◾

خبر
روز

توجه شاهآبادی
به عنصر هیجان
در داستان

حمیدرضا شاهآبادی،
نویسنده کتاب
«کابوسهای خندهدار»
درباره این اثر گفت :در
کارهای اخیرم سعی
کردهام تعلیق و هیجان
را به خواننده ارائه داده
و همچنین در قالب
یک داستان مضامین
ضروری و مهم را به
مخاطب انتقال دهم؛
شاید تجربه کتاب
«دروازه مردگان»
نشان داد ،میشود
در قالب یک داستان
هیجانانگیز محتوایی
را ارائه داد که جالب
توجه باشد و بتواند
مخاطب را با تاریخ و
گذشت ه ایران و شرایط
فرهنگی و تحوالت
فرهنگی و تاریخی
ایران آشنا کند.

فرهنگ
و هنر

◾مشکل «کلیله و دمنه» حل شد
مجموعه«کلیلهودمنه»بهکارگردانیمرضیهبرومندمدتی
است که از شبکه نمایش خانگی عرضه میشود و دچار
حاشیههایی شد .سعید مقیسه ،رئیس ساترا اعالم کرده
بود :این سریال عروسکی مجوزی برای عرضه ندارد! با این
حال ،سیدمصطفی احمدی ،تهیهکننده این مجموعه به
مهرخبردادهمشکالتعرضهاینمجموعهحلوقسمت
جدید آن با مجوز ساترا پخش شد.

معرفیکتاب

◾

◾نبرد بر سر فهم از خود و دیگری

آلسـیــدان با بیان اینکه نویسنده در کتاب اشــاره دارد که بشر
امروز در غفلت مضاعفی به سر میبرد ،گفت :بخشی از گرداب
شخصیتی مــا را شخصیت نمایشی مــا تشکیل م ـید هــد و
«سرگیجه» تصویری متحرک از نبرد بر سر فهم از خود و دیگری
است .او درباره نگاه نویسنده به تأکید بر بیخبری در جهان فلسفی
هیچکاک خاطرنشان کرد :این توان و ظرفیت در ما تعبیه نشده که

آگهی مفقودی

,40104022ح

آگهی مفقودی

40104074

 236ایران  24و شماره بدنه KMHFC41DBBA529942
و ش����ماره موت����ور  G6DBAA511787ب����ه مالکی����ت حی����در
محیسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که

آگهی مفقودی

,40104057ح

برگ س���بز خودرو اینجان���ب عصمت گیالنی
ب���ه ش���ماره مل���ی  3131147741مرب���وط به
خودرو س���واری پراید هاچ بک تیپ  111رنگ
نوک مدادی – متالیک مدل س���ال  1391به
ش���ماره پ���الک  65ای���ران  466س  82به

آگهی مفقودی

40104073

درجه اعتبار ساقط می باشد.

40104072

,40104004ح

ش���ماره موتور  4625900و ش���ماره شاسی

«سرگیجه» علیه روانشناسی زرد

نمیگذارد و وفاداری عجیبی به حقیقت دارد به همین دلیل جایگاه
یگانهای در تاریخ سینمای جهان یافته است.

◾

◾کتابم درگیر سلبریتی بازی نشد
امیر خضرایی منش ،مترجم کتاب «هیچکاک فلسفی» با بیان
اینکه حدود  10سال زمان برد تا تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه
کنم ،اف ــزود :در دورهای سینمای مــدرن و هنری اروپــا به نسبت
سینمای کالسیک بــرایــم اهمیت بیشتری داشــت ولــی هرچه
پیش رفتم متوجه شدم با دقیق شدن در هنر انتزاعی و مدرن ،هنر
کالسیک جدیتر میشود.
خضرایی منش اظهار کرد :آثار کالسیک ،جهانی غنی و عجیب
را میسازند اما زبان ســادهای دارنــد .سینمای کالسیک گویی کار
پیچیدهتری میکند اما تأکید زیادی بر وجوه پیچیده ندارد به همین
دلیل مخاطب احساس میکند این مفاهیم سادهاند.

◾

از بیخبریهایمان آگاه شویم در حالیکه سعی در نمایش باخبری
داریــم .کتاب پیپین و فیلم هیچکاک ،ما را به وضعیت امروزمان
متصلمیکند.
این منتقد معتقد است :دایره روانشناسی زرد خیلی وسیع است
و سعی در انکار وضعیت بیخبری دارد ،مدعیان روانشناسی زرد
میگویند ما قادر به خبردار شدن هستیم .نمودهای خودشناسی
آنهانمودهایخودفریبیاستچونمیلبهانکاربیخبریدارندبه
همین دلیل خودفریبی در روانشناسی زرد ،الیههای عمیقی دارد و

آثار مبتنی بر این دیدگاه بر مبنای وضعیت باخبری نوشته شدهاند.
کتاب «هیچکاک فلسفی» با بررسی جهان فیلمساز و واکاوی فیلم
«سرگیجه» عبث بودن روانشناسی زرد را به چالش میکشد چون
نمود به باخبری ،بخشی از وضعیت بیخبری بشر است و نقد
کردن روانشناسی زرد هم راه به جایی نمیبرد زیرا این خودفریبی
در دورههای مختلف تاریخی بنا به نیاز بشر وجود داشته است.
او معتقد است :فیلم «سرگیجه» یکی از گزندهترین و تلخترین
فیلمهای هیچکاک به شمار میرود چون جایی برای وهم و خیال

◾فیلمسازفلسفیژانردلهره
او با بیان اینکه «هیچکاک» استاد دلهره و سرگرمی قلمداد میشود
در حالیکه فیلمسازی جدی و فلسفی است ،عنوان کرد :وقتی
کتاب پیپین را میخواندم متوجه جزئیاتی از فیلم «سرگیجه»
شدم که پیش از این طی چندبار دیدن فیلم ،متوجه آن نشده بودم
و احساس کردم با ترجمه این اثر ،نیاز به بازنگری در فهم سینمای
کالسیک داریم.
خضرایی منش خاطرنشان کرد :ویژگی شاهکارهای هنری جهان
این است که مفسران قالبی خودشان را نمایان میکنند چون این
آثار ماندگار میشوند اما تفسیر مفسران قالبی مختوم به فراموشی
میشوند و پیپین با اثــرش نشان داد مفسری قالبی و نمایشی
نیست.اینمترجمبابیاناینکه«پیپین»باورداردادبیاتوسینمای
کالسیکبهنحواحسنفلسفهرامتبلورمیکند،گفت:دراضطراب
فزاینده مدرنیته جهان ،پیپین قائل به این است که ادبیات و سینما
به درک ما از پیچیدگی جهان کمک میکنند.
اویادآورشد:نویسندهدراینکتابتأکیدبرتفسیرروابطداردوفیلم
«سرگیجه» نشان میدهد چه عوامل پیچیدهای در قضاوتهای
اخالقی ما وجود دارد که شرایط را برای بشر ،اضطرابآور میکند.

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000004

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000001

موضوع :احداث و ترمیم جوی كانیو و قاشقی محله كنه
بیست
مبلغ برآورد 15.268.666.180 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در
مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز
درج می گردد.

موضوع  :بهسازی معابر و اصالح كانال محله كنه بیست
( موعود )
مبلغ برآورد 23.694.968.121 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در
مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز
درج می گردد.

شهرداری منطقه
شش مشهد
مقدس

40104068

40104039

شماره فراخوان سامانه ستاد2001095002000001 :
موضوع  :جمع آوری  ،دفع و هدایت آب های سطحی در
محله امام هادی (ع)
مبلغ برآورد اولیه 40.114.434.517 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در
مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمائید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 200109094996000006

(امور قراردادها
و پیمانهای
منطقه ده
شهرداری مشهد)

موضوع :پیاده رو سازی محله عامل (بازآفرینی – زود بازده)
مبلغ برآورد 15.363.699.173 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در
مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز
درج می گردد.

آگهـی مزایده و مناقصه (نوبت دوم)

آگـهـی ابـالغ اتـهـام

40103982

در اجرای مفاد ماده  17آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات
اداری مصوب  1372/9/7و باستناد ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
بدینوسیلهخانمنوشینزینالیخامنهفرزندكاوهابالغمیشودكهپروندهاتهامیایشاندایربرارتكابغیبتغیرموجهبه
صورت متوالی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران به نشانی :فرودگاه مهرآباد-
ادارات مركزی هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران ـ ساختمان پشتیبانی ـ طبقه دوم ـ اتاق  214مطرح رسیدگی است.
این آگهی در یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیراالنتشار منتشر می شود ،نامبرده میتواند حداكثر ظرف  10روز پس
از انتشار این آگهی الیحه دفاعیه كتبی خود را به دفتر هیأت به نشانی فوقالذكر تسلیم نماید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مذكور موضوع اتهام ابالغ شده محسوب و هیأت طبق قانون به موضوع رسیدگی و
تصمیم الزم و مقتضی اتخاذ خواهد نمود .
شناسه آگهی  1339176م الف 1230

شهرداری
منطقه شش
مشهد مقدس

آگهی مناقصه عمومی

40104033

شهرداری
منطقه شش
مشهد مقدس

◾

◾ رمان کالسیک «جین ایر» خالصه شد
از مجموعه خالصه کالسیکهای جهان رمان «جین
ایر» شارلوت برونته با ترجمه صبورا جاللی منتشر شده
است .شارلوت برونته برای نوشتن این رمان از تجربیات
زندگی خود بهره برده است .او و خواهرش در کودکی در
مدرسه شبانهروزی بزرگ شدند .این رمان در  ۳۷فصل
توسط نشر نفیر منتشر شده اســت .این مجموعه با
هدف آشنایی با آثار کالسیک جهان نشر مییابد.

عدیدهایمواجهاند.گویاهیچکاکوضعبشررابهگونهای
میفهمدکهدرآنخودشناسیوحصولفهمیمطمئنازدیگران
فوقالعادهدشوارمینماید؛دلیلاینامرتحریفهاییاست
کهازمیلوفانتزیوفریبوخودفریبیوخیالخامو ِ
صرف
بیاطالعیودیرفهمیناشیمیشود.»...

نشست نقد و بررسی کتاب «هیچکاک فلسفی» در کافهکتاب آفتاب مشهد برگزار شد

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 10/1401/6685

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000002
موضوع :ساماندهی سیستم دفع آبهای سطحی (جوی و
قاشقی) معابر شهرک شهید باهنر و بسكابادی
مبلغ برآورد 23.483.644.000 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در
مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز
درج می گردد.

انتشاراتدانشگاهشیکاگودرسال ۲۰۱۷آنراچاپومنتشر
کردهباتحلیلفیلم«سرگیجه»تصویریازجهانهیچکاکارائه
داده است.
دربخشیازمقدمهاوبرترجمهاینکتابآمدهاست«:دراغلب
فیلمهایهیچکاک،آدمهابرایفهمیکدیگربادردسرهای

آگهی مناقصه عمومی

آزرا 3300رنگ مشکی سال  2011به شماره شهربانی  79ط

 S5430091712117مفق���ود گردی���ده و از

◾

◾ زمان تولید «آتشبس »۳مشخص نیست
محمد نیکبین تهیهکننده سینما درب ــاره تولید فیلم
«آتشبس  »۳به کارگردانی تهمینه میالنی به مهر گفت:
در حال حاضر خانم میالنی درگیر آغاز پیشتولید سریال
«راه میانبر» است ،به همین دلیل باید دید در صورت آغاز
فیلمبرداریاینسریال،چهزمانیامکانکارروی«آتشبس»
وجود دارد.وی افزود :با توجه به شرایط جامعه و تغییر سن
ازدواج،تغییریدرسنشخصیتهاخواهیمداشت.

40104069

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس رنگ
مش���کی  -متالیک سال  1383به شماره شهربانی 13
م  887ایران  26و شماره بدنه  S1412283221343و
شماره موتور  00678993به مالکیت محسن رحمتی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.

برگ س����بز و س����ند کمپانی خودرو س����واری هیوندای تیپ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

به آگاهی می رس���اند مهر دهیاری روستای
رض���ا آباد س���رهنگ بخش مرک���زی چناران
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط
می باشد بدیهی است مهر جدید با تغییراتی
همراه خواهد بود.

◾

◾قیمت بلیت «بدون قرار قبلی» شناور شد
پس از فیلم سینمایی «هناس» که با بلیت شناور عرضه
و با رشــد ۷۵درص ــدی مخاطبان در یک هفته روب ـهرو
شد ،از امروز فیلم «بدون قرار قبلی» به این طرح افزوده
میشود .در این طرح قیمت بلیت فیلمها براساس چهار
فاکتور ،هفته و روز نمایش ،نوع فیلم ،کیفیت سالن و
ساعت تماشای فیلم ارزشگذاری میشوند و مخاطبان
میتوانند با تنوع قیمتی به سینما بروند.

«هیچکاکفلسفی«:سرگیجه»واضطرابهایبیخبری»
کتابیاستنوشتهرابرتبی.پیپینباترجمهامیرخضراییمنش
کهتوسطنشر«تگ»در ۲۱۶صفحهمنتشرشدهاست.
رابرتبیوفوردپیپین،فیلسوفآمریکای،کهبهویژهدرفلسفه
آلمانیواندیشههایهگلمتخصصاستدرایناثرکه

زهــره کهندل نـشـســت ن ـقــد و بــررســی
کتاب «هیچکاک فلسفی» نوشته «را ب ــرت
ب.پیپین»باحضورامیرخضراییمنش،مترجم
اثــر ،مجتبی آل سـیــدان ،منتقد سینمایی و
عالقهمندان به کتاب و سینما ظهر دیروز در کافه
کتاب آفتاب مشهد برگزار شد.
مجتبی آلسیدان با بیان اینکه نویسنده اثر سعی کرده در کتابش
درگیری اندیشمندانه و وفادارانهای به فیلم «سرگیجه» هیچکاک
داشته باشد ،گفت :مهمترین نکتهای که هیچکاک در فیلمش
روی آن دست میگذارد ،سوءتفاهم نظاممند است؛ اینکه آدمها
برای فهمیدن مقاصد و شخصیت یکدیگر و مقاصد و شخصیت
خودشان با دردسرهای زیادی مواجهاند .در واقع جهان هیچکاک،
وضعی از زنــدگــی بشری را ترسیم میکند کــه نــام آن را «وضــع
بیخبری» میگذارد ،در این وضع ،خودشناسی و فهم ما از شرایط
بسیار سخت و حتی ناممکن است.
ایــن منتقد سینمایی اف ــزود :همه اینها گردابی را در وضعیت
بیخبری میسازد و فیلم «سرگیجه» نشاندهنده گرداب وضعیت
بیخبری بشریت است که از آن نجات پیدا نمیکند.
به باور او ،فیلمساز در اثرش نشان میدهد رسیدن به فهم متقابل و
نظاممندبسیارسختاستوبهسوءتفاهممتقابلونظاممندبدل
میشود .این نشاندهنده بیفکری و بیمیلی ما دربرابر وضعیت
بیخبریاستچوندرروابطمانمحتاجدانستنچیزهاییهستیم
که در وضعیت بیخبری میخواهیم آن را بفهمیم ولی نمیتوانیم
و همیشه جایی در زندگیمان فانتزی قدرت توانایی خوانش افکار
دیگران را داریم.

مفق���ود ش���ده ب���رگ س���بز وان���ت زامی���اد م���دل
 1389ش موت���ور  80004227ش شاس���ی:
 NAZDL104TJJ002347پالک  615 52 :ط  11رنگ
آب���ی روغنی به مالکیت ربابه کریمی ف  :محمد کد
ملی  0859061051س���اکن بشرویه مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.

شنبه  4تیر 1401

 25ذیالقعده 1443

 25ژوئن 2022

سال سی و پنجم

شماره 9839

WWW.QUDSONLINE.IR

آگهی دعوت از بستانکاران

/9813343ف

/40102563ح

شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه و مزایده کتبی واگذار نماید.
 -1مزایده اجاره واحدهای تجاری شماره ( )26- 25- 24- 22- 15- 10- 7- 4- 3- 2- 1امامزاده سید مرتضی
 -2مزایده فروش چوبهای خشک
 -3مزایده اجاره ای یک قطعه زمین واقع در کمال الملک 41
 -5مزایده واحد تجاری شماره  1پایانه مسافربری
 -4مزایده واحد اداری شماره  301مجتمع امام
 -6مزایده سالن کارگاهی واقع در بازار روز
 -7مزایده اجاره واحد اداری نبش امام  8طبقه فوقانی (تجدید)
 -8مزایده اجاره کافی شاپ پارک بسیج (تجدید)
 -9مناقصه انجام امور ترافیکی ،عمرانی سطح شهر (تجدید)
شرایط
 -1دریافت و تحویل اسناد  :از مورخه  1401/4/5لغایت پایان وقت اداری  1401/4/15می باشد
 -2سپرده شرکت در مزایده و مناقصه :حداقل  % 5مبلغ کل پایه می باشد
 -3هزینه انتشار آگهی برعهده برنده می باشد .
 -4شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -5قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
-6بازگشایی پاکات  :ساعت  18عصر روز شنبه مورخه 1401/4/18
 -7مح��ل دریافت اس��ناد و کس��ب اطالعات بیش��تر  ،اداره امور قراردادهای ش��هرداری ب��ا تلفن تماس :
 55229899 - 55227701-4می باشد .
 -8باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است .
روابط عمومی شهرداری کاشمر

امور قراردادها
و پیمان های
شهرداری
منطقه2

ب��ا توجه به اینکه هیئت تصفیه ش��رکت
تعاونیمنحلهدرحالتصفیهکمپرسیداران
نیش��ابور به ش��ماره ثبت  578شناس��ه
مل��ی  10380075509قصد دارد در آینده
ختم تصفیه شرکت را اعالم نماید از کلیه
اش��خاص حقیقی و حقوقی ک��ه ادعای هر
نوع س��هم طلب یا بس��تانکاری از ش��رکت
تعاونی فوق را دارند دعوت می شود با در
دست داشتن مدارک و مستندات مربوطه
ب��ه آدرس بلوار گله��ا روب��روی گلهای 5
پ��الک  612ابوالفضل رودی یا تلفن همراه
 09151501659مدیر اجرائی هیئت تصفیه
مراجعه نمایند .بدیهی است بعد از اعالم
ختم تصفیه فوق مق��ررات بخش تعاون و
قانون تجارت اقدام خواهد شد.

