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چرا فیلمهای ورزشی ماندگار نمیشوند؟
جهانگیرکوثری ،مجری و تهیهکننده در پاسخ به اینکه
چرا در سینمای ایران فیلمهای ماندگار فوتبالی ساخته
نشده است ،گفت :از منظر جامعهشناسی« ،ورزش»
یکتعریفمشخصداردکهآنهمبهجوهرهتازگی،بهروز
و زنده بودن آن مربوط میشود و این اصلیترین دلیلی
است که سوژههای ورزشی نمیتوانند در سینما مخاطب
داشته باشند.

پی
شنهاد امروز

سال سی و پنجم

شماره ۹۹۵۷

◾

حضور کوتاه مصطفی طاری در پروژه «سلمان فارسی»
مصطفی طاری ،بازیگر باسابقه سینما حضوری کوتاه در
پروژه «سلمان فارسی» داوود میرباقری دارد .این بازیگر
گفته اســت :نزدیک به  ۱۰ســال اســت در هیچ پــروژهای
حضور نداشتهام .در سریال «سلمان فارسی» هم نقشی را
پذیرفتمکههرچندکوتاهاستامادریکقسمتفوقالعاده
حساس است .تا به امروز چنین نقشی را ایفا نکرده بودم.
چون هم زیبا و حساس بود و هم برای من تازگی داشت.

ناداستانهایی با موضوع پرچالش معلولیت

کتاب «پروانهها گریه نمیکنند» نوشته مرضیه اعتمادی
که بهتازگی توسط نشر جام جم منتشر شده اثری است
برای کسانی که به خواندن ناداستانهای اجتماعی
عالقهمند هستند.

◾

اکبر عبدی در «روزهای آبی»
اکبر عبدی به همراه بازیگرانی چون نادر سلیمانی ،فریبا
متخصص،ایرجنوذریو امیرغفارمنشدرسریال«روزهای
آبی» نقشآفرینی کرده است .نخستین قسمت «روزهای
آبی»به کارگردانی محمدرضا حاجیغالمی دیشب ساعت
 ۱9از شبکه پنج سیما پخش شد .این سریال روایت زندگی
خانوادهای است که در روستایی ساکن شدند و ارتباط آنها
با اهالی روستا ،ماجرایی درام و فانتزی را پدید میآورد.

«پروانهها گریه نمیکنند» که بهتازگی رونمایی شده
روایتهایی با موضوع پرچالش معلولیت را در قالب ۱۵
روایت گردآوری شده پیش چشم مخاطب آورده است و
قصد دارد باب گفتوگوی بیواسطه در زمینه مشکالت
معلوالن را باز کند.

اولویتهایانتخابمجریبرایبرنامههایتلویزیون
در گفتوگو با سیاوش صفاریانپور

زهـــره کهندل ورود
چهرههای جدید به تلویزیون،
اتفاقی اجتنابناپذیر است و
ظهور ستاره های نو در همه
رس ــان ــهه ــای ت ــص ــوی ــری رخ
مــیدهــد ،امــا مهم اســت که
چهره جدید ،استعداد ستاره شدن را داشته
باشد .پس از کمکاری یا ترک برخی از ستارگان
اجرا در تلویزیون ،انتظار میرفت صداوسیما،
مجریان جوان و مستعد جایگزینی را داشته
باشد ،اما سپردن برنامههایش به آدمهایی که
سابقهای در اجرا ندارند ،نشان از خالی بودن
دست صداوسیما دارد.
اجــرای ضعیف سیدبشیر حسینی در برنامه
«رویانیوم» و شوخیهای دمدستی مهران رجبی
در اج ــرای همزمان ســه برنامه «خــودمــونــی»،
«پیرانه سر» و «جواهرسرخ» انتقادهای زیادی
را روانه رسانه ملی کرد .بسیاری بر این باورند که
دست تلویزیون از ستارگان اجــرا خالی شده و
دیگر خبری از مجریهای محبوبی که بینندگان
را پــای تلویزیون مینشاندند ،نیست .پس از
اینکه اسپانسرها ،راه را بــرای ورود بازیگرها و
سلبریتیها به عرصه اجرا باز کردند گویا مدیران
سازمان نیز همین رویه غلط را ادامه دادند.
س ــی ــاوش ص ــف ــاری ــانپ ــور ،مــجــری
شناخته شده بــرنــامــه هــای علمی
تــلــویــزیــون کــه اکــنــون تهیهکننده
برنامه «رادی ــوم» در رادیــوجــوان اســت دربــاره
دالیل خالی شدن دست تلویزیون از مجریهای
حــرفــه ای و باتجربه بــه خبرنگار مــا می گوید:
بخشی از اعتبار هر رسانهای به ستارههایش
است ،ستارههای صداوسیما هم مجریهایش
هستند.

به گفته نویسنده این اثر ،معلولیت قادر است فرد را از پا
دربیاورد؛ اگر در برابر معضالتش سکوت کنیم .این کتاب
خواسته است جامعه و مسئوالن را در مسیر رسیدن به
فرهنگ صحیح بررسی مشکالت معلوالن ،گامی جلوتر
ببرد و باری از روی دوش جامعه معلوالن بردارد.

◾

غفلت از تربیت مجری
صــفــاریــانپــور مــیگــویــد :شاید ام ــروز اولویت
اصلی برای انتخاب یک مجری ،صدا و تصویر
او نباشد یعنی یــک مجری می تواند ایــن دو
عنصر را نداشته باشد اما مجری خوبی باشد
به این شرط که فرایند مجری شدن را بهدرستی
و پله به پله طی کند .وقتی فــردی را به یکباره
جلو دوربین قرار میدهند او نمیتواند شومن

کارگردان فیلم
«بخارست» از
وظیفه سینما
در این روزها
گفت

زاویه دید

خوبی باشد.
این مجری سابق تلویزیون عنوان می کند :از
زمانیکه ترکیب مجری-کارشناس در تلویزیون
ب ــاب شــد و بــهجــای فــن بــیــان ،تسلط و تــوان
اجــرا ،تخصص فرد مــورد اولویت قــرار گرفت،
گرفتاریها آغاز شد .ضمن اینکه تلویزیون در
دهههای اخیر ،اقدام به آموزش نیرو و تربیت
مجری جدید هم نکرد.
بــه گفته وی ،وقــتــی کسی مانند سیدبشیر
حسینی بهجای کارشناس و داور ،نقش مجری
را ایفا کند ،شکست او در نقش یک شومن
و مــجــری عــیــان مــیشــود ،چــون اج ــرا یــک کار
تخصصی و نیازمند سیر مراتب مختلف است.
تهیهکننده برنامه اینترنتی «این آسمان شب
است» درخصوص رویهای که اسپانسرها چند
سال پیش برای انتخاب مجری در برنامههای
تلویزیونی راه انداختند و پــای بازیگران را به
اجراهای تلویزیونی باز کردند ،میگوید :امروز
ایــن رویــه غلط به روال عــادی صداوسیما در
برنامهسازی تبدیل شده است .به همین دلیل
بازیگر را در جایگاه مجری میبینیم به طوری
که یک بازیگر به صورت همزمان در چند برنامه
تلویزیونی ،اجرا دارد .ولی حقیقت این است
که یکی مثل مهران رجبی شاید بازیگر خوبی
باشد اما مجری خوبی نیست.
بــه گفته صــفــاریــانپــور بــا وج ــود رســانــههــای
جایگزین برای تلویزیون ،امــروز مخاطب حق
انتخاب بــرای تماشای برنامه مــورد عالقهاش
را دارد ،اما وقتی نیروی انسانی تبدیل به ابزار
شــود ،رسانه به مرز خطر نزدیک میشود در
حالی که نیروی انسانی ،هویت بخش هر رسانه
است .بنابراین صداوسیما باید آدمهای درست
را در جای درست بهکار گیرد.

نیروی انسانی
هویتبخش رسانه است

او با بیان اینکه در سالها و ماههای اخیر شاهد
خالی شدن تلویزیون از مجری های قدیمی و
شناخته شــده هستیم ،عــنــوان می کند :این
اتفاق ،دو علت اصلی دارد؛ یکی علت سازمانی
است یعنی صداوسیما تمایلی به همکاری با
این افراد ندارد و علت دیگر هم خودخواسته
است و برخی از این مجریها مایل نیستند با
تلویزیون همکاری کنند.

◾

علی مشهدی برای اجرا عازم قطر شد
«ورزش از نگاه دو» با اجرای حسن اسماعیلپور قرار است
همزمان با جام جهانی در ویژه برنامهای به مدت ۳۰شب با
نگاهیفرهنگیاجتماعیبهبررسیوتحلیلاینرقابتهاو
موضوعات کمتر پرداخته شده در حوزه فوتبال بپردازد .طی
اینمدتعلیرضامسعودی(مشهدی)نیزراویبخشقطر
این برنامه است« .ورزش از نگاه دو» هر شب ساعت ۲۴:۰۰
روانه آنتن میشود.

گفتههای «بیوک ملکی» درباره شعر نوجوان

مسعود اطیابی،
کارگردان فیلم
«بخارست» گفت:
معتقدم در حال
حاضر نخستین
کاری که باید
برای مردم انجام
داد این است که
شادی را به جامعه
بازگردانیم .نباید
فراموش کرد که ما
در جامعه هستیم و
به خوبی میدانیم
مردم جامعه به
چه چیزهایی نیاز
دارند.

زبانی شبیه بههم

کهندل بیوک ملکی ،شاعر کــودک و نوجوان
معتقد است امروز زبان بسیاری از شاعران نوجوان،
شبیه بههم شده است یعنی اگر اشعار پنج شاعر
را کنار هم بگذارید آنقدر شبیه هم است که فکر
میکنید شاعر همه آنها یک نفر است.
او با اشاره به اینکه امروز شاعران بسیار خوبی در
حــوزه کــودک و نوجوان داریــم ،گفت :با توجه به
سرعت تغییر نسلها بهویژه در دهههای اخیر
و سرعت رشــد بچهها ،ممکن اســت یک شاعر
جوان بهتر از من که شاعر میانسالی هستم درباره
نوجوانان شعر بگوید و شعرش به مخاطب نوجوان
نزدیکتر شود .به باور این شاعر ،شعر نوجوان در
دورهای از بالتکلیفی رنج میبرد و با ظهور مجالتی
همچون «ســروش نــوجــوان» ایــن شاخه شعری،
مسیر درست خودش را پیدا کرد .او یادآور شد :در
شعر پس از انقالب ،شعر نوجوان ما چیزی میان
شعر کودک و نوجوان بود که شعرهای خوبی هم
گفته شد ولی چارچوب مشخصی نداشت ،اما در
اواخر دهه ،6۰شعر نوجوان سر و شکل مشخصی
گرفت و کمکم راهش را پیدا کرد .روزبــهروز اشعار
پختهتر شدند و شاعران جدید با نگاههای تازهتری
آمدند که نگاهشان به نــوجــوان زمــان خودشان
نزدیکتر بود.
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آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری شاندیز( نوبت اول)

/40111271ح
40111251

« فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای »

با عنايت به اينکه شهرداري شانديز در نظر دارد
به استناد مصوبه شماره 2434مورخ 1400/12/7
محترم شورای اسالمي شهر شانديز نسبت به
مزايده اجاره سالن های كشتارگاه شانديز اقدام
نمايد لذا ازكلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با سابقه
مديريت كشتارگاه جهت شركت در مزايده با شرايط
ذيل دعوت بعمل میآيد.
شرايط مزايده :
موضوع مزايده  :اجاره كشتارگاه با حداكثر مجوز
كشتار روزانه  200راس  ،به مساحت 2356متر مربع
وبا اعیاني به مساحت  680مترمربع شامل ( سالن
سالخی،كله پاک كنی،سیراب پاک كنی  ،روده
پاک كنی و پوستی،سالن نگهداری دام زنده وسالن
نگهداری گوشت در سردخانه و حمل گوشت) جهت
انجام كلیه امور مربوط به كشتارگاه شانديز
سپرده شركت در مزايده :واريز مبلغ 270.000.000
ريال به شماره حساب  0204880582008بانك ملي
بنام سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه
بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار  3ماه از
تاريخ تسلیم پیشنهادها و  3ماه ديگر قابل تمديد

(بیمارستان رازی)
شماره آگهی مناقصه  1401/47/93698 :مورخه 1401/08/18 :
(بیمارستان سیدالشهداء (ع))
شماره آگهی مناقصه  1401/47/93702 :مورخه 1401/08/18 :
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی امور خدمات
عمومي و تأمین نیروی انس�انی (تنظیف) مراكز آموزشی و درمانی رازی و سیدالشهداء (ع) شهرستان ارومیه را از

نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی

طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نمايد .كلیه مراحل برگزاری مناقصات از جمله دريافت اسناد مناقصه
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیك دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد ش�د ،لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،نسبت به انجام مراحل
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرايط مناقصه و شركت در مناقصه اقدام نمايند.
تاريخ انتشار مناقصات در سامانه  :مورخ  1401/08/25می باشد.

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد خرید ترانس زمین و تغذیه داخلی جهت پروژه پست سردرود را بصورت

مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان 2001001119000058

شماره آدرس الکترونیکی  WWW.setadiran.irبه مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  473/000/000 :بحروف (چهارصد و هفتاد و سه میلیون ریال ) بصورت

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصات (دانلود) از سايت  :از مورخ  1401/08/25الی 1401/08/28

ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب شبا به شماره  IR110100004001106407144480نزد بانک مرکزی

مهلت زمانی ارائه مدارک  :تا ساعت  16:00مورخ 1401/09/08
(مهلت زمانی انجام بارگذاری مدارک ش�ركت در مناقصات در س�امانه تداركات الکترونیکی دولت ،و تحويل پاكت « الف» به
حراست دانشگاه)
زمانی بازگشائی  :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/09/09

جمهوری اسالمی بنام شرکت برق منطقه آذربایجان
بهای فروش اسناد مناقصه  200/000 :ریال (دویست هزار ریال)
جدول زمانی انجام مناقصه

آدرس و تلفن دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها :

شروع فروش اسناد مناقصه

آدرس  :ارومیه -بلوار رسالت – انتهای كوی اورژانس – ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تلفن 044-31937105-212 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

باشد.
.1در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده
برندگان اول و دوم وسوم مزايده به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
.2زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد :از
تاريخ  1401/08/29لغايت  1401/09/06می باشد.
.3مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد
تا ساعت  17روز سه شنبه مورخ 1401/09/17
می باشد.
زمان بازگشائي اسناد مزايده از طريق سامانه ستاد
راس ساعت  8مورخ 1401/09/19در محل شهرداری
صورت می گیرد.
.4هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزايده
مي باشد.
.5ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مزايده در
اسناد مزايده درج شده است .
كلیه مراحل برگزاری مزايده از طريق سامانه
ستاد به آدرس  https:// setadiran.irانجام
می گردد .جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن 05131422 :تماس حاصل فرمائید.

مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 19عصر مورخ 1401/09/03

مهلت بارگزاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران

تا ساعت  9صبح مورخ 1401/09/15

بازگشایی پاکات

ساعت  10صبح مورخ 1401/09/15

شناسه آگهی1413357:

/40111201ح
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از ساعت  8صبح مورخ 1401/08/30

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 041-41934
/40111193ح

جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن  041-31073227تماس حاصل فرمایید.
WWW.setadiran.ir

www.azrec.co.ir

www.Iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

WWW.TAVANIR.org.ir
شناسه آگهی1412754:

