سینما

حمید گودرزی بازیگر «سالم علیکم حاج آقا» شد

رپرها ،خوانندگان بی ادعای ایران از نگاه هومن سیدی

حمید گودرزی به فیلم سینمایی «سالم علیکم حاج آقا» به کارگردانی حسین تبریزی پیوست .فیلم سینمایی «سالم علیکم حاج آقا»
(چشمان فرشته) به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی محمدرضا محمدی این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد.
حمید گودرزی ،بازیگر سینما و تلویزیون تاکنون حضورش در این فیلم کمدی قطعی شده است و عوامل «سالم علیکم حاج آقا» این روزها
در حال رایزنی ها برای انتخاب دیگر بازیگران این فیلم هستند .بیشتر لوکیشن های این فیلم در تهران فیلمبرداری می شود و بخشی از
آن نیز در مشهد فیلمبرداری خواهد شد.

هومن سیدی در حمایت از رپرهای ایرانی در قسمتی از آخرین پست اینستاگرامی خود نوشت« :برای خوانندههای رپ كشورم ،مینویسم
برای شما هنرمندان بیادعا ،شما كه گونه موسیقیتان رسمیت ندارد ،شما كه آندرگراندید ،شما كه جالبید در نوع خود و هیجانانگیز،
شما كه وقتی گوشتان میدهم هیجان زده میشوم .شما را همه گوش میدهند .شما گونه مهمی در موسیقی هستید .با همه بیمهریها،
با همه بی توجهی ها ،شما شنیده میشوید .میتوانند شما را دوست نداشته باشند؛ اما نمیتوانند احترام نگذارند .ما شما را به رسمیت
میشناسیم امیدوارم ارشاد هم با شما آشنا شود .جای شما در سینمای ایران خالیست».
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تئاتر


خوانش اثری به نفع کودکان
مبتال به بیماری CF

نمایشنامه "شازده کوچولو" اثر آنتوان دوسنت
اگزوپری ،ترجمه احمد شــاملو و به کارگردانی
سعید برجعلی ،روز سهشنبه 16مردادماه ساعت
 20در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران
توسط مهران احمدی ،السا فیروزآذر و میرطاهر
مظلومی ،محبوبه اعرابی ،موژان حاصلی پژوه و
سعیدبرجعلیبهنفعکودکانمبتالبه CFخوانده
میشود .سعید برجعلی درباره انتخاب این اثر به
منظورخوانشگفت":شازدهکوچولو" اثریبسیار
جذاب برای گروه سنی کودک و بزرگسال است و
به خصوص اینکه بزرگساالن را به دوران کودکی
خود میبرد ضمن اینکه کتاب آن از آثار پر فروش
بوده است" .شازده کوچولو" به شیوه سورئال به
بیان فلسفه عشق و هســتی میپردازد .این اثر
داستان کودکی است که از سیارهای به زمین آمده
و پرسشگر سواالتی از انسانهاست.عالقهمندان
میتوانند بلیت این اثر را که عواید آن به صورت
همت عالی به انجمن حمایت از کودکان مبتال به
 CFتقدیم میشود ،از سایت تیوال تهیه کنند.

«تا یک بشمار» به ژاپن رسید

گروه تئاتر «یاس تمام» با نمایش «تا یک بشمار»
در فستیوال تئاتر عروسکی «ئیدا» در کشور ژاپن
حضور پیدا می کند .این جشــنواره بزرگترین
فســتیوال بین المللی تئاتر عروســکی در ژاپن
است که هر ساله در ماه آگوست (مرداد) در شهر
ئیدای برگزار می شود و تاریخ برگزاری این دوره
فستیوال «ئیدا» از  ۱۲تا  ٢١مرداد است .در این
فستیوال حدود  ٥٠٠نمایش توسط  ٣٠٠گروه
در  ١٥٠سالن نمایشی به نمایش درمی آیند که
امسال حدود  ٢٤گروه خارجی از  ١٦کشور دنیا
در فستیوال «ئیدا» شرکت دارند و نمایشهای
عروسکیمدرنوسنتیرااجرامیکنند.

سه شنبه  16مرداد 1397
سال بیست و ششم | شمـاره 5745
 7آگوست  24 | 2018ذی القعده 1439

فرهنگ و هنر
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مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

ارائهتسهیالتجدیدبهخبرنگارانواهالیرسانه

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
از ارائه تسهیالت جدید به خبرنگاران
خبر داد و گفت :انواع بیمه ،ارائه وام،
خدمات درمانــی ،کارت خبرنگاری
حرفهای و اینترنت بدون فیلتر از جمله
بخشیازتسهیالتاست.
ســید محمد رضا دربندی روز دوشنبه در
نشستخبریبااصحابرسانهباتشریحروند
فعالیتهایانجامشدهازسویاینمعاونتدر
 6ماه گذشته ،گفت :در این مدت در مجموع
 21میلیارد تومان یارانه به یک هزار و 800
رسانه پرداخت شده است.
ویهمچنینبااشارهبهساماندهیشیوهنامه
یارانــه رســانهها ،از تصمیم گیــری برای
اختصاصیارانهبهبرخیسایتهاخبرداد.
دربندی افزود :براســاس شیوه نامه جدید،
ســایتها و پایگاههای اطالع رسانی که در
طرحهای رتبه بندی سایتها و پایگاههای
تخصصیشرکتکردهوحائزرتبهشدهباشند
نیزمشمولدریافتاینیارانهخواهندشد.
وی ادامــه داد :براســاس ایــن رتبه بندی
هماکنون حدود  260خبرگزاری ،ســایت
و پایگاه تخصصی شــرکت کرده در طرح
رتبهبنــدی ،همراه با پایگاههــای خبری و
سایتهای مناطق محروم و شهرهای دور
افتادهمشمولدریافتیارانهخواهندشد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
وزارت ارشاد ،تاکید کرد :تمامی روزنامهها،

سایتها،پایگاهایخبریو...وابستهبهدولت
وحکومتازفهرستیارانهبگیرانخارج شده
ومشمولدریافتیارانهنمیشوند.
دربندی در ادامه سخنان خود با ارائه آمار و
ارقام آخرین وضعیت مطبوعات و رسانههای
کشور ،افزود :تاکنون ۹هزار و  300رسانه از
هیئت نظارت بــر مطبوعات مجوز فعالیت
گرفتهاند کــه از این تعــداد ،دو هزار و۳۰۰
خبرگزاری و پایگاه اطالع رسانی و هفت هزار
رسانهمکتوبراشاملمیشود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی ادامه داد:
ازمجموع دو هزار و ۳۰۰سایت خبری حدود
یکهزارسایتغیرفعالهستند.
به گفته دربندی از میان ســایتهای فعال
کشور ۳۱خبرگزاری و یک هزار و ۲۶۹پایگاه
اطالعرسانیثبتومجوزگرفتهاند.

ارائــه تســهیالت جدید به
خبرنگارانواهالیرسانه
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
در ادامه به رویکردهای جدید این مدیریت در
دورهجدیدمعاونتمطبوعاتیوزارتفرهنگ
و ارشاد اسالمی اشاره و اظهارداشت :اهتمام و
توجه ویژهای به خبرنگاران و روزنامهنگاران به
عنوان بدنه اصلی رسانهها از ارائه تسهیالت
جدیدبهاینقشرخبردادوافزود:برخیموارد
اجرایی ،برخی درحال اقدام و بعضی از این
تسهیالت نیز در مرحله موافقت اصولی قرار

دارند که به زودی اطالع رسانی خواهند شد.
دربندی به رایزنــی و اقدامات انجام گرفته
درخصوص انــواع بیمه شــامل بیمه پایه
و تکمیلی اشــاره کرد وافــزود :با همکاری
صندوق حمایت از خبرنگاران ،نویسندگان
و روزنامهنگاران ،سه هزارسهمیه برای بیمه
پایهخبرنگاراندرنظرگرفتهشدبدینصورت
که اگر فردی در یک رسانه کار میکند و بیمه
ندارد ،از طریق این صندوق با تایید رســانه
مربوطه و هماهنگی معاونت مطبوعاتی آن
فردبیمهخواهدشد.ویاضافهکرد:همچنین
سههزارسهمیهبیمهتکمیلینیزدرنظرگرفته
وثبتنامآننیزبهعملآمدهاستدرواقعاین
بیمه 850هزارتوماناستکه 320هزارتومان
آن را خبرنگاران باید پرداخت کرده و بقیه را
وزارت ارشاد واریز خواهد کرد.

وامهای  20تــا  30میلیونی به
خبرنگارانپرداختمیشود
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
وزارت ارشاد در ادامه سخنان خود ارائه وام
با مبالغ مختلف را از دیگر تســهیالت برای
خبرنگارانعنوانکردوگفت:وامهاییک،دو
یاسهمیلیونیکهسقفمحدودیهمدارندرا
با توجه به شرایط ضروری خبرنگاران به آنها
پرداختمیکنیم.
دربندیافزود:برایوامهایبامبالغباالترنیزبا
ضالحسنهکشورمذاکراتی
یکیبانکهایقر 
انجام گرفته و در مرحله موافقتهای اصولی

هستیم؛لذابرایناساسمبالغیراخبرنگاران
باید واریزکنند تا وامهایی با مبالغ  20تا 30
میلیون تومان تا سقف با لحاظ موجودی50
میلیونبهخبرنگارانپرداختشود.
خبرنگاران از مشاورحقوقی
کارشــناس بیمه بهــره مند
میشوند
وی درنظر گرفتن مشاوره حقوقی و بیمهای
برایخبرنگارانراازدیگرتسهیالتبرایرفع
موانعومشکالتبیمهایخبرنگارانبرشمرد
و گفت :براین اساس یک کارشناس بیمه و
یک حقوقدان در روزهایی از هفته در معاونت
مطبوعاتی حضور داشته و به خبرنگارانی که
مشکالتیدراینزمینهداشتهباشند،مشاوره
داده میشود.
ارائه اینترنت بــدون فیلتر،
صــدورکارت خبرنگاری در
کمترینزمان
دربندی ارائه اینترنت بدون فیلتر را از دیگر

آوات

تسهیالت به خبرنگاران عنوان کرد و گفت:
با توجه به اسامی که توسط رسانهها به این
معاونت ارسال شده است ،به حدود  400نفر
تاکنونباهماهنگیوزارتارتباطاتوفناوری
اطالعاتاینترنتبدونفیلترارائهشدهاست.
به گفته وی شــماری از خبرنگاران نیز در
صف انتظار برای دریافــت اینترنت بدون
فیلتر هســتند که به زودی با پیگیریهای
انجام گرفته توسط روابط عمومی معاونت
مطبوعاتیوزارتارشادنهاییواجراییخواهد
شــد.مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی وزارت ارشــاد به نحوه صدور کارت
حرفهای خبرنگاری توسط این معاونت هم
اشاره کرد و گفت :به جهت سادهسازی و کم
کردن زمان صــدور کارت خبرنگاری از این
پسبهجایتشکیلجلساتباحضوراعضای
کمیته ،افراد و واجدان شــرایط میتوانند
پروسه دریافت این کارت را از طریق سایت
مربوطه پیگیــری و کارتهای خــود را در
کمترین زمان ممکن (حداکثر ســه روز)
دریافتکنند.

همه آنچه باید از جشنواره
ملبورن  ۲۰۱۸بدانیم

جشنواره بینالمللی فیلم ملبورن( )MIFFاکنون
در حال برگزاری شــصت و ششمین دوره خود
است .این جشنواره که از ســال  ۱۹۵۲شروع به
کار کرده ،یکی از قدیمی ترین جشــنواره های
سینمایی دنیا و بزرگترین جشنواره سینمایی
در استرالیاست .جشــنواره ملبورن امسال مثل
ســالهای پیش میزبان فیلمهایی از سینمای
مستقل است و فیلم مســتند نیز از دغدغههای
آن محسوب می شــود .خواکین فینیکس یکی
از بازیگران حاضر امســال این جشــنواره است
جشــنواره ملبورن که از  ۲آگوست شروع شده
به مدت ســه هفته و تا  ۱۹آگوست ادامه خواهد
داشت .مراســم افتتاحیه این جشنواره با حضور
گری ُگوس برگزار شــد و  جشنواره کار خود را با
جشن شب اختتامیه و جشن کودکان به پایان
میبرد .شصت و هفتمین جشنواره فیلم ملبورن
عالوه بر ایــن «خوک» ســاخته مانی حقیقی،
«٣رخ» ســاخته جعفر پناهی و «آموزش غلط
کامرون پست» ســاخته دزیره اخوان محصول
آمریکا را در این رویداد به نمایــش درمی آورد.
«خوک» امروز  ۵آگوست ســاعت  ۶:۳۰غروب
نمایش داده شد و  ۹آگوست ساعت  ۹:۱۵شب
به نمایش درمی آید .برای «همه می دانند» نیز
سه نوبت نمایش درنظر گرفته شده که شامل ۴
آگوست ۱۴،آگوست و ۱۵آگوست است.

نقش آفرینی نیکول کیدمن در
فیلمی درباره رسوایی مدیر
فاکسنیوز

یکی از مشهورترین رســواییهای تاریخ شبکه
فاکسنیوز در قالب یک فیل م سینمایی روی پرده
نقرهای روایت خواهد شد .این فیلم درباره راجر
ایلز مدیر پیشین فاکسنیوز و زنانی است که او را
به آزار و سوءاستفاده جنسی متهم کردند .نیکول
کیدمن در این فیلم نقش گرچن کارلسون را بازی
میکند و شارلیز ترون در نقش میگن کلی ظاهر
خواهد شد .کارگردانی این فیلم سینمایی را جی
روچ بر عهده دارد و فیلمنامه آن را چارلز راندولف
مینویسد.راندولفنویسندهفیلمنامهبرندهاسکار
«رکود بزرگ » است.در این فیلم با حضور گروهی
از بازیگران زن مطرح ســینما داستان فرهنگ
ناشایست حاکم بر شبکه فاکسنیوز و زنانی که
معماراینساختاررابهزیرکشیدندروایتمیشود.
یکی از چهرههایی که در ماجرای رسوایی راجر
ایلز نقش کلیدی داشــت ،گرچن کارلسون بود.
او نخســتین زنی بود که علیه ایلز به جرم آزار و
سوءاستفاده جنسی به دادگاه شکایت کرد.

موسیقی

گروه هنــری آوات با همراهــی مجموعه« نت
هشتم»۲۳،مردادماه برای نخستین بار ترانههای
خاطره انگیز فولکلوریک را در تهران اجرا خواهند
کرد .گــروه هنری “آوات” در ســال  ۹۳به ثبت
رســیده و این پروژه موسیقی محلی ،نخستین
اجرای این گروه است که پس از ۵ماه تمرین در
تهران با تنظیم عباس محمدی به روی صحنه
ایوان شــمس خواهند رفت .قطعاتی که در این
کنسرتاجراخواهدشدقطعاتیباالگوهایمحلی
مازندرانی ،خراسانی ،کردی ،شیرازی (محدوده
استان فارس) و یک قطعه بیکالم ترکی است و نیز تمام قطعات ساخته سرپرست
این گروه است .این کنسرت۲۳مردادماه ساعت ۱۹در تاالر ایوان شمس اجرا میشود.

مهرداد هویدا
در کنسرت شب ترانه ای در کنار مهرداد هویدا
به عنوان خواننده و آهنگســاز ،نوازندگانی
چون ســروش عمومــی ( فلــوت) ،محمد
اطهری (گیتار و هارمونیکا) ،علیرضا میرآقا
(پرکاشــن) ،مهدی آقازاده (گیتار) ،هومن
موسوی (پیانو) ،وریا پذیرا (گیتارباس) و ...به
اجرای موسیقی خواهند پرداخت« .دریغ»،
«کوچه»« ،مشکل عشق»« ،نگاه» و «صبح
اســت» از جمله قطعاتیاند که در این برنامه
اجرا خواهند شد .کنسرت «شبترانهای»آرام
با مهرداد هویدا ،جمعه  ۱۹مرداد ،ساعت  ۲۱در سالن خلیج فارس فرهنگسرای
نیاوران برگزار میشود.

آگهی مزایده عمومی مرحله چهارم( نوبت دوم)

شهرداری اژیه به استناد صورتجلسات شورای اسالمی شهر اژیه به شماره 10مورخ 1396/10/1و 23مورخ97/1/31
و 21مورخ 97/1/6شورای اسالمی شهر اژیه در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
 -1بهره برداری جایگاه CNGشهر اژیه با قیمت پایه 75درصد درآمد خالص سهم شهرداری و 25درصد درآمد خالص
سهمپیمانکار
 -2فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285با بیل جلو مدل 1370با قیمت پایه 200/000/000ریال
 -3فروش یک دستگاه وانت مزدا 2000با کاربری آمبوالنس مدل 1384با قیمت پایه250/000/000
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  1397/5/17لغایت پایان وقت اداری روز ، 1397/5/27پیشنهادات خود را به
شهرداری اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس 03146502745-6:واحد امور مالی
شهرداری اژیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت پایندآب کوشا (سهامی خاص) به شماره ثبت384477
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که رأس ساعت  8الی  9روز یکشنبه مورخ
 1397/05/28درمحلسالناجتماعاتگروهنصرسپهرواقعدراصفهان،خیابانامامخمینی،
خیابان بسیج برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 .1انتخاب اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره

