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انصراف نشر قطره از حضور در نمایشگاه کتاب تهران
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نشر قطره با هدف حمایت از موجودیت کتابفروشیها در محلهها ،از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و سایر نمایشگاههای استانی کتاب ،انصراف داد .به گزارش ایلنا ،نشر قطره از عدم حضور خود در
نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و دلیل آن را نیز حمایت از کتابفروشیها اعالم کرد .این ناشر در پایگاه اطالعرسانی خود نوشته است :نشر قطره در سال  ۱۳۹۷برای حمایت از کتابفروشیها در نمایشگاه
بینالمللی و نمایشگاههای استانی شرکت نمیکند نخواهد کرد .این ناشر همچنین از مخاطبان و عالقهمندان به کتاب خواسته است برای خرید کتاب به کتابفروشی محله خود مراجعه کنند .نشر قطره
فعالیت خود را در دی ماه  ۱۳۶۷شروع کرد و از آن تاریخ تاکنون حدود  ۱۸۵۰عنوان کتاب در زمینههای ادبیات ،تئاتر و ادبیات نمایشی ،رمان-داستان خارجی ،رمان-داستان ایرانی ،روانشناسی ،تاریخ و
جغرافیا ،کودک و نوجوان ،علوم اجتماعی ،شناختنامه و خاطرات ،آموزشی ،زبان و زبانشناسی ،فلسفه و عرفان ،علوم و فنون ،پزشکی ،دین ،هنر و مدیریت به چاپ رسانده است.
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میزبانی نمایشگاه کتاب از نگاه ناشران چگونه است؟

اخبار
رونمایی سرودهای تیم ملی
 ۲۷اردیبهشت در تاالر وحدت
علیرضا قربانی و ساالر عقیلی برای جام جهانی میخوانند
با توافق فدراسیون فوتبال و بنیاد رودکی ،علیرضا قربانی و ساالر عقیلی به عنوان
خواننده تیم ملی در جام جهانی انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا ،دیروز توافق نامهای میان فدراسیون فوتبال و بنیاد رودکی به منظور
تهیه سرود تیم ملی در جام جهانی امضا شد .قرار شده سه کار برای تیم ملی آماده
شود .کار نخست ،با خوانندگی ساالر عقیلی و آهنگسازی بابک زرین و شعری از احسان
افشاری اولین قرارداد بوده که منعقد شده و در حال تمام شدن است .دومین کار با
علیرضا قربانی ،شهرداد روحانی در مقام آهنگساز و رهبر ارکست سمفونیک و با شعر
ساعد باقری ساخته میشود .سومین کار از هم اثر فریدون شهبازی آهنگساز و با شعر
عبدالجبار کاکایی ساخته میشود اما خواننده آن هنوز مشخص نشد است .هر سه
کار ارکستر دارد و در سبک موسیقی ایرانی است و هیچیک در حوزه پاپ نیست .این
قطعات ،با حضور تیم ملی در تاالر وحدت رونمایی و اجرا می شود .تاریخ اجرا هنوز
مشخص نیست اما پیشبینی مسئوالن  ۲۷اردیبهشت است.
مهدی تاج درباره انتخاب موسیقی سنتی به جای موسیقی پاپ که طرفداران بیشتری
دارد اظهار کرد :ما برای جام جهانی مجموعه فعالیتهایی داریم که مربوط به مسابقات
است .برای جام جهانی یک ستادی داریم ،که همه بخشهای اجرایی از جمله دو نفر از
وزارت ارتباطات و  ...حضور دارند که شورای راهبردی ستاد جام جهانی را پیش میبرند.
بحثهای امنیتی و ضد تروریستی هم انجام میشود .صدا و سیما در این ستاد عضو
است .هشت قالیچه تهیه میشود و به افرادی در جام جهانی هدیه میشود .پرچم و کاله
توزیع میکنیم .این کارها برای یار دوازدهم است .برچسبهایی هم برای خودروهای
تیم ملی تهیه شده است .نمایشگاههای شبهای ایران تدارک دیده شده که صنایع
دستی عرضه میکند.
او ادامه داد :یک کلیپ برای تیم ملی تهیه میکنیم .موسیقی را به بنیاد رودکی واگذار
کردیم .این کار را به حوزه واگذار کردیم .در این حوزه بنیاد رودکی کاربلد است .ساالر
عقیلی و علیرضا قربانی این کار را پیش میبرند که کار بسیار فاخری است و توسط
ارکستر سمفونی ملی و ارکستر سمفونی تهران اجرا میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت :میتوانستیم کار را سادهتر اجرا کنیم .البته ما
نمیتوانیم جلوی بقیه افراد را بگیریم .همه میتوانند برای تیم ملی خودشان بخوانند.
کشور به جام جهانی رفته و هر کسی در هر جای دنیا میتواند موسیقی تهیه کند .ستاد
جام جهانی به این نتیجه رسید که با بنیاد رودکی وارد کار شود .این کار ایرانی است و
چند صد نفر درگیر میشوند.

 ۲۸سال عکاسی آلفرد یعقوبزاده
از فلسطین در تهران نمایشگاه می شود
ی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر نمایشگاهی از
همزمان با آغاز س 
عکسهای آلفرد یعقوبزاده که طی سه دهه از فلسطین عکاسی شده است
با حضور خود وی برگزار میشود.
ی و ششمین جشنواره
به گزارش مهر ،سیفاله صمدیان مدیر رویدادهای ویژه س 
جهانی فیلم فجر با اشاره به جزئیات برگزاری نمایشگاه عکس های آلفرد یعقوب زاده در
جشنواره بیان کرد :در بخش نمایشگاهی «رویدادهای ویژه» جشنواره جهانی فیلم فجر
و با توجه به حوادث جاری در سرزمینهای اشغالی که این روزها شدت گرفته است،
نمایشگاهی از عکسهای آلفرد یعقوبزاده در تهران برگزار میشود .این نمایشگاه به
عنوان رویداد جنبی بخش «زیتونهای زخمی» این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر
که روی نمایش فیلمهای مهم از کارگردانهای جهان با موضوع سرزمینهای اشغالی
تمرکز دارد ،تدارک دیده شده است .ب ه گفت ه صمدیان ،آلفرد یعقوبزاده عکاس
بینالمللی ایرانی ساکن پاریس ،طی بیستوهشت سال -از نخستین قیام انتفاضه در
 ۱۹۸۷تا قیام سال  -۲۰۱۵تصاویری از سرزمینهای اشغالی ثبت کرده که نمایشگاه
س گرفتهشده در طی این دور ه زمانی است.
حاضر ،منتخبی از دهها هزار فریم عک 
ی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پایان با اشاره
مدیر رویدادهای ویژه س 
به اینکه عکسهای یعقوبزاده ،به موضوعاتی چون سالهای مقاومت ،زندگی روزمره
مردم و ساخته شدن دیوار حائل توسط رژیم اشغالگر و ...میپردازد ،اظهار کرد :آلفرد
یعقوبزاده مهمان سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در تهران است و همزمان
با حضورش در تهران ،ورکشاپ حرفهای عکاسی در مناطق و زمانهای بحرانی و
جنگ را در ایران خواهد داشت که این ورکشاپ داوطلبان جدی در حوزه عکاسی
و فیلمبرداری دارد .نمایشگاه عکسهای آلفرد یعقوبزاده با حضور اهالی فرهنگ و
هنر و ...چهارشنبه  ۲۹فروردینماه  ۱۳۹۷ساعت  ۱۷در گالری شماره  ،۱۴پالک ،۱۴
خیابان خارک افتتاح میشود.

«مصلی» ُمسکن است ،نه درمان!
ناشران شرکتکننده در نمایشگاه کتاب تهران هرچند
مصالی امام خمینی(ره) را در وضعیت فعلی به مکانی چون
شهر آفتاب ترجیح میدهند ولی آن را مکانی مناسب برای
میزبانیدائمینمیدانند.
به گزارش مهر ،برپایی دوباره نمایشگاه کتاب تهران در مصالی
امام خمینی(ره) تهران شاید در ظاهر امر قدمیرو به عقب باشد اما
بهتر است با صنفی که به طور مستقیم درگیر این ماجرا هستند و
ی روی آنها دارد ،در این
چنین جابهجایی و نقل مکانی تاثیر مستقیم 
باره گفتوگو کنیم .برآیند این گزارش که سعی در بازنمایی حقیقت
ی نشان میدهد که بُعد مسافت
و نظرات ناشران دارد ،به طور عموم 
شهر آفتاب از شهر تهران ،تاثیر زیادی روی میزان بازدیدکنندگان
نمایشگاه داشته و دارد .همچنین تخصصی نبودن فضای مصلی برای
نمایشگاه کتاب ،از جمله مولفههایی است که فعال در اولویت اول
توجه ناشران قرار ندارد و در مراتب پایینتری از دوری یا نزدیکی راه
مورد توجه قرار میگیرد .اما نکته مهم هم که در گفتوگو با چند
مدیر نشر مورد توجه قرار گرفت ،عادت کردن مخاطب به یک مکان
ثابت برای رویدادی به نام نمایشگاه کتاب تهران است.
کوروش فقیه نصیری مدیر انتشارات آوای کالر برگشت نمایشگاه
به مصالی تهران را مثبت ارزیابی میکند و میگوید :رفت و برگشت
به شهر آفتاب برای ما خیلی سخت و دشوار بود و هر روز  ۲ساعت
در راه بودیم .نمایشگاه کتاب تهران نباید در شهر آفتاب و مکانی
دور باشد ،بلکه باید مکانی در دسترس داشته باشد .نمایشگاه کتاب
تهران ایرادی هم دارد ،نباید کتابهای درسی و کنکوری به همراه
کتابهای عمومیدر نمایشگاه حضور داشته باشند چون نوآوری و
عنوان جدید ندارند و هر سال همان عناوین قدیمیهستند .یعنی
ی موظف است
چیزی به آنها اضافه نمیشود در حالی که ناشر عموم 
کتاب جدید به نمایشگاه بیاورد .به هر حال ،برگزاری نمایشگاه در
شهر آفتاب موجب میشد ما گاهی روزها ساعت  ۱۱یا  ۱۲شب به
تهران و خانه برسیم.
مجید رهبانی مدیر انتشارات جهان کتاب گفت :من طی برگزاری
نمایشگاه ،تنها یک یا دو بار به شهر آفتاب رفتم .بنابراین شاید نتوانم
مقایسهای دقیق در اینباره داشته باشم .ولی بازخورد و سخنانی که
از دیگر دوستان میشنوم این استنباط را به وجود میآورد که بیشتر
ناشرها به خاطر دوری مسافت شهر آفتاب ،از برگشتن به مصلی
خوشحال هستند .فضای مصلی برای برپایی نمایشگاه کتاب ،کوچک
و غیراستاندار است .شهر آفتاب به فضای نمایشگاهی و استاندارد
نزدیکتر است .اما چیزی که میبینم ،مشکل دوری شهر آفتاب از
شهر است و میشنوم که دوستان میگویند میشود غیراستاندارد
بودن محل را تحمل کرد ولی دوری مسافت را نه .البته این نکته را
هم بگویم که امکانات شهر آفتاب هم هنوز کامل نشده بود.
پروین صدقیان مدیر انتشارات گل آذین و رئیس هیاتمدیره
انجمن صنفی زنان ناشر میگوید :آمدن نمایشگاه به مصلی ،خیلی
بهتر است .ما هم همکاری کردیم تا این اتفاق خوب بیفتد .شهر
آفتاب محلی نمایشگاهی با فضای بسیار بزرگ است اما امکاناتش
کامل نیست .از این نظر ،آزاردهنده بود؛ به ویژه دوری راه و کمبود
وسایل نقلیه مناسب .اگر االن بخواهیم حرف بزنیم ،به نوعی داریم
پیشبینیهایی میکنیم که ممکن است به وقوع نپیوندند .اما میتوان
راجع به مصلی صحبت کرد و آن طور که مدیر اجرایی نمایشگاه گفت
سهم زیادی از بخشهای نمایشگاه امسال زیر سقف هستند و امکانات
برایشان فراهم شده است .صدقیان در یک جمعبندی گفت :در
حال حاضر مصلی برای برگزاری نمایشگاه بهتر است چون دو خط
مترو دارد و وسط شهر قرار دارد .در نتیجه مردم راحتتر میتوانند
به آنجا رفت و آمد کنند .شهر آفتاب به دلیل دوری ،جایی بود که
خیلی از بازدیدکنندگان نمایشگاه حاضر نمیشدند زحمت رفتن به
آن را به خود بدهند .بودن نمایشگاه در مصلی ،فرصت خوبی را به
کتابخوانها میدهد .البته باید در نمایشگاه امسال شرکت کنیم و
ببینیم که امکانات جدید ،پس از دو سال نبودن در مصلی چگونه
فراهم شده است؟ در دورههای پیشین نمایشگاه که در مصلی بودیم،
بخش کودک و نوجوان در فضای باز قرار داشتند همین طور ناشران

ی داخل فضای بسته و در شبستان قرار
دانشگاهی .فقط ناشران عموم 
داشتند .گفته شده امسال ناشران کودک و نوجوان و دانشگاهی در
فضای مسقف جا داده میشوند .به هر حال ،عموم ناشران از این اتفاق
خوشحالهستند.
حامد کفاش مدیر انتشارات سایان میگوید :برگزاری نمایشگاه
در مصالی امام خمینی(ره) را بیشتر از شهر آفتاب میپسندم.
دلیل اصلیاش هم بُعد مسافتی است که شهر آفتاب دارد .اما این
سرگردانی و خانه به دوشی به هیچ وجه خوب نیست و ناشران را آزار
میدهد .زمانی که به شهر آفتاب رفتیم ،اتفاق خوبی بود چرا که قرار
بود نمایشگاه تا چند سال در آن مکان برپا شود ولی حاال در حال
برگشتن به محل پیشین هستیم .این تزلزل در درازمدت آزاردهنده
خواهد بود چون االن نمیدانیم سال آینده قرار است نمایشگاه در کجا
برپا شود و چه خواهد شد! در هر صورت برپایی نمایشگاه با وضعیت
فعلی در مصلی خوب است چون فروش ناشران خوب خواهد بود .اما
همان طور که اشاره کردم از این دولت به آن دولت ،از این شهرداری
به آن شهرداری ،نباید مکان نمایشگاه کتاب تغییر کند چون این
مساله روی مخاطب تاثیر خواهد گذاشت .او به یک مکان خاص
عادت کرده و آن را به عنوان نمایشگاه شناخته یا خواهد شناخت
ولی با این تغییرها به او ضربه میزنیم .محمدرضا جعفری ،مدیر
نشر نو معتقد است :چنین رویدادی برای ما امری مثبت است .البته
نمیدانم چه غرفهای به ما بدهند ولی این اتفاق را رویدادی مثبت
میدانم؛ جدا از اینکه مصلی از شهر آفتاب نزدیکتر است ،برخی
مخاطبان میتوانند پس از تعطیلی اداره و کارشان به نمایشگاه بیایند
و کتابها را ببینند اما برای رفتن به شهر آفتاب حوصله نداشتند.
بنابراین میتوانم بگویم که مصلی از نظر مکانی ،جایگاه بهتری از شهر
آفتاب دارد .به عالوه از نظر وسایل حمل و نقل هم مصلی وضعیت
بهتری دارد؛ از جمله مترو و دیگر وسایل نقلیه عمومی .درست است
که ساختمان و سازه مصلی برای نمایشگاه کتاب مناسب نیست ولی
عادت کردهایم که نمیشود هم خدا را خواست هم خرما را.
جعفری گفت :بزرگترین عامل مثبت مصلی ،همان نزدیک
بودنش نسبت به شهر آفتاب است و شهروندان میتوانند از آن
بازدید کنند .اما برای رفتن به شهر آفتاب ،برنامهریزی و قید یک
روز کاری را زدن الزم بود .طبق مشاهداتی که طی دو سال گذشته
در نمایشگاه داشتیم ،تعداد بازدیدکنندگان به خاطر برگزاری در شهر
آفتاب ،نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده بود.
ابوالفضل میرباقری ،مدیر انتشارات کتابسرای تندیس در اینباره
میگوید :نمایشگاه کتاب طی چند سال گذشته جابهجا شده و هنوز
مسئوالن امر نتوانستند مکانیابی دقیق و درستی برای این رویداد
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شــهرداری شــهربابک در نظــر دارد کلیــه تجهیــزات تاکســی بیســیم شــهرداری را از طریــق مزایــده بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نماید،لــذا
بدینوســیله از اشــخاص حقوقی(موسســات واجــد شــرایط) دعــوت بعمــل مــی آیــد ظــرف مــدت  10روز از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی جهــت
خریــد اســناد و تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــهرداری واقــع در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر ســاختمان شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط:
--1ســپرده شــرکت در مزایــده  %10قیمــت پیشــنهادی میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بحســاب شــهرداری و یــا بصــورت ارائــه
ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه نــام شــخص باشــد.
-2در صورتیکه نفرات اول تا سوم به هر دلیلی حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-3به پیشنهادات مخدوش،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.

-4شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار میباشد.

 -5شرکتهای دارای یک فرکانس رادیویی از شرکت در مزایده منع میباشند.

 -6شرکتهای دارای شرکت فعال حمل و نقل درون شهری واجد الشرایط شرکت در مزایده میباشند.

-7سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.م /الف35
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آگهي مناقصه نگهداري فضاي سبزسطح شهرشهربابک (نوبت اول)
شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد نگهــداري بخشــهايي از فضــاي ســبز ســطح شــهررا از طريــق مناقصــه
عمومــي بــه بخــش خصوصــي واگــذار نمايد،لــذا بدينوســيله از اشــخاص حقوقــي واجــد شــرايط دعــوت بعمــل
مــي آيــد ظــرف مــدت  10روز از تاريــخ انتشــار نوبــت دوم ايــن اگهــي جهــت دريافــت ،تکميــل و تحويــل اســناد
بــه دبيرخانــه شــهرداري واقــع در بلــوار شــهداي هفــت تيــر ســاختمان شــهرداري مراجعــه نماييــد.

شرايط:
-1سپرده شرکت در مزايده  %10قيمت پيشنهادي ميباشد.
-2به پيشنهادات مخدوش،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
-3شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات واصله مختار ميباشد.
-4ساير اطالعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.م/الف43
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نوبت اول

بزرگ فرهنگی داشته باشند .با اینکه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
بزرگترین رویداد فرهنگی کشور است ،هنوز طی چند سال گذشته
نتوانستهایم ساز و کار مشخصی برای برگزاریاش داشته باشیم .چه
مصلی ،چه شهر آفتاب و چه نمایشگاه بینالمللی امکانات در خور و
شایستهای برای برگزاری نمایشگاه کتاب ندارند .کاربری مصلی برای
برگزاری نمایشگاه مناسب نیست .شهر آفتاب دور و تکمیل نشده
است و مخاطب نمیتواند این دوری راه را تحمل کند .نمایشگاه
بینالمللی به دلیل زیر ساختهایش پذیرای جمعیت میلیونی
بازدیدکننده نیست .اما با توجه به مشکالت و امکانات موجود ،فعال
مصلی بهترین گزینه است ولی درمان قطعی نیست .به نظرم برای
دراز مدت ،مسئوالن امر باید چاره بهتری بیندیشند.
ی مدیر نشر ماهابه از مدیران نشری است که به
بهروز سمام 
شدت با برگشتن نمایشگاه به مصلی مخالف است .او میگوید :من با
جابهجایی نمایشگاه از شهر آفتاب به مصلی مخالفم .اول این که تا
مخاطب خواست به شهر آفتاب عادت کند ،دوباره دچار جابهجایی
به مصلی شد .درست است که دسترسی به مصلی از شهر آفتاب
راحتتر است اما در دو سال گذشته ،استقبال مخاطب از شهر آفتاب
نشان داد که اگر تمهیداتی که در این دو سال در نظر گرفته شد ،به
کار گرفته شود ،بازدیدکننده شهر آفتاب هم به اندازه مصلی است .به
نظرم اگر از منظر ترافیک شهری به مسئله نگاه کنیم ،بودن نمایشگاه
در شهر آفتاب در  ۱۰روز برگزاریاش ،هیچ مشکلی برای مرکز شهر
ایجاد نمیکند .از نظر فروش هم به نظرم ،سالنها و غرفههای شهر
آفتاب ،مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند و شرایط برابری دارند که باعث
میشود ناشر از یک فروش مناسب برخوردار شود .ولی این شرایط در
مصلی برای ناشران متفاوت و بسته به مکان غرفه شان در شبستان
است .اگر قرار بر این بود بعد از دو سال به مصلی برگردیم ،ای کاش
جابهجایی صورت نمیگرفت .سالها درباره جابهجایی نمایشگاه حرف
و شعار داده شد ولی این انتقال فقط دو سال دوام آورد .دو سالی که
اتفاقا اکثرا ناشران از آن رضایت داشتند.
علیرضا رئیس دانایی ،مدیر انتشارات نگاه بازگشت نمایشگاه به
مصلی را کامال مثبت ارزیابی میکند و میگوید :نمیگویم وقتی
نمایشگاه در شهر آفتاب بود ،بد بود ولی در مصلی ،دسترسی به آن
بیشتر است .فروشگاه نشر نگاه مقابل دانشگاه تهران است .گاهی که
در غرفه نمایشگاه از ما  ۵۰یا  ۱۰۰نسخه از یک کتاب را میخواستند،
با یک تاکسی یا پیک موتوری از نمایشگاه تا فروشگاه را در مدت ۱۵
دقیقه طی میکردیم اما چنین امکانی در شهر آفتاب وجود نداشت.
این مدیر با سابقه نشر میگوید :بودن در شهر آفتاب برای مخاطبان
نیز مشکالتی داشت و مرتب از مردم این گالیه را میشنیدیم که شهر

آفتاب دور است .یک امکان خوب مصلی ،دسترسی خوب با خط
مترو و همچنین این است که داخل شهر قرار دارد .درست است که
نمایشگاه باید به مکانی بزرگتر و حرفهایتر برود ولی شهر آفتاب هم
آماده نبود و همه فازهایش اجرایی نشده بودند .شهر آفتاب مترو هم
داشت ولی خرید و حمل کتاب در چند ایستگاه مترو میسر و قابل
تحمل است نه یک مسافت طوالنی .علی جعفریه ،مدیر نشر ثالث
از جمله ناشران با سابقه میگوید :همیشه دنبال مکانی ثابت برای
نمایشگاه کتاب بودیم .شهر آفتاب این خواسته ناشران را تامین نکرد و
به خاطر بعد مسافتی که نسبت به تهران دارد ،بازدیدکنندگان بیشتر
از ناشران با این مکان مشکل داشتند .نفس برگزاری نمایشگاه کتاب
برای مخاطبان بازدیدکنندگان است .دومین مسئله موجود درباره
برگزاری نمایشگاه در مصلی یا شهر آفتاب این است که این رویداد،
محل و محفلی برای دیدار اهالی قلم با مخاطبانشان است .اما به
دلیل همان دوری مسافت ،طی دو سال گذشته ،اهل قلم کمتری
به نمایشگاه میآمدند .یعنی ما نویسنده و مولفی که طی دو دوره
گذشته ،برای چند روز به نمایشگاه بیاید ،کمتر دیدیم .مجموع چنین
عواملی باعث شد که ناشران تصمیم بگیرند به مصلی برگردند .البته
مصلی یک گزینه موقت است تا مکانی ثابت و مناسب پیدا شود و
ی برای نمایشگاه دانست.
حتما نمیتوان آن را به عنوان گزینهای دائم 
لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین نیز درباره بحث مورد نظر
گفت :مشکل اساسی این است که مسئوالن ما ثبات تصمیمگیری
ندارند .به هر حال ،شما اگر یک مغازه هم بخرید ،یک یا دو سال نیاز
است تا مشتریها آن را بشناسند .فاصله تا شهر آفتاب زیاد و مکانش
مقداری پرت بود .ولی ما ناشران را به آنجا انتقال دادند .مردم در سال
اول نمایشگاه در شهر آفتاب ،سردرگم بودند .اما سال دوم با آشنایی
بیشتری به نمایشگاه آمدند و تقریبا میشد گفت که نمایشگاه در
حال جا افتادن است .نمیخواهم وارد این بحث بشوم که شهر آفتاب
بهتر است یا مصلی .طبیعتا مصلی چون در شهر قرار دارد ،بهتر است
ولی ما ناشران و کتابفروشان به خاطر این نقل و انتقالها ،میلیونها
تومان ضرر کردیم .متاسفانه مسئوالن برای ناشران احترام و ازرشی
قائل نیستند و ناشر در حکم گوشت قربانی است .یعنی ناگهان هوس
میکنند که مکان نمایشگاه را تغییر بدهند و این کار را میکنند .در
سال اول شهر آفتاب گفتیم مکانش پرت است و دور ولی گفتند
اتوبوس هست و مترو! پذیرفتیم .البته باید بگویم که شهر آفتاب از
نظر متراژ غرفه مکان مناسبی بود ولی باز دوباره به جایگاه پیشین
برگشتهایم .مدیر نشر معین ادامه داد :برای این دوره از نمایشگاه من
سعی کردم تا  ۸نفر از دست اندرکاران و پرسنل نشر معین را برای
نمایشگاه آماده کنم اما هنوز نمیدانم چه غرفه و چه متراژی به ما
تعلق میگیرد! چون شنیدهام که ممکن است متراژ غرفه پایین بیاید.
هر سال مشکلی در نمایشگاه وجود دارد و امکان بیمشکل بودنش
وجود ندارد .از جمله این که هر سال یک عده از ناشران ،نورچشمی
و عزیزکرده هستند .مثال در دورههای پیشین ناشری را دیدم که با
وجود گذشت یک روز از برگزاری نمایشگاه ،هنوز نیامده بود غرفه
اش را باز کند .فکر کردیم این ناشر سال دیگر از حضور در نمایشگاه
محروم میشود ولی دیدیم که سال بعد بهترین مکان را به همان
ناشر دادهاند .به نظرم ما ناشران تبدیل به توپ فوتبالی شدهایم که
مرتب از این سو به آن سو شوت میشود .از طرفی شرایط طوری
شده که دیگر نمیتوانم بگویم صد در صد حق با ماست .چون اگر با
ما ناشران صحبت کنید به این نتیجه میرسید که حق با ماست و اگر
با مسئوالن هم صحبت کنید ،شما را قانع و راضی میکنند .متاسفانه
ارزش یک رویداد مهم که در آسیا با عنوان نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران جا افتاده بود ،اینگونه بیاحترام شده و پایین آمده است .همان
طور که گفتم مشکل اساسی از مسئوالن و نداشتن ثبات است .هر
مدیر جدیدی که میآید ،چارچوبهای مدیر پیشین را نمیپسندد.
این مساله در انتخاب و چاپ کتابها هم همین طور است .در حال
حاضر نسخههای برخی از عناوین ما کم هستند و باید برای عرضه
شان در نمایشگاه  ۵۰۰یا هزار عنوان از آنها چاپ کنیم ولی وضعیت
دالر باعث شده که من با پول در جیبم به بازار بروم ولی کسی به
من کاغذ نفروشد.

«آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران»

شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات انجــام خدمــات ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک
مرحلــهای بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

 )1موضوع مناقصه
الف) شرح مختصر کار:
ردیف

شماره مناقصه

1

96/15

مدت زمان انجام کار

موضوع مناقصه
بافت کالف  PVCبه روش  SPR EXبدون گودبرداری جهت تعویض لوله های

ب) شرایط متقاضی:

زیرزمینی  NSWاز واحد آب بخار تا واحد بازیافت

 10ماه شمسی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
2/620/000/000

 -1داشتن شخصیت حقوقی ،داشتن شناسه ملی و شماره اقتصادی.
 -2داشــتن توانایــی مالــی ،امکانــات و ماشــین آالت مــورد نیــاز ،نیــروی انســانی بــا تجربــه و ســوابق کار مفیــد و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه مذکــور و دارا بــودن
گواهــی حســن انجــام کار از کارفرمایــان قبلــی.
 -3داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران و دارا بودن مجوزهای الزم جهت انجام مناقصه فوق االشاره.
 -4تــوان ارائــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار (در صــورت قــرار گرفتــن در فهرســت کوتــاه ایــن شــرکت) و همچنیــن تــوان ارائــه تضمیــن انجــام تعهــدات
مطابــق آئیننــام تضمیــن معامــالت دولتــی (در صــورت برنــده شــدن).
 -5داشــتن صورتهــای مالــی حسابرســی شــده توســط ســازمان حسابرســی یــا اعضــاء جامعــه حســابداران رســمی مطابــق بــا مــاده  2آییــن نامــه راهکارهــای افزایش
ضمانــت اجرایــی و تقویــت حسابرســی.
ج) برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل ( 65/000/000/000شصت و پنج میلیارد) ریال میباشد.
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک ـ کیلومتر  20جاده بروجرد ـ سه راهی شازند

مهلت ،محل دریافت و تحویل فرمهای استعالم ارزیابی کیفی:

متقاضیانــی کــه دارای شــرایط اولیــه منــدرج در (بنــد ب) مــاده یــک بــوده و متقاضــی شــرکت در مناقصــه فوقالذکــر میباشــند ،میتواننــد بــه مــدت  5روز
کاری پــس از انتشــار نوبــت دوم آگهــی (ســه روز پــس از درج آگهــی نوبــت اول چــاپ میشــود) طــی ســاعات اداری از ســاعت  7صبــح لغایــت  15:30عصــر ضمــن
ارســال تقاضــای اعــالم آمادگــی ،فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی را از طریــق پایــگاه اینترنتــی ایــن شــرکت بــه آدرس  WWW.IKORC.irدریافــت و پــس از
تکمیــل فرمهــا بــه همــراه رزومــه کاری در قالــب لــوح فشــرده (ســی دی) حداکثــر تــا دو هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال تقاضــا بــه نشــانی اراک ـ کیلومتــر
 20جــاده بروجــرد ـ ســه راهــی شــازند ـ شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند ـ ســاختمان مرکــزی ـ طبقــه دوم ـ امــور حقوقــی و پیمانهــا ـ اتــاق
 232تحویــل نماینــد .ضمنــا تلفکــس شــماره  086 -33673701و تلفــن شــماره  086-33491098آمــاده پاســخگویی میباشــد.

محل ،زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان:

مهلــت تحویــل اســناد و مــدارک متقاضیــان (رزومــه کاری) در قالــب لــوح فشــرده (ســیدی) حداکثــر تــا دو هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال تقاضــای اعــالم آمادگــی
میباشــد .ضمنــا محــل تحویــل مــدارک درخواســتی مــورد نظــر ،امــور حقوقــی و پیمانهــای شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند بــه نشــانی منــدرج در مــاده
« »3مــی باشــد .بدیهــی اســت بــه مــدارک ارســالی بعــد از مهلــت مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ضمنــا ایــن شــرکت حــق و اختیــار تــام و تمــام قبــول یــا رد هر یک
یــا کلیــه پیشــنهادهای رســیده را دارا میباشــد و دادن پیشــنهاد و ارائــه اســناد و مــدارک هیچگونــه حقــی بــرای متقاضیــان ایجــاد نمیکنــد .الزم بــه ذکــر اســت دســتگاه
مناقصــه گــزار حداقــل یــک مــاه پــس از وصــول اســناد ارزیابــی کیفــی نســبت بــه اعــالم اســامی واجدیــن شــرایط اقــدام خواهــد نمــود.

آدرس اینترنتیWWW.SHANA.IR :
تاریخ انتشار نوبت اول97/1/28 :
شماره مجوز1397 -221:
1289

WWW.IKORC.ir

تاریخ انتشار نوبت دوم97/2/1 :

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

