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خوانندگانی که در «فجر »۳۴پاپ میخوانند

بیژن امکانیان بازیگر «دل» شد

تعدادی از گروهها و خوانندگان مطرح و پرمخاطب موسیقی پاپ در چارچوب برگزاری سی و چهارمین جشنواره
موســیقی فجر به اجرای برنامه میپردازند که از آن جمله میتوان به حضور محســن ابراهیمزاده ،بهنام بانی ،حامد
همایون ،پازل بند ،ماکان بند و علیرضا طلیسچی اشاره کرد.
بــه گزارش مهر ،اســامی این خواننــدگان و گروهها در حالی مطرح میشــود که هنوز اســامی نهایی گروهها و
خوانندگان بخشهای مختلف جشــنواره به صورت رسمی منتشــر نشده است .بخش موسیقی پاپ سی و چهارمین
جشــنواره موســیقی فجر به میزبانی مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار میشــود .سیوچهارمین جشنواره
موسیقی فجر از تاریخ  ۲۴تا  ۳۰بهمن ماه سال جاری با دبیری شاهین فرهت در تهران میزبان عالقهمندان موسیقی
در بخشهای مختلف است.

بیژن امکانیان که آخرین حضورش در یک ســریال تلویزیونی در مجموعه «پدر» بود ،به تازگی به ســریال «دل»
به کارگردانی منوچهر هادی که در شبکه نمایش خانگی ساخته میشود ،پیوست .به گزارش ایسنا ،در حالی که این
روزها ســریال «دل» مراحل پیش تولید و انتخاب بازیگران را ســپری میکند ،افسانه بایگان ،کوروش تهامی و بیژن
امکانیان به جمع بازیگران این سریال پیوستند.
قصه «دل» به کارگردانی منوچهر هادی در زمان حال اتفاق میافتد و ســریالی عاشــقانه است .داستان سریال از
این قرار اســت که بین دو نفر جدایی میافتد و . ...لوکیشــنهای این سریال  ۲۸قسمتی که در دو فصل  ۱۴قسمتی
توزیع میشود ،همگی در تهران است و بخش کوتاهی در شمال کشور مقابل دوربین میرود .حامد بهداد ،ساره بیات،
مهراوه شریفینیا ،سعید راد و  ...از بازیگران این سریال هستند.

اخبار

«در جستجوی فریده»
پرفروشترین در «هنر و تجربه»
فروش مستند «در جســتجوی فریده» ســاخته کوروش عطایی و آزاده
موســوی از مرز صد میلیون تومان گذشت و پر فروشترین فیلم چهار سال
اخیر این گروه سینمایی شــد .به گزارش روابط عمومی گروه «هنروتجربه»،
فیلم «در جستجوی فریده» که از چندی قبل در گروه هنروتجربه اکران خود
را آغاز کرده است ،پرفروشترین مستند گروه هنروتجربه در چهار سال اخیر
شد« .در جستجوی فریده» درباره زنی به نام فریده است که چهل سال پیش
در حرم امام رضا(ع) رها میشود و بعد از انتقال به شیرخوارگاه ،توسط زوجی
هلندی به فرزندی گرفته میشــود و حاال برای اولینبار به ایران سفر میکند
تا زادگاهش را ببیند و خانواده واقعیاش را بیابد .این مســتند که تاکنون در
جشنوارههای مختلف و معتبری همچون ،جشن سینمای ایران ،جشن مستقل
سینمای مستند ،جشنواره بین المللی سینما حقیقت ،جشنواره جهانی فجر و
...به نمایش درآمده و توانسته جوایز متعددی را از آن خود کند.
مستند «در جستجوی فریده» در جشنواره بین المللی سینما حقیقت جایزه
بهترین فیلم هنر و تجربه ،بهترین تدوین ،بهترین موسیقی و جایزه ویژه دبیر
را دریافت کرده است .همچنین جایزه بهترین فیلم مستند از بیستمین جشن
ســینمای ایران ،دیپلم افتخار بهترین کارگردانی از جشن مستقل سینمای
مستند ،بهترین مستند آکادمی سینما سینما و ...را تا کنون از آن خود کند.

«غوغای بیهیاهو» در جشنواره مستند لندن
«اینجا زندگی» یکی از مستندهای مجموعه «غوغای بیهیاهو» شبکه دو
سیما به جشنواره مستند  LIDFلندن راه یافت .به گزارش ایلنا ،در یازدهمین
سال برگزاری جشنواره مستند لندن؛ فیلم مستند «اینجا زندگی» (از مجموعه
مستند غوغای بیهیاهو) به تهیهکنندگی مهدی بابایی و کارگردانی حسین
فاطمیان به این جشــنواره راه یافت .اولین دوره جشنواره مستند بینالمللی
 LIDFدر سال  2007در موزه بریتانیا برگزار شد .این جشنواره قدیمیترین
و بزرگترین جشنواره مستند لندن است و یک تصویر بینظیر از جهان معاصر
در سراســر جهان ارائه میدهد .این جشــنواره عالوه بر معرفی و نمایش اثار
کارگردانان بزرگ جهان ،بهترین استعدادهای در حال ظهور را از سراسر جهان
ارائه میدهد .مجموعه مســتند «غوغای بیهیاهو» عنوان یکی از برنامههای
شبکه دو سیماست که با رویکرد پرداختن به امر آموزش و پرورش در مناطق
مختلف کشور تهیه شد .این سری مستند با تکیه بر روایاتی ساده و پر امید،
تالش میکند تا به مدرسههایی در مناطق مختلف کشور سفر کند .مدارسی
که با وجود مشکالت عدیده در روستا ،حتی با تعداد کمی دانش آموز همچنان
پابرجا بــوده و به فعالیت خود ادامه میدهند .این برنامــه به دور از پرگویی
و با انتخاب تصاویری بکر از زندگی روســتایی و بومی مناطق مختلف ایران،
روایتهایی جذاب را به صورت مستند تهیه کرد.

فعالیت «شهرزاد» از سر گرفته میشود
مدیرکل هنرهای نمایشــی اعالم کرد که مشکالت تماشاخانه «شهرزاد»
برطرف شده و طی هفته جاری فعالیت این سالن خصوصی تئاتر از سر گرفته
میشود .شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت تماشاخانه
«شــهرزاد» و از سرگیری فعالیت این ســالن خصوصی تئاتر که طی حدود
 ۴هفته گذشــته به دلیل بروز برخی مشــکالت تعطیل بود ،به مهر گفت :با
پیگیریهایی که انجام شــد و با همکاری قاضی پرونده ،مشکالت تماشاخانه
شــهرزاد برطرف شد و شــاهد فعالیت مجدد این تماشاخانه خصوصی تئاتر
خواهیم بود .وی درباره زمان فعالیت مجدد این تماشــاخانه خصوصی تئاتر،
اظهار کرد :طی هفته جاری فعالیت تماشاخانه شهرزاد از سر گرفته میشود.
کرمی درباره این نکته که گفته میشــد مجوز فعالیت تماشاخانه شهرزاد
لغو شــده است هم تأکید کرد :تماشاخانه شهرزاد لغو مجوز نشده و مشکالت
پیش آمده برای آن برطرف شــده است .مدیرکل هنرهای نمایشی در پاسخ
به اینکه آیا دیگر سالنهای خصوصی تئاتر هم با مشکالتی مشابه تماشاخانه
شهرزاد مواجه شــدهاند ،تصریح کرد :مشکلی برای تماشاخانههای خصوصی
دیگر وجود ندارد.

«موی سیاه خرس زخمی»
روی صحنه تاالر «حافظ»
نمایش «موی سیاه خرس زخمی» به کارگردانی جابر رمضانی که به تازگی
اجرایش در تاالر مولوی به پایان رســیده ،قرار است به مدت  ۱۵شب در تاالر
حافظ بنیاد رودکی روی صحنه برود .به گزارش ایســنا ،این اثر نمایشی از ۷
بهمن هر شب ساعت  ۲۰در تاالر حافظ روی صحنه خواهد رفت .این نمایش
کاری از گروه تئاتر «سوراخ تو دیوار» است که حامد رسولی ،مریم نورمحمدی،
محمدعلی محمدی ،فربد فرهنگ ،اصغر پیران ،مینا زمان ،سجاد حمیدیان و
رشاد معینی در آن به ایفای نقش میپردازند .اجرای مجدد «موی سیا ِه خرس
زخمی» تنها به مدت  ۱۵شــب خواهد بود و از ســاعت  ۱۲روز سهشنبه ۲۵
دیماه نیز پیش فروش بلیتهای سه روز نخست نمایش با  ٣٠درصد تخفیف
آغاز خواهد شد .مدت زمان این نمایش صد و ده دقیقه است که نسبت به اجرا
در تاالر مولوی ده دقیقه کمتر شده است .این نمایش با نیم نگاهی به هملت
شکسپیر است که در آن مردی به نام «بود» بر اثر مصرف زیاد مواد مخدر دچار
بیماری زوال حافظه شــده است .او در حال فراموش کردن همه کس و همه
چیز است و در این فرو رفتن در اعماق روح و ذهن و خاطرات ،سعی میکند
تا فراموش نکند که چه کسی بوده است.

تاریخ پخش فصل آخر «بازی تاج و تخت»
اعالم شد
شــبکه اچبیاو اعالم کرد اولین اپیزود هشتمین و آخرین فصل مجموعه
پرطرفدار «بــازی تاج و تخــت» ( 14 )Games of Thronesآوریل (25
فروردین  )1398پخش میشــود .به گزارش هنرآنالیــن ،اچبیاو این خبر را
بامداد دوشــنبه به وقت ایران پیش از آغاز پخش فصل سوم سریال «کارآگاه
واقعی» اعالم و همزمان تیزر سریال «بازی تاج و تخت» را منتشر کرد .اطالعات
چندانی از فصل آخر «بازی تاج و تخت» منتشر نشده ،اما این فصل شامل شش
اپیزود است .دیوید بنیوف و دی .بی .وایس خالقان سریال به همراه دیوید ناتر
و میگل ساپوچنیک ،جزو کارگردانان مجموعه هستند .فیلمنامه فصل جدید
را بنیوف ،وایس ،برایان کاگمن و دیو هیل نوشــتند .ساپوچنیک چهار اپیزود
از جملــه دو اپیزود محبوب طرفداران را کارگردانی کرد »Hardhome« :از
فصل پنجم و «نبرد حرامزادهها» از فصل ششــم که دومی جایزه امی بهترین
کارگردانی را برای او به همراه داشت .دیوید ناتر هم شش اپیزود را کارگردانی
کرد و برای «بخشش مادر» اپیزود پایانی فصل پنجم که در آن ملکه سرسی
تحقیر میشــود ،جایزه امی گرفت« .اژدهــا و گرگ» اپیزود آخر فصل هفتم
به کارگردانی جرمی پودســوا  27اوت سال  2017روی آنتن رفت و با 16.5
میلیون تماشاگر یک رکورد جدید ثبت کرد .در پایان فصل هفت ،پادشاه شب
و ارتش مردگان او دیوار را نابود کردند و جان اسنو و دنریس تارگارین متحد
شدند .فصل هفتم «بازی تاج و تخت» امسال با  22نامزدی پیشتاز نامزدهای
هفتادمین جوایز امی بود و در نهایت  9جایزه شــامل بهترین ســریال درام و
بهترین بازیگر مرد مکمل در یک ســریال درام (پیتر دینکلیج) را از آن خود
کرد .فصل هفتم برخالف فصلهای قبلی که در ماههای مارس یا آوریل پخش
میشد ،سال گذشته از اواســط ژوئیه روی آنتن رفت و به همین دلیل برای
رقابت در جوایز امی  2017واجد شرایط نبود.
«بازی تاج و تخــت» از روی مجموعه کتابهای فانتزی و پرفروش جرج
آر .آر .مارتین ســاخته شده و داستان هفت قلمروی افسانهای است که بر سر
پادشاهی با هم در حال جنگ هستند.

حضور پررنگ بانوان فیلمساز در بخشهای سودای سیمرغ ،نگاه نو ،مستند و فیلم کوتاه

سهم زنان فیلمساز در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

اگر در پیش از انقالب اســامی تعداد زنان فیلمساز در
ســینمای ایران بسیار انگشت شمار بود ،اما امروز این تعداد
بســیار گستردهتر و فعالتر شــدهاند و در سینمای ایران از
جایگاه خاص و ویژهای دارند.
زنان فیلمساز امروز نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج
از مرزهــا نیز جایگاه خود را یافتهاند و دغدغههای خود را با
تولید آثار متفاوت بــه مخاطبان خود عرضه میکنند .زنان
فیلمسازی که با نگاه به جزئیات و ظرافتهای زنانه همواره
آثار درخشــانی را تولید کردهاند ،هرچند که آنطور که باید
و شاید همانند فیلمسازان مرد مورد حمایت واقع نمیشوند
و در طی این راه با ســختیها و مرارتهای بسیاری مواجه
هســتند اما از پای ننشســته و همواره در تالش هستند تا
خود را به اثبات برســانند .در سی و هفتمین جشنواره فیلم
فجــر نیز از میان  39اثری که در ســئانسهای مختلف به
نمایش در میآیند ســهم ســینمای زنان هرچند اندک اما
پررنگ است.
به گزارش هنرآنالین ،در این دوره جشنواره نرگس آبیار،
آزیتا موگویی ،یلدا جبلی ،الهه نوبخت ،زینب تبریزی ،زینب
تقوایی ،سوگل رضوانی و فاطمه احمدی کارگردانان و تهیه
کنندگانی هستند که در بخشهای سودای سیمرغ ،نگاه نو،
مستند و فیلم کوتاه حضور دارند.
نرگس آبیار فارغ التحصیل رشــته ادبیات فارسی است.
او ابتــدا وارد حوزه ادبیات شــد و اقدام به نوشــتن رمان و
داســتان کرد که حاصل آن بیش از  30جلد کتاب در این
عرصه است .آبیار اما نگارش صرف سیرابش نکرد و از اواسط
دهه  80شــروع به نگارش فیلمنامه و پس از آن ســاخت
فیلمهای کوتاه و مســتند کرد .او در سال  92یک سال بعد
فیلم «شــیار  »143را کارگردانی کرد که در سی و دومین
جشنواره بینالمللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم
از نگاه مردم و هیئت داوران را از آن خود کرد.
آبیار پس از این در ســال  94فیلم «نفس» را ســاخت
که در ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر سیمرغ زرین
جشــنواره را از آن خــود کرد .همچنین ایــن فیلم نیز در
جشــنوارههای بینالمللی بســیاری حضور یافت و موفق به
دریافت جوایز گوناگونی شــد و در نهایت به عنوان نماینده
ایران در اسکار  2018معرفی شد .حاال این کارگردان موفق
در ســی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور یافته است و

قرار اســت آخرین اثر او یعنی «شبی که ماه کامل شد» به
نمایش درآید.
آزیتا موگویی ورودش به ســینما در اواخر دهه  60رقم
خورد .او سالها در پشت صحنه سینمای ایران در سمتهای
مختلفی حضور یافت و با کارگردانان مختلفی همکاری کرد
و در کنار تک تک آنها به کســب تجربه پرداخت .این روند
تا اوایل دهه  90ادامه یافت و در نهایت موگویی با ســاخت
فیلم «تراژدی» بر مســند کارگردانی نشســت و در سی و
دومین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو در بخش بهترین
کارگردانــی نامزد دریافت جایزه شــد .موگویی پس از این
فیلمی نساخت تا امسال که فیلم «ایده اصلی» را در ایران و
خارج از کشــور تولید کرد و برای حضور در سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر آماده رقابت شد.
یلدا جبلی فارغ التحصیل رشــته سینماســت .ورودش
به ســینما با تدوین فیلم «بشــارت به یک شهروند هزاره
ســوم» رقم خورد .پس از آن جبلی در ســال  93تصمیم
گرفت فیلم «داره صبح میشــه» را کارگردانی کند فیلمی
اپیزودیــک که جبلی آن را ســاخت و حاال پس از حدود 4

کارنامه خود دارد .وی همچنین در آخرین دوره جشــنواره
بینالمللی فیلم ژنو ســوییس به عنوان داور حضور داشــته
اســت .او امسال در ســی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در
مقام تهیه کننده با فیلم مستند»دلبند» ساخته یاسر طالبی
حضــور دارد .مســتند «دلبند» قصه زندگی دشــوار اما به
دلخواه یک مادر هشتاد و دو ساله و تنها به نام فیروزه است
که زندگی منحصر به فردی در دل رشته کوههای البرز دارد.
زینب تبریزی دیگر زن فیلمســاز این دوره از جشنواره
فیلم فجر اســت .او دانش آموخته رشته تدوین از دانشکده
ســینما و تئاتر ایران است .تبریزی فعالیت فیلمسازی خود
را از اواسط دهه  80با ساخت فیلمهای کوتاه و تجربی آغاز
کرد و نخستین فیلم تجربی او با نام «هشت دقیقه بیشتر»
با الهام از فیلمی کوتاه ســاخته شد که در بیست و هفتمین
جشــنواره فیلم کوتاه تهران حضور یافت و موفق به دریافت
دیپلم افتخار بهترین فیلم تجربی از چهارمین دوره جشنواره
زنان فیلمســاز شــد .او در طی این ســالها مســتندهای
گوناگونی را ســاخته اســت که هرکدام در جشــنوارههای
مختلف به نمایــش درآمده و جوایــزی را از آن این بانوی
فیلمساز کردهاند .او در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با
مستند «تمام چیزهایی که جایشان خالی است» در بخش
مستند حضور خواهد یافت.
ســوگل رضوانی دیگر فیلمســاز زن جوانی است که در
جشــنواره امسال حضور دارد .رضوانی فعالیتش را در عرصه
هنر با موسیقی آغاز کرد و سپس وارد عرصه بازیگری تئاتر
شــد .او فارغالتحصیل کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد
هنرهای زیبا از سانفرانسیسکو است .رضوانی تهیهکنندگی،
کارگردانــی و نویســندگی آثــار متعددی در حــوزه فیلم
کوتاه را بر عهده داشــته اســت و جوایز گوناگونی را نیز از
جشنوارههای داخلی و خارجی دریافت کرده است .او امسال
با فیلم «رورانس» در ســی و پنجمین جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه تهران ،حاضر شد و جایزه بهترین کارگردانی را از
آن خود کرد .حاال او با این فیلم در سی و هفتمین جشنواره
فیلم فجر حاضر شده است.
در نهایت فاطمــه احمدی را نیز بایــد بهعنوان یکی از
جوانترین فیلمسازان زن این دوره از جشنواره معرفی کرد.
او نیز در جشــنواره فیلم کوتاه تهران با فیلم «دریای تلخ»
درخشید.

سال فیلم سینمایی «جمشــیدیه» را روانه سی و هفتمین
جشــنواره فیلم فجر کرده است« .جمشیدیه» دومین فیلم
بلند سینمایی یلدا جبلی در فضایی متفاوت و سبکی جدید
نسبت به فیلم « داره صبح میشه» است که نگاهی به یکی
از معضالت چالش برانگیز جامعه دارد.
زینب تقوایی تهیه کننده از دهه  80وارد تلویزیون شد و
فعالیت نمایشــی خود را از سال  92با مجموعه «دودکش»
آغــاز کرد .از آن به بعد نیز در آثــار متفاوتی در مقام تهیه
کننــده حضور یافت .او که پیش از ایــن در آثار تلویزیونی
اقــدام به تهیه و تولید کرده بــود حاال در مقام تهیه کننده
فیلم ســینمایی «سمفونی نهم» را به کارگردانی محمدرضا
هنرمند برعهده دارد و با این فیلم در جشــنواره فیلم فجر
حضور خواهد یافت.
الهه نوبخت تهیه کننده مســتند و از پخش کنندههای
بینالمللی ســینمای ایران اســت و در این سالها مدیریت
بخش میهمانان خارجی و مســئول بخش داوران بین الملل
دورههای ســی و یکم تا سی و سوم جشــنواره فیلم فجر،
مدیر بینالملل ششمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر را در

نادر مشایخی:

موزیسین کسی است که با گوشش قضاوت میکند
نادر مشایخی از شنیدن موسیقی به عنوان نیاز بشر یاد
میکند و تاکید می کند که باید روزی یک ساعت موسیقی
گوش کرد .مهیار علیزاده هم معتقد است ،وقتی هنر تبدیل
به شغل برای هنرمند مولف شود ،اجازه انتشار به هر اثری
را میدهد و متاسفانه آسیب امروز جامعه ماست.
به گزارش روابط عمومی شبکه چهار« ،شب موسیقی»
در پانزدهمین نشست خود ،شامگاه یکشنبه ( ۲۳دی ماه)
با موضوع «موســیقی متعالی» از شبکه چهار سیما پخش
شد و رضا مهدوی در این برنامه میزبان نادر مشایخی ،رهبر
ارکستر وآهنگساز و مهیار علیزاده ،آهنگساز بود.
علیزاده در پاســخ یه اینکه آیا موسیقی میتواند غذای
روح باشــد؟ گفت :موسیقی با مذهب ریشه های مشترک
زیادی دارند .یکی از پایگاه های شــروع موسیقی مذهب
اســت .موســیقیدانان بزرگ در غرب از کلیسا سفارش
میگرفتند .در ایران هم در موسیقی نواحی ،مدح بزرگان
دیــن را داریــم و میتوانیم نتیجه بگیریم که موســیقی
میتواند غذای روح باشد.
نادر مشــایخی هم در پاســخ به همین ســوال گفت:

میتوانم در مورد خودم بگویم موســیقی متعالی برای من
موسیقیای اســت که الهامبخش اســت .باید روزی یک
ساعت موســیقی گوش کرد؛ یعنی گوش کردن به عنوان
یک فعالیت .به نظر من این یک نیاز بشری است.
علیزاده ادامه داد :صداوسیما در کشور ما میتواند متولی
جوشش موسیقی خوب باشد و سطح سلیقه هنری مردم
را باال بیاورد .مشــایخی درباره اینکه آیا هر ســر و صدایی
میتواند موســیقی باشد؟ گفت :موســیقی جنبه عاطفی
صداســت و این شنونده هســت که تصمیم میگیرد چه
چیزی موسیقی اســت و چه چیزی نیست .شنونده است
که موسیقی را میســازد .او درباره اشخاصی مانند استاد
کسایی گفت :کســی که به این حد میرسد ،آدمی است
که واقعیت برونی را هنگام شروع کنار می گذارد ،زمان را
خودش تعیین می کند و شنونده را از زمان جدا می کند و
این است خلق هنر با موسیقی.
نادر مشایخی در ادامه برنامه بیان کرد :آدم ها همه در
حال موزیک گوش دادن هســتند ولی در واقع هیچ کس
موزیک گوش نمیکند .حتی وقتی به شاگردانم میگویم

مسعودجعفریجوزانی:

سینما مطربخانه شده و بیضایی جایی در آن ندارد

مسعود جعفری جوزانی میگوید :سینمای ایران مطربخانه شده و معلوم است که در
این مطربخانه ،جایی برای برای فیلمســازانی مانند؛ بیضایی ،خسرو معصومی ،کیانوش
عیاری و محســن امیریوسفی نیست .به گزارش خبرنگار ایلنا ،بزرگداشت مسعود جعفری
جوزانی توسط مجله بخارا شب گذشته (دوشنبه شب  23دی ماه) برگزار شد.
جعفــری جوزانی با تشــکر از برگزارکنندکان این برنامه گفت :اخیرا ً خانه ســینما به
دالیلی آشــکار و پنهان ،از اصناف سینمایی ازجمله؛ کانون کارگردانان ،طراحان صحنه و
دیگران خواســته است که برای قانونیشدن ،صنف خود را در وزارت کار به ثبت برسانند؛
پیشــنهادی که همزمان شگفانگیز و سؤال برانگیز است .آیا واقعاً وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی از ثبت قانونی اصناف سینمایی آنقدر عاجز شده است که ما را به وزارت کار ارجاع
میدهد؟ بدتر آنکه اصناف ،تهدید شدهاند که اگر به ثبت قانونی در وزرات کار اقدام نکنند
از خانه سینما اخراج خواهند شد .اگر وزارت کار ،قدرت انجام کارهایی وراى مسئولیتهای
بــزرگ خود را دارد ،چرا از گرفتن حقوق عقب مانده کارگران عاجز اســت؟ چرا حق این
زحمتکشان را از حلقوم کاسبکاران رانتخوار بیرون نمیکشد؟ چرا اجازه میدهد کارگرانی
که به خاطر سفرههای خالی و حقوق عقب مانده خود به خیابانها آمدهاند ،تمشیت شوند؟
جالب است که این برادران ،برای یکبار هم که شده یکى از این نوکسیههای رانتخواری را
که حق کارگران را باال کشیدهاند ،دستگیر نمیکنند .تا ما هم کمک کنیم و با هم بادشان
بزنیم .وقتی هم که امثال من ،دوستانه مخالفت میکنیم و میگوییم ثبت قانونی اصناف
ســینمایی و هنری به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و این کار ،باید ریشهای
حل شود ،تهدیدمان میکنند.
وی افزود :راه راســت ســاده است نشانی را غلط به اهل ســینما ندهید .یعنی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی به این عریض و طویلی نمیتواند اصناف فرهنگی و هنری را
خودش به ثبت قانونی برســاند؟ یا واقعاً نمیخواهد؟ چرا دولتها برای رأی گرفتن به ما
رجوع میکنند اما هیچکدام تا به امروز نخواستهاند یا نتوانستهاند براى مجلس یک الیحه
ســاده بنویسند و صنعت سینمای ملی ایران را به عنوان صنعت به رسیمت بشناسند .در
واقع  120سال اســت که این اتفاق نیفتاده است .واقعیت این است که تا خانواده سینما
تعریف قانونی نداشــته باشد و به عنوان صنعت به رسمیت شناخته نشده باشد؛ مشکلش
حل نخواهد شــد و در بر روی همین پاشــنه میچرخد ،یعنى سازمان تأمین اجتماعى
حداکثر میتواند ما را به عنوان کارگران ماهیگیر فصلی بیمه کند و ثبت شدن قانونی در
وزارت کار هم دردی را از کســی دوا نمیکند .این کارى بیهوده ،یک نشــانی غلط و یک
ســرگرمی است که رانتخوارهای نوکیسه برای اهالی ســینمایی درست کردهاند و بس.
وی همچنین گفت :امروز اکثر قریب به اتفاق ســالنهای ســینمای کشور در دست یکی
دو نفر اســیر است .این کارها نشان میدهد که شما ســینما نمیخواهید ،مطربخانه و
بنگاه شادمانى میخواهید .ما یک جشنواره باارزش داشتیم آن را دو پاره بىارزش کردید؛
اصناف ما را هم که دارید از بین میبرید؛ شــما شــرکتهای تولید فیلم هم نمیخواهید،
پیداست که شما بنگاه شادمانى میخواهید .معلوم است که در این مطربخانه ،جایی برای
اندیشه نیســت؛ جایی برای فیلمسازانی مانند؛ خسرو معصومی ،کیانوش عیاری ،محسن
امیریوسفی و دیگر عزیزان نیست .معلوم است که بهرام بیضایی جایی در این سینما ندارد
و مجبور است ناخواسته به آنور دنیا برود؛ چراکه اهل اندیشه میدانند اگر فیلمی بسازند
رانتخوارها و انحصارگران ،هرگز فیلم آنها را اکران نخواهند کرد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان البرز(سهامی خاص)

باید روزی یک ساعت موزیک گوش کنی می گوید یعنی
کار دیگری نکنم؟ موزیســین کســی است که با گوشش
قضاوت میکند .علیزاده در مورد ممنوع الفعالیتی مهدی
یراحــی گفت :من خیلی به صحت ماجرا آگاه نیســتم اما
پیشرفت را در او دیدهام و او صاحب یک شخصیت هنری
مجزا نسبت به بقیه خوانندههای پاپ شده است.
مشــایخی در بخش دیگری از برنامه در پاسخ به اینکه
«اولین بار چه عاملی باعث احســاس نیاز به موسیقی در
بشر شــد؟» ،با اشاره به تئوری های مختلف موجود ،یکی
از مهمترین آنها را بیان کرد :موسیقی اولین متدی است
که وقتی انســان ها کاری با هم انجام می دهند که نیاز به
هماهنگی دارد از ریتم استفاده می کنند.
علیزاده کم فروغ بودن موسیقی بی کالم در ایران را به
دلیل غنی بودن پیشــینه ادبی ایران دانست و افزود :کالم
برای مردم ایران بســیار مهم اســت و بنابراین موسیقی با
کالم پررونقتر است.
مشایخی در رابطه با ارتباط موسیقی با ریاضیات گفت:
 ۱۲۰۰ســال موســیقیدانان با ریاضی کار مــی کردند و

پیشین ه بسیار قوی پشت این ارتباط است.
علیــزاده در مورد آلبومی که بــرای مهران مدیری در
حال ســاخت است گفت :اشــعار این آلبوم از موالنا است
زیــرا با توجه به مخاطبان مهران مدیــری که از هر گروه
سنی هســتند ،فکر کردیم روش خوبی برای آشنا کردن
مردم با موالناست.
وی دربــاره هنرمندان مولف گفت :وقتی هنر تبدیل به
شغل برای هنرمند مولف شود ،اجازه انتشار به هر اثری را
می دهد و متاسفانه این امر یکی از از آسیب های موسیقی
امروز است .در موسیقی فیلم این مسئله را زیاد میبینیم.
موسیقی را باید برای موســیقی نوشت و بعد راهش را به
ســمت مخاطب پیدا کند .موســیقی را نباید از ابتدا برای
مخاطب نوشت.

آگهـي مناقصه عمومي
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نوع فراخوان :آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای همراه با ارزیابی کیفی و فنی مناقصهگران

2

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :كرج ،ميدان طالقاني ،بلوار تعاون ،خيابان فرهنگ ،روبروي تربيت  ،6شركت گاز استان البرز

3

موضوع مناقصه :خرید لوله پلی اتیلن ( صنایع سری » )3

4

زمان ،مهلت اعالم آمادگی و نشانی دریافت اسناد مناقصه :از روز انتشار آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ  1397/11/07كرج،
ميدان طالقاني ،بلوار تعاون ،خيابان فرهنگ ،روبروي تربيت  ،6شركت گاز استان البرز طبقه دوم ،واحد امور پیمانها -تلفن - 34187144 :نمابر :
02632520868
ضمناً مناقصهگران جهت دریافت اسناد میتوانند از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات ( کد فراخوان ( 3/188/510یا بصورت حضوری به
امورپیمانهای شرکت گاز البرز اقدام نمایند

5

برآورد تقریبی اولیه مناقصه 15 /000/000/000 :ریال

6

هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن به صورت حضوری  :واریز مبلغ  300,000ریال (سیصد هزار ریال) به شماره حساب
 2174636001005نزد بانک ملی شعبه شریعتی کرج کد 2659بنام شرکت گاز استان البرز و مراجعه نماینده تام االختیار آن شرکت با معرفی
نامه و ارائه اصل فیش واریزی و مراجعه به آدرس كرج ،ميدان طالقاني ،بلوار تعاون ،خيابان فرهنگ ،روبروي تربيت  ،6شركت گاز استان البرز طبقه
دوم ،واحد امور پیمانها
محل عودت اسناد مناقصه :كرج ،ميدان طالقاني ،بلوار تعاون ،خيابان فرهنگ ،روبروي تربيت  ،6شركت گاز استان البرز طبقه سوم دبیرخانه
محرمانه حراست

7

مدت اعتبار پیشنهادات 3 :ماه تقویمی درصورت صالحدید مناقصه گزار جهت یک دوره سه ماه تمدید خواهد شد.

8

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:مطابق آییننامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت 50659هـ تاریخ
 1394/09/29به مبلغ  750،000،000ریال

9

آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه :پایان وقت اداری مورخ 97/11/21

10

مدت و محل اجرای پروژه3:ماه تقویمی ( خورشیدی ) -استان البرز

محل تأمین اعتبار :منابع داخلی

11

زمان و محل گشایش پاکات الف و ب مناقصه گران :مورخ  1397/11/23در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز

12

زمان و محل گشایش پاکت ج مناقصه گران :مورخ 97/11/28در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز

13

شرایط مناقصه گر :داراي شناسه ملي ،توان فني و اجرائي و سابقه در زمينه موضوع پروژه – مناقصه گر بایست در سامانه (EPتأمین کننده
الکترونیکی کاالی وزارت نفت)تأیید شده و گواهی مربوطه را در پاکت "ب" ارائه نموده و دارای ظرفيت خالي درسقف مبلغ مناقصه

14

زمان و رسانه انتشار فراخوان :تاریخ درج آگهی نوبت اول 97/10/25 :تاریخ درج آگهی نوبت دوم97/10/26:
این آگهی در سایتهای  www.shana.ir ، www.iets.mporg.ir ، www.nigc-alborz.irقابل رویت می باشد.

الزم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ،هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

