سینما
حبیب ایل بیگی در واکنش به احتمال نمایش برخی فیلمهای ایرانی در رژیم اشغالگر قدس عنوان کرد:

نمایش فیلمهای ایرانی در رژیم صهیونیستی ممنوع است

حضور فیلمهای ایرانی در جشــنوارههای رژیم صهیونیســتی ممنوع است و
تخطی از این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
به گزارش امتیاز؛ حبیب ایل بیگی معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان
ســینمایی با بیان این مطلب ،به حضور فیلمی ایرانی توسط پخشکنندههای
خارجی در جشــنواره اورشلیم اشــاره کرد و گفت :تهیهکنندگان و فیلمسازان
ایرانی بایــد در هنگام قرارداد با پخشکنندههای خارجی به این نکته اشــاره
کنند که قوانین جمهوری اســامی اجازه حضور فیلمهای ایرانی اعم از فیلم
بلند داســتانی ،فیلم کوتاه ،مستند و انیمیشن را در سرزمین اشغالی فلسطین را
نمیدهد و الزم اســت پخشکننده خارجی به مالحظات و دغدغههای مطرح
شده احترام بگذارد.
ایل بیگی با اشــاره به این مطلب که اغلب فیلمســازان و تهیهکنندگان ما
قوانین جمهوری اســامی را رعایت میکننــد ،تصریح کرد :تنها در موارد
معدودی ،پخشکنندگان خارجی کــه امتیاز پخش آثار ایرانی را خریداری
کردهانــد ،به نمایش این آثار در جشــنوارههای رژیم صهیونیســتی اقدام
میکننــد که این موضــوع از نظر ما پذیرفتنی نیســت و باید جلوی همین

موارد معدود نیز گرفته شود.
معاون ارزشــیابی و نظارت سازمان ســینمایی با توضیح اینکه این ممنوعیت
در همه موارد چه حضور در جشــنوارهها ،چه در اکران فیلم در ســینماها و چه
نمایش در ویاودیهایی که مربوط به رژیم صهیونیســتی اســت ،وجود دارد،
تاکید کرد :طبیعی است که با متخلفان در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد
چون این امر ،از خطوط قرمز ســینمای ایران است که فیلمهای تولید شده در
فضای جمهوری اســامی ایران به هر نحو در رژیم جعلی اســرائیل نمایش
داده نشود.
وی در ادامــه خواســتار مراقبت ودقت از ســوی صاحبــان فیلمهای
ایرانــی بر نمایش آثارشــان در مجامع بینالمللی شــد و تاکید کرد :در
هــر گونه مراوده بینالمللی ،باید موضوع عــدم نمایش فیلمهای ایرانی
در رژیم اشغالگر قدس رعایت شــود و پذیرفته نیست تهیهکننده ایرانی
بعد از اینکه فیلمش توســط پخشکننــده خارجی برای نمایش در رژیم
صهیونیســتی عرضه شــد ،اعالم کنــد در جریان نمایــش فیلم در این
رژیم نبوده است.
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ایــل بیگی در خاتمــه تصریح کرد :از آنجا که ما رژیم اشــغالگر قدس را به
رسمیت نمیشناســیم هر گونه همکاری و مراوده با این رژیم ،ممنوع و قابل
پیگرد قانونی است.
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یک فنجان چای داغ
موافقت با صدور پروانه نمایش دو فیلم

شورای پروانه نمایش فیلمهای ســینمایی با صدور پروانه
نمایش دو فیلم موافقت کرد.
بــه گزارش امتیاز ،شــورای پروانه نمایــش فیلمهای
ســینمایی در جلســه اخیر با صــدور پروانــه نمایش برای
فیلمهای« :شهر خاموش» به تهیه کنندگی سیدرضا محقق
وکارگردانی احمد بهرامعلی و «خط نجات» به تهیه کنندگی
آزیتا موگویی وکارگردانی وحید موسائیان موافقت کرد.

«ماشینها»برمیگردند
پخش سریال در ماه آینده

ددالین ،دیزنی و پیکســار همزمان با انتشــار اولین تریلر
رسمی سریال «ماشینها در جاده» اعالم کردند این سریال
که اســپینآفی از فیلمهای «ماشینها» است  ۸سپتامبر در
دیزنی پالس پخش میشود.
انیمیشــنهای محبوب «ماشــینها» در سالهای ،۲۰۰۶
 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۷اکــران شــدند و دربــاره دوران حرفــهای
ماشین مسابقه «الیتنینگ مککویین» با صداپیشگی اوون
ویلسون و بهترین دوســتش «ماتِر» با صداپیشگی «لری د
کیبل گای» هستند .ویلسون و کیبل گای اکنون نقشهای
خودشان را در این سریال هم تکرار میکنند.
استیو پرســل کارگردان «ماشــینها در جاده» گفته است
این ســریال سفری در سراسر کشور توسط این دو ماشین را
تصویر میکند و مانند هر ســفر جادهای دیگری این دو هم
در طول مسیر با ماجراهای و ماجراجوییهای غیرمنتظرهای
همراه میشوند.
مارک ســوندهایمر تهیه کننده این محموعه بوده اســت و
پرســل ،بابی پادستا و برایان فی کارگردانی اپیزودها را انجام
دادهاند .جیک موناکو هم برای همه  ۹اپیزود ســریال آهنگ
ساخته است.

آتیال پسیانی «جزیره گنج»
را به صحنه می برد

آتیال پسیانی تصمیم دارد نمایش تازه
خود را بر اساس رمان مشهور «جزیره
گنج» روی صحنه ببرد.
این گروه هنری که همچون بسیاری
از هنرمنــدان تئاتــر در دوران کرونــا
نمایشــی را اجرا نکردند ،حاال تصمیم
دارند نمایشی را بر اساس رمان مشهور
«جزیره گنج» روی صحنه بیاورند.
متن این نمایش نوشته مشترک آرش
نعیمیان خســرو پسیانی است که این روزها مشغول نگارش این اثر هستند و البته در
نگارش نمایشنامه ،نسخه اصلی رمان را کامال بازنویسی میکنند.
رمان «جزیره گنج» نوشتۀ رابرت لوئیس استیونسون ،داستاننویس اسکاتلندی است
که دیگر اثر او «دکتر جکیل و آقای هاید» هم برای کتابخوانان شناخته شده است.
«جزیره گنج» اثری است ماجراجویانه و پر حادثه و داستان آن درباره دزدان دریایی
و گنجی مدفون در یک جزیره اســت .این رمان بارها در قالب تئاتر روی صحنه رفته
و فیلمهای ســینمایی مختلفی هم بر اساس آن ســاخته شده است .مخاطبان ایرانی
هم نسخه انیمیشن آن را به یاد میآورند که برای تماشاگران کودک و نوجوان پخش
میشد.
در اجرای این اثر نمایشــی همه اعضای گــروه تئاتر «بازی» حضور دارند و در کنار
آنان چند بازیگر مهمان نیز دعوت خواهند شد.
این گروه نمایشــی بعد از دریافت مجوز متن ،تمرین خود را آغاز می کنند .آنان در
نظر دارند نمایش تازه خود را پاییز امسال روی صحنه ببرند ولی فعال ترجیح میدهند
ارایه جزییات بیشتر را به آینده موکول کنند.
آتیال پســیانی پیــش از همهگیری کرونا نمایش «قهوه قجــری» را در تاالر اصلی
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده بود که ورود کرونا و تعطیلی تئاتر ،مانع از ادامه
اجرای این اثر شد.

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد به استناد مصوبه مورخ  1401/03/22شورای اسالمی شهرکرد  ،در نظر دارد اذن حق بهره برداری
از  6غرفه تاالر  3میدان میوه و تره بار شهرکرد را از طریق سامانه ستاد به متقاضیانی که بیشترین مبلغ بهره برداری سالیانه را پیشنهاد کنند واگذار نماید ،
لذا متقاضیان می توانند با توجه به شرایط و موارد قید شده در آگهی  ،جهت دریافت اوراق و شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به نشانی  www.setadiran.irمراجعه نمایند .
 )1موضوع مزایده :
واگذاری اذن بهره برداری از  6غرفه جدید االحداث واقع در تاالر  3میدان میوه و تره بار شهرکرد
 )2مهلت دریافت اوراق از سامانه  :از ساعت  8مورخ  1401/05/12لغایت ساعت  14مورخ 1401/05/22
 )3مهلت بارگذاری اسناد و شرکت در مزایده  :تا پایان وقت اداری مورخ 1401/06/02
 )4آدرس دریافت اوراق و شرکت در مزایده :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج خواهد شد..
* ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به دفتر سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد واقع در میدان قمر بنی
هاشم (ع)  ،میدان میوه و تره بار  ،جنب تعویض پالک  ،یا تماس با شماره تلفن های  33342480 – 33348550واحد امور مالی سازمان اقدام نمایند .
شناسه1356343 :

علی ایزدی-رئیس سازمان

تجديد فراخوان مزايده عمومی

« واگذاری بصورت اجاره  24باب مغازه بصورت يکجا
در بازار بزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو»

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو(سهامی خاص) در نظر دارد تعداد  24باب مغازه در بازار بزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو
( جنب دانشگاه آزاد) را بصورت یکجا و با شرایط ذیل از طریق مزایده به شماره  5001095533000003را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت بصورت اجاره واگذار نماید:
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها و عقد قرارداد از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به
صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
*تاریخ انتشار فراخوان :مورخ  1401/05/10ساعت 08:00
*مهلت دریافت اسناد فراخوان 1401/05/20 :ساعت 14:00
*مهلت ارسال پیشنهادات 1401/05/30 :ساعت 14:00
*زمان بازگشایی پاکت ها 1401/05/31 :ساعت 10:00
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
تضمین شرکت در مزایده طبق (اسناد مندرج در سامانه) می باشد
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :شرکت توسعه و سرمایه گذاری ماکو
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ،044-34253262آقای احمدزاده تماس حاصل فرمائید.
شناسه1359320 :

«شیخ شهید» بازهم در پایتخت
به دار کشیده میشود

مهــدی نصرالــه زاده نویســنده و
کارگــردان نمایــش خیابانی «شــیخ
شــهید» با اشــاره به اجــرای این اثر
نمایشی در روز شــهادت شهید فضل
اهلل نوری به خبرنــگار مهر گفت :این
نمایش چند روز قبل در یادواره استانی
شهید شیخ فضلاهلل نوری که با حضور
مســئوالن کشــوری از جملــه آقایان
امیرحســین قاضیزاده هاشمی معاون
رئیسجمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران کشور ،آیت اهلل محمدی الئینی
نماینده ولی فقیه در اســتان مازندران ،اســتاندار و فرماندار شهرستان نور ،دادستان
مرکز اســتان ،نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شــورای اســامی و افراد
سرشناس دیگری در شهرستان نور برگزار شد ،اجرا رفت.
وی ادامــه داد :ایــن اجرا مورد توجه قرار گرفت از ایــن رو گروه نمایش از طرف
اداره کل ارشاد اسالمی استان تهران نیز دعوت شد تا در روز شهادت شیخ فضلاهلل
نوری ،این اثر خیابانی را در محل شــهادت ایشان در میدان امام خمینی (ره) نیز به
صحنــه ببریم .این کارگردان تئاتر در پایان یادآور شــد :در واقع نمایش ترکیبی از
حرکات فرم همراه با دیالوگ است به این ترتیب که در  ۱۵دقیقه روایت کوتاهی از
زندگی شــیخ فضلاهلل به تصویر کشیده میشود از نهضت تنباکو گرفته تا مشروطه
مشــروعه ،اعدام ایشــان ،پیروزی و اتحاد ملت ایران و نقش مهــم روحانیون در
اتفاقاتی که برای کشور ایران مخصوص ًا در قضیه مشروطه و نهضت تنباکو رخ داده
است ،به نمایش در میآید.
نمایش «شیخ شهید» به نویسندگی و کارگردانی مهدی نصرالهزاده کاری از گروه
هنری راتا اســت که امروز سه شــنبه  ۱۱مرداد ماه در  ۲نوبت  ۱۷:۳۰و  ۱۸:۳۰در
روز شــهادت شیخ فضل اهلل نوری در میدان امام خمینی (ره) محل شهادت ایشان
اجرا میشود.
آگهی مزایده واگذاری فضایی به مساحت
 ۱۰۰متر مربع در پارک هفده تن (نوبت دوم)

سفیر سوییس از همایون
شجریان قدردانی کرد

همایون شــجریان خواننده موســیقی
ســنتی در صفحه مجــازی خود با اعالم
این خبر چنین نوشــته است ۱۰« :مرداد
 ۱۴۰۱دیدار با ســفیر محترم ســوییس،
خانــم نادین الیویری لوزانــو و همکاران
گرامی ایشــان در روز ملی سوییس .روز
ملی ســوییس مبــارک» صفحه مجازی
سفارت ســوییس در ایران نیز درباره این
دیدار نوشته است« :تقدیم نامه تشکر به
جناب آقای همایون شــجریان به عنوان نشــانه قدردانی از یک عمر تالش بیهمتا
توســط وی و پدر گرامیشان ،استاد شجریان ،به خاطر احیای هنر و فرهنگ ایران .با
امید گسترش همکاریهای فرهنگی متقابل بین سوییس و ایران!» همچنین صفحه
مجازی سفارت سوییس در ایران نوشته است« :سفیر سوییس خانم نادین اولیویهری
لوزانو ،شــنبه هجدهم تیرماه همراه با وابسته فرهنگی سفارت و به همراه دوستداران
فرهنگ ،هنر و موســیقی به تماشای شــب آوا ِز به رنگ صدا با صدای استاد همایون
شــجریان با همراهی ارکستر سیاوش و رهبری آرش گوران نشستند.وی شرکت در
اولین رویداد فرهنگی از زمان شــروع ماموریت خــود را به فال نیک گرفته و عنوان
کردند :قلبم مملو از احســاس و احترام به فرهنگی است که ریشه های چندین هزار
ساله در این ســرزمین کهن دارد ».کنسرت همایون شجریان با عنوان به رنگ صدا
همراه با ارکستر سیاوش به رهبری آرش گوران تیر و مردادماه امسال در سالن وزارت
کشــور روی صحنه رفت .این کنسرت با توجه به استقبال عالقهمندان طی سه نوبت
تمدید شد و اجراهای آن از پنج اجرا به  ۳۰اجرا افزایش پیدا کرد و یک رکوردشکنی
بیسابقه پس از چهار سال در تاریخ موسیقی کشور به ثبت رسید.
آزاد میرزاپور (عود و ســه تار) ،مهیار طریحی (سنتور) ،مهرزاد اعظمیکیا (کمانچه)،
حسین رضایینیا (دف ،طبل باس ،بندیر ،شیکر) ،همایون نصیری (بندیر باس ،کاخن،
کوزه ،اسنیر ،درام ،راید ،های هت) ،نوازندگان ارکستر به رنگ صدا بودند.

اینفوگرافی

چاپ دوم

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری فضایی به
مساحت  ۱۰۰متر مربع در پارک هفده تن جهت راه اندازی
دستگاه ترامپولین به شماره  ۵۰۰۱۰۹۵۱۲۰۰۰۰۰۳۲را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
(دولت) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(به صورت
بر خط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام
الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:
مهلت دریافت اسناد فراخوان ۱4۰۱/۰۵/۱۲:مهلت ارسال پیشنهادات۱4۰۱/۰۵/۲۳:زمان بازگشایی پاکت ها ۱4۰۱/۰۵/۲6:نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ ۳/۹۰۰/۰۰۰
ریال به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری
به نشانی  www.golpavegancity.ir :مراجعه یا با شماره
های  ۰۳۱۵۷4۸4۰۳۸-4۰تماس حاصل نمایند.
شناسه۱356488 :

پیمان شکرزاده  -شهردار

آگهی مزایده واگذاری غرفه شماره ۴
پارک جنگلی ( نوبت دوم)
چاپ دوم

آگهی مزایده واگذاری غرفه شماره
 ۲۴پارک جنگلی( نوبت دوم) چاپ دوم

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری غرفه شماره
 4پارک جنگلی به شماره  5001095120000031را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد
فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری غرفه شماره
 ۲۴پارک جنگلی به شماره  ۵۰۰۱۰۹۵۱۲۰۰۰۰۰۲۷را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد
فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir :
انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در
سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(
به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر
سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:
 مهلت دریافت اسناد فراخوان۱۴۰۱/۰۵/۱۲: مهلت ارسال پیشنهادات ۱۴۰۱/۰۵/۲3: زمان بازگشایی پاکت ها۱۴۰۱/۰۵/۲6 :نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ
 66۰/۰۰۰ریال به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی
.متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت
شهرداری به نشانی www.Golpayegancitv.ir:مراجعه
یا با شماره های  ۰3۱۵۷۴۸۴۰3 ۸-۴۰تماس حاصل نمایند.

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در
سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)
به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر
سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:
مهلت دریافت اسناد فراخوان 1401/05/12:
مهلت ارسال پیشنهادات1401/05/23:
زمان بازگشایی پاکت ها 1401/05/26:
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ
 660/000ریال به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت
شهرداری به نشانی WWW.Golpayegancity.ir :
شناسه1356582 :

پیمان شکرزاده  -شهردار

شناسه1356۴10 :

پیمان شکرزاده  -شهرداری

