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«مردم ساالری آنالین» گزارش میدهد

کدام هنرمندان
به جشنوارههای فجر نمیروند؟

اصالحيه

آگهی تجدید
مزایده عمومی

شهرداری سمنان

ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شــهری شهرداری ســمنان به استناد
مجوزهای اخذ شــده در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب مغازه تجاری واقع
در ضلع جنوب میدان دریادارهمتی کنار استخر کدیور به شرح جدول ذیل از
طریق تجدید مزایده عمومی اقدام نماید:
ردیف

پس از انتشار دلیل سقوط هواپیمای مسافربری
اوکراین به مقصد کییف ،شــوکی ناگهانی به کشور
وارد شــد .شــایعهای که از همان روز اول دهان به
دهان میچرخید و کســی دوست نداشت آن را باور
کند حاال تبدیل به حقیقتی شــده بود که داغ دل
داغداران را تازه کرده بود .ســه روز سکوت و مخفی
کاری مسئولین جامعه را بهت زده و عصبانی کرده
اســت .حاال همه میخواهند به نوعی اعتراض خود
را به گوش مسئولین برسانند .هنرمندان انصراف از
جشــنوارههای مختلف فجر را برگزیدهاند .در پیام
همه آمده اســت که «حاال وقت جشن و جشنواره
نیست ،ما عزاداریم»...
بــه گزارش «مردم ســاالری آنالیــن» تعدادی
از هنرمندان ســینما ،تئاتر ،موســیقی و هنرهای
تجســمی برای همدردی بــا  176خانوادهها عزادار
هواپیمای اوکراینی که حامل تعداد زیادی از جوانان
نخبه کشور بود تصمیم گرفتهاند امسال در جشنواره
حضور پیدا نکنند.
جشنواره فیلم فجر
مسعود کیمیایی که امسال با فیلم خون شد به
تهیه کنندگی «جواد نوروزبیگی» در سیوهشتمین
جشــنواره فیلم فجر حضور داشــت با انتشار پیام
تصویری در اینســتاگرام انصــراف خود را از حضور
در جشــنواره فجر کرد .او در این ودیو کوتاه گفت:
«من امســال فیلمی ساختم به نام خون شد که در
جشنواره فجر هســت .من هیچ وقت اهل جشنواره
نبودم و ســمت و ســویم همیشــه مردم هستند و
نگاه میکنم و میبینیم که مردم روزگار ســختی را
میگذرانند و روزی نیست که خبرهای بد نشنویم.
دلم نمیخواهد فیلمم در جشنواره فجر نشان داده
بشــود به دلیل تســلیتی که به این همه آدم دارم.
مردمی که مسافر بودند ».با بیانیه مسعود کیمیایی
«خون شد» از داوری بخش کارگردانی خارج شد.
میترا ابراهیمــی ،کارگردان مســتند کامی،
با اعــام انصراف از حضور در جشــنواره فیلم فجر
نوشــت« :پیش از این با افتخار گفتــم که فیلم را
در جشــنواره فجر اکران خواهم کــرد چون کامی
برای این مردم اســت چــون نمیخواهم با پزهای
روشنفکری ببرمش آن طرف و جایی اکرانش بکنم
که درکش نمیکننــد ،اما حاال برایم هیچ افتخاری
نیســت .حاال پنج سال تالشم را کوچک میبینم در
مقابل داغی کــه بر دل مردم ایرانــه! کامی هم به
نوعی قربانی شــد اما اکرانش بمانــد به زمانی بهتر
با دلی خوشتــر ».او در صفحه اینســتاگرام خود
هم نوشــت« :به ســوگ از دســت رفتن مسافران
پرواز  ps572نشســتهایم .همراهی با مردم داغدار
کشورم و سنگینی سیاه دروغ مسئولین ،که بر روح
و روان مردم ســایه افکنده ،من را از شرکت ،حضور
و مورد داوری قرار گرفتن در جشــنواره فیلم فجر
باز میدارد».
عبدالرضا کاهانی در صفحه توئیتر خود نوشت:
«برای من که سالهاست اعالم کردهام به جشنواره
دولتی فجر فیلم نمیدهم؛ دشوار نیست که به فیلم
ازان حاضــر توصیه کنم -به احتــرام مردم عزادار و
به تبعیت از پیشکسوت ســینما آقای کیمیایی -از
حضور در جشــنواره فجر خودداری کنند .میدانم
تصمیم ســختی اســت اما حداقل کاری است که
میتوان انجام داد».
هایده صفییاری که امســال تدوین سه فیلم
جشــنواره فجر را بر عهده داشــت با انتشار متنی و
در همدردی با جان باختگان حادثه سقوط هواپیما
خواســتار داوری نشــدن آثارش در جشنواره فجر
امســال شــد .صفییاری امسال ســه فیلم «خون
شد»« ،عامه پسند» و «مغز استخوان» را به عنوان
تدوینگر در بخش مســابقه جشنواره فجر داشت و
بدین ترتیب این ســه فیلم در بخش تدوین داوری
نخواهند شد.
پیمان معادی بازیگر ســینما نیــز در صفحه
اینســتاگرام خــود نوشــت« :همه ســیاه پوش و
عزاداریم ،دلهایمان شکســته .من با کدام دل شــاد
بروم به جشنواره که جشــن بگیرم؟ نمیتوانم .من
بازیگر و تار و پودم را مردم ســرزمینم بهم بافتهاند،
ســرزمینی که داغ زیباترین فرزندانش را به سوگ
نشسته اســت ...جشنواره باشد برای روزهای روشن
که بتوانیم همه باهم زندگی را و عشــق را ،براستی
جشن بگیریم».
بهنــاز جعفری هم بــا گذاشــتن تصویری از
ســیمرغ جشــنواره فجر که روی آن عالمت ورود
ممنــوع قرار دارد اعالم کرد که او نیزدر جشــنواره
حاضر نخواهد شد.
حبیب رضایی نیــز اعالم کرد به جشــنواره
نمیرود« :جشــن آواره است امسال به جای جشن
واره .بودن ندارد .دل و داغ که جمع شــود نفس را
به شماره میاندازد .جایی برای جمع شدن و دیدن
ماحصل زحمت یک ســاله همکاران باقی نیســت
امسال .باشــد که بگذرد این روزگار تلختر از زهر...
وعده ما به ایام آرام».
آناهیتا نعمتی ،بازیگر ســینما و تلوزیون نیز
اعالم کرد که« :من به نشانه همدلی با مردم داغدار
و ستم دیده سرزمینم در هیچ یک از جشنوارههای
فجر حضور نخواهم داشــت .نه بــه عنوان هنرمند
شــرکت کنند ،نه در مقام داور یا کارشــناس مدعو
و نه در نقش مخاطب و بیننده آثار».
مانــی جعفرزاده ،موســیقیدان ،آهنگســاز،
نویســنده و منتقد ســینما هم نوشــته است که:

«من به نشــانه همدلی با مردم داغدار و ستم دیده
ســرزمینم در هیچ یک از جشنوارههای فجر حضور
نخواهم داشــت .نه به عنوان هنرمند شرکت کنند،
نــه در مقام داور یا کارشــناس مدعو و نه در نقش
مخاطب و بیننده آثار».
سارا بهرامی ،بازیگر سینما نیز اعالم کرد که:
«من به نشــانه همدلی با مردم داغدار و ستم دیده
ســرزمینم در هیچ یک از جشنوارههای فجر حضور
نخواهم داشــت .نه به عنوان هنرمند شرکت کنند،
نــه در مقام داور یا کارشــناس مدعو و نه در نقش
مخاطب و بیننده آثار».
پگاه آهنگرانی نیز اعالم کرد که در جشــنواره
فیلم فجر حضور پیــدا نخواهد کرد .منیژه حکمت
مادر پگاه درصفحه اینســتاگرام خــود به نقل از او
نوشت« :با وجود این همه مصیبت که در ایام اخیر
کام مــا و مردم را تلــخ کرده ،با دیگر دوســتان و
همکارانم همراه میشوم و در جشنواره فجر با هیچ
عنوانی حضور پیدا نمیکنم».
پرستو گلســتانی ،بازیگر نیز نوشت« :من به
نشانه همدلی با مردم داغدار و ستم دیده سرزمینم
در هیــچ یک از جشــنوارههای فجر حضور نخواهم
داشــت .نه به عنوان هنرمند شــرکت کنند ،نه در
مقام داور یا کارشــناس مدعو و نه در نقش مخاطب
و بیننده آثار».
علی نیک رفتار ،عکاس ســینما و تلوزیون نیز
اعــام کرد که از حضور در جشــنواره فجر انصراف
داده است.
جشنواره هنرهای تجسمی فجر
ابراهیــم حقیقی دبیر دوازدهمین جشــنواره
هنرهای تجســمی فجر به همراه تعدادی از دبیران
و داوران بخشهــای ایــن جشــنواره از حضور در
جشنواره فجر اســتعفا دادند .در متن بیانیه دبیر و
داوران بخش عکس دوازدهمین جشنواره هنرهای
تجسمی فجر ضمن آمده است که «ضمن همدلی با
قربانیان فاجعه اخیر و درک شرایط اجتماعی و حال
عمومی جامعه انســانی ،دبیر و هیات داوران بخش
عکس دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
از ادامــه همکاری با این رویــداد معذوریم و ضمن
تشــکر از عکاســان شــرکت کننده ،تأثر و همدلی
عمیق خود را با مردم داغدار ایران اعالم میکنیم».
رضا رینهای ،دبیــر بخش خوشنویســی این
جشنواره نیز از حضور در این جشنواره «در راستای
همدلی با مردم ایران» انصراف داد.
دبیر و داوران بخش گرافیک شــامل مهدی
مهدیــان ،علی باقری و مهــدی فاتحی و همچنین
دبیــر و داوران بخــش تصویرگری دوازدهمین
جشــنواره هنرهای تجسمی فجر شــامل مهنوش
مشــیری ،علیهاشــمی شــهرکی ،علی خدایی و
پیمان رحیمیزاده در همین راستا از حضور در این
جشنواره انصراف دادند.
مهدی فاتحی ،از داوران بخش گرافیک جشنواره
فجر نیز در حســاب کاربری خود در اینســتاگرام
انصــراف خود را از ادامه همکاری در اینجشــنواره
اعالم کرد و نوشت« :رنج از حد توانمان افزود شده!
در شــرایط فعلی نه تاب ادامه دادن داریم و نه توان
خاموش نگریستن».
دبیر و داوران بخش سرامیک این جشنواره
نیز شامل فرزاد فرجی ،مجید ضیائی،صادق باقری
وهیربــد همت آزاد از جمله انصــراف دهندگان از
حضور در این جشــنواره هستند .فرزاد فرجی یکی
از داوران این جشــنواره در اینستاگرام خود نوشت:
«رویدادهای اخیــر چندان افکار عمومی جریحهدار
کــرده که بــا ادامه شــرایط موجود مشــارکت در
برگزاری جشــنواره معنای خود را از دســت داده
است».
لیلی گلستان مدیر گالری گلستان نیز از حضور
در دوازدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی فجر
انصراف داد .در صفحه اینســتاگرام گالری گلستان
نوشت« :خدایا غم آلوده شــد خانهام ،پراز خشم و
خون و دریغ ،دل خســته پیر و دیوانه ام .از شرکت
در جشنواره فجر انصراف میدهم .لیلی گلستان».
جشنواره موسیقی فجر
هانا کامکار نوازنده دف نیز از حضور در جشنواره
موســیقی فجر انصراف داد و در صفحه اینستاگرام
خود نوشت« :منهانا کامکار از سال  1395جشنواره
فجر را تحریم کردم و در همه گفتوگوهای خبریام
نیــز اعالم قاطع کردم؛ به خاطر خطای انســانیای
که در جایزه بهترین موســیقی جشنواره تئاتر فجر
آن سال رخ داد امســال نیز همراه با پویش تحریم
جشنواره فجر با دیگر هنرمندان هر سه رشتهای که
در آن کنشگرم ،بیگمان نه به عنوان شرکت کننده
و نه به عنوان تماشــاگر ،در این کارزار نخواهم بود!
من به نشــانه همدلی با مردم داغدار و ستم دیده
ســرزمینم در هیچ یک از جشنوارههای فجر حضور
نخواهم داشت».
کیوان ساکت ،استاد موسیقی ونوازنده تار و سه
تار نیز اعالم کرد از حضور در جشنواره فجر منصرف
شده است .او نیز نوشــت« :من به نشانه همدلی با
مردم داغدار و ســتم دیده ســرزمینم در هیچ یک
از جشــنوارههای فجر حضور نخواهم داشت .نه به
عنوان هنرمند شــرکت کنند ،نــه در مقام داور یا
کارشــناس مدعو و نه در نقــش مخاطب و بیننده
آثار».
علی قمصــری نوازنده و آهنگســاز در صفحه
اینستاگرام خود نوشت«:هر گونه حضور حتی برای

تماشا در جشنواره فجر امسال در تمامی شاخههای
هنری برای من مردود و اشــتباه است .شخصا هم
از سیاســت و دروغگویی مسئولین ایران بیزارم ،هم
از ژســت دروغین امثال ترامپ کــه اتفاقا در وقوع
این فاجعه نقش داشــتند .نه پایگاهی در اینجا الزم
دارم و نه نگران ویزا و اقامت در جای دیگرم .پایگاه
من همین کاغذ نت اســت کــه از روی آن آزادانه
از حس منفیام نسبت به دروغگویی و بیمدیریتی
مینویســم .باز میگویم ما از درون با شکل گیری
اصناف و اتحاد بین آنان باید خود بســازیم .از پناه
بردن به بیکفایتی داخلی بیزارم .شعار مرگ بر ...و
نفرینی را باید از فرهنگ مذهبی ایران ریشــه کن
کرد که این قدر مرگ به کشــورمان عالقه نشــان
ندهد .بعضی میگویند یا این یا آن .من میگویم نه
این نه آن ،فقط درایت جمعی و ســعی در بازسازی
درونی با اتکا به اتحاد بین خودمان».
جشنواره تئاتر فجر
صابر ابر در صفحه اینســتاگرام خــود خبر از
انصراف از جشــنواره تئاتر فجر داد .او نوشــت«:هر
خوبــی جا را به بدی تنگ میکنــد و ما مصرانه به
خوبی اصرار میورزیم .این روزهای اندوه ،شرکت در
هیچ جشن و جشنگونه و جشنوارهای را برنمیتابم.
همان چهار دقیقه پاره جان من و ماســت ،ایمانش
داریم و بــا جانمان اجرایش خواهیــم کرد ،روزی
زود ...اما نه تحت چتری که نمادیســت از جشن و
شادمانی .میدانیم لغو شدن هر اجرا ،ضربهای است
به مفهوم تئاتر و حاصلش حسرتی عمیق .اما شرایط
موجود ،این حســرت را ناگزیر در ما احضار میکند.
در تصمیم جمعی تمام اعضای گروه ،با حســرت و
افســوس با تمام احترام برای هیات داوران انتخاب
جشــنواره تئاتر فجر از اجرای همــان چهار دقیقه
انصــراف میدهیم ».پانتهها پناهیها نیز پســت
صابــر ابر را به همراه اعضــای گروه تئاتر در صفحه
خود به اشتراک گذاشته است .به این ترتیب صابر
ابر ،پانتهها پناهیان ،نغمه ثمینی ،الهام کردا،
حامد رسولی ،خسرو پسیانی ،پریسا گودرزی،
روح اهلل زندی فر ،مهرداد متجلی و علی پناهی
نیز از حضور در تئاتر فجر انصراف دادند.
افسانه ماهیان نوشــت «صحنه همیشه خانه
ماست» این روزها به احترام زنان و مردان و کودکان
از دســت رفته ســرزمینمان در این خانه سکوت
میکنیم .او در ادامه از انصراف گروه نمایش «بچه»
در جشنواره فجر خبر داد .این گروه شامل «فاطمه
معتمد آریا ،نغمه ثمینی ،ســعید چنگیزیان،
شــیوا فالحی ،منوچهر شــجاع ،محمدرضا
جدیدی ،بهروز ســیفی ،مریم دیهول ،امیر
سپهرتقیلو ،روژان کرد نژاد ،مهدی صفرزاده
خانیکی» بود .فاطمه معتمد آریا نیز این نوشته را
در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
حسن معجونی نیز با نوشتهای خطاب به دبیر
جشــنواره تئاتر فجــر از حضور در این جشــنواره
انصراف داد« :نادر برهانی عزیز ،دبیر جشنواره تئاتر
فجر ،تو به عناد من با جشــنواره فجر و هر حرکت
مشــابه دولتب حاکم بر هنر آگاهی .فقط دوبار در
فجر بودم ،بار اول به خواســت دوست عزیزم فرهاد
مهندسپور و اینبار به خواســت جنابعالی که اعتبار
تــو برایم باالتر از جشــنواره فجر اســت ،اما امروز
میخواهم عذرم را بپذیری چون حال من بد است».
نمایش مکبث نیز نمایش دیگری بود که حاضر به
حضور در جشنواره تئاتر فجر نشد .امین طباطبایی
بازیگر تئاتر در این خصوص در صفحه اینســتاگرام
خود نوشــت«:من همراه با کارگردانم آرش دادگر و
گروه تئاترم کوانتوم از جشــنواره تئاتر فجر انصراف
میدهم .باشــد که در زمان دیگــر مکبث را که با
استخوان و تنی دیگر به اجرا برویم ».آرش دادگر نیز
در این خصوص نوشــته بود «:اینجانب آرش دادگر
کارگــردان نمایش مکبث و سرپرســت گروه تئاتر
کوانتــوم ،انصراف خود را از اجــرای این نمایش در
سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
اعالم میکنم .دریغا ،ســرزمین نگون بخت که از به
یاد آوردن خود بیمناک است .کجا میتوانیم جایی
را سرزمین مادری بنامیم که گورستان ماست؟ آن
جا که جــز «از همه جا بی خبران» را خنده بر لب
نمیتوان دید؛ آنجا که آه و ناله و فریادهای آسمان
شکاف را گوش شنوایی نیست! آنجا که اندوه جانکاه
چیزی اســت همه جایاب .و چون ناقوس عزا به نوا
درآید کمتر میپرسند که «از برای کیست؟» ،و عمر
نیکمــردان کوتاه تر از عمر گلی اســت که به کاله
میزنند ،و میمیرند پیــش از آنکه بیماری گریبان
گیرشان شود .ویلیام شکسپیر؛ مکبث؛ پرده چهارم،
مجلس سوم»
امیر احمد قزوینی بازیگر تئاتر نیز در صفحه
اینســتاگرام خود اینگونه نوشــت «:من امیر احمد
قزوینی با همین ته مانده عواطف انســانیام از بازی
در نمایش پروانه الجزایری برای اجرا در جشــنواره
فجر انصراف میدهم .میدانم غیبت این بنده حقیر
هیچ تاثیری در شــهوت تندیــس خواهی خیلی از
رفقا نمیگذارد .به حرمت چشمان معصوم راستین
و ریرا من نمیتوانم ،حداقل امســال را نمیتوانم،
شما اگر میتوانید خوشا به حالتان».
محمد میر علی اکبــری نیز نمایــش نامه
نویــس و کارگردان تئاتر نیــز در صفحه خود اعالم
کرد که جشــنواره تئاتر فجر را تحریم میکند .او از
همکارانش که نمیتواند به اجرای آثارشان بنشیند
پوزش خواست.

علیرضــا کوشــک جاللــی ،نویســنده،
نمایشنامهنویس و کارگــردان تئاتر نیز اعالم کرد:
«من به نشــانه همدلی با مردم داغدار و ستم دیده
ســرزمینم در هیچ یک از جشنوارههای فجر حضور
نخواهم داشــت .نه به عنوان هنرمند شرکت کنند،
نــه در مقام داور یا کارشــناس مدعو و نه در نقش
مخاطب و بیننده آثار».
ستاره پسیانی هم خبر از انصراف گروه نمایش
قصر موروثی خاندان فرانکشــتاین داد .او در پستی
اینستاگرامی نوشت «:برای همدلی با مردم ایران و
ســینههای پر از غم و دردشان ،گروه تئاتر بازی که
قرار بود نمایش قصر موروثی خاندان فرانکشتاین را
در جشنواره تئاتر فجر به اجرا درآورد ،ضمن احترام
به دبیر جشــنواره ،هیات انتخاب و داوران محترم،
انصراف خود را از شــرکت در این جشــنواره اعالم
میداریم.
مهدی کوشــکی نیز بازیگر و کارگردان تئاتر
با انتشــار متنی در صفحه شخصی اینستاگرام خود
خبر انصــراف اجرای نمایش خود را در جشــنواره
بینالمللی تئاتر فجر داد که متن نامه او به شرح زیر
است« :اینجانب مهدی کوشکی طراح و نویسنده و
کارگردان نمایش شــک با احتــرام ،انصراف خود و
گروهم را از اجرای این نمایش در ســی و هشتمین
دوره جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر اعالم میکنم.
هــر گاه بر صحنــه ى تئاتر قدم مى گــذارم پر از
احساس پر از اشــتباه و کودکى نادان و دانشمندى
توانمند مى شوم ،تئاتر وجودش پر از نفس زدایش
دیکتاتورى و تک محورى ایســت .حتى اگر روزى
مجبورم کنند که بر صحنه نباشم ،صحنه را در قلبم
مىسازم و بر آن با مفاهیم بازى مىکنم ،خود غلط
بودن و ذهن اسایشــى و تنهاى درســت و غلط را
که مىســازم نیک بر پیشانى مى ســایم .قطعا که
تئاتر و تماشــاگرش به ما نیــاز ندارند و این ماییم
که بر ما منت مى نهد که پاهای پر ترســمان را بر
صحنه بگذاریم و تن شــاید تماشایى مان را ببینند.
بیشــتر از هر چیز پایان نمایــش را دوس دارم انجا
که بى شــخصیت در بى پیرایه تهى از جسم پیش
روى مخطاب و همتراز و هم سان او مى ایستیم که
ستایشــش کنیم که ما را دیده در جسم یا زیبایى
دیگر از چوب و تخته که شــاید از زشتىها براى او
ساخته باشــیم .اما اکنون در مقابل صورت غمگین
کشــور و این قلبهای شکسته ،عالقهای به شرکت
در این جشنواره ندارم و با همدلی تمام اعضای گروه
نمایش شــک از جشــنواره تئاتر فجر و این رویداد
کنــاره گیری میکنیــم .بــا آرزوی موفقیت برای
گروههای نمایشی در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
و به امید آرام و آسایش برای کشورم.
مهدی کوشــکی ،مهدی آذر بخش ،نغمه
آقازاده ،مینا اســکندری ،محمد کاظم بابایی،
مســعود خانی ،عباس خداقلیزاده ،کیارش

رادمهر ،ملینا رحمانی ،الی رزمآرا ،احســان
رضوانی ،سحر سالک ،اشکان شریعت ،بهناز
شمشــیری ،آرمینا ضیاءنور ،مهدی طبایی،
سحر عبدالملکی ،رومینا قاسمی ،پریسا نقدی
زاده ،امیرحسین ولی ،رزا خیراندیش،سپیده
یحیوی ،مهدی یگانه ،رها جهانشاهی ،بهرام
رامه ،میثم پیزری ،فرنــاز یحییپور ،ثمین
زرافشــان ،آرین کرمی ،ترمه کهنسال اعضای
این گروه هستند.
محمد(سینا) افشار دیگر انصرافی از جشنواره
تئاتر فجر است .او نیز نوشت «:اینجانب محمد(سینا)
افشــار نه بــرای نمایــش یک حرکــت هیجانی و
رادیکالی ،نه برای موج سواری و شوآفهای مرسوم
عدهای ،نه برای خوشآیند گروه و جریان خاصی ،و
فقط برای اندوه دل خود و احترام به ســوگواری هم
میهنان عزیزم ،در کنار خیلی از دوســتان محترمم،
امســال از بخش مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر
انصراف میدهم .این یک تصمیم شــخصی بوده و
دوســتانی که کماکان در این رویداد حضور دارند،
برای من قابل احترام هستند.
همچنیــن گــروه اجرایی نمایــش «آواز قو» به
کارگردانی پریزاد ســیف ،گــروه اجرایی نمایش
«من» به کارگردانی سیاوش پاکراه ،علی صفری
کارگــردان نمایــش «کرونــوس» ،مژگان خالقی
نویسنده و بازیگر نمایش «بیوه سیاه ،بیوه سفید»،
امیر نجفی کارگردان و تمامی اعضای گروه نمایش
«مشق شب» ،سجاد تابش کارگردان نمایش «در
اتاق باد میوزد» ،مهدی شــفیعی زرگر نویسنده
«همه فرزندان مکبث» ،سه گروه نمایشی گروههای
«آدیداس»« ،جانی ســکیکی» و «خدای جنگ» از
مشــهد ،محمدحسین معارف هنرمندانی هستند
که تاکنون از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف
دادهاند.
تعدادی از عکاســان راه یافته بــه مرحله پایانی
بخش مســابقه عکس سی و هشــتمین جشنواره
بینالمللــی تئاتــر فجــر از حضــور در رقابت در
ایــن رویداد انصراف دادند .ســاینا قادری ،شیوا
خدابخش و پریچهر ژیان ســه عکاس راه یافته
بــه به مرحله پایانی بخش مســابقه عکس ســی و
هشتمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر باتوجه به
ماجرای ســقوط هواپیمای بوئینگ اوکراین از ادامه
رقابت در این جشنواره انصراف دادند.
هنرمندانی که با تلویزیون
خداحافظی کردند
برخــی هنرمنــدان و مجریان تلویزیــون نیز از
این رســانه خداحافظی کردند« .شهرام السمی»
در صفحه شــخصی خود نوشت که بعد از  30سال
فعالیت در صدا و ســیما برای همیشه از این رسانه
خداحافظی کرد.
صبا راد ،مجری و نویســنده برنامههای رادیویی
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و تلویزیونی ،پس از  ۲۱ســال همــکاری با صدا و
سیما ،اعالم کرد دیگر با این رسانه همکاری نخواهد
کرد.او در اینستاگرام خود چنین نوشت« :این روزها
میخواهیم دلمان گرم شــود نه سرمان … ضمن
تشــکر از حمایتهای بیوقفه شــما مردم عزیز در
تمام ســالهای فعالیتم ،از این طریق اعالم میکنم
پس از  ۲۱ســال کار در رادیــو و تلویزیون ،قادر به
ادامه فعالیت در رسانه نیستم .دیگر نمیتوانم…»
زهرا خاتمی راد دیگر مجری صدا و سیما است
کــه خبر داد دیگر به تلوزیــون نخواهد رفت .او نیز
نوشــت« :مردم ســام ،ممنونم که منئ به عنوان
مجرب پذیرفتید .دیگه هرگز به تلوزیون باز نخواهم
گشت .حالل کنید»..
رادیو
میثم عبدی بعد از  ۱۵ســال سابقه کار از کار
کردن در رادیو استعفا داد .او که تصویر به جا مانده
از کفش کودکانه از سقوط هواپیما را در صفحه خود
به اشتراک گذاشته بود نوشت« :من میثم عبدی ،به
خاطر همین عکــس و پاهای کوچکی که روزی در
این کفش لیلی میکــرد و میرقصید ،برای خواب
آشفته پدران و مادرانی که داغدار شدند ،برای بیدار
شدن حس دوباره انســانیت و شرفدر خودم ،از کار
در این رســانه انصراف میدهم .سرخی کفشهایت
از خون عاشــقان است ،چیزی نمیتوان گفت ،پای
تو در میان است».
کنسرتهایی که لغو شد
علیرضا عصار با تســلیت به خانواده کشــته
شدگان در حادثه سقوط هواپیما در فایلی تصویری
گفــت «:از زمانی که تارخ کنســرت را اعالم کردم
دیدم که شــما با چه محبتی مرا غرق عشق و غرور
کردید و با حضور ســریعتا خستگی همه این سالها
را از مــن گرفتید .میخواهم بدانید که شــما همه
چیزی هســتید که مــن در جهــان دارم و به آن
افتخار میکنم .اما متاســفانه مجبورم اعالم کنم به
دلیل اتفاقاتی که افتاده اســت حقیقتا جانی در من
نیست برای آواز خواندن این روزها و به همین دلیل
کنســرت تهران را برای بار دوم کنســل میکنم و
امیدوارم در روزهــای بهتر و با حالی خوش درکنار
هم باشــیم .من هیــچ کجای زندگــیام جای جز
کنار مردمم و آغوش مردمــم متصور نبودهام ،االن
هم نیســتم .این کمترین کاری اســت که از دستم
برمیآید برای اعالم همــدردی با مردم نازنینم که
همگی عزادار هستیم .از خدای بزرگ برای همهمان
آرزوی آرامش و دل خوش و ســامتی دارم و برای
خانوادههای داغــدار آرزوی آرامش میکنم .مرا در
غم خود شریک بدانید».
علیرضا قربانی ،خوانندهای که کنســرتهایش
در دی مــاه را لغو کرد نیز گفــت« :با آالم روحی
بســیار ،مصمم به تعهد حرفــهای و اجتماعی خود،
برای لغو کنسرتها اقدام کردیم».

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

اجاره ماهیانه
پایه (ریال)

فراخوان مناقصه عمومي
 يك مرحلهاي ج98/7/

پيرو برگــزاري مناقصه عمومي يــك مرحلهای تهيه
و تاميــن  8000فقره كيت كامل لوازم انشــعاب آب

و  4000فقــره كيت كامل لوازم انشــعاب فاضالب به
اطالع ميرســاند مبلغ تضمين شــركت در مناقصه
 3/888/000/000ريال (ســه ميليارد و هشــتصد و

هشتاد و هشت ميليون ريال) صحيح است.
 25متر
مربع

22/000/000

روابط عمومي و آموزش همگاني

35/000/000

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

لــذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد تا پایان وقــت اداری ( )14/30مورخ
 1398/11/5جهت دریافت ،تکمیل اســناد مزایده به آدرس :ســمنان ،میدان
امام علی (ع) ،تقاطع بلوار شهید چمران و هشت شهریور ،سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شــهری (واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 33466990
تماس حاصل نمایند) الزم به ذکر اســت ســازمان در رد یا قبول پیشنهادات
مختار میباشد.

مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری سمنان

شهرداری اسالمشهر

(نوبت اول)

شــهرداری اسالمشــهر درنظر دارد به اســتناد بودجه ســال  98نســبت به واگذاری
تعدادی از پروژههای عمرانی شــهرداری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
آدرس www.setadiran.ir:اقدام نماید .متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات
بیشتر به سایت شهرداری اسالمشهر  www.eslamshahr.irمراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول98/10/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/1 :
حسین طال – شهردار اسالمشهر

«نوب
ت دوم»
N.I.S.O.C.

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY AHVAZ-IRAN

Quantity
2’400LE

TENDER NO.:08-21-9840003

شماره مجوز1398 . 6333 :

National Iranian South Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the following goods
Material Description

CASING, API GRADE L-80, SEAMLESS, “VAM” , “N.VAM” OR “SEC” THREAD,RANGE3 (MAX LEN:
40.5 FT), AS PER API 5CT/ISO 11960, SIZE (OD), WEIGHT (PPF), AS SPECIFIED, MARKING:
COLD DIE STAMPED IN ACCORDANCE WITH API 5CT, NOTE: LEVEL OF INSPECTION: 1
(L.O.I:1) “QCP/MPS DOCUMENTS ARE ESSENTIAL TO REVIEW & CONFORM” “ITP DOCUMENTS IS ESSENTIAL FOR TECHNICAL EVALUATION” 5-1/2 IN.20 PPF

Items
01

Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their “Intention To Participate” letter
via fax to the following number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no.2, available
at: www.nisoc.ir, not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation
in the tender will be disregarded.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a
bid bond of 78,731 EURO or 9,868,000,000 RIAL, in favor oF NISOC.
Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be
accessed via: www.nisoc.ir-material procurement management tab
ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN
PAYMENT TERM IS C.O.D., SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL APPROVAL
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex,
Kouy-e-Fadaeian islam (New Site), Ahvaz, Iran
Tel. No.: 061 34 12 4672
Fax No.: 061 34 45 74 37
Public Relations
www.shana.ir , www.nisoc.ir , http://iets.mporg.ir

