دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

فرهنگی

دوست دارم در آثار طنز بازی کنم

خیلی مذهبی نیس��تند ،عجین میشوند .خود این
موض��وع اهمیت زی��ادی دارد و ی��ک نقطه قوت به
شمار میرود .اینکه ما بتوانیم در سریالهایمان نشان
دهیم که افراد ب��ا دیدگاههای مختلف میتوانند در
کنار یکدیگر زندگی کنند ،موضوع مهمی است .وی
افزود :به طور کلی ،در این س��ریال ش��اهد اتفاقات خوب زیادی
هستیم .به طور مثال ،یک خانواده سنتی را میبینیم که در عین
زاللی و س��ادگی از تکنولوژیهای نوین هم اس��تفاده میکنند و

مجید مشیری بازیگر سینما و تلویزیون درباره پخش سریال «پدر»
از آی فیلم با دوبله عربی نیز اظهارداشت :راستش را بخواهید من
خ��ودم به عنوان یک بیننده نمی توانم ب��ا کارهای دوبله ارتباط
برقرار کنم .اگرچه خودم این نق��ش را بازی کردهام و دیالوگها
را کمابیش به یاد دارم اما باز هم نمیتوانم با دوبله ارتباط برقرار
کنم .اما به طور کلی دوبله اتفاق خوبی اس��ت .مشیری راجع به
سریال پدر نیز تصریح کرد :پدر سریال خوبی بود .در این مجموعه
میبینیم که یک خانواده با ریش��ههای مذهبی با خانوادهای که

زندگی مدرنی دارند .از طرف دیگر ،افرادی را در این
س��ریال میبینیم که در عین قدرتمندی به دیگران
کمک میکنند و خودش��ان را گ��م نکردهاند .این ها
اتفاقات خوبی اس��ت که باید در سریالها نشان داده
ش��ود .به گزارش ف��ارس ،وی در پایان گفت :خیلی
تمایل دارم در کارهای طنز حضور داش��ته باش��م اما تا االن این
فرصت برایم پیش نیامده اس��ت .علت اینکه به این نوع از کارها
دعوت نمی شوم را نمی دانم.

انتقادات صریح شهرام شکیبا از صداوسیما

میدانمممنوعالکارمیشوم

شهرام شکیبا مجری تلویزیون و شاعر که در جلسه
دیدار رمضانی شاعران با رهبر انقالب حضور داشت،
درباره س��خنان ایش��ان در حوزه ادبیات فارسی و
نگرانیهایی که نسبت به صداوسیما مطرح کردند،
گف��ت :دغدغه و نگران��ی حضرت آقا ب��رای زبان
فارسی و مطالعه ،مربوط امروز نیست صحبتهای
ایشان را باید بروید و در دورترین زمانها بخوانید
ت��ا ببینید که هر زمان که در جمع اهالی فرهنگ
بودهان��د به این موضوع اش��اره کردهاند .وی ادامه
داد :ایش��ان حتی در کلمات��ی که به جای کلمات
خارجی وضع میشود دقت دارند و پیشنهادهایی
ارائه میفرمایند .ش��ما بروی��د و ببینید کدام یک
از مس��ئوالن کش��ور به ش��کل مداوم و مثل یک
کتابخوان حرفهای به این موضوعات میپردازد و
یا در نمایشگاه کتاب دیده میشود جز وزیر ارشاد
که هر س��ال به دلیل کارش در نمایش��گاه حضور
مییابد .این مجری تلویزیون درباره اجراهایی که
مجری در آنها با ادبیات س��طحی و واژگان بیگانه
حرف میزند ،هم گفت :این ادبیات از بیس��وادی
جماعتی اس��ت که جلو دوربین نشستهاند ،وقتی
ش��خصی همه اطالعات خود را از اینستاگرام اخذ
کرده اس��ت و مطالعاتش فقط ب��ه فضای مجازی
منحصر میشود که شناس��نامهدار نیست چنین

معضل��ی پی��ش میآید .وی با اش��اره ب��ه اجرای
بازیگران در تلویزی��ون گفت :حضور این بازیگران
به دلیل سلیقه خرابی است که در فضای فرهنگی
م��ا رواج پیدا کرده اس��ت .مدیران تصمیمگیرنده
نیستند بلکه اسپانسرها تصمیم میگیرند اسپانسر
میگوید من پول میدهم و میخواهم فالن بازیگر
بیای��د .وی اضافه ک��رد :امروز صاحبان س��رمایه
تصمیمگیر میش��وند و تلویزیون به وضعی افتاده

است که بازیگران و بیشتر مانکنها باید تلویزیون
را نجات دهند .مدیران تلویزیون مرعوب شبکههای
بیگانه هستند و میترسند که نتوانند با آنها رقابت
کنند و برای همین اس��ت که شما در شبکههای
تلویزیونی که دست بچه مسلمانهاست میبینید
که فرم یک برنامه از ماهواره را عیناً کپی میکنند.
این طنزپرداز در بخشی دیگر درباره ادبیات به کار
رفته توسط مجریان عنوان کرد :در برنامههای زنده

جراحی روی «باند»

«ما» سوم شد

فیلم س��ینمایی «م��ا» اثری در
ژانر وحش��ت توانس��ت بع��د از
ی��ک ماه اک��ران با ف��روش قابل
قبول صد و هش��تاد و نه میلیون
دالر رتبه س��وم ج��دول فروش
جهان��ی را از آن خود کند .پروژه
س��اخت فیلم از فوریه  2018آغاز شد .پیل ،بعد
از موفقیت گسترده نخس��تین فیلم بلند خود،
یعنی برو بیرون ،توانست بودجه ساخت فیلم را
بهدس��ت آورد« .ما» به مدت سه ماه از ژوئیه تا
اکتب��ر  2018بهط��ور کام��ل در کالیفرنیا جلو

هفته گذشته بود که «دنیل کریگ»
سر صحنه فیلمبرداری «باند»۲۵
در کشور جامائیکا جراحت دید و
برای درمان به آمریکا اعزام ش��د.
حال حساب رسمی جیمز باند در
توئیتر اعالم کرده است که کریگ
از ناحی��ه مچ پا تحت عمل جراحی کوچکی قرار
خواهد گرفت و پس از آن نیاز به دو هفته مراقبت
و ریکاوری دارد .بنابراین تغییری در زمان عرضه
فیلم یعن��ی آوریل ( ۲۰۲۰بهار  )۱۳۹۹به وجود
نخواهد آمد .البته پیشتر تاریخ اکران رسمی فیلم

دوربی��ن رفت .ما نخس��تین بار
در تاری��خ  8م��ارس  2019و در
فستیوال جنوب از جنوب غربی
ب��ه روی پرده رف��ت .فیلم اکران
گس��ترده خ��ود را از تاری��خ 22
مارس  2019آغاز کرد .به گزارش
میزان ،در خالصه داستان فیلم سینمایی ما آمده
اس��ت :آرامش و امنیت یک خانواده از بین می
رود وقتی که گروهی می خواهند همه آنها را به
قتل برسانند .حال باید دید این فیلم هم میتواند
موفقیتهای فیلم برو بیرون را تجربه کند یا نه.

نوبت اول

شركت آب و فاضالب روستايي استان يزد

آگهی مناقصه عمومی – يك مرحله ای

ردیف

موضوع مناقصه

1

ابنیه نگهداری و بهره برداری
مجتمع والیت  2و 3

/98/2601آر

2

احداث ايستگاه پمپاژ بين راهي و مخزن
 300مترمكعبي  ps11شهرستان تفت

/98/2615آر

مبلغ برآورد

تضمين فرآيند ارجاع كار

98/03/02

120/668/703/762

6/033/435/000

98/03/02

4/279/765/642

213/888/280

شماره مناقصه تاريخ مناقصه

تلویزیون نویسنده به آن معنا حضور ندارد و مجری
برنامه را پیش میبرد .برخی از این اجراها هم که
از روی متن انجام میشود اما ادبیات ضعیفی دارد
به متن ضعیف و نویسنده غیرحرفهای برمیگردد
که درنهایت به مسائل مالی مربوط میشود .وقتی
پایینترین برآورد یک برنامه برای نویسنده گذاشته
میشود چه انتظاری وجود دارد که نویسندههای
خ��وب ب��رای تلویزی��ون کار کنند .این س��خنان
را میگوی��م و البت��ه میدانم که احتم��االً مدتی
ممنوعالکار خواهم ش��د چون هر بار حرفهایم را
بی��ان کردهام مدتی از کار کن��ار رفتم .به هر حال
کمیته مجریان بیش��تر از اینکه به حضور مجریان
تخصصی در اج��را ورود کند به این میپردازد که
چه کسی حرف تندی زده است و او را از کار برکنار
کنند .به گزارش مهر ،وی در پایان گفت :برخی از
مس��ئوالن ک ً
ال هیچ دغدغهای ندارند یا شناسایی
نس��بت به موضوعات ندارند و یا اص� ً
لا مأموریت
دیگری دارند که این پروژهها به س��رانجام نرسد.
ماموریتش��ان این اس��ت که مردم بی دلیل دست
بزنند و بخندن��د .حرف هم که میزنید میگویند
شادی برای مردم اهمیت دارد درحالیکه میتوان
در کنار برنامههای ش��ادیبخش دیگر برنامههای
علمی و تخصصیتر را هم رونق بخشید.

(ريال)

(ريال)

-1مناقصه گزار  :شركت آب و فاضالب روستايي استان يزد
آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه ساعت  20روز پنجشنبه مورخ  98/03/09مي باشد .مهلت ارسال پاکت ارزيابي
کيفي و پاکتهاي ( الف و ب و ج ) ساعت  14روز یکشنبه  98/03/26ميباشد.
 -2محل و زمان گشايش پاكتها :
 -2-1گش�ايش پاكت ارزيابي كيفي در س�اعت  10صبح روز دوش�نبه مورخ  98/03/27در محل س�الن جلس�ات
شركت مي باشد.
 -2-2بازگش�ايي پاكتهاي ( الف و ب و ج ) س�اعت 10صبح چهارش�نبه مورخ  98/03/29در محل س�الن جلس�ات
شركت مي باشد.
توجه  :از پيشنهاد دهندگان دعوت به عمل ميآيد با در دست داشتن معرفينامه در جلسه مذكور حضور يابند .
-3تهيه اس�ناد مناقصه  :مناقصهگران ميتوانند يك س�ري كامل از اس�ناد مناقصه را از س�ايت ستاد به آدرس
 www.setadiran.irتهيه نمايند .
توجه :کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها
از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد ،لذا الزم است مناقصهگران در صورت
عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه
محققسازند.
 -4تضمين فرايند ارجاع كار  :داراي اعتبار به مدت س�ه ماه از تاريخ تس�ليم پيشنهاد است كه مطابق آئين نامه
تضمين معامالت دولتي به شماره /123402ت 50659هـ مورخ  94/09/22و به صورت يك يا تركيبي از تضمين هاي
موضوع بندهاي ( الف ،ب ،پ ،ج  ،چ و ح ) ماده  4آئين نامه مذكور تهيه و ارائه گردد .
 -5الزم به تاکيد اس�ت به پيش�نهادهاي واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به هيچ عنوان
ترتيب اثر داده نخواهد شد .پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد دريافت
و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه ،مدارک الزم را شامل پاکات الف ،ب و ج تهيه و به صورت فايل هاي  pdfدر
سامانه فوق درج نمايند .عالوه بر آن الزم است پاکت مدارک ارزيابي کيفي و پاکت اصلي شامل پاکتهاي الف و ب و ج به
صورت فيزيکي نيز تا مهلت مقرر به امور قراردادهاي شرکت ارسال گردد.
 -6ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
-7اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه :آدرس :يزد -ميدان
امام حسين (ع) -کوچه شهيد حاجي مهدي -شرکت آب و فاضالب روستايي استان يزد -تلفن035 -37241030 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس تهران021-41934 :
اقدام كننده  :اداره حقوقي و قراردادها

اکتبر  ۲۰۱۹اعالم شده بود که به
دلی��ل تأخی��ر در برنامهریزیها،
ب��ه آوری��ل  ۲۰۲۲تغیی��ر یافت.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،ک ِریگ که
بس��یاری از صحنههای��ی را ک��ه
میش��ود به بدلکار واگ��ذار کرد،
خودش بازی کرده و به همین س��بب در معرض
آسیب قرار گرفته است .او در صحنه فیلمبرداری
«کازین��و روی��ال» دو دندان��ش در ی��ک حادثه
شکست .س��ال  ۲۰۱۵نیز زانویش در «اسپکتر»
آسیب دید.
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«بازیچه» منتظر دریافت پروانه نمایش

محمد علی سجادی کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت اکران « طالقم بده
بخاطر گربهها» گفت :منتظر شرایطی هستیم که بتوانیم آن را اکران کنیم ،اما هنوز
موفق به انجام آن نشده ایم .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی همچنین در خصوص
«بازیچه»دیگر فیلم سینمایی خود بیان کرد :این فیلم کماکان در صف دریافت پروانه
نمایش قرار دارد و پس از دریافت آن ،برنامه ریزی اکران را انجام میدهیم.
کوتاه از هنر

سینمای ایران در چک

پنج فیلم از تازهترین ساختههای امور سینمایی
کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان در
بخشهای مسابقه فیلمهای سینمایی و کوتاه
انیمیشن پنجاه و نهمین جشنواره فیلم زلین
 2019کش��ور چک نمایش داده میشود .در
بخش مسابقه فیلمهای سینمایی برای گروه
سنی  10تا  14سال دو فیلم سینمایی «دوچ»
به کارگردانی امیر مشهدی و «ضربه فنی» اثر
غالمرض��ا رمضانی در روزه��ای  6تا  8خرداد
( 27تا  29مه  )2019در سالن شماره  4سینما
گلدن اپل در بخش چش��مانداز به نمایش در
میآید .همچنین در بخش مسابقه فیلم کوتاه
انیمیشن س��ه فیلم کوتاه پویانمایی «گرگم
و گله میب��رم» به کارگردانی امیرهوش��نگ
معین« ،ش��ب ترسناک لومو» ساختهی ساره
ش��فیعیپور و «ماهیگیر و بهار» اثر حس��ن
س��لطانی در روزهای برگزاری جش��نواره به
همراه آثاری از دیگر کش��ورها برای کودکان
 10سال نمایش داده میشود .به گزارش ایلنا،
جشنواره فیلم زلین به مدت  9روز از  3تا 11
خرداد  1398برگزار میشود.

جایزه برای «موج کوتاه»

فیلمکوتاه«موجکوتاه»ساختهمحمداسماعیلی
موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه تجربی
پانزدهمی��ن دوره جش��نواره بینالمللی فیلم
«وس��ت چستر» آمریکا ش��د .فیلمنامه «موج
کوتاه» که بر اس��اس داس��تانی از غالمحسین
س��اعدی نوشته ش��ده ،روایت مردی است که
ب��ا صدای مزاحم محیطش دس��ت به گریبان
است و برای ساکت کردنش دست به هرکاری
میزند .به گزارش سینماپرس ،پانزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم «وست چستر» آمریکا
 ۲۶تا  ۲۸آوریل در شهر پنسیلوانیا برگزار شد.

رویدادهایهنری

تنابنده در «مولنروژ»

محس��ن تنابنده بازیگ��ر تئات��ر ،تلویزیون و
سینما بعد از  13س��ال با نمایش «مولنروژ»
به کارگردانی حس��ین پارس��ایی روی صحنه
میرود .آخرین حضور صحنهای تنابنده نمایش
«شوایک» به کارگردانی کوروش نریمانی است
که در سال  1385در سالن قشقایی مجموعه
تئاتر شهر روی صحنه رفت« .مولنروژ» نوشته
آرش عباس��ی جدیدترین اثر حسین پارسایی
بعد از موزیکال «بینوایان» است .به گزارش ایلنا،
«مولنروژ» ک��ه این روزها ب��ا تهیهکنندگی
محمد قدس در حال آمادهسازی است تابستان
سال جاری به صحنه خواهد رفت.

«جان دار» می آید

ش��ورای پروانه نمایش فیلمهای س��ینمایی
ب��رای  ۳فیل��م مج��وز نمایش ص��ادر کرد.
به گزارش ایلنا ،شورای پروانه نمایش فیلمهای
سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت
اعض��ا برگزار ش��د ،مجوز نمایش س��ه فیلم:
"بیحسیموضعی"بهتهیهکنندگیحبیبرضایی
و کارگردانی و نویس��ندگی حس��ین مهکام،
"جاندار"بهتهیهکنندگیابراهیمطالشمجیدی،
کارگردانی مشترک حس��ین امیری دوماری،
پدرام پورامیری و نویسندگی مشترک حسین
امیری دوماری ،پدرام پورامیری ،محمد داودی
و" آش��فتگی" به تهیه کنندگی ،کارگردانی و
نویسندگی فریدون جیرانی صادر شد.

