اختتامیه جشنواره فیلم لندن با لورل و هاردی

تصویربرداری فصل جدید «بچه مهندس» با بازی سیما تیرانداز

فیلمی درباره  ۲کمدین محبوب سینما ،پایان بخش جشنواره فیلم لندن  ۲۰۱۸خواهد بود .فیلم «استن و اولی» که درباره دو اسطوره
دنیای کمدی است ،به عنوان اختتامیه جشنواره فیلم لندن انتخاب شد .شصت و دومین جشنواره فیلم لندن ( )BFIبا اولین اکران
جهانی کمدی درام «استن و اولی» با بازی استیو کوگان و جان ســیرایلی در نقش استن لورل و اولیور هاردی  ۲کمدین فراموش
نشدنی ،به پایان میرسد.
این فیلم از  ۱۱ژانویه  ۲۰۱۹اکران جهانی خود را آغاز میکند .فیلم «استن و اولی» درباره سفر این  ۲کمدین در بریتانیا و ایرلند در
قالب یک تور است و نشان دهنده عشق آنها به اجرای نمایش و نیز دوستی صمیمانهشان با هم و نیز عالقه مردم به آنهاست.

سعید سعدی؛ تهیهکننده سریال «بچه مهندس» در خصوص آخرین وضعیت این سریال به خبرنگار «صبا» گفت :در حال حاضر
حدود  ۵۰درصد از پروژه تصویربرداری شده است و تمام تالش ما برای آماده شدن سریال برای پخش در پاییز است .سیما تیرانداز
بازیگر جدید این سریال است و پیش از او هم علی اوسیوند ،نسرین نکیسا و صحرا اسداللهی به سریال اضافه شدهاند.
فصل اول سریال «بچه مهندس» به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی در شبهای ماه رمضان از شبکه دو سیما
پخش میشد که بازیگرانی همچون پرویز پورحسینی ،بهناز جعفری ،افشین نخعی ،اندیشه فوالدوند ،بهاره رهنما ،سیاوش چراغی
پور ،عباس جمشیدی فر ،فرزین محدث ،سوگل طهماسبی ،حمید شریف زاده از بازیگران فصل دوم آن هستند.
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فاتحه کتاب چاپی
رسول جعفریان
پژوهشگر تاریخ ایرانی

naslefardanews
naslfarda

کمدین «خندوانه» مجری شبکه
سه شد

فرهنگ و هنر

Culture And Art

از آخرین مذاکرات «همایون شجریان» تا نظر دیگر خوانندهها؛

کنسرتخیابانی؛یکرنسانسبهنفع جریانجاری

ســریال «دلدادگان» بــه تهیهکنندگــی ایرج
محمدی در  ۶۰قســمت  ۴۵دقیقــهای به قلم
مهدی محمدنژادیان و بابک کایدان نگارش شده
است .حمید گودرزی ،آرش مجیدی ،لیندا کیانی،
مهدی صبائی ،افسانه ناصری ،سمیرا حسنپور،
سیروسهمتی،پانتهآبهرام،مسعودرایگان،مهرانه
مهینترابی و شاهرخ استخری ،سیامک صفاریان،
ملیکاشریفینیاومسعوددلخواهدراینسریالایفای
نقش میکنند .مجموعه تلویزیونی «دلدادگان» در
دوفصلگذشتهوحال،داستانرویاروییدوخانواده
رانشانمیدهدکهقربانیانش،فرزندانآنخانوادهها
هستند.آدمهایاینقصهزندگیمحلیوهمسایگی
کنارهمدارندوبحثمبارزهبااعتیادوفساداقتصادی
هماز رگههایداستاناست .سریال«دلدادگان»هر
شببهجزپنجشنبهوجمعهازساعت 21:00روانه
آنتنخواهدشدوبازپخشاینمجموعهتلویزیونی
 1 :00بامداد 9 :30 ،صبح و  15 :00بعد از ظهر روز
بعد خواهدبود.

برگزاری کنسرت خیابانی در این شرایط میتواند یک اتفاق مثبت باشد

پس از اعالم آمادگی همایون شجریان برای
برگزاری کنسرت خیابانی ،جلسهای با حضور
این هنرمند و مدیران شهرداری تهران برای
بررسی امکان برگزاری این کنسرت تشکیل
شد .همایون شجریان در این جلسه با اشاره به
دلیل درخواست خود برای برگزاری کنسرت
خیابانی گفت« :سه سال پیش برای کسانی
که تا بهحال امکان دیدن کنسرت نداشتهاند
و اغلب در نقاط کم امکانات شــهرها زندگی
میکنند ،درخواست اجرای کنسرت خیابانی
دادم که به دالیلی برگزاری آن میســر نشد.
دغدغه برگزاری این کنسرت تا به امروز با من
ماند.برزینضرغامی،رئیسسازمانزیباسازی
نیز در این جلســه ضمن اعــام حمایت و
همکاری شهرداری تهران از برگزاری کنسرت
خیابانی همایون شجریان ،گفت :زمانی که
ایده برگزاری این کنسرت از سوی شما مطرح
شد ،حوزه فرهنگی شهرداری تهران از جمله
مرکز ارتباطات ،معاونت فرهنگی و اجتماعی
و سازمان زیباســازی به اتفاق به این نتیجه
رسیدیم که برگزاری کنســرت خیابانی در
این شرایط میتواند یک اتفاق مثبت باشد و
شهرداریتهرانبهعنوانمجریاصلیمیتواند
نقشآفرینی کند .از سوی دیگر چون تاکنون
چنینرویدادیبرگزارنشده،ایندغدغهجدی
ماستکهاینکنسرتبایدباهوشمندیکامل
برنامهریزی شــود تا این ایده الگو و سرمشق
کارهای بعدیباشد .آنچههمایون شجریان در
موردتمایلشبرایبرگزاری«کنسرتخیابانی
رایگان» در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد،
تاکنون واکنشهای بســیاری را برانگیخته
است .در این میان هنرمندان و اهالی موسیقی
بسیاری نیز از این پیشنهاد حمایت و آمادگی
خود را برای همراه شــدن با چنین حرکتی
اعالم کردهاند.

برندهایجادنشاطدرمیانمردم،
حاکمیتاست
مهــدی یراحــی (خواننــده و آهنگســاز
موســیقی پاپ ایرانی و عربی) در مورد ایده
برگزاری کنسرت خیابانی رایگان و اینکه آیا
زیرساختهای آن فراهم است یا خیر ،گفت:

به نظرم ایده بســیار خوبی است؛ ولی اینکه
زیرساختهایش فراهم است یا نه برمیگردد
به تعامل بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
نهادهایانتظامیوامنیتی.مادردنیاهمشاهد
برگزاریچنینکنسرتهاییبودهوهستیم؛اما
اکنون در مورد ایران حرف میزنیم که بسیاری
از مناسباتش با دنیا متفاوت است .اینکه این
ایدهچقدرعملیباشدوخروجیاشبهگونهای
باشد که مردم از آن لذت ببرند و باعث ایجاد
نشاط مدنظر مطرحکنندگانش شود ،جای
حرف بسیار دارد و نیازمند برنامهریزی جدی
و دقیق است .ضمن اینکه نباید این اجراها در
مرحله برگزاری ،عم ً
ال به گونهای باشد که تنها
منتیبرسرمردمبگذاریموبگوییمماهمکاری
کردهایم؛ بلکه باید عموم مردم برنده اول این
جریان باشند .آنچه همایون شجریان مطرح
کرده،بسیارقابلتحسیناست.منتهااینیک
بخش قضیه است و راستش را بخواهید بخش
اصلیقضیههمنیست.بخشاصلیقضیهقبل
از مجوز وزارت ارشــاد این است که مسئول
مربوطه و شورای تأمین استان تصویب کنند
کهچنیناتفاقیمیتواندبیفتدوآنموقعدیگر
فردی از هر نهادی یا هر پست و سمتی نیاید
بگویدچراچنینشدهاستوبههنرمندانانگ
بزنندوبدنامشانکنند.مشخصانفساینعمل
خوبوبیانشقابلتقدیراست؛ولیاینکهبااین
ایده چطور برخورد شود تعیینکننده است.
چراکه ما استاد خراب کردن ایدههای عالی و
پایینکشیدناشخاصهستیم.

بهچالشکشیدهشدننهادهای
نظارتی
خوشــبینانه امیــدوارم چنیــن اتفاقی رخ
دهد و این طــرح مبارک در حــد به چالش
کشیده شــدن نهادهای نظارتی باقی نماند،
اما واقعبینانه میدانم هماهنگیاش بســیار
دشوار اســت .اگر رخ دهد میتوان آن را در
حد یک رنسانس دانست .رنسانسی فرهنگی
به نفع مردم .رنسانسی بزرگ که قبل از مردم
قطعاً حاکمیت از آن سود خواهد برد .مطرح
شدن این ایده از ســوی هنرمندان ،در واقع
همدلی اهالی فرهنگ با مسئولین هم هست.

چراکه برنده این ایجاد نشــاط میان مردم ،با
توجه به عدم رضایت عمومــی از اوضاع تلخ
محیطزیســت و وضعیت معیشت جامعه،
نخستحاکمیتاستوبعدخودمردموحقیر
هم در صورت وجود مجوزهای قابل استناد ،بُرا
انجام
و غیرقابل نفوذ ،قطعاً حاضرم این کار را 
دهم.
با محسن یگانه ،رضا صادقی و
بابک جهانبخــش این تجربه
موفقراداشتهایم
رضا یزدانــی (خواننده ،نوازنده و آهنگســاز
موسیقی راک و پاپ -راک) اما با اشاره به آنچه
چندین ســال قبل در پارک آزادگان رخ داد،
گفت :وسط خیابان که نمیشود چنین کاری
کرد؛ ولی ما این کار را قب ً
ال ،چند ســال پیش
انجام دادیم 10 .خواننده پاپ که به مدت 10
شب به صورت رایگان در پارک آزادگان ،همان
جایی که االن شورای شهر تهران هم به عنوان
یکی از مکانهای برگزاری کنسرت خیابانی
رایگان از آن نام برده است ،برنامه اجرا کردیم.
هر شــب هم باالی  10هزار نفر میآمدند و
برنامهرامیدیدند.دریکزمینفوتبالکهیک
سرش را استیج زده بودند 20 ،هزار صندلی

چیده بودند و چهار تلویزیون  100متری هم
بینمردمگذاشتهبودند.اینکارقب ً
الانجامشده
یدانمداستانچیستکهاالنبعضی
استونم 
به عنوان موضوعی جدید مطرحش میکنند.
این کار در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف
انجام شــد ،من و همکارانم ازجمله محسن
یگانه ،رضا صادقی ،بابک جهانبخش و ...این
تجربه موفق را داشتیم و اگر بخواهند ،چنین
امکانی باز هم در اختیار دوســتان هست که
همان جا انجامش دهند .چون یکبار ،آن هم
در سالهای گذشته ،انجام شده است؛ پس
اساســا اتفاقی دور از ذهن نیست و میتواند
مجددا رخ دهد.
کنسرتخیابانینیازمندحمایت
اسپانسرهاست
امید نعمتی (خواننده موسیقی تلفیقی و از
اعضای گروه پالت) نیز در همین مورد گفت:
واقعیت این اســت که ما چند سال است این
طرف و آن طرف هم گفتهایم دوســت داریم
یک کنسرت مجانی خیابانی بگذاریم ،جایی
درشهر.باآدمهایمختلفیهمصحبتکردیم
ولی نشد .امیدوارم همایون شجریان به واسطه
این که زورش از ما بیشــتر است ،بتواند این

مراحل را پشت سر بگذارد و این اتفاق رخ دهد.
به نظرم خیلی باحال است .چه انتظاری داریم
که در این وضعیت اقتصــادی و این اوضاع و
احوال مردم بیایند و بخواهند هزینه کنند و
بلیت کنسرت ما را بخرند .این راهی است که از
طریق آن ،ما پیش آنها میرویم ،به جای آن
کهمنتظرآمدنآنهابمانیم.
ازمسیرخیریه
ما از چند مسیر رفتیم .یکی از این
مسیرها ،مسیر خیریه بود که میخواستیم
از طریــق آن مجوز بگیریم ولی نشــد چون
میگفتنــد نمیتوانند تأمیــن امنیتش را
تقبل کنند و ما هم دیدیدم بــه این راحتی
نیست و در ذهنمان منتفی شد .فکر میکنم
اماکن ،نیــروی انتظامی و چند نهــاد باید با
یکدیگر همکاری کنند تا این اتفاق رخ دهد.
نمیدانم چنین خواســتی تا چه حد در بین
مســئوالن وجود دارد ولی امیدوارم عملی
شود تا کنسرتهای خیابانی به وقوع بپیوندد.
برگزاری این کنسرتها به صورت رایگان نیز
نیازمند حمایت اسپانسرها از هنرمندان است.
چون تجهیزات صدا و نــور و صحنه طبیعتاً
هزین هبراست.

عکاسخانه
مهرداد صدیقیان در
رقص روی شیشه

کار کثیف ،پروانه
نمایش گرفت

مهردادصدیقیانبازیگرسینماو
تلویزیون ،در روزهای گذشته به
فهرست بازیگران سریال نمایش
خانگی «رقص روی شیشه»
اضافه شد تا در کنار سایر بازیگران
این فیلم مقابل دوربین مهدی
گلستانهبازیکند.

فیلم سینمایی «کارکثیف» به
نویسندگی ،کارگردانی و تهیه
کنندگی خسرو معصومی با دریافت
پروانه نمایش آماده اکران در بهترین
زمان مناسب شد.

فراخوان مناقصه عمومی

نوبت او ل

همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (احداث ساختمان و محوطه اداری و میدان
ورودی شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان) به شماره ( )200971281000043را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/5/14می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1397/5/21
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  12:30روز پنجشنبه تاریخ 1397/6/1
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  8:30روز شنبه تاریخ 1397/6/3
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه :احداث ساختمان و محوطه اداری و میدان ورودی شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان
مبلغ برآورد اولیه 25/185/800/646 :ریال و بر اساس فهارس بهای سال  1397سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/253/717/000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه  5یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا 18 :ماه
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف :آدرس اصفهان خیابان  22بهمن
مجموعه اداری امیرکبیر ،شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سامانه WWW.setadiran.ir :بخش ثبت نام  /پروفیل  /تامین کننده  /مناقصه گر موجود است

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

محمدرضا رضائیان تهیهکننده برنامه «کتاب باز»
این روزها با برنامه «ایرانیوم» به شبکه سه میآید.
رضائیانتهیهکنندهاینبرنامهدرخصوصجزییات
آن گفت :برنامه «ایرانیوم» برنامهای برای نســل
جوان است که قرار است با اجرای مجید افشاری ،از
شنبهتاچهارشنبههرهفتهساعت 17:30ازشبکه
سوم سیما پخش شود .موضوع برنامه «ایرانیوم» در
خصوص جوانان و مشکالت و دغدغههای آنها به
زبانی کام ً
ال صمیمی و صادقانه است که امیدوارم
با استقبال خوبی رو به رو شود .محمدرضا رضائیان
پیش از این تهیه کنندگی برنامــه «کتاب باز» با
اجرای سروش صحت را برعهده داشت.

سریال منوچهر هادی به آنتن
رسید

عکس  :کافه سینما

وقتی ما نسخه خطی میخواندیم ،حداکثر از یک
کتاب ،میتوانســتیم صد یا حتی دویست نسخه
داشته باشــیم .اگر هر کتاب را به طور متوسط در
سال ،ســه نفر میخواندند ،ما بین سیصد تا شش
نفر را از این کتاب بهره مند میکردیم .این در حالی
است که بیشتر کتابها ،استنساخشان ،همزمان،
از عدد انگشتان دست تجاوز نمیکرد و اما در طول
زمان ،اغلب این نسخهها از بین میرفت و بسیاری
از اوقات دیگر کســی آنها را استنســاخ نمیکرد تا
آن که به نابودی میگراییــد ...و حاال کتاب چاپی
وقتی در تیراژ دو یا ســه هزار چاپ میشــود ،مث ً
ال
برای یک جمعیت هشــتاد میلیونی ،تصور کنید،
چند نفر از این کتاب بهره مند میشــوند .مسلما از
این کتاب که معلوم نیست نسخ آن هم تا چه زمانی
به فروش برســد و چه مقدار آن در کتابخانهها ،در
البهالی قفسهها پنهان شود ،عده زیادی بهره مند
نخواهندشد؛هرچنددرمقایسهباآنچهدربارهنسخه
خطی گفتیم ،به مراتب شمار بیشتری از آن استفاده
میکنند .یادمان باشد که عصر جدید با کتاب چاپی
یعنی
شروع میشود .اکنون تصور کنید در موج سوم ،
نسخه دیجیتالی یا ورای آن ،تبدیل این معموالت ،به
فایلهای کوچک درآید و توسط میلیونها دستگاه
کامپیوتر یا گوشــی در اختیار مردم قرار گیرد ،آن
وقت ،بنگریم که چه تعداد از انسانها از آن استفاده
میکنند .تازه آنها میتوانند در هر کجایی باشند
مطالعه کنند و بدون آن که زحمت حمل کتاب را به
خود اختصاص دهند ،از محتوا استفاده کنند .در صف
نان ،داخل اتوبوس ،یا هر جای دیگر .اما چرا ما از این
مرحلهعبورنمیکنیم؟
استفادهازکتاب،بهدالیلمختلفیدربرخیازحوزهها
ادامهیافتهاست.درحوزهعلوموفنون،پزشکیوعلوم
پایه،بیشتردانشجویانبافایلهاینوریسروکاردارند
وازلپتاپوگوشیاستفادهمیکنند؛بنابریندرآنجا،
کتاب فیزیکی ،متقاضی زیادی ندارد و شمارشــان
اندک است و روز به روز کمتر هم میشود .اما در علوم
انسانی ،چنین نیست؛ همچنان کتاب فیزیکی مورد
نیاز است و تا وقتی که تقاضا وجود دارد ،عرضه هم
خواهد شد .حوزه ادبیات ،رمان و تاریخ ،همچنان از
آثار جدیدی که تولید میشود ،به صورت فیزیکی
استقبالمیکند.درفرنگ،همزماننسخهدیجیتالی
و چاپی عرضه میشود؛ اما در ایران ،چنین رسمی
وجودندارد.بنابرینبایکحسابسرانگشتیمیتوان
گفتدرآنجاشماربیشتریازکتابمنتشرشده،بهره
میبرند.
راستشاتفاقیکهرشتههایفنیوپزشکیوعلومپایه
افتاده ،شاید به تمام معنا و به سرعت در علوم انسانی و
ادبیات رخ ندهد ،اما به زودی این مسئله اتفاق خواهد
افتاد .مهم این است که نرم افزارهای مناسب تولید
شود ،تمرین به بچهها و نســل جدید داده شود ،در
مدارسرویاینروشکارشود،دردانشگاه،اینپدیده
جدی گرفته شود و در آن صورت است که میتوان
دایره بهره گیری از دانش را در یک ســطح بســیار
گسترده باال برد .روشن اســت که مشکالت در این
زمینهبسیاراست؛امانیازمندتفکردراینبارههستیم
و این جوانان عزیز ما در رشــتههای برق و کامپیوتر
هستند که باید با همکاری دانشجویان سایر رشتهها،
راههایجدیدیبرایانتقالدادنمفاهیمعلمی،تولید
مقاالت کوتاه و بلند ،ترویج ایدهها از طریق ابزارهای
جدید و مســائلی از این قبیل را یافته و مشــکل را
حلکنند.
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تلویزیون

سینما
« »۶۰=۱نامزد بهترین فیلم
جشنواره پرتغالی شد

فیلم کوتاه « »۶۰=۱به کارگردانی ایمان داوری
فیلمساز ایرانی به عنوان کاندید بهترین فیلم
در چهارمین جشنواره Figueira FilmArt
- Festival de Cinema da Figueira
 da Fozپرتغــال در ســال  ۲۰۱۸انتخاب
شــد .این فیلم پیش از این در جشنوارههای
بینالمللی دیگــری از جمله بخــش داوری
جشــنواره twin Lion International
 Short Filmهنــد ســال  ،۲۰۱۷بخــش
رقابتی جشنواره  De La Toileفرانسه سال
 ،۲۰۱۷بخش رقابتی جشنواره Lie Courts
 International Short Filmموریــس،
آفریقا ســال  ،۲۰۱۷کاندیــد بهترین فیلم
 experimentalدر جشــنواره Adana
 International Filmآدنا ،ترکیه ســال
 ،۲۰۱۷بخش فینال جشنواره Metro Film
 Festivalایتالیا سال  ،۲۰۱۷بخش رقابتی
جشــنواره Bushman Film Festival
آفریقا ســال  ،۲۰۱۷بخش داوری جشنواره
 Cefalù Film Festivalایتالیا سال ،۲۰۱۷
بخش داوری جشنواره playbutton short
 film festivalهنــد ســال  ،۲۰۱۸بخش
داوری جشنواره Films for Word Peace
 FESTIVALدورهام آمریــکا ســال ،۲۰۱۸
بخش کتابخانه الکترونیکی ســی و ششمین
جشنواره بین المللی فجر سال  ،۱۳۹۷بخش
داوری جشنواره San Benedetto Film
 Festivalایتالیا ســال  ۲۰۱۸حضور داشته
است.
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