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اخبار

با اجازه فرزند خشایار الوند تصویربرداری آغاز شد

عوامل «نون.خ» به کرمانشاه رفتند

عوامل مجموعه «نون.خ» به کارگردانی سعید آقاخانی با حضور در شهر
کرمانشاه ســاخت فصل دوم این سریال را که قرار است برای رمضان ۹۹
آماده شود ،آغاز میکنند.
به گزارش ایسنا ،فصل دوم این سریال برای ماه رمضان سال  ۹۹روی
آنتن شبکه یک میرود و بازیگران جدیدی نیز در آن بازی خواهند داشت.
سعید آقاخانی کارگردان سریال نیز پیش از این سفرهایی به کردستان
و کرمانشاه برای بازبینی لوکیشنها داشته است و تصویربرداری سریال از
شهر کرمانشاه آغاز میشود.
فصل اول ســریال «نون .خ» با محوریت شخصیتهای کردزبان نوروز
امسال از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.
در این ســریال بازیگرانی چون حمیدرضا آذرنگ ،علی صادقی ،هومن
حاجی عبداللهی ،نعیمه نظام دوست ،سیروس میمنت ،شیدا یوسفی ،صبا
ایزدپناه ،هدیه بازوند و … به ایفای نقش پرداختند.
سعید آقاخانی هم شخصیت محوری این سریال با نام نورالدین خانزاده
را ایفا کرد که از منطقه کردنشین کشور بود.

درخواست اسکورسیزی
از تماشاگران «مرد ایرلندی»

«مارتین اسکورســیزی» از طرفداران فیلــم جدیدش خواهش کرد به
هیچ عنوان این فیلم را از طریق دستگاه تلفن همراه تماشا نکنند.
به گزارش ایســنا به نقل از گاردین« ،مرد ایرلندی» پس از سه هفته
اکران محدود ســینمایی ،از پنــج روز پیش از طریق شــبکه نتفلیکس
در اختیــار عالقهمندان در سراســر جهان قرار گرفتــه و حاال «مارتین
اسکورســیزی» ســازنده این فیلم مافیایی و  ۲۰۹دقیقهای از تماشاگران
خواهش کرد این فیلم را تا حدممکن روی صفحه نمایش بزرگ ببینند.
اسکورســیزی در گفتگو یا «پیتر تراورس» منتقد ســینمایی نشــریه
«رولیگ اســتونز» به بهانه عرضه فیلمش در نتفلیکس گفت :پیشــنهاد
میکنم اگر میخواستید یکی از فیلمهای من و یا بیشتر فیلمها را تماشا
کنید ،خواهشا آن را روی نمایشگر تلفن همراه نبینید.
کمپانی تفلیکس هنوز از شــمار مخاطبان «مرد ایرلندی» در سینما و
یا در میان کاربران سایت خود اطالعاتی منتشر نکرده است اما پیشبینی
میشود به احتمال زیاد این فیلم فروش خوبی در گیشه داشته است.
«مرد ایرلندی» داستان یک قاتل تبهکار اهل فیالدلفیا به نام «فرانک
شــیرن» (مرد ایرلندی) و نقش مرموز او در قتــل «جیمی هوفا» رهبر
اتحادیه کارگران آمریکا در سال  ۱۹۷۵را روایت میکند.
«استیو زایلیان» که پیش از این در فیلم «دار و دستههای نیویورکی»
با «اسکورسیزی» همکاری داشته ،فیلمنامه «مرد ایرلندی» را با اقتباس
از رمان پرفروش «شــنیدم خانهها را رنگ کردی» نوشــته «چالز برنت»
نوشته است.
«مرد ایرلندی» که با هزینه  ۱۶۰میلیون دالری ســاخته شده است،
یکی از امیدهای اصلی کمپانی نتفلیکس در جوایز اسکار  ۲۰۲۰محسوب
میشود.

تصویربرداری فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت»
به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی الهام غفوری در
منطقه شیرگاه مازندران آغاز شد.
به گزارش ایســنا ،با حضور خانواده مرحوم خشایار الوند
تصویربرداری فصل ششــم مجموعه تلویزیونی «پایتخت»
کلیــد خورد و دیاکو الوند ـ فرزند خشــایار الوند ـ با گفتن
 ۳،۲،۱اجازه و دســتور تصویربرداری اولین پالن فصل ششم
مجموعه تلویزیونی «پایتخت» را صادر کرد.
تاکنــون هومن حاجی عبدالهی ،احمــد مهرانفر ،جلوی
دوربیــن رفتهانــد و گــروه تصویربــرداری در حال ضبط
سکانسهای خارجی است و در روزهای آینده محسن تنابنده
جلــوی دوربین میرود و ســکانسهای مربوط به خانه نقی
معمولی تصویربرداری خواهد شد.
فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» در  ۱۵قسمت
برای پخش در نوروز  ۹۹از شبکه یک سیما ساخته میشود.
محســن تنابنده ،ریما رامینفر ،احمــد مهرانفر ،مهران
احمدی ،هومن حاجی عبداللهی ،بهرام افشــاری ،نســرین
نصرتی ،ســارا و نیکا فرقانی ،عطیه جاوید ،ســلمان خطی،
ابوالفضل رجبی ،غالمعلی رضایی بازیگران اصلی این سریال
هستند.
یک منتقــد تئاتری در نوشــتاری با عنوان
«چرا بهنــوش طباطبایــی در نمایش «مری
پاپینز» از پس ایــن کاراکتر برمیآید؟» نقطه
نظراتش را مطرح کرده است.
وحیــد ســعیدی در این یادداشــت که در
اختیار ایســنا قرار داده آورده اســت «:تا آالن
چندین نمایش موزیکال براساس آثار مطرحی
چون «اولیورتویست» « ،بینوایان »  « ،عروس
مرده» با فوجی از ســتارههای مطرح سینما و
تئاتر روی صحنه رفته است.
آثاری که از قضــا همگی با وجود بلیتهای
گــران قیمت با اســتقبال مخاطبــان روبه رو
شدهاند .توفیق تجاری این نمایشها چند دلیل
اصلی دارد،یکی اسم و رسم خود آثار و دیگری
سبک و سیاق اجراها و موزیکال بودنشان است،
اما در کنار همه این ویژگیها ،مهمترین دلیلی
که باعث شــده تا آثاری از این دســت با اقبال
تجاری و ...مواجه شود حضور ستارههای سینما
و تئاتر در آنهاست .در واقع خیلی از مخاطبان

کتابخانه

کتابهای منتخب از نگاه نویسندگان

بهنوش طباطبایی از پس کاراکتر «مری پاپینز» برآمده است؟
و یا شــاید بتوان گفت اکثر آنها برای دیدن بی
واسطه ســتارههای مورد عالقه شان به دیدن
این نمایشها میروند .آنها برای این کار هزینه
زیــادی هم صرف میکنند ،گذشــته از قیمت
باالی بلیت،هزینههای رفــت و آمد و خوراکی
را که حساب کنید رقم گنده ای میشود .حاال
این رقم گنده برای این هزینه شــده که طرف
ضمن تماشای بی واسطه ستاره مورد عالقهاش
از هنــر بازیگری او هم لــذت ببرد ،یعنی آنچه
را که روی پــرده یا قاب تلویزیون دیده را حاال
بیواسطه ببینند.
اما در نهایت چیزی عایدش نمیشود ،چون
ماحصل آنچه که روی صحنه میبیند بازیهای
بی رمقی اســت که زیرحجم باالیی از حرکات
ریتمیک  ،آواز و طراحی صحنه و لباس مدفون
شــده و به چشم نمیآید .اینجا بازیگر است که

باید انرژی دو صد چندانی بگذارد تا بدون اینکه
از چهارچوب خارج بزند ،در هیاهوی رقص ،آواز
و جلوهگــری صحنه و لباس این نوع نمایشها،
بازی اش را به رخ بکشــد .اتفاقی که شــاید تا
االن فقط یک نفر از پس آن برآمده اســت .آن
یکی هم کسی نیســت جز بهنوش طباطبایی،
که این روزها با نقش «مری پاپینز» در نمایشی
به همین نام روی صحنه تاالر وحدت است.
دلیل این ادعا هم این است که مری پاپینز
در بین نمایشهــای موزیکالی که روی صحنه
رفته به ذات موزیکال است و برای اجرای صحنه
ای موزیکال نشــده است .از همین رو از همان
ابتدا برای ترانه خوانیها ،حرکات ریتمیک و...
طراحی شــده و بازیگر برمبنــای آن چگونگی
خلق شــخصیت را طراحی و سپس اجرا کرده
اســت .طباطبایی برای به باور نشاندن « مری

پاپینزی»ی که روی صحنــه به آن جان داده
با دو چالش روبهرو است ،یک غلبه بر هیاهوی
این نوع نمایشها و دیگری ایجاد حس همذات
پنداری مخاطب با کاراکتری چون مری پاپینز.
او میبایســت در دل این رقــص و آوازها و
حجم ســنگین موســیقی و  ....مخاطبش را با
مری پاپینز همراه کند .کاری که از همان اولین
لحظه حضور در صحنه آن را به درستی شروع
و در نهایت به بهترین شکل ممکن به سرانجام
میرســاند .نخســت انتخاب لحن درست برای
مری پاپینز اســت ،که در همان جا تفاوت او با
دیگر آدمهای نمایش را هویدا میکند ،این لحن
درست همراه است با طراحی درستی که برای
رفتار حرکتی ( نوع راه رفتن و قدم برداشــتن
تا حرکات دســت و ســر) این کاراکتر توسط
بازیگر انتخاب و اجرا شــده است .این طراحی

هوشمندانه دو کارکرد دارد،یکی تفاوت «مری
پاپینز» با دیگر کاراکترهــا را هویدا میکند و
دیگــری اینکه ایــن طراحی همگام اســت با
بخشهای موزیکال و ریتمیک نمایش .در اینجا
بازی بازیگر در الیههای حرکات ریتمیک و آواز
خواندنها نه تنها پنهان نمیشود ،بلکه خود را
به بهترین شکل ممکن بروز میدهد.
بهنــوش طباطبایی در تئاتر بــه یک بلوغ
رسیده او طی این ســالها در تئاترهای سختی
بازی کرده از « فصل شکار بادبادکها» تا فیلم–
نمایش «آینههای روبه رو».
او در کار اولی بیش از  90دقیقه در ســالن
اصلی تئاتر شــهر روی صحنــهای تقریبا معلق
یک نمایش سخت را به ســرانجام میرساند و
در دومی مسیر استحاله شدن یک دختر را باز
آفرینــی میکند .آن هم در دو مدیوم صحنه و
تصویر .او با کوله باری از این تجربیات به مصاف
نمایش موزیــکال «مری پاپینز» رفته و از پس
آن برآمده است.

حاشیهنگاری بر یک هیات انتخاب سینمایی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
همراه با ارزیابی کیفی
(به صورت فشرده)

شركت آب وفاضالب شهري استان كردستان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحلهای اجرای پروژه ذیل را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

اجرای عملیات تراش آسفالت و لکهگیری با آسفالت گرم در محورهای
اصلی حوزه استحفاظی دامغان و مهدیشهر (تجدید مناقصه)
کد2098004449000011 :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی
یــک مرحلهای همراه با ارزیابی کیفی (به صورت فشــرده) اجــرای عملیات تراش
آسفالت و لکهگیری با آســفالت گرم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام میگردد ،لیکن الزم است مناقصه
گران پاکتها را به شرحی که در قسمت محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی
تهیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
نیز ّ
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/09/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  14روز سهشنبه تاریخ
 98/09/12لغایت ساعت  14روز سهشنبه تاریخ 98/09/19
مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد :تا ســاعت  14بعد از ظهر روز چهارشنبه تاریخ
98/10/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9صبح روز یکشنبه تاریخ 98/10/08
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص
اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف بصورت فیزیکی :آدرس سمنان -میدان مطهری -کدپستی3514713995
و تلفن02333442082-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز
تماس021-41934 :
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان

در بیســتویکمین دوره از جشــنواره محمــود اربابــی ،جعفــر صانعی مقدم،
محمدابراهیم صلواتیفرد ،ناصر عنصری و کامران ملکی اعضای هیات انتخاب بودند.
در دوره بیســت و دوم مجتبــی اقدامــی ،جعفر صانعی مقــدم ،محمدابراهیم
صلواتیفرد ،یداله صمدی ،جواد طوسی ،مجتبی مشیری وهارون یاشایی و در دوره
بیســت و ســوم هم مجتبی اقدامی ،عزیزاله حاجی مشهدی ،سعید حاجی میری،
پوران درخشنده ،جعفر صانعی مقدم ،محمدابراهیم صلواتی فرد و داریوش فرهنگ
در این هیات آثار سینمای ایران را انتخاب کردهاند.
همچنین همایون اســعدیان ،ســیروس الوند ،مجید رضاباال ،حســین زندباف،
ابراهیم صلواتیفرد ،مجید قاریزاده ،حســین کرمی ،مجید بشیری و محمدحسین
نیرمند اعضای هیات انتخاب در دوره بیســتوچهارم و احمد امینی ،عبدالحســن
برزیــده ،عزیزاله حاجی مشــهدی ،مجید رضاباال ،جمال شــورجه ،یداله صمدی،
حســین کرمی ،مجتبی مشــیری و محمدحســین نیرومند هم اعضای هیات در
بیســتوپنجمین دوره بودند .هیأت انتخاب ســینمای ایران در دوره بیستوششم
محمدرضــا بزرگنیا ،محمدرضا تختکشــیان ،پوران درخشــنده ،مجید رضاباال،
جمال شــورجه ،محمد ابراهیم صلواتیفرد ،داریوش فرهنگ ،مجتبی مشــیری و
محمدحســین نیرومند ،در دوره بیستوهفتم ســعید حاجی میری ،مرتضی رزاق
کریمی ،مجید رضاباال ،ســیامک شایقی ،محمد ابراهیم صلواتی فرد ،مینو فرشچی،
حســین کرمی و مجید مشــیری ،در دوره بیستوهشــتم حبیــب کاوش ،بهمن
حبشــی ،مجید رضاباال ،حجتاله سیفی ،انسیه شاه حسینی ،محسن علیاکبری و
سیدعلیرضا سجادپور ،در دوره بیستونهم سیدعلیرضا سجادپور ،جهانگیر الماسی،
بهمن حبشی ،پوران درخشنده ،پژمان لشگری پور و حسن نجاریان ،و در سیامین
دوره هم بهمن حبشی ،عزیزاهلل حمیدنژاد ،علی رفیعی ،سیدعلیرضا سجادپور ،جواد
طوســی ،جلیل عرفانمنش ،مینو فرشــچی ،حبیباله کاسهساز و حمید نعمتاله
بودند.
در نهایت به هفت دوره اخیر میرســیم که در سیویکیمن دوره جشنواره بهمن
حبشی ،مصطفی شایســته ،مهدی صباغ زاده ،جلیل عرفان منش ،مهدی عظیمی
میر آبادی ،علی معلم ،محمد حســین نیرومند فیلمهای بخش ســینمای ایران را
انتخاب کردند.

آگهي ارزيابي كيفي

شركت آب وفاضالب شهري استان كردستان

كدمناقصه

اعضای هیات انتخاب سیوهشــتمین جشــنواره فیلم فجر با ادامه رکوردداری
حســین کرمی در این هیات ،در حالی معرفی شــدند که با توجه به متقاضی بودن
جمع زیادی از چهرههای شاخص سینما کار سختی پیش رو دارند.
به گزارش ایسنا ،ابراهیم داروغهزاده ،دبیر سیوهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر
 11آذرماه فهرست اعضای هیات انتخاب جشنواره فجر را با ترکیبی از حضور چند
سینماگر و منتقد و نیز عضو شورای پروانه ساخت و نمایش فیلمهای سینمایی اعالم
کرد و البته مثل بعضی دورههای قبل حضور مدیرانی که بیشتر در تلویزیون حضور
دارند هم به چشم میخورد.
به این ترتیب محمد احســانی (عضو شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی
و مدیر شــبکههای تماشــا ،نمایش و نسیم) و حســین کرمی (عضو شورای پروانه
ســاخت و نمایش فیلمهای ســینمایی و قائم مقام معاونت سیما) از اعضای تقریبا
ثابت ســالهای اخیر این هیات  ،به همراه محمود اربابــی (فیلمنامه نویس ،عضو
شورای پروانه ساخت و معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی) ،همایون
اســعدیان (فیلمنامه نویس ،تهیــه کننده ،کارگردان و رییس هیــات مدیره خانه
ســینما) ،یلدا جبلی (فیلمنامه نویس ،تدوینگر و کارگردان ســینما) ،سید محمود
رضوی (تهیه کننده ســینما و عضو شورای صنفی نمایش) و رضا درستکار (منتقد،
نویسنده کتابهای سینمایی و مستندساز) هیات انتخاب امسال جشنواره را تشکیل
میدهند.
محمود رضوی که ســال قبل با فیلم «ماجرای نیمروز؛ رد خون» در جشــنواره
حضور داشــت ،تا به حــال  11فیلم را تهیهکنندگی کــرده از جمله «درباره الی»،
«التــاری»« ،ماجرای نیمروز»« ،معراجیها»« ،دهیلز» « ،دارکوب» و «خیابانهای
آرام» که در فهرست توقیفیهای سینماست.
همایون اسعدیان هم که ساخت فیلمهای «شوخی»« ،شب روباه»« ،طال و مس»
و «بوســیدن روی ماه» را در کارنامه خود دارد ،آخرین بار ســه ،چهار سال قبل با
فیلم «یک روز بخصوص» در جشنواره شرکت کرد.
همچنین یلدا جبلی که از او به عنوان کارگردان جوان این هیات انتخاب یاد شده،
سال قبل با فیلم «جمشیدیه» در جشنواره فجر حضور داشت.
در میان اعضای هیات انتخاب جشــنواره فجر که به سیوهشتمین دوره رسیده،
حســین کرمی از مدیران با سابقه تلویزیون ،پیشتاز عضویت در این هیات است که
سال قبل هم در کنار احمد امینی ،محمدعلی حسیننژاد ،حسن خجسته ،شاهرخ
دولکو ،بهروز شــعیبی و رضا مقصودی فیلمهای ســیوهفتمین دوره جشنواره را
انتخاب کردند.
در ادامه این گزارش بر اسامی هنرمندان و مدیرانی که در سیو هفت دوره قبل
جشــنواره فیلم فجر مســئولیت انتخاب فیلمها را برعهده داشتند مروری خواهیم
داشت.
ابتدا باید اشــاره شود که در  6دوره از جشــنواره که شامل دورههای دوم ،سوم،
چهارم ،یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم میشود ،هیات انتخاب معرفی نشده و در اولین
دوره جشنواره فیلم فجر هم هیاتی با نام «کمیته انتخاب بخش آماتور» و با حضور
سیدحسین حقگو ،اکبر حر ،جواد شمقدری ،محمود نظرعلیان ،حمید رستگارپناه،

محمدمهدی حیدریان و مسعود ترقیجاه مسئولیت انتخاب آثار را برعهده داشتند.
به این ترتیب در پنجمین دوره جشنواره فجر عبداهلل اسفندیاری ،محمدمهدی
حیدریان ،علیرضا شجاعنوری و محمدباقر کریمیان به عنوان هیات انتخاب معرفی
شدند.
در چهار دوره بعدی ،جشنواره ترکیب هیات انتخاب تقریبا بین چند اسم تکراری
چرخیده و به طور مشخص سه چهار نفر بیشترین سهم را در انتخاب فیلمهای این
چهار دوره جشنواره برعهده داشتند.
در دوره ششــم عبداله اسفندیاری ،محمدحسین حقیقی و علیرضا شجاعنوری،
در دوره هفتم عبداله اســفندیاری ،محمدعلی حســیننژاد ،محمدحسین حقیقی
و علیرضا شجاعنوری ،در دوره هشــتم عبداله اسفندیاری ،محمدعلی حسیننژاد،
محمدحســین حقیقی و علیرضا شــجاعنوری و در دوره نهم عبداله اســفندیاری،
محمدعلی حسیننژاد و محمدحسین حقیقی هیات انتخاب سینمای ایران بودند.
اما در دهمین دوره جشــنواره محمد آفریده ،علیرضا رئیســیان و حمید محبی
عضو هیات انتخاب بودند و بعد با حذف ســه دوره بعدی که نامی از اعضای هیات
انتخاب ثبت نشــده است ،به دوره چهاردهم میرسیم که سیدمجید پورطباطبایی،
مسعود ترقیجاه ،سیدعلیاکبر حجازی ،سیدحسن خامنهای ،سیدعلیرضا سجادپور،
محمد شریعتی ،ناصر عنصری ،اصغر فهیمی فر ،حمید کاظمی ،محمدهادی کریمی،
علیرضا محسنی ،مجتبی مشیری و اکبر نبوی اعضای هیات انتخاب معرفی شدند.
در ادامه در پانزدهمین دوره جهانگیر الماســی ،محمــد رجبی ،نادر طالبزاده،
ابراهیم فروزش و رسول مالقلیپور ،درشانزدهمین دوره عزتاله انتظامی ،کیومرث
پوراحمد ،احمدرضا درویش ،فرشــته طائرپور و مجید مجیدی ،در هفدهمین دوره
امیر اثباتی ،ابوالحســن داودی ،داود رشیدی ،یونس صباحی و حبیباله کاسهساز،
در هجدهمین دوره جهانگیر الماســی ،حســین ترابی ،عزیز ســاعتی ،سیدرسول
صدرعاملــی ،محمد متوســانی ،در نوزدهمین دوره امیر اثباتی ،ســیروس الوند،
مجید انتظامی ،کمال تبریزی ،عزیز ســاعتی ،منوچهر شاهسواری و مجید مظفری
و در بیســتمین دوره کیومرث پوراحمد ،حسین ترابی ،رضا درستکار ،عزیز ساعتی،
فاطمه گودرزی ،سیدغالمرضا موسوی و سیدمحمد میرزمانی اعضای هیات انتخاب
سینمای ایران جشنواره فیلم فجر بودند.

98-106

نشریه گاردین در گزارشی به برترین آثار چاپشده در سال  ۲۰۱۹از نگاه
برترین نویسندگان این سال پرداخته است.
به گزارش ایسنا ،با نزدیک شــدن به پایان سال  ،۲۰۱۹نویسندگانی که
در سال جاری یا به عنوان برنده و یا به عنوان نامزدهای نهایی در جایزههای
معتبر ادبی حضور داشتهاند سه اثر منتخب خود را که در سال  ۲۰۱۹منتشر
شدهاند ،معرفی میکنند که در ادامه به برخی از انها اشاره میکنیم:
«جوجو مویز» (از نامزدهای نهایی جوایز کتاب سال بریتانیا در بخش رمان
سال برای «هنوز من»):
«ســه زن» نوشــته «لیزا تادئو» _ رمان اول «کیــت وینبرگ » با عنوان
«فراری» _ «جیات اینجا امن است» نوشته «دیمین بار»
«برناردین اواریســتو» (یکی از برندگان جایزه بوکر امســال برای رمان
«دختر ،زن ،دیگر»):
«ایجاد فضا :اعالمیه دختران سیاهپوست برای ایجاد تغییر» نوشته «چلسی
کواکیه» _ «شخصیت درهمشکسته» نوشته «زوئی اشتون» _ «دیوار روح»
نوشته «سارا موس»
«ریموند آنتردوباس» (برنده جایزه فولیو برای نگارش «مقاومت»):
«موج خروشــان» اثــر «جــی برنارد»_«جمهوری ناشــنوا » اثر «ایلیا
کامینسکی » و «پس از تشریفات» اثر «آنتونی آناکسوگورو»
«هیالری مککی» (برنده جایزه کتاب کودک کاستا برای نگارش) «جنگ
چکاوکها»:
«لمپی و کودکان دریا » اثر «آنت اســکپ» _ «زنی که جا ماند » نوشــته
«ایموگن راسل ویلیامز » و «نور عمیق» اثر «فرانس هاردینژ»
«سالی نیکالس» (از نامزدهای نهایی مدال کارنگی برای نگارش) «کارهایی
که یک دختر باهوش میتواند انجام دهد»:
«کودکانــی که من به آنها آموختم و چیزهایی که آنها به من آموختند»
نوشته «کیت کلنچی » _ «این کتابی درباره چارلز داروین نیست» نوشته «اما
داروین» و «دوره جادوی سبز » نوشته «هیالری مککی»
«بارت اوان هس» (برنده کتاب سال کاستا برای نگارش) «دختر مناسب»:
«کاونتری» نوشــته» ریچل کاســک» _ «خواســتن » اثــر «Jeroen
 »Olyslaegersو «هیچکس آنقدر کوچکنیست که نتواند تغییری ایجاد
کند» نوشته «گرتا تونبرگ»
«الیزابت ایسودو» (برنده مدال کارنگی برای اثر) «شاعر مجهول»:
«برای دختران سیاهپوستی شبیه خودم » نوشته «مریاما جی الکینگتون»
گ کن» اثر «ناتاشــا دیاز » و «سرخی روی استخوان» اثر «ژاکلین
_ «مرا رن 
وودسان»
«استوارت تورتون» (برنده جایزه کاستا در بخش اولین رمان برای نگارش)
«هفت مرگ اولین هاردکسل»:
«آغوش » نوشته «ایون مکالنین » و «پولی دانبر» _ «گراز دریایی» نوشته
«مارک هادون» و «تاریخچ ه انجیل» نوشته «جان بارتون»
«کلر آدام» (برنده جایزه دزموند الیوت برای) «کودک طالیی»:
«صور فلکی » نوشته «شنید گلیسون » _«خودنگاره » اثر «سلیا پائول» و
«نام من چرا است» اثر «لم سیسی»
«لیال سلیمانی» (برنده جایزه نخستین کتاب جوایز کتاب بریتانیا):
«در اتاق عنکبوت » نوشــته «محمد عبدالنبی» _ «تفریح پادشــاهان»
نوشته «سی .ای .مورگان » و «دیگر آمریکاییها » نوشته «لیال لعلمی»

عوامل این مجموعه عبارتند از:
نویســنده فیلمنامه :آرش عباســی ،طراح و سرپرست
نویسندگان فیلمنامه و مشــاور کارگردان :محسن تنابنده،

کارگــردان ســیروس مقدم ،مدیــر فیلمبرداری :فرشــاد
گلســفیدی ،طراح گریم :مجید اســکندری ،مدیر تولید:
محمد اتحادی ،جانشین تولید :محمدرضا آهی بهرام ،مدیر

برنامهریزی :داود باقری ،طــراح لباس :آرزو غفوری ،طراح
صحنه :حسین مجد ،صدابردار :میثم یادریلو ،دستیاور اول
کارگردان :ســعید بیات ،مدیر تــداراکات :مهدی رهبری،
فیلمبــردار دوم :مرتضی درویشخانی ،برنامهریز :افشــین
عمران ،سرپرســت گریم :آرش فرد ،منشــی صحنه :آسیه
معصومــیزاده ،انتخاب بازیگران :رضا ســخایی ،هماهنگی
بازیگــران  :میترا نــوروزی ،دســتیار دوم کارگردان :بهنام
مسعودی ،دستیار اول صحنه :ساسان فرهادپور ،دستیاران
لباس :ســامره جوانمرد ،نســیم غضنفرزاده ،دســتیار اول
تدارکات :مرتضی شکری ،مدیر روابط عمومی :علی زادمهر
عکاس  :مهدی حیدری قمی ،پشــت صحنــه :علی بیات،
دستیار اول فیلمبردار :امید الهوردی ،دستیاران فیلمبردار:
کیوان محمدینژاد ،آراز رز ،علی نانکلی ،دستیاران صحنه:
محمد ولیزاده ،دســتیار ســوم کارگــردان :فرهاد نوری،
دســتیاران گریم :مرتضی محمدی ،طناز قاســمی ،سامان
مریوانــی ،دســتیاران تــدارکات :علیرضا آذری ،محســن
حمزهلــو ،علی مظفری ،پیام گرگانی ،فرهام والیانی ،مهدی
سرخســروی ،محمدرضــا معروفی ،رضا خالقــی ،مهرداد
قاسمی ،ســینهموبیل :ایرج ابراهیمی ،ایمان احمدی ،زاهد
قربانی.

اعضای هیات انتخاب سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

آثار عکاس ایرانی
در نمایشگاه بینالمللی عکس مدرن ایتالیا

ســعید عربزاده با عکسهایــی از کویر ایران در نمایشــگاه گروهی
«عکاسی مدرن» در کشور ایتالیا حضور مییابد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران ،نمایشگاه
بینالمللی عکس مدرن در موزه  Museo dei Campionissimشهر
نووی لیگور ایتالیا برگزار میشود و در این نمایشگاه  ۵۰اثر از  ۳۴هنرمند
عکاس از کشــورهای ایتالیا ،ایران ،فرانســه ،امریکا ،کره ،ویتنام ،یونان،
عربستان و جمهوری دومینیکن حضور دارند.
این نمایشگاه بر روی عکاسی مفهومی بر اساس تجربه شخصی عکاس
متمرکز شده است.
افتتاحیه نمایشــگاه سه شنبه ،سوم دسامبر ( ۱۲آذرماه) ساعت  ۱۸به
وقت ایتالیاســت و این رویداد به مدت شــش روز در موزه Museo dei
 Campionissimشهر نووی لیگور ایتالیا و با همکاری گالری اف شهر
جئونجو کره جنوبی و موزه قهرمانان نووی لیگور ایتالیا برگزار می شود.
ســعید عربزاده از اعضای قدیمی کلوپ عکــس فوکوس (نمایندگی
فیاپ در ایران) ،مدرس عکاســی و ویرایش و هنرمند ممتاز فدارســیون
بینالمللی هنر عکاسی(فیاپ) است.
وی داور پنجمین جشنواره بینالمللی عکس خیام و چندین جشنواره
ملی و بینالمللی بوده و دارنده بیش از  ۶۰مقام بینالمللی است ،همچنین
برگزاری ورک شاپهای تخصصی در استان های مختلف کشور و خارج از
کشور از دیگر فعالیت های هنری وی است.

«پایتخت  »6برای نوروز 99

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد

استقرار سیستم
مدیریت عملکرد
در سطح کارکنان
کلیه واحدها و
ادارات تابعه و
ارزیابی ریسک و
طراحی کنترلهای
داخلی در حوزههای
مختلف شرکت آب
و فاضالب شهری
استان کردستان

_

محل اعتبار

منابع داخلی

مدت
اجرا
(ماه)

10

محل
اجرا

سنندج

واجدين شرايط

اشخاص حقیقی
و حقوقی واجد
شرایط

شماره سامانه ستاد دولت

2098007014000071

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق
درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  19روز یکشنبه مورخ 98/09/17 -مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19روز چهار شنبه 98/10/04

 -اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار :آدرس – سنندج بلوار شبلی ،جنب اداره کل بهزیستی ،شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان،

تلفکس 08733280732

 -اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام 02188969737 :و 02185193768

شركت آب وفاضالب شهري استان كردستان

