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فرهنگی

«از کودکی» در سالمرگ توران میرهادی

آفتاب یزد :دومین نمایشگاه گروهی نقاشی گرامی داشت زنده یاد توران میرهادی عصر
جمعه هجدهم آبان ماه ،هم زمان با دومین سال درگذشت این بانوی پیشرو در گالری
ویستا برگزار می شود« .از کودکی »...عنوان این مجموعه است که آثار  17هنرمند به
یاد خانم میرهادی خلق شدهاند و به انتخاب بهنام کامرانی به تماشا درمی آیند .توران
میرهادی هجدهم آبان سال گذشته دار فانی را وداع گفت.

رویدادهای هنری

کامران تفتی
دچار حمله قلبی شد

کامران تفت��ی بازیگر س��ینما و تلویزیون ،در
جریان س��اخت یک فیلم ،دچ��ار حمله قلبی
خفیف شد .ظهر روز یکشنبه سیزدهم آبانماه
کامران تفتی در جریان نقشآفرینیاش دچار
حمله قلبی میش��ود و او را به اورژانس قش��م
میرس��انند .به گفت��ه کارکن��ان اورژانس این
بازیگر س��ریالهای تلویزیونی و مجری برنامه
«وقتش��ه» را کامبیز دیرباز همراهی میکرد،
ش مراقبته��ای ویژه منتقل
بالفاصل��ه به بخ 
میشود .به گزارش سینماپرس ،در حال حاضر
حال عمومی تفتی مناس��ب گزارش ش��ده و
قرار است امشب برای ادامه درمانش به تهران
منتقل شود.

«معکوس» به خط پایان رسید

پ��والد کیمیای��ی؛ کارگردان فیلم س��ینمایی
«معکوس» در ارتب��اط با آخرین وضعیت این
فیلم س��ینمایی در گفت و گو با «صبا» عنوان
کرد :مراح��ل فنی فیلم به طور کامل به پایان
رس��یده و آماده دریافت پروانه نمایش ش��ده
اس��ت .وی در خصوص حضور فیلم در سی و
هفتمین جشنواره فیلم فجر نیز افزود :حضور
«معکوس» در جش��نواره فجر قطعی نیست و
باید در ارتباط با آن نیز تصمیم گیری ش��ود.
سرمایهگذار و تهیهکننده باید در خصوص این
موض��وع تصمیم گیری نهای��ی را انجام دهند.
بازیگر «گش��ت ارش��اد» به حض��ور فیلم در
فس��تیوال های خارجی نیز اشاره کرد و افزود:
قبل از اک��ران فیلم در ای��ران« ،معکوس» در
جشنواره های خارجی نیز حضور خواهد داشت
و باید برنامهریزیهای کافی را برای حضور فیلم
در این جشنواره ها نیز انجام دهیم .به گزارش
صب��ا ،کیمیای��ی در پایان افزود :اف��راد زیادی
برای شکلگیری این پروژه زحمت کشیدند و
امیدوارم فیلمی باش��د ک��ه مخاطب هم آن را
دوس��ت داشته باش��د .گفتنی است؛ این فیلم
که اولین تجربه کارگردانی پوالد کیمیایی در
مقام کارگردانی است مضمونی اجتماعی دارد
و تهیهکنندگی آن را مسعود کیمیایی برعهده
دارد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

کوتاه از هنر

«رومئو و ژولیت»
در«شهرزاد»

س��ه نمایش تازه ب��ه زودی در پردیس تئاتر
شهرزاد اجراهای خود را آغاز می کنند .نمایش
«رومئو و ژولیت» به کارگردانی بهروز بیک پور
از تاریخ  18آبان در س��الن شماره  1پردیس
تئاتر «ش��هرزاد» روی صحن��ه خواهد رفت.
بازیگ��ران این نمایش جزو چهره های جوانی
هستند که بعد از چندماه تمرین برای اولین
بار قرار اس��ت در نمایش��نامه معروف ویلیام
شکسپیر به ایفای نقش بپردازند.نمایش های
پردیس تئاتر شهرزاد در تاریخ  16و  17آبان
ماه به دلیل فرا رسیدن ایام عزاداری و شهادت
روی صحنه نخواهند رف��ت و از  18آبان ماه
نمایش های «نشانه ها» به کارگردانی مانلی
شجاعی فرد« ،رساوارونه» به کارگردانی شیوا
سرمست و «مرگ مرد بالشتی» به کارگردانی
من��ا الهی فرد اجراهای خود را آغاز می کنند.
همچنین از س��وی دیگر نمای��ش «مده آی
س��ن مدار» به کارگردانی بورژین عبدالرزاقی
و تهیهکنندگی امین زندگان��ی از تاریخ اول
آذرماه اجراهای خود را در سالن شماره  3این
مجموعه آغاز خواهد کرد .این نمایش روایت
ت��ازه ای از نمایش «مده آ» ب��ا ترجمه ای از
احمد ساعتچیان است که از تاریخ یاد شده در
سالن شماره  3در ساعت  20:15روی صحنه
خواهد رفت .به گزارش مهر ،الیکا عبدالرزاقی،
احمد ساعتچیان ،مهدی بجستانی بازیگرانی
هس��تند ک��ه در این نمایش ب��ه ایفای نقش
میپردازند.

«دارکوب» به خانه رسید

فیل��م س��ینمایی «دارکوب» ب��ه کارگردانی
بهروز ش��عیبی و تهیهکنندگی سید محمود
رض��وی از روز گذش��ته در ش��بکه نمای��ش
خانگی توزیع ش��د .این فیلم تابستان امسال
در س��ینماها اکران ش��د و به فروش بیش از
دو میلیارد تومان رسید .به گزارش برنا؛ مهناز
افش��ار ،س��ارا بهرامی ،هادی حجازیفر ،نگار
عابدی ،شادی کرم رودی و باحضور جمشید
هاشمپور و امین حیایی بازیگران «دارکوب»
هستند.

محسن محس��نی نسب نویس��نده و کارگردان سینما
درب��اره آخرین فعالیتها خود در عرصه س��ینما گفت:
حقیقت امر اینکه ب��ه تازگی نگارش فیلمنامهای به نام
مالقات را نوش��تهام و برای دریافت پروانه ساخت آن را
به ش��ورای پروانه س��اخت ارائه دادهام .کارگردان فیلم
خضرا فیلم جدید خود را پروژهای س��خت خواند و افزود :این فیلم
در ایران ،چین و کانادا فیلمبرداری میش��ود .مالقات پروژه بسیار
س��ختی است اما تمام س��عی من بر آن است که امسال بتوانم آن

مردم با سینما قهر کردهاند

را کلی��د زده و به جش��نواره فیلم فجر برس��انم .وی
درباره دلیل توقف س��اخت فیلم ستارههای رخشان
اضافه کرد :ستارهای رخشان پروژه به شدت سختی
است که در سه اپیزود ساخته میشود .در حال حاضر
یک اپیزود آن را س��اختهام و ساخت دو اپیزود بعدی
منوط به حمایت دولت و مسئولین فرهنگی است زیرا فیلم در ژانر
دفاع مقدس ساخته شده و ساخت آن بدون حمایت ممکن نیست.
کارگردان فیلم شاخ کرگدن درباره احتمال حضور محمدرضا گلزار

در فیلم س��تارههای رخشان تاکید کرد :من دیگر هیچ اصراری به
حض��ور محمدرضا گلزار در فیلمم ندارم .البته این را بگویم که من
هیچ مش��کل و زاویهای با گلزار ندارم ام��ا دیگر تاکیدی هم برای
حضور وی نمیبینم .به گزارش میزان ،این کارگردان سینما در مورد
کاهش استقبال مخاطبان اذعان کرد :واقعیت امر این است که مردم
با س��ینما قهر کرده اند و دیگر فیلم نمیبینند .در حال حاضر یک
فیلم بیست میلیاردی نزدیک به یک میلیون نفر مخاطب دارد و این
در مقایسه با جمعیت کشور عدد بسیار ناچیزی است.

رامبد جوان:

کمدی را نمیشود حذف کرد

این روزها اظهار نظرهای مختلفی از س��وی برخی
فیلمسازانی که در حوزه سینمای اجتماعی فعال
بوده و هس��تند ،مطرح می شود و آنها انتقاداتی
را نس��بت به افزایش تولی��د فیلمهای کمدی که
بیشترش��ان کیفی��ت چندانی ندارن��د و با عنوان
مبت��ذل یاد میش��وند و س��ینماها را ب��ه قبضه
خود درآوردهاند تا جایی که س��ینماداران بیش��ت ِر
ن فیلمها واگذار میکنند
س��انسهای خود را به ای 
و س��بب ش��دهاند فیلمهای اجتماعی در شرایط
نابرابری اکرانشوند ،مطرح کردند .این انتقادات با
نگرانی از وضعیت مدیریت سینما و چگونگی اکران
فیلمها هم همراه بوده است .در این بین شاید تنها
نقطه نظر مش��ترک ،بالمانع دانستن کمدیهایی
مثل «اجارهنشینها» بود که با کمدیهای امروزی
فاصل��ه زیادی دارد اما با وج��ود این نظرات رامبد
جوان که س��اخت کم��دی موف��ق «ورود آقایان
ممنوع» را در کارنامه فیلمسازی خود دارد ،گفت:
افزایش تولید فیلمهای کمدی در ش��رایط فعلی
جامعه ،اتفاقی طبیعی است و اگر میخواهیم مردم
تماشای فیلمهای غیرکمدی را هم در سبد خرید
خود قرار دهند باید کیفیت تولیدات سینمایی را
افزایش داد .جوان که به زودی فیلم تازهاش با نام
«قانون مورفی» را که اتفاقا کمدی هم هس��ت بر
پرده س��ینماها اکران میکند ،درباره انتقاداتی که
از چند سال اخیر به فیلمهای کمدی وارد میشود
و در عین حال برخی فیلمس��ازان اجتماعی هم
رو به س��اخت فیل��م کمدی آوردهان��د ،بیان کرد:
قبل از ه��ر چیز نباید این را فراموش کنیم که ژانر
کم��دی ایرادی ن��دارد و با هی��چ اظهارنظری زیر
س��وال نمیرود و اصوال هرکسی میتواند هر آنچه
را خوب میسازد س��راغش برود ،بنابراین ساخت
کمدی ایرادی ندارد اما آنچه این روزها بیشتر گفته
میش��ود به ماجراهای دیگری مربوط میشود .او
گفت :واقعیت این اس��ت که ساخت فیلم ،بسیار
س��خت و گران شده و کسی که س��رمایهگذاری
میکن��د توق��ع دارد پولش برگ��ردد و این خیلی
منطقی و طبیعی است؛ در حالی که زمانی کسانی
بودند که با امکانات دولتی فیلمهایی را میساختند
و از آن طری��ق ژانرهایی که بار معنوی و مفهومی

هم داشتند حفظ میشدند ،اما االن چون همه از
جیب خود س��رمایه میگذارند و حتی آن کس��ی
که هم از جیبش خ��رج نمیکند ،میخواهد پول
ارگان یا سازمان س��رمایهگذارش برگردد بنابراین
س��ینما در ش��رایطی قرار گرفته که مسئله مالی
نکته مه��م و پررنگی در آن ش��ده اس��ت .جوان
افزود :وقتی اوضاع به این ش��کل پیش میرود آن
وقت اس��ت که فیلمساز س��راغ ذائقه مردم و بازار
میرود و میبیند فیلم کمدی خوب میفروش��د.
آن هم کمدی س��خیف پس او هم س��راغ کمدی
میرود ول��ی با وجود همی��ن ب��ازار و ذائقه ،این
که چه کس��ی یک فیلمنامه کمدی را بنویس��د و
بس��ازد و حتی کدام بازیگ��ران در آن بازیکنند،
مرزهای س��خیف بودن ،درس��ت ب��ودن و متر و
معیار داش��تن آن فیلم را رقم میزنند .کارگردان
فیلمهای «پس��ر آدم دختر حوا» و «اسپاگتی در
هشت دقیقه» با اشاره به فیلمنامهنویسی همچون
پیمان قاس��مخانی که ظرافتهای زی��ادی را در

ن��گارش «ورود آقایان ممن��وع» رعایت میکرد،
گفت :کس��ی مث��ل او آنقدر ظریف ش��وخیها را
مط��رح میکند که یک پدر و م��ادر نگران دیدن
صحنهای از فیلم در کنار فرزندش��ان نیس��تند و
اصوال معتقدم یکسری شوخیها هستند که وقتی
بیان میشود فقط بزرگترها آنها را میفهمند و
کوچکترها حتی آن را نمیبینند ،هرچند میزان
هوش مخاطب امروز را انکار نمیکنم .با این حال
مسئله اینجاس��ت که در فیلمهای کمدی ظریف
نگاه کردن و اینکه از چه دریچهای به یک موضوع
وارد ش��ویم شرط است؛ این نوعی ظرافت و بلدی
میخواهد که متاس��فانه نه خیل��ی از ما آن را بلد
هس��تیم و نه اصال دغدغهای نسبت به آن داریم.
جوان در پاس��خ ب��ه اینکه ادامه ای��ن وضعیت در
سینما با همین دیدگاه متکی به بازار چطور پیش
میرود؟ بیان کرد :قاعدتا این روند خودش به یک
خروجی میرس��د چون کمدی را نمیشود حذف
ک��رد و م��ردم ،هم کمدی دوس��ت دارند و هم به

واقعیت این است که ساخت فیلم،
بسیار س��خت و گران شده و کسی
که س��رمایهگذاری میکن��د توقع
دارد پول��ش برگ��ردد و این خیلی
منطقی و طبیعی است؛ در حالی که
زمانی کسانی بودند که با امکانات
دولتی فیلمهایی را میس��اختند و از
آن طریق ژانرهایی که بار معنوی و
مفهومی هم داشتند حفظ میشدند،
ام��ا االن چ��ون هم��ه از جیب خود
سرمایه میگذارند و حتی آن کسی
که ه��م از جیبش خ��رج نمیکند،
میخواهد پ��ول ارگان یا س��ازمان
س��رمایهگذارش برگردد بنابراین
سینما در ش��رایطی قرار گرفته که
مسئله مالی نکته مهم و پررنگی در
آن شده است
آن نیاز دارند .در تم��ام دنیا هم فیلمهای کمدی
پرفروش هستند و اتفاقا خیلی از فیلمهای کمدی
پرفروش ،سخیف هستند .در سینمای آمریکا هم
چنین جریانی وجود دارد ولی ما اصوال بالتکلیف
هستیم و دلیل نمیشود که مثال وضعیت سینمای
اجتماعی را گردن فیلمهای کمدیها بیندازیم .او
اضافه کرد :من هم تجربه فیلمهای غیرمتعارف را
دوس��ت دارم و به آن معتقدم .حتی سعی میکنم
در این حیطه تجربه کس��ب کنم و خوب است که
مردم را به دیدن فیلمهای خوب و متفاوت دعوت
کنیم ،چون سینما هم رونق میگیرد ولی واقعیت
این اس��ت که اگر میخواهیم تماش��اچی س��راغ
ژانرهای دیگر سینما هم برود باید کیفیت فیلمها
را ارتق��ا داد و حوصله کرد تا هم تماش��اچی ذائقه
جدید خ��ود را پیدا کند و هم م��ا در ایجاد ذائقه
جدید برای او تالش کنی��م پس این ربطی ندارد
اگر کسی کمدی میسازد به او ایراد وارد شود .به
گزارش ایس��نا ،رامبد جوان در پایان درباره اینکه
با این صحبتها قطع��ا از کمدی «قانون مورفی»
او هم توقع باال میرود ضمن اینکه گفته میشود
شاید او هم به خاطر برگشت سرمایه سراغ ساخت
کمدی رفته است ،تاکید کرد :تمام آنچه را گفتم به
شدت در این فیلم رعایت شده و «قانون مورفی»
را یک فیلم خانوادگ��ی میدانم که نوجوانها هم
خیلی از آن لذت میبرند.

«پدر ژپتو»ی پینوکیو درگذشت
مفقودی
برگ س��بز خودرو پژو  SD-TU5 206رنگ سفید روغنی مدل  1395به
ش��ماره پالک ایران  967 - 10ل  85به ش��ماره موتور 163B0225812و
شماره شاس��ی  NAAP41FE2FJ295688به نام جاوید تذکری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی
س��ند کمپانی و برگ س��بز خ��ودرو لیف��ان  X60رنگ مش��کی متالیک
م��دل  1393به ش��ماره پ�لاک ای��ران  836 - 88ن  59به ش��ماره موتور
 LFB479Q140400704و شماره شاسی NAKSG4311EB117206
به نام صدیقه باغشاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب معصومه احمدعلیخان فرزند عبدالحس��ین
به شماره شناسنامه  ۳۰۱۶صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته گرافیک
صادره از واحد دانش��گاهی یادگار امام خمینی با ش��ماره _۱۲۹۵۵۱۱الف
مفقود گردیده اس��ت و فاقداعتبار می باش��د .از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به صندوق پستی -۱۸۱۵۵ /۱۴۴دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام خمینی ارسال نمايد.

مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب اسما سلمانی نام پدر مهدی ،باشماره دانشجویی
 ،۹۲۱۲۲۲۳۷از دانش��گاه علم و فناوری مازندران رش��ته مهندسی صنایع
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
اص��ل برگ س��بز و س��ند کارخانه ( مالکیت کمپان��ی) خودرو نیس��ان یخچالدار آبی
روغن��ی م��دل  1389ب��ه ش��ماره پ�لاک  987د  39ای��ران  82به ش��ماره شاس��ی
 NAZPL140TBN285640و ش��ماره موتور  579149به نام قاس��م پوشه مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی
کارت خودرو پژو  ٢٠۶رنگ خاکستری متالیک مدل  ١٣٨۵به شماره پالک  ٧۵٩ص
 - ٩٢ایران  ٣٣به ش��ماره موتور  ١٣٠٨۵٠٣٩٨۶۴و شماره شاسی  ١٠٨۶٢۵٣٣به نام
سعید ماموری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکتآبمنطقهایلرستان

فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهای
همراه با ارزیابی کیفی

نوبت دوم

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدعلی کرامتی قلعه جوقی فرزند پرویز به
شماره شناسنامه  514صادره از سراب در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی مکانیک (حرارت و سیاالت) صادره از دانشگاه آزاد واحد تاکستان
با شماره  129217000980مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده
تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان به نشانی
تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

«کارلو جیوفره» بازیگر مش��هور فیلم سینمایی
«پینوکیو» اثر «روبرتو بنیگنی» در  ۸۹س��الگی
درگذش��ت .این هنرپیش��ه اه��ل ناپ��ل ایتالیا
همچنی��ن در فیلم نام��زد اس��کار «دختری با
سالح کمری» در سال  ۱۹۶۸نقشآفرینی کرد.
جیوفره در سال  ۱۹۲۸در ناپل ایتالیا متولد شد.
او در بی��ش از  ۹۰فیل��م ظاهر ش��د و به یکی از
هنرپیشگان معروف ایتالیا و به ویژه دوران کمدی

دهه هفتاد این کشور تبدیل شد .فیلم «پینوکیو»
ک��ه در آن نقش «پ��در ِژپِتو» را ایفا ک��رد ،او را
به چهرهای بینالمللی بدل س��اخت .او در سال
 ۱۹۶۸در فیل��م «دخت��ری ب��ا س�لاح کمری»
در نق��ش مقابل «مونیکا ویتی» ظاهر ش��د .این
فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم خارجیزبان شد.
او همچنین در مقابل چهرههای جهانی س��ینما
همچون «برت لنکستر»« ،مارچلو ماسترویانی»

و «کلودیا کاردیناله» بازی کرد .در س��ال ۱۹۸۴
جای��زه «دوناتلو» که باالترین افتخار س��ینمایی
ایتالیاس��ت را برای بازی در فیلم «خوش��حالم»
به کارگردانی «موریزیو پونزی» دریافت کرد .به
گزارش فارس به نقل از هالیوود ریپورتر ،آخرین
باری که به روی صحنه رفت ،در نس��خه تئاتری
اقتباس��ی از فیلم «فهرست ش��یندلر» استیون
اسپیلبرگ بود.

 -1دستگاه مناقصهگزار :شرکت آب منطقهای لرستان (شماره شبای  IR 180170000002175084805005بانک
کشاورزی) با کد اقتصادی  411163451988و شناسه ملی 10861305730
 -2موضوع مناقصه :عملیات اجرایی بخشی از سد مخملکوه
 -3برآورد 1050 :میلیارد ریال براساس فهرست بهاء سال  1397رشته سدسازی
 -4مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 17 :میلیارد ریال براساس اسناد شرکت در مناقصه
 -5رتبه و رشته مورد نیاز :حداقل پایه  2رشته آب در زمینه سدسازی ،حداقل امتیاز فنی  60و ضریب تاثیر  0/25میباشد.
 -6مدت و محل اجرا 36 :ماه -کیلومتر  5جاده خرم آباد -الشتر
 -7تاریخ توزیع اسناد 97/8/10 :لغایت 97/8/20
 -8آدرس و ش�ماره تماس جهت تهیه اس�ناد مناقصه :شرکتهای واجد ش��رایط جهت دریافت فایل اسناد به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irیا به نشانی لرستان -خرمآباد -انتهای بلوار ولیعصر (عج)
شرکت آب منطقهای لرستان و یا به شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز به نشانی تهران شهرک ژاندارمری خیابان سازمان
آب -خیابان پردیس  5پالک ( -58تلفن )021-44223055 :مراجعه نمایند .به پیشنهادات خارج از درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد .با توجه به حجم زیاد اسناد ،جهت دریافت اسناد تکمیلی خصوصا نقشهها به
امور قراردادهای این شرکت یا شرکت مهندسین مشاور مراجعه شود.
 -9ارائه گواهی صالحیت و آخرین تغییرات روزنامه و اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده و ...الزامیست.
 -10دس��تورالعمل ش��ماره  94/158764مورخ  94/7/13در خصوص تعیین دامنه قیمتهای متناس��ب پیشنهادی در این
مناقصه لحاظ میگردد.
 -11پیمانکاران میبایست گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار داشته باشند.
 -13تاریخ ارس��ال پیش��نهادها :شرکتها نسبت به ارسال پیش��نهادات خود از طریق سامانه ستاد تا پایان وقت اداری مورخ
 97/9/3اقدام و به صورت فیزیکی به دفتر حراس��ت و امور محرمانه این ش��رکت تحویل نمایند .بازگش��ایی پاکات در تاریخ
 97/9/5خواهد بود.
 -14هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه میباشد.
امور قراردادهای شرکت آب منطقهای لرستان

