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

فرهنگی

مافیا نداریم اما انحصار و خودی و غیرخودی داریم

حبیب اس��ماعیلی (تهیهکننده ،پخشکننده و بازیگر س��ینما)
با اش��اره به وضعیت برنامهریزی اکران و افت محس��وس فروش
فیلمها به ایلنا گفت :همه به مش��کالت موجود اذعان دارند و ما
نیز بارها درباره این مشکالت با اعضای صنوف و همچنین مدیران
وزارت ارش��اد صحبت کردیم و در تمام ط��ول این صحبتها و
جلس��ات بر لزوم اصالح وضعیت تاکید ش��ده است اما در عمل
هیچ اتفاق��ی رخ نمیدهد .وی ادامه داد :ام��روز اکران فیلمها و
برنامهریزی برای نمایش فیلمها مش��کالت اساس��ی دارد و هیچ

دورهای در طول تاریخ س��ینما چ��ه قبل از انقالب
و چه بع��د از انقالب به این بدی نبوده اس��ت و در
بس��یاری از قراردادهای��ی ک��ه برای اک��ران منعقد
میشود هیچ عدالتی رعایت نمیشود .به گزارش ایلنا،
وی ب��ا تاکید بر اینکه نباید در اک��ران فیلمها آثار
سینمایی و تهیهکنندگان آنها را به خودی و ناخودی تقسیم کرد،
افزود :اینکه گفته میش��ود در تولید و اکران فیلمها در سینمای
ایران مافیا وجود دارد ،صحیح نیست و من آن را قبول ندارم زیرا

سیدعلیصالحی
شعرهایش را گریه میکند

از دو سال پیش تا امروز،
یعن��ی بع��د از انتش��ار
مجموعه ش��عر «سرود
روح بزرگ» شاهد انزوای
خودخواس��ته سیدعلی
صالح��ی بودهایم ،خالف
گذش��ته و ایام مس��تمر
پیش��ین ک��ه صالح��ی
همواره حضوری فعال در
جراید و روزنامهها داشت،
این سالهای اخیر حتی
در انتشار مجموعه شعر
تازه نیز طفره رفته و کمتر
خب��ری از وی منتش��ر
میشود .به گزارش ایبنا،
پی��ش از ای��ن ،چنی��ن
روحیه و رویهای از صالحی ندیده بودیم ،در تماسی
تلفنی و در برابر پرس��ش مش��ابه ،گفت« :شاید
بیماریهای بیرحم مرا از آن پیگیری باز داشته
باشند ».این موضوعی خصوصی بود که صالحی
در ادامه به آن اشاره کرد و گفت« :این ایام سخت،
شعرهایم را بیش��تر گریه میکنم تا بنویسم ».با
این حال صالحی سرانجام گفت« :اخیرا از نهایی
کردن شعرهای تازهام رها شدهام؛ فقط پاکنویس
چهارم آن س��ه ماه طول کشید ،باز برای رسیدن

کوئنتی��ن تارانتینو کارگردان مطرح س��ینمای
جهان برای تازهتری��ن فیلمش جایزهای خاص
با نام «نخل طالی س��گ» را از جش��نواره کن
دریافت کرد .این جایزه برای اولین بار در سال
 ۲۰۰۱به جش��نواره کن اضافه ش��د که به یک
س��گ در یک انیمیشن و یا یک فیلم سینمایی
داده میش��ود .حی��وان خانگ��ی ش��خصیت
کلی��ف بوت که برد پی��ت آن را ایفا کرده بود،

سیلوستراستالونه
هم ضد ترامپ شد

سیلوستر استالونه با حضور
در جش��نواره ک��ن گفت
که در قس��متهای بعدی
«کری��د» ب��ازی نمیکند
و به ج��ای آن میخواهد
فیلم جدیدی از مجموعه
«راک��ی» بس��ازد ک��ه در
آن بوکس��ور مش��هور ب��ا
یک مهاج��ر که به صورت
غیرقانون��ی در آمری��کا
زندگ��ی میکن��د ،مبارزه
خواه��د ک��رد .ه��ر چند
حضور یک مهاجر در فیلم
پاس��خی به دوره ترامپ و
سیاستهای فزاینده او در
مقابله با مهاجران است اما
فیلمهای بالبوآ همه ویژگیهای ریاضت آمریکایی
ده��ه  ۱۹۸۰را تاکن��ون داش��تهاند .در هر حال
استالونه که همیش��ه حامی سیاستهای حزب
جمهوریخواه بوده اس��ت گفت که راکی هرگز در
نظر نداش��ته سیاسی باش��د .وی افزود :هرگز به
آن ش��خصی نگاه نکردم و این مردم هستند که
میگویند راکی دست راستی است .اما راکی مرد
سادهایس��ت که در یک نوع ذهنیت خاص رشد
کرده اس��ت .هر کس به عنوان یک وطنپرست

بهرضایتکامل،طیچهارماه
بعد ،ب��از این دفتر ت��ازه را
شستم ».سیدعلی صالحی
مثل همیش��ه عن��وان این
کتاب منتشر نشده را اعالم
نکرد اما گف��ت« :به زودی
آن را به موسسه فرهنگی ـ
انتشاراتی نگاه خواهم سپرد.
ب��ه احتمال ق��وی پیش از
پایان پذیرفت��ن فصل بهار
 ۱۳۹۸حروفچین��ی ای��ن
کار آغاز ش��ود ».این شاعر
پیشکس��وت و کهن��ه کار
ادبیات در پاس��خ به سوال
دیگری اظهار داشت« :یک
زمانی مثال اگر شعر عاشقانه،
اجتماعی یا حتی سیاسی برایم مهم بود ،اما این
دوره ،همه این خط و ربط و عین و ذهن و خیال
به یک نام پخته و یک معیار ُس��خته میرسند و
آن شعر حکمت است .حکمت  ...همه چیز است،
مادرهمهاین فاصلهگذاریهایتفصیلیوتوصیفی
اس��ت ».در پایان و در مورد طرح این موضوع که
ای��ن اواخر در فضای فرهنگی باز ش��ده و دیگر از
سانس��ور چندان خبری نیس��ت صالحی گفت:
«حال همه ما خوب است اما تو باور نکن».

«نخل طالی سگ» برای تارانتینو
ای��ن جایزه را ک��ه به صورت یک قالده اس��ت
برای بازی در چندین س��کانس حیاتی دریافت
کرد.
کوئنتین تارانتینو پس از دریافت جایزه توسط
این س��گ ،گفت :می خواه��م از هیئت داوران
از اعماق قلبم تش��کر کنم .حداقل دست خالی
ب��ه خانه نم��یروم .وی همچنی��ن در پایان با
اش��اره به مهمترین جایزه جشنواره کن گفت:

هیچ ای��دهای ن��دارم که م��ا قرار اس��ت فاتح
نخل طال باش��یم یا نه ،اما فکر میکنم بس��یار
خوش ش��انس هس��تم که جایزه نخل س��گ
را دریاف��ت ک��ردهام .جش��نواره فیلم کن ،طی
روزهای گذشته برگزیدگان بخشهای مختلف
از جمله نوعی نگاه را اعالم کرده بود و امش��ب
نی��ز برندگان بخ��ش رقابت��ی این جش��نواره
مشخص خواهند شد.
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب روستايي استان يزد

کل گردش مالی سینمای ایران در سال گذشته در
بهترین ش��کل بین  250میلیارد اس��ت و امروز این
مبلغ هزینه خرید یک مجتمع آپارتمانی در تهران
است و اگر بخواهیم لفظ مافیا را برای سینمای ایران
ب��ه کار ببریم به کلمه مافی��ا توهین و آن را کوچک
کردهای��م .آنچه وجود دارد انحصار اس��ت .در هم��ه جای دنیا با
انحصار مبارزه میش��ود اما نمیدانم چرا در سینمای ایران با این
انحصار برخورد نمیشود.

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

(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

ب��زرگ میش��ود و او هم
همین است .او یک حیوان
سیاسی نیس��ت .وی ادامه
داد :ه��ر وقت بوکس��ورها
پرچم کشورش��ان را بلند
میکنن��د ای��ن کار را ب��ه
ص��ورت اتوماتی��ک انجام
میدهن��د و نمیخوان��د
بگویند م��ا بهتر از ش��ما
هس��تیم بلکه این چیزی
اس��ت که ی��اد گرفتهاند.
اس��تالونه یادآور ش��د که
ش��خصیت اصلی دیگرش
یعنی ج��ان رمبو قهرمان
فیلمه��ای اکش��ن را هم
هرگز مبتنی بر یک بیانیه
سیاسی نساخته اس��ت و با زنده نگه داشتن این
ش��خصیت در پایان فیلم میخواست به سربازان
بگوید از مبارزه خسته نشوند .به گزارش مهر به نقل
از گاردین ،این بازیگر و کارگردان که برای نمایش
نس��خه جدید «رمبو :اولین خون» و نیز معرفی
فیل��م تازه «رمبو  :۵آخرین خون» در کن حضور
یافته اس��ت ،گفت« :رمبو» بعدی کام ً
ال متفاوت
خواه��د بود ،هم��ه چیز در فیلم هس��ت؛ همان
چیزهایی که شما دوست دارید.
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ابراهیم آبادی از بیمارستان مرخص شد

همس�ر ابراهیم آبادی در خصوص آخرین وضعیت جسمانی همسرش گفت :خدا را شکر
حال ابراهیم نس�بت به روزهای گذش�ته بس�یار بهتر اس�ت و روز جمعه با توجه به ثبات
وضعیت جسمانی از بیمارستان مرخص شد .به گزارش میزان ،وی افزود :همسرم به دلیل
عفونت ریه به بیمارستان منتقل شد ،چند روزی در آی سی یو بود و هم اکنون هم در خانه
مشغول استراحت است.
کوتاه از هنر

مراقبت ویژه ازبهرام در منزل

آرش به��رام فرزند پرویز به��رام درباره وضعیت
پدرش که به تازگی از بیمارستان مرخص شده
است ،گفت :پدرم از بیمارستان مرخص شد اما
باید در منزل بس��تری باش��د و تحت مراقبت
قرار بگیرد .وی ادامه داد :پدر مشکالت مختلفی
دارد ،از ناحیه دو پا اذیت اس��ت و نمیتواند راه
برود چون اس��ید اوریک وی باالست و نارسایی
کلی��وی ه��م دارد .بهرام با اش��اره ب��ه مالقات
مجتبی نقییی مدیر دوبالژ سیما از پرویز بهرام
عنوان کرد :آقای نقییی به مالقات پدرم آمد و
قولهای��ی داد که به او کم��ک کند و امیدوارم
بتوانیم از کمکهای وی بهره بگیریم .به گزارش مهر،
فرزن��د پرویز به��رام درباره مراقب��ت از پدرش
یادآور شد :وضعیت پدرم بهتر است با این حال
پزش��کان میگفتند پدرم به دو ماه اس��تراحت
ویژه نیاز دارد و باید دارو مصرف کند.

بازیگرانجدید«مارلونبراندو»

نمای��ش «مارل��ون بران��دو» به نویس��ندگی و
کارگردانی مهران رنجبر این روزها تمرینهای
خود را برای اجرا در تماش��اخانه سپند سپری
میکند .سارا رسولزاده و یلدا عباسی بازیگرانی
که پیش از ای��ن در نمایش «خانه برناردا آلبا»
ب��ه کارگردان��ی عل��ی رفیعی به ایف��ای نقش
پرداختند ،به پروژه «مارلون براندو» پیوس��تند.
به گزارش خبرآنالین ،امین تارخ بازیگر با سابقه
سینما ،تئاتر و تلویزیون نیز در نمایش «مارلون
براندو» به ایفای نقش میپردازد.

معرفیکتاب

«عوضی» در کتابفروشی ها

رمان «عوضی» نوش��ته ژوئل اگلوف بهتازگی
با ترجمه اصغر نوری توس��ط نشر افق منتشر
و راهی بازار نش��ر شده است .نسخه اصلی این
کتاب در س��ال  ۲۰۰۸چاپ شده است .ژوئل
اگلوف نویس��نده فرانس��وی ،در س��ال ۱۹۷۰
متولد شد .او پس از تحصیل سینما ،به کارهای
مختلفی از جمله فیلمنامهنویس��ی و دستیار
کارگردانی پرداخت .اما در س��الهای گذشته
بهطور متمرکز نوشته اس��ت .رمان «عوضی»
درباره مردی است که همیشه با دیگران اشتباه
گرفته میشود و خودش هم از شناسایی هویت
واقع��یاش عاجز مانده اس��ت .ای��ن کتاب با
 ۱۴۴صفحه ،ش��مارگان هزار و  ۱۰۰نسخه و
قیمت  ۱۸هزار تومان منتشر شده است.
مستند

«جنبل»درکالیفرنیا

فیلم مستند تجربی «جنبل» به کارگردانی هادی
کمالی مقدم و مینا بزرگمهر در فاین آرت فیلم
جش��نواره کالیفرنیا به نمای��ش در میآید .این
جش��نواره با تمرکز روی آثار نمایشی فاین آرت
به صورت مشترک میان ونیز ایتالیا و کالیفرنیای
آمریکاس��ت ک��ه در کالیفرنیا برگزار میش��ود
و فیلم مس��تند «جنب��ل» تنها نماین��ده ایران
درآن اس��ت .به گ��زارش هنروتجربه ،همچنین
در ای��ن دوره از جش��نواره ،اس��امی هنرمندانی
چون کیت بالنش��ت با فیلم «مانیفس��تو» نیز
دیده میش��ود و «جنبل» هم پنجم خردادماه
( ۲۶م��ی) در ای��ن رویداد به نمایش گذاش��ته
میشود.

