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در نشست خبری عنوان شد

در«باغ کتاب» به روی همگان باز است
ت مدیره باغ کتاب تهران در نشست خبری که
ب رئیس هیئ 
مهدی رمضانی ،نای 
سهشنبه ،چهارم تیرماه در محل باغ کتاب برگزار شد ،اظهار کرد :آنچه در ابتدا برای
باغ کتاب تعریف شده فضای فروشگاهی و خدمات حول محور کتاب بود که االن
متفاوت با طرح اولیه آن است.
به گزارش ایسنا ،او گفت :در جلسه اخیر هیئتامنای شهرداری مصوب شد که
باغ کتاب به سازمان فرهنگی -هنری شهرداری و مؤسسه نشر شهر واگذار شود و
پیش از این واگذاری براساس ابالغ شهرداری بود .این اتفاق مهمی برای ما است.
مدیریت باغ کتاب به صورت متمرکز است؛ به غیر از پردیس سینمایی باغ کتاب
که مدیریت آن خارج از مجموعه مدیریتی باغ کتاب است که این موضوع اشکاالتی
را ایجاد میکند زیرا مردم باغ کتاب را به عنوان مرجع خدماتدهی میشناسند.
ت مدیره باغ کتاب تهران با بیان اینکه باغ کتاب در نقطه شمالی
ب رئیس هیئ 
نای 
شهر واقع شده است ،گفت :ما وظیفه خود میدانیم که با توجه به اینکه باغ کتاب
با سرمایه ملی ایجاد شده ،شرایط و امکانات و تسهیالتی قائل شویم که همه اقشار
جامعه با هر نگاه و رویکردی از این ظرفیت ملی استفاده کنند.
او خاطرنشان کرد :باغ کتاب یکی از پایگاههای انقالبی خواهد بود و در خدمت
در باغ
انقالب و اهداف آن است اما ما رویکرد سیاسی برای هیچ جریانی نداریم و ِ
کتاب به روی همه باز است.
رمضانی با بیان اینکه استقبال و وضعیت مخاطب باغ کتاب خوب است ،گفت:
باغ کتاب از حیث مخاطب غنی است هر چند امکان افزایش ظرفیت آن وجود
دارد .در باغ کتاب صنوف مختلف مشغول به کار هستند .ما به دنبال رقابت با
هیچ صنفی اعم از کتابفروشان و سینماییها نیستیم.
او با اشاره به انتقاداتی که درباره کاهش مخاطبان کتابفروشیها با احداث
باغ کتاب وجود دارد ،اظهار کرد :برخی میگویند واگذاری کتابفروشی به
کتابفروشیهای سطح شهر آسیب زده است اما براساس پیمایشی که ما داشتیم
 ۵۰درصد از کسانی که به کتابفروشی باغ کتاب مراجعه داشتند برای اولینبار
وارد کتابفروشی شده و تاکنون به کتابفروشیهای سطح شهر مراجعه نکرده
بودند.
ب رئیس هیئت مدیره باغ کتاب در ادامه گفت :سعی داشتهایم تا
نای 
واگذاریهای باغ کتاب حاشی ه ایجاد نکند و هیئتمدیره باغ کتاب در این مسیر
تالش کرده تا براساس مقررات کشور واگذاریها صورت بگیرد و حاشیهای نداشته
باشد .تاکنون هم حاشیهای نداشته است .البته خیلی از دوستان درباره آینده باغ
کتاب تردید داشتند و در ابتدا در اینجا سرمایهگذاری نکردند اما امکان حضور این
عزیزان در باغ کتاب فراهم است.
سپس محسن جاللی فراهانی ،مدیرعامل باغ کتاب تهران با بیان اینکه از استقرار
هیئتمدیره جدید باغ کتاب حدود شش ماه میگذرد ،درباره توسعه کالبدی
باغ کتاب ،برنامههای شاخص توسعه عدالت و برنامههای محتوایی باغ کتاب
توضیحاتی ارائه کرد.
او درباره بخش کالبدی باغ کتاب اظهار کرد :از ابتدای تأسیس باغ کتاب قرار بود
که در سه بلوک ،سه مرکز علم داشته باشیم .باغ علم کودک و باغ علم نوجوانان
در سالهای اولیه افتتاح شد .با سرمایهگذاری بخش خصوصی از اواخر آذرماه سال
گذشته کار ساخت مجموعه جدید باغ علم با عنوان «سرزمین فکربازیها» شروع
شد که فروردین امسال افتتاح شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت .این بخش

نوبت اول

یانوردی
ر

ب رئیس هیئتمدیره باغ کتاب تهران و مدیرعامل این مجموعه به حاشیههایی که درباره عملکرد باغ کتاب وجود داشته پاسخ دادند.
نای 

باغ کتاب با
سرمایهعمومی
و مردم ساخته
شده است .ما
تا جای ممکن
سعی کردهایم
هزینهها را
کاهشبدهیم
تا همه افراد
بتوانند از این
مکاناستفاده
کنند
با مبانی روانشناسی ساخته شده و کودکان در حین بازی و سرگرمی میتوانند
آموزش ببینند .بخش پردیس تئاتر باغ کتاب نیز در مراحل پایانی قرار دارد و طی
هفتههای آینده افتتاح میشود که این پردیس تئاتر شامل دو سالن  ۱۰۰و  ۲۵۰نفره
است .البته در کنار این دو سالن ،سالن تمرین ،پالتو و محل رونمایی رویدادهای
دیگر نیز در نظر گرفته شده است.
به گفته جاللی فراهانی ،استفاده از فضاهایی در باغ کتاب به عنوان میزهای
پژوهش برای دانشجویان و محققان و لمکدهها برای استراحت خانوادهها از دیگر
فعالیتهای توسعه کالبدی باغ کتاب است.
مدیرعامل باغ کتاب با اشاره به محل قرارگیری باغ کتاب تهران خاطرنشان کرد:
باغ کتاب تهران در نیمه شمالی تهران قرار گرفته است و این شائبه را ایجاد میکند
که باغ کتاب محلی برای کسانی است که در باالی شهر زندگی میکنند یا امکانات
اقتصادی بهتری دارند .اما پایشهای باغ کتاب این موضوع را نشان نمیدهد و
براساس پایشهای ما افراد مختلف با گرایشها و درآمدهای مختلف و از مناطق
جنوبی به باغ کتاب میآیند .ما بنا به شاخص عدالت ،ترجیحی نداریم با گروه
خاصی کار کنیم و یا کسی را حذف کنیم و گروهی را به گروه دیگر ترجیح بدهیم.
باغ کتاب با سرمایه عمومی و مردم ساخته شده است .ما تا جای ممکن سعی
کردهایم هزینهها را کاهش دهیم تا همه افراد بتوانند از این مکان استفاده کنند.

جاللی فراهانی با بیان اینکه فضای اختصاصی باغ کتاب به کتابفروشیها ۱۰
درصد از حجم باغ کتاب است ،خاطرنشان کرد ۶۵۰۰ :متر برای کتابفروشی در
نظر گرفتهایم که از بزرگترین کتابفروشی شهر چهار برابر بزرگتر است ،اما
برخالف کتابفروشیهای سطح شهر ما از همه ناشران کتاب داریم .درواقع ویترین
نیز برای همه ناشران ایجاد کردهایم .میتوانیم بگوییم شاخص عدالت بین ناشران
رعایت شده است و ناشران ضعیفتر و کوچکتر نیز در باغ کتاب فروش نسبتا ً
خوبی دارند.
مدیرعامل باغ کتاب درباره اینکه باغ کتاب تاکنون چه فعالیتهایی برای کودکان
حاشیهنشین که درآمد پایینی دارند انجام داده است ،گفت :باغ کتاب برای همه
است و تا زمانی که کسانی که مراجعه میکنند نخواهند از خدمات باغ کتاب
استفاده کنند پولی پرداخت نمیکنند و بازدید از باغ کتاب رایگان است .البته تا
چند وقت پیش شرکت نوسازی تپههای عباسآباد از مراجعهکنندگان پول پارکینگ
دریافت میکرد که این موضوع هیچ ربطی به ما نداشت .از اول تیرماه قرار شد
گیتهای پارکینگ برداشته شود بنابراین پولی برای پارکینگ پرداخت نخواهد شد.
همانطور که گفتم مراجعهکنندگان تا خریدی در باغ کتاب انجام ندهند پولی
پرداخت نخواهند کرد.
او در ادامه بیان کرد :هیچ جایی در ایران خدماتش به صورت رایگان مطلق نیست
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مدیریــت تعــاون روســتایی اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد پــروژه ذیــل را بــه
شــرکت هــای واجــد شــرایط دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
کــه حداقــل دارای پایــه  ۵ابنیــه هســتند واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکت هــا
و پیمانــکاران محتــرم دعــوت مــی شــود از تاریــخ انتشــار مربــوط بــه ایــن آگهــی
بــه مــدت دو روز جهــت خریــد و تحویــل اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد )مراجعــه نماینــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تا  98/4/۵ساعت 19میباشد
توضیحات:
 -1کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه اعــم از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت و تعییــن
برنــده از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتاد) بــه آدرس  setadiran.irانجــام
خواهــد شــد.لذا الزم اســت مناقصــه گــران مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــای الکترونکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
 -2محــل جلســه بازگشــایی پیشــنهادات ســالن جلســات مدیریــت تعاون روســتایی اســتان کرمانشــاه
در تاریــخ  98/4/17ســاعت 10صبــح خواهــد بود
 -3داشــتن صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته ابنیــه و بــا رتبــه  ۵یــا باالتــر
و ظرفیــت خالــی باقیمانــده آمــاده کار الزامــی مــی باشــد
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که باغ کتاب بخواهد خدماتش را به صورت رایگان در اختیار مراجعهکنندگان
قرار بدهد .گذشته از این تأمین حقوق نیروی انسانی برای باغ کتاب عدد بزرگی
است .ما از طریق اردوهای دانشآموزی مدارس دولتی به واسطه نیمبها بودن عمال ً
عایدی نداریم .ما سعی کردهایم هزینههایمان را به صورت حداقلی تأمین کنیم و
به خاطر خدمات عمومی از مردم پول نگیریم.
جاللی فراهانی گفت :خروجی باغ کتاب متناسب با سرمایهگذاری در این بخش
نیست .ما نگاهمان به حوزه فرهنگی نگاه اقتصادی نیست .هرچند موافق رایگان
بودن خدمات فرهنگی نیستم و هزینهای حداقلی باید در این زمینه داده شود .ما به
اندازه بضاعتمان در باغ کتاب خدمات ارائه میدهیم .آقای اوحدی رئیس سازمان
ی  ،هنری شهرداری تهران تأکید دارند که باغ کتاب محل الکچری نشود.
فرهنگ 
او همچنین درباره واگذاری بخش کودک به یکی از بنگاههای نشر که حرف و
حدیثهایی را به همراه داشته است ،گفت :ما برای واگذاری آگهی کرده بودیم.
حتی با ناشران صحبت کردیم .با اتحادیه ناشران قبلی هم جلساتی داشتیم و
با آنها صحبت کردیم اما آنها گفتند باغ کتاب نخواهد گرفت و کسی نیامد.
ما برای بخش بزرگسال نیز به صورت محدود مزایده برگزار کردیم اما کسی جلو
نیامد .انجمن فرهنگی ناشران کودک نیز به خاطر اینکه به صورت شرکت جلو
آمدند توانستند این بخش را بگیرند .آنها هم ریسک کردند و نمیدانستند که باغ
کتاب آیا رونق خواهد داشت یا نه؟ میزان پرداختی آنها نیز به یک میزان نیست.
برخالف قراردادی که ما داشتیم حدود  ۲۰درصد به قرارداد اولیه اضافه شد و اجاره
آنها کمی افزایش یافت .یک سال دیگر قرارداد تمام میشود و ما نیز موظفیم
دوباره مزایده برگزار کنیم.
ت مدیره
او با بیان اینکه فروش کتاب در باغ کتاب زیاد است ،گفت :ما به هیئ 
قبلی اتحادیه ناشران به صورت مکتوب مزایده را اعالم کردیم .االن نیز به هیئت
مدیره فعلی اتحادیه با واسطه اعالم کردیم که اگر میخواهند شرکت سهامی از
ناشران حوزه عمومی بهوجود بیاورند و اینجا را بگیرند .فکر نمیکنم در توان یک نفر
باشد که بخواهد اینجا را بگیرد.
سپس مهدی رمضانی بیان کرد :براساس قراردادی که ما با ناشران کودک داشتیم
آنها موظفاند آثار سایر ناشران را نیز بیاورند و عرضه کنند .ما نیز بر روی فعالیت
آنها نظارت داریم .ما اگر به فکر کسب درآمد بودیم از قید کمکآموزشیها
نمیگذشتیم .این موضوع هم براساس مصوبه هیئت مدیره نمایشگاه یاد یار
مهربان بود که کمکآموزشیها خط قرمز ما هستند .نگاه ما اقتصادی نبود.
نایبرئیس هیئتمدیره باغ کتاب تهران نیز به برداشته شدن گیتهای پارکینگ
باغ کتاب اشاره کرد و گفت :این گیتها برداشته شدند .ما از ابتدا مخالف گذاشتن
این گیتها بودیم اما آنها را شرکت نوسازی عباسآباد ایجاد کرده بود .االن نیز
قرار است در حاشیه معابر باغ کتاب پارک شهرهایی را ایجاد کند.
در ادامه ،جاللی فراهانی درباره اینکه گفته میشود بسیاری از ناشران بزرگسال به
خاطر تخفیف باالیی که باغ کتاب از آنها میخواهد حاضر نیستند کتابهایشان
را برای عرضه به باغ کتاب بدهند ،گفت :تخفیف از ناشران براساس قاعده و عرف
بازار کتاب است .تخفیف بیش از  ۳۵درصد در بخش کودک است و در بخش
بزرگسال نیز بیش از  ۳۵درصد نداریم .تاکنون نیز هیچ ناشر ناراضی به ما مراجعه
نکرده است .منطق بازار برای تخفیف کتاب رعایت میشود .ما هیچ بدهیای به
ناشران نداریم ،تخفیفها نیز در حد معقول است.

روابط عمومی تعاون روستایی استان کرمانشاه

نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار:شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد بهآدرس«-یاسوج،بلوار مطهری،خیابان راهداران،پایین تر از اداره راه و شهرسازی
،ساختمان شماره دو شرکت گاز ،واحد امور پیمانها»
موضوع مناقصه:اجرای 6936متر خط تغذیه و خط انتقال شامل  6816متر خطتغذیه با فشار  400پوند بر اینچ مربع به قطر  20اینچ و همچنین 120متر خط انتقال
 10اینچ با فشار  1000پوند بر اینچ مربع جهت گازرسانی به پتروشیمی گچساران
میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه =  1.534.350.735ریال (یک میلیارد وپانصد و سی و چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و سی و پنج ریال) می
باشد که می بایست مطابق مصوبه شماره .123402ت 50659ه مورخ 1394.9.27
هیات محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدی به حساب شماره
 2174634034005بانک ملی واریز گردد.
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه  98/4/9:لغایت98/4/12محل توزیع و نحوه ی دریافت اسناد :واریز مبلغ ( 500.000پانصد هزار ) ریال بهحساب  2174634031000بانک ملی و ارائه فیش به امور بانکها
زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت در مناقصه :پایان وقت اداریمورخ  98/4/23ساختمان مرکزی شرکت گاز استان  ،طبقه دوم  ،دبیر خانه رمز و
محرمانهحراست
اصالح  ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد نیز در زمان  ،مهلت و محل تسلیمپیشنهاد ها انجام می شود.
-محل و زمان گشایش پیشنهادها :ساختمان شماره  2شرکت گاز استان ،دفتر امور

پیمانها ،راس ساعت 10صبح مورخ 98/4/24
مبلغ براورد شده معامله =(30.687.014.694سی میلیارد و ششصد و هشتاد وهفت میلیون و چهارده هزار و ششصد و نود و چهار ریال)
مبانی برآورد ،فهرست بهای نفت وگاز  1397و ابنیه  1398سازمان برنامه و بودجه سایر موارد الزم: مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر برابر با اصل(اساسنامه،آگهی آخرین تغییراتشرکت،آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و)...
ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبطدارا بودن تجهیزات،امکانات،تخصص الزم(حسب مورد)و توانایی فنی و مالی انجامکار مطابق استانداردهای صنعت نفت(شرکت ملی گاز ایران)
داشتن حداقل رتبه  4تاسیسات و تجهیزات و یا نفت وگاز از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
 گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازسازمان تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل می آید. هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج استضمنا آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد nigc-kb.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات iets.mporg.irقابل مشاهده
میباشد.
تلفکس واحد امور پیمانها074-33336277:

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد

شماره مجوز1398..1887 :
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره مناقصه ( )98-15

شرکت ملی گاز ايران
شرکت گاز استان قزوين
(سهامی خاص)

شركت گاز استان قزوين در نظر دارد
مناقصه زير را با مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شركت ذيصالح واگذار نمايد.
موضوع مناقصه  :انجام عملیات بهره برداری ،امداد و گازبانی ،مشتركین و كنتور خوانی  ،نصب تجهیزات كنتور و رگوالتور شهرستان های البرز و آبیک
محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه  :در سطح شهرستان های البرز و آبیک  -به مدت  365روز تقويمي.
• دارا بودن شخصیت حقوقی
• دارا بــودن گواهینامــه صالحیــت پیمانــكاري معتبــر بــا رتبــه  4يــا باالتــر در رشــته تأسیســات و تجهیــزات و يــا داشــتن گواهینامــه صالحیــت پیمانــكاري معتبــر بــا رتبــه  5يــا
باالتــر در رشــته نفــت و گاز از ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي كشــور (ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور).
• ارايه تصوير گواهینامه ايمنی كار از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی.
• دارا بودن ظرفیت آزاد ارجاع كار حداقل معادل مبلغ  61/000/000/000ريال در يكی از رشته های ذكر شده در بند . 7-2
• ارايــه آخريــن صــورت هــای مالــی حسابرســی شــده بــر اســاس آيیــن نامــه راهكارهــای افزايــش ضمانــت اجرايــی و تقويــت حسابرســی بــه شــماره /26510ت 39039ک مــورخ
 88/02/09وزيــران محتــرم عضــو كمیســیون اقتصــاد و اطالعیــه هــای بعــدی آن.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :طبق مصوبه شماره /123402ت  50659ه مورخ  1394/09/22هیأت وزيران به مبلغ  3/050/000/000ريال.
محل دريافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزيابي کیفي :طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار – دفتر امور قراردادها.
زمــان و مهلــت دريافــت اســناد مناقصــه و کاربــرگ هــاي اســتعالم ارزيابــي کیفــي :از انتشــار آگهــی نوبــت اول( تاريــخ  )98/04/04لغايــت پايــان وقــت اداري روز
دوشــنبه (ســاعت )16:00 :مــورخ .98/04/10
محل تحويل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزيابي کیفي :طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار  -دبیرخانه (اتاق.)11-6
مهلت تكمیل و تحويل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزيابي کیفي :از تاريخ  98/04/11لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت ) 16:00 :مورخ .)98/04/24
زمان و مكان بازگشايي کاربرگ هاي استعالم ارزيابي کیفي :ساعت  – 09:00روز سه شنبه مورخ  -98/04/25سالن اجتماعات ساختمان مركزي.
زمان و محل بازگشايی پاکات پیشنهاد :زمان گشايش پاكات الف  ،ب و ج :روز شنبه ساعت  10:00مورخ  ، 98/04/29طبقه اول دستگاه مناقصه گزار -سالن اجتماعات ساختمان مركزی.
از شــركتهاي واجــد صالحیــت دعــوت مــي شــود جهــت دريافــت اطالعــات بیشــتر  ،بــه نشــاني اينترنتــي شــركت بــه آدرس www.nigc-qazvin.ir :ويــا پايــگاه اطــالع رســاني
مناقصــات بــه آدرس http://iets.mporg.ir :مراجعــه نمايند.
شماره مجوز1398-1876 :
تاريخ انتشار نوبت اول1398/04/04:
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/04/05:
3679

روابط عمومي شركت گاز استان قزوين

