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«گورکن» کاظم مالیی به پایان راه رسید

بدلکاری در سینما حرفهای شده است

خبرآنالین :فیلم سینمایی «گورکن» به نویســندگی و کارگردانی کاظم مالیی آخرین روزهای فیلمبرداری خود را در حومه
تهران سپری میکند« .گورکن» به تهیهکنندگی سینا ســعیدیان ،دومین فیلم کاظم مالیی پس از فیلم سینمایی «کوپال»
است که پیشبینی میشود برای نخستین بار در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شود.درگورکن «ویشکا آسایش»
درنقشی متفاوت ظاهر شده و شخصیت اصلی فیلم را بازی میکند .درکناراوحسن معجونی ،مهراوه شریفینیا ،گوهر خیراندیش،
بهنوش بختیاری ،رضا بهبودی ،مهدی حسینینیا ،سیاوش چراغیپور ،محمود نظرعلیان و یداله شادمانی گروه اصلی بازیگران
فیلم را تشکیل میدهند .کاظم مالیی به جای خالصه داستان ،به جملهای از فیلم اشاره میکند که میگوید« :تو اگر یک دوست
میخواهی ،مرا اهلی کن».

مهر :یک طراح بدلکاری میگوید :بسیاری از تولیدات ســینمایی در توجه و اســتفاده از بدلکاری حرفهای شده و این اتفاقی
شگفتانگیز در کار ماست .امیر بدری رکورددار پرش ازارتفاع در جهان که به تازگی طراح بدلکاری فیلم «قاتل و وحشی» حمید
نعمت اله شده است ،به ایسنا میگوید :تولیدات سینمایی و شبکه نمایش خانگی به طرزجالبی در زمینه بدلکاری درحال پیشرفت
هستند و سر هر پروژه برای تمرین کلی وقت گذاشته میشــود .آنها حتی برای سکانسهای ساده هم از ما دعوت به همکاری
میکنند و این اتفاق با توجه به حرفهای شدن پروژهها برای ما خیلی لذتبخش است .او درحال حاضردرفیلمهای سینمایی «قاتل
و وحشی» به کارگردانی حمید نعمتاله« ،گربه سیاه» به کارگردانی کریم امینی و «رمانتیسم عماد و طوبا» به کارگردانی کاوه
صباغزاده همکاری میکند.

یادداشت
 تجربه سیخ شدن موهای پوست
در مواجهه با یک اثر

هنر ،چه ها که نمیکند

علیرضا مجیدی  /پزشک عمومی
چرا عــدهای ازمــردم ،با گوش کــردن به
موســیقی ارگا ..س ..م پوســتی را تجربــه
میکنند؟ خب ،برای همه ما پیش آمده است
که هنگام مواجهه با اســترس ،یک موقعیت
خطرناک یا ســرما ،مو بر تنمان راست شده
باشد .دراین طور مواقع ،قسمتی از مغز ما به
نام آمیگدال ،سیگنالهایی به هیپوتاالموس
میفرستد ،هورمونهای استرسی اپینفرین
و نوراپینفرین ترشــح میشوند ،همزمان با
افزایش ضربان قلب ،ایــن هورمونها باعث
میشوند که ماهیچههای خیلی کوچک کنار
فولیکول موها ،منقبض بشــوند موها راست
بشوند و دربدن احساسی شبیه مورمور شدن
پیدا کنیم .در این حالت پوست ،شبیه پوست
مرغ پرکنده میشود.اما هنگام گوش کردن به
موسیقی یا فیلم یا خواندن کتاب هم ممکن
است ،حالتی تقریباً مشابه برای ما رخ بدهد.
حتماً برای شما پیش آمده است که وقتی یک
موسیقی دلخواه را گوشی میکنید ،هنگامی
که به یک سکانس تأثیرگذار فیلم میرسید
یا یک پاراگــراف هیجانانگیز را میخوانید،
تحت تأثیر قرار میگیرید وموبرتنتان راست
میشود .ازمنظر شــناختی ،این حالت قابل
بررســی اســت .ک ً
ال ما موســیقی و فیلم و
خواندنی دلخواه ،زیاد داریم ،اما فقط گاهی
دچار این احساسات میشویم و نه همیشه.
گویی باید یک حالت آمادگــی خاص پیدا
کنیم و ذهنمان بــرای پذیرش این تجارب،
«باز» بشود و بعد با طی یک مراحل مقدماتی،
حس کنیم به نقطه اوج نزدیک شــدهایم .به
عبارت دیگر ،ما رفته رفته به جایی میرسیم
که پیشبینی میکنیم به نقطه اوج اثرنزدیک
شدهایم .درهنگام گوش کردن به موسیقی
این حالت ،هنگام تغییر ناگهانی صدا ولحن
اجرای ترانههای ایجاد میشود .جالب است
بدانید که همه این قابلیت رسیدن به اوجهای
یا آر ..گا ..ســمهای معنوی را ندارند.حتماً
برایتان پیش آمده که وقتــی به یک لحظه
ناب موســیقیایی یا ســینمایی رسیدهاید،
اطرافیانــی بودهاند که بــا بیخیالی محض
درکنارتان ایستاده باشــند و خودمانیم ،در
این طور مواقع ،چقدر حس میکنیم که به
شعورمان توهین میشــود! خب ،راستاش
را بخواهید ،شرایط خاصی باید مهیا شود که
فرد واجد چنین حساسیت و آستانه تحریکی
بشود -۱ :تجارب و دانش قبلی و شعوری که
باید موجود باشد -۲ ،ویژگیهای فطری و -۳
شرایط و حال و هوای خاص فرد در آن روز .در
زبان فرانسوی اصطالحی به نام  frissonبرای
این امروجود دارد .مطالعات نشان دادهاند که
دو سوم افراد ،این حالت را تجربه میکنند و
یک سوم افراد ازآن بیبهره میمانند.به تازگی
دکتریک استاد روانشناسی اجتماعی ،به نام
دکتر  Amani El-Alayliدراین زمینه تحقیقی
انجام داده اســت .اوبرای این کارسوژههای
آزمایش را به آزمایشگاهی برد و با اندازهگیری
میزان مقاومت الکتریکی پوست ،در هنگام
برانگیختگی احساسی کارخود را پیش برد.
این محقق ،برای آنهــا قطعاتی منتخب از
باخ ،شوپن ،ونجلیس ،هانس زیمر و گروه Air
 Supplyرا پخش کرد .در همه این قطعات،
لحظاتی چرخش موســیقایی وجود داشت.
از ســوژهها خواسته شــد که با فشردن یک
دکمه کوچــک میزان حــس برانگیختگی
پوســتی خــود را ابرازکنند .دســت آخر
مشخص شد که شخصیت سوژهها در میزان
برانگیختگی پوستیشان خیلی تأثیر دارد،
آنهایی که ویژگی موسوم به بازبودن برای
تجارب را دارنــد یا اصطالحــاً تجربهاندوز
 Openness to experienceهســتند ،بــه
میزان بسیار بیشــتری دچاراین احساسات
میشوند .خب ،نمیدانم که آیا شما هم جزو
آن دستهای هستید که هنگام گوش کردن
به موســیقی و ترانههای احســاسبرانگیز،
کلیپهای ویدئوی ذهنی به صورت همزمان
درســت میکنید یا نــه ،ایــن خیالبافی یا
 daydreamingرا هرکســی نــدارد .نتایج
این پژوهش درمجله روانشناسی موسیقی،
چاپ شده است .انســانهای بدوی ،زمانی
برای محافظت خود ازسرما ،دریک مکانیسم
حفاظتی ،مو بر تنشان راست میشد ،اما بعدا ً
با استفاده ازلباس ،دیگر این مکانیسم ،عم ً
ال
مفید نبود و در انسانهای خردمند ،به شکل
دیگری تکامل یافته است.
کافه سینما

فرهنگوهنر
Culture And Art
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درباره سینمایی «مطرب» ساخته جدید مصطفی کیایی که
خبرساز شده است

پارودی تاریخ
علی رفیعی وردنجانی /گروه فرهنگ و هنر
Rafieia91@yahoo.com

مطرب یک اثر به واقــع کمیک و نه کمدی از
گذشته تا به امروز ســینمای ایران است که
نتوانسته مضمون انباشته شده در ذهن مؤلف
را به نمایش بگذارد .مصطفی کیایی فیلمسازی
اســت که ژانر کمدی را خوب میشناسد ،اما
فرهنگ ایرانی در آخرین ســاخته وی عقب
مانده است.
نقیضه گویی محض
پرویز پرســتویی در نقــش ابراهیم
یک اتفاق کمدی محســوب نمیشود و تنها
چهرهای کمیک از عقدههای به جا مانده روانی
به اصطالح هنرمندی اســت که نه شخصیت
ساخته و نه متد درستی برای اجرای آن انتخاب
کرده است .مجموعه قراردادهای لبخندآوری
که مؤلف به عنوان پیرنــگ کمدی از ابتدای
این اثر با مخاطب بسته اســت به مرور قابل

حدس میشوند .پویایی یک اثر سینمایی به
مراتب انگیزه داستانی باالتری نسبت به دیگر
حوزههای هنری دارد .همان اندازه که از قصه
انتظار میرود تا تکلیف برگزاری کنسرت یک
خواننده کوچه بازاری را مشخص کند انباشت
تجربی مؤلف نشــان میدهد عنصر جدیدی
برای ژانر کمدی در ســینمای ایــران تولید
نخواهد کرد.
امان از دستت نهنگ انبر
نوستالژی سازی سطحی و برداشت
غیرقابل اعتماد در سینمای ایران از مرز میان
انقالب فرهنگــی و قبل از آن ،از ســینمایی
«نهنگ انبر» آغاز شد .این آغاز پایانی بر همه
محدودیتهای انباشته شده در ذهن مخاطب
در برابر پتانسیلهای موجود آن زمان است.
اما متاسفانه از آنجایی که مؤلف در سینمای
ایران به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد
باید اذعان کرد :هجوم فیلم ساز برای به نمایش
گذاشتن قبل و بعد یک اتفاق فرهنگی با پنهان

شدن زیر چادر کمدی و کنایههای طنز آلود
غیرعادالنه است .از هزارپا تا مطرب سینمای
ایرانی نه تنها گامی در تحقق اهداف ژانر کمدی
بر نداشته بلکه اندک فرصتهایی مانند« :لیلی
با من است» را ضایع کرده است.
دست و پنجه در باتالق
نگاه مینیمال به عناصر سینمایی ژانر
کمدی در برخورد غیرعادالنه مصطفی کیایی
از «بعد از ظهر سگی سگی» آغاز شد .در واقع
این ویژگی به نقض فرهنگ میپردازد .فرهنگ
نماد کشــور است .مانند ســربازی که شبانه
پاسداری میدهد .اگر برخورد جهان شمول
و تحقیقات گســترده برای کشــف الیههای
حشو آلود آن انجام نشود به نقدی کورکورانه و
بعضاً جانبدارانه ختم خواهد شد .به طور کلی
لحظات لبخندآور مطرب نه فرم سینمایی دارد
و نه محتوای کمدی تنها نشانههای اعتراض
فیلم سازی است که در یک «عصر یخبندان»
خود را «ضد گلوله» کرده است .این گونه مؤلف
با دست و پنجه زدن در باتالق ضدیت فرهنگی
بیشتر به عمق سطحیگرایی نفوذ میکند.
ماجرای یک خواننده
تعجب ابراهیم از نوع خوانندگی فؤاد
تنها نکته پایدار و کمدی مطرب است .جای
توضیح ندارد که اختالف سلیقه دو بُعد تاریخی
چرا به لبخند ختم خواهد شد ،اما همین بس

یک منتقد تئاتر:

«زندانی خیابان نواب»
یک کمدی تراژیک است

یک منتقد تئاتر گفت« :زندانی خیابان نواب»
یک اثر کمدی تراژیک است که روح زمانه خود را
منتقل میکند .براساس خبر رسیده ،در نشست
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به بهانه اجرای
نمایش «زندانی خیابان نــواب» به کارگردانی
هوشمند هنرکار عنوان شد که سادگی این اثر از
دل پیچیدگی به دست آمده است.
نمایش «زندانی خیابان نواب» که بر اســاس
متن «زندانی خیابان دوم» نوشته نیل سایمون
از ســوی هنرکار بازنویسی شــده ،این روزها
در تاالر خانه موزه اســتاد انتظامی در قیطریه
روی صحنه است .در این نشســت هنرکار در
پاسخ به سؤال آشفته درباره ایرانیزه کردن این
نمایشنامه و اینکه «زندانی خیابان نواب» یک اثر
کمدی تراژیک است ،بیان کرد« :نیل سایمون»
نویســنده برجسته و بزرگی اســت که در این
سالها کارهای او زیاد روی صحنه رفته است ،اما
با تمام احترامی که برای او قائل هستم نویسنده
محبوبم نیست .من از سالها قبل متن «زندانی
خیابان دوم» سایمون را خوانده بودم و تصمیم
گرفتم آن را ایرانیزه کنم و در نهایت به «زندانی
خیابان نواب» رسیدم.
همچنین آشفته با اشــاره به اینکه به واسطه
بازنویسی متن این ویژگی «اکنون» که خاصیت
اصلی تئاتر است و آن را از سایر هنرهای نمایشی
مجزا میکند بیشــتر قابل درک اســت و در
نتیجه تاثیرگذاری نیز بیشــتر میشود ،ادامه
داد« :نکتهای که درباره این نمایش باید گفت
این است که کارگردان اثر را برای خود کرده و
چالشی را مطرح میکند که اتفاقاً جای آن در
همین تئاتر است.
نکته بعدی اینکه تئاترش به روز است و اتفاقاتی
که در این نمایش میبینی گویی همین امروز
در خیابانها جاری است .از این زاویه میتوان
گفت اقتباسی که او انجام داده اقتباسی درست
و یک دراماتوژی کارآمد است .یک بخش مهم
در تئاتر رسیدن به ســادگی است تا مخاطب
بتواند در میان همه پیچیدگیها ارتباط درستی
با اثر برقرار کند و این ســادگی که رسیدن به
آن سخت هم هســت در این تئاتر اتفاق افتاده
است».
در این نشست که مهدی وثوقی و آزیتا نوریوفا
بازیگران نمایش هم حضور داشتند بازی آنها و
نیز موسیقی از بخشهای مورد توجه اثر عنوان
شــد .نمایش «زندانی خیابان نواب» هر شب
ســاعت  ۱۹:۳۰در خانه مــوزه انتظامی روی
صحنه میرود.
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که به محترمانه بودن آن اقرار کنیم .بعضی از شوخیها اگر چه هنوز به مرز مستهجن
شدن نزدیک نمیشوند ،اما میتوانند نسبت عکس با ذائقه برخی مخاطبان سینما
داشته باشند .با تمام این تفاســیر مطرب را نمیتوان یک اثر ســینمایی با فرم و
محتوای هوشــمندانه قلمداد کرد .این فیلم تنها کوششــی است برای محترمانه
خنداندن مخاطب که در آن ابتر میماند.

«مایکل مدسن» در «ستاره بازی» هاتف علیمردانی
«مایــکل مدســن» در فیلــم «ســتاره بــازی» هاتــف علیمردانی پیشتر فرهاد اصالنی به عنوان نقش اول فیلم قرارداد خود را با این پروژه
بــازی میکنــد« .مایــکل مدســن» کــه در فیلمهــای مختلفی به قطعی کرده بود« .ستاره بازی» به عنوان محصول مشترک ایران و کانادا
کارگردانــی کوئنتین تارانتینو بــازی کرده به فیلم «ســتاره بازی» به در ماه نوامبر و دسامبر (پاییز امسال) در آمریکا و کانادا فیلمبرداری خواهد
کارگردانــی هاتــف علیمردانــی و تهیهکنندگــی علــی ســرتیپی شد .بنابر همین گزارش ،چند بازیگر دیگر هالیوود نیز در این فیلم به ایفای
نقش خواهند پرداخت.
پیوست.

عکس خبر
«متری شیش و نیم»« ،قسم» و «پیرمردها نمیمیرند» نمایندههای ایران در ژاپن

تیمهایسینماییبازگشتند

سعید روستایی و نوید محمدزاده که در سی و دومین جشــنواره فیلم توکیو حضور داشتند ،پس
از کســب جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد برای فیلم «متری شیش و نیم» ،به ایران
بازگشتند .دو عکس یادگاری از سعید روستایی ،نوید محمدزاده ،محسن تنابنده و رضا جمالی پس
از بازگشت از جشنواره فیلم توکیو در فرودگاه امام خمینی(ره) منتشر شد .نوید محمدزاده و سعید
روستایی با «متری شیش و نیم» ،محسن تنابنده با «قسم» و رضا جمالی با «پیرمردها نمیمیرند»
در سی و دومین جشنواره فیلم توکیو حضور داشتند.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد در اﺟﺮاى ﻣﺎده  27ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق  2و ﺗﺒﺼﺮه  19ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1398و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎر
ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﭘﺮوژه ورزﺷﻰ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ورزﺷﮕﺎه ﻣﻠﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰ آﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.isfahan.msg.gov.irﺑﺮاى اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺸﺎرﮐﺘﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  98/8/19ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ
ادارى  98/8/23ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺧﯿﺎﺑﺎن آﺑﺸﺎر ﺳﻮم ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻏﺪﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ
ﻣﺪارك ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﺑﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻣﺪل
واﮔﺬارى

ﻣﺪت ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدارى

ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان

ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى

ﻣﺪت
اﺟﺮا

اﺟﺎره ﺑﻬﺎء
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

1

ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺷﻬﺮ

ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﻠﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺷﻬﺮ

164/300

B.O.L.T

 7ﺳﺎل و
 11ﻣﺎه

 5درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺑﺎﻧﮑﻰ

 10درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﮑﻰ

 20درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﮑﻰ

 8ﻣﺎه
از زﻣﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ

 120ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل

 -1ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  4061005507670583ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﺎب رد وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺰد
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﯾﺎ ﻃﻰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ در وﺟﻪ اداره ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ ﻗﺮار داده و در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -2ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك از  98/8/19ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى  98/8/23ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻣﻬﻠﺖ اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از 98/8/25ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى 98/8/29ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﺳﺎﻋﺖ 12ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 98/9/2ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮورى -1:ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در اﺳﻨﺎد و ﻓﺮاﺧﻮان )ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﺮارداد( ﺑﻮده و اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 -3در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﺧﻮان از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اداره ﮐﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -4ﻣﺴﺌﻮل رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -5ﻣﻔﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺧﻮان و ﻗﺮاردادﻫﺎى اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻔﺎد آن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ،دوم و ﺳﻮم ﻧﺰد اداره ﮐﻞ ﻧﮕﻬﺪارى و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻰ ﮔﺮدد.
 -7اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ.
 -8ﺑﺮﻧﺪه ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  20روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﻣﺪت ﺳﺎ ﺧﺖ و ﻣﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده وى ﺿﺒﻂ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات در ﺻﻮرت وﺟﻮد و اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻔﺮ دوم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -9ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -10ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ654788 :

ﻓﺮاﺧﻮانﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاى
اﺟﺮاى ﺷﺒﮑﻪ وﻧﻘﺎط اﻧﻔﺼﺎلﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎلﻓﺎﺿﻼبﺷﻬﺮﻧﻄﻨﺰ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره98-3-180/3

الیو «جهرمی»؛ مقدمهای برای مستقل شدن دولت از صدا و سیماست

روز استقالل

عصرایران :چندی پیش نوشتیم که رئیس جمهور و دولت برای حرف زدن با مردم بیخیال صداوسیما
شوند و از شبکههای اجتماعی استفاده کنند .آذری جهرمی وزیرارتباطات ازهمین روش استفاده کرد و
از طریق الیو اینستاگرام با مردم حرف زد .چندین هزارنفرهم دراین الیوحضور پیدا کردند به حرفهای
وزیرگوش دادند و نظرات خود را بیان کردند .الیو جهرمی ،میتواند مقدمه مهمی برای استقالل دولت
از تلویزیون باشد .آخوندی وزیر سابق راه در مورد مشــکالتی که تلویزیون برای دولت ایجاد کرده است
میگوید« :وزرا در ایران تا حدی باید به فکر پروژهها و کارها و مسائل وزارتخانهشان باشند و بیشتر ببینند
تلویزیون چه آشی برای آنها پخته است ».صداوسیما رسماً به عنوان رسانه رسمی مخالفان دولت روحانی
فعالیت میکند .همه آنهایی که روحانی و دولتش را دوســت ندارند ،راحت در شبکههای مختلف علیه
روحانی حرف میزنند .اخبار رسمی ،حرفهای رئیس جمهور در هیئت دولت را آنگونه که خود دوست
دارد پخش میکند .درهمین هفتههایی که رفت ،رئیس جمهوردرجلسه هیئت دولت گفت« :به مردم
میگویم چه کسانی کشور را تعطیل کردند» و صداوسیما به عنوان رسانهای که بودجهاش را دولت میدهد،
حرفهای مهم روحانی را سانسورمیکند .واقعاً وقتی صداوسیما اینگونه رفتار میکند ،چه احتیاجی است
که برای حرف زدن مستقیم با مردم از تلویزیون استفاده کرد؟ دولت اجازه بدهد تلویزیون کار خود را انجام
دهد و اعضای دولت هم کار خود را انجام دهند .این روش توســط افراد دیگر جواب داده است و قطعاً در
مورد روحانی و اعضای دولت هم جواب خواهد داد .نمونه بارزآن محمود احمدینژاد .اوهم درلیست سیاه
تلویزیون است اما از طریق شبکههای اجتماعی حرفهایش را میزند و دیده هم میشود .در ایام انتخابات
هم تجربه این رفتار را داشتهایم .پیام خاتمی به مردم تنها از طریق شبکههای اجتماعی دست به دست
شد و صداوسیما هیچ اشارهای به آن نکرد ،اما بســیاری از مردم آن را دیدند و به آن عمل کردند .به نظر
نمیرسد تلویزیون روش خود را تغییردهد .پس بهتر است دولت در استراتژی خود در گفتوگو با مردم را
تغییر دهد .آذری جهرمی جوانترین وزیر دولت روحانی نشان داد که میشود پس دیگران هم میتوانند.

ﻧ
ﻮﺑﺖ

دوم

 -1ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺟﺮاى ﺷــﺒﮑﻪ و ﻧﻘﺎط اﻧﻔﺼﺎل ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﻧﻄﻨﺰ ﺷﻤﺎره
) (2098001434000076را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -2ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir :اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﺗﺎرﯾﺦ 98/08/13ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﻮان

ﺳﺎﻋﺖ

روز

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

16:00

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

98/08/22

ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

16:00

ﺷﻨﺒﻪ

98/09/02

زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ

08:00

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

98/09/03

 -3اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰا رﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى اﻟﻒ:
 -1-3آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻠﻔﻦ:
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺑﺎﺑﺎﺋﯿﺎن-ﺷﻬﺮدارﻃﺮقرود
 ، 031-36680030-8اﺗﺎق )(292
 -4اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:
 -2-4دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737 :و 85193768
 -1-4ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس021-41934 :
 -5اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  /ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ  /ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه/
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖآبوﻓﺎﺿﻼباﺳﺘﺎناﺻﻔﻬﺎن

