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سعید اسدی خبر داد

تعطیلی سالن اصلی تئاتر شهر برای بازسازی تا نیمه دوم سال
به گزارش هنرآنالین ،اولین نشست رسانهای مدیر مجموعه تئاتر شهر دیروز سوم
اردیبهشتماه در تاالر کنفرانس این مجموعه برگزار شد .سعید اسدی که ششم
تیرماه سال گذشته به عنوان مدیر این مجموعه منصوب شد ،در ابتدای این نشست
درباره نگاه کلی به برنامههای این مجموعه ،اقداماتی که صورت گرفته و برنامههای
پیشرو به چند نکته اشاره کرد و گفت :مجموعه تئاتر شهر برای همه ما ارزشمند
است چراکه محور فعلی تولید تئاتر ایران است و از ارزشهای تاریخی برخوردار
است و انتظار بسیاری از این مجموعه وجود دارد .این مجموعه نمادی از تئاتر ایران
است و با وضعیت خاص و مهمی که دارد بار مسئولیت ما را سنگین میکند .از
مسئولیتهای ما مواجه با جامعه تئاتری ،هنری و عالقهمندان تئاتر است.
او در ادامه افزود :ما در سال  98با برنامههایی روبهرو هستیم و پیش خواهیم
رفت که بخشی از آن برنامههای بلندمدت است که با تعامل با وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی پیگیری خواهد شد.
تئاتر شهر همواره با دو اتفاق روبهرو بوده است؛ اجرای نمایشها و رویدادهایی
که اتفاق میافتاد .از آنجا که در حوزه اجرا سالن اصلی به نسبت دیگر سالنهای
تئاتر شهر فرصت بیشتری برای جذب مخاطب دارد و آثار بزرگتری در آن اجرا
میشود و امکانات مالی بهتری را برای گروهها و این مجموعه ایجاد میکند ،قرار
است به زودی بهسازی شود .مابقی سالنهای تئاتر شهر رویکرد اقتصادی ندارند
و برنامههای آن به زودی اطالعرسانی خواهد شد .ما به عنوان مهمترین جایگاه
تئاتری اولویت فرهنگی برایمان اهمیت دارد و این مجموعه باید با توجه به تولید
گسترده تئاتر ،اولویت فرهنگی را نسبت به درآمدزایی افزایش دهد زیرا اولویت
هنری آثار در جذب مخاطب تاثیرگذار است.
اسدی ضمن اشاره به اینکه طی برنامهریزیهای پیشرو پالتوی اجرا مجموعه
تئاتر شهر به خاصیت و ماهیت پیشین باز خواهد گشت ،اظهار کرد :نکتهای که
تاکید دارم این است که پالتوی اجرا به خاصیت و ماهیت قبلی خود بازگردد و تمایل
داریم برنامه مشخص و مدونی داشته باشد و همچنین امکان اجرای نسل تازهتر نیز
در این سالن وجود دارد که براین اساس هفته آینده فراخوانی پژوهشمحور در این
زمینه منتشر خواهد شد .پروژه قشقایی در این مجموعه در این راستا اجرا میشد و
در سال جدید چیزی شبیه آن پروژه که ترکیب ورکشاپ و نشستها بود در کارگاه
نمایش ارائه خواهد شد .در تالش هستیم تا فضای تعامل و گفتوگوی مناسب
بین هنرمندان و مخاطبان در مجموعه تئاتر شهر اتفاق بیفتد .تئاتر شهر همیشه
پذیرای رویدادهایی بوده که از بیرون پیشنهادشده است .امسال رویدادهای تئاتر
شهر را متمرکز برگزار میکنیم و جایگاهی در تئاتر شهر ایجاد کردیم که تمرکز آن بر
فعالیتهای فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی خواهد بود.
اسدی با بیان اینکه در تغییر ساختار و بهسازی درونی تئاتر شهر ،ترکیبی میان
فضای روابط عمومی و فضای پژوهشی و آموزشی به وجود خواهد آمد ،تصریح
کرد :از جمله برنامههای پژوهشی و آموزشی ما معرفی نمایشنامههای ایرانی و آثار
پژوهشی ،رونمایی از کتابها ،برگزاری پنلهای تخصصی و ...خواهد بود .قصد
داریم برنامهریزیهایی در زمینه برگزاری ورکشاپهای تخصصی در طول سال
که قبال ًدر فضای جشنوارهای صورت میگرفت ،انجام دهیم .تولید محتوا از حیث
نوشتاری و تصویری با عنوان تئاتر شهر به جامعه هنری ارائه خواهد شد و این
بخش برای ارائه به کسانی است که در تهران نیستند.

امسال رویدادهای تئاتر شهر را متمرکز برگزار میکنیم و جایگاهی در تئاتر شهر ایجاد کردیم که تمرکز آن بر فعالیتهای فرهنگی آموزشی و پژوهشی
خواهد بود.
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برسد
مدیر مجموعه تئاتر شهر در ادامه با اشاره به برنامهریزی پنج ساله این مجموعه
یادآور شد :با تعامل با معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درنظر داریم
تا تئاتر شهر از وضعیت وابستگی به استقاللی نسبی برسد چراکه این مجموعه
در تولید آثار نقش چندانی ندارد .این چشمانداز به منظور تحقق ،نیازمند عظمی
جمعی است .تئاتر شهر باید طی این چند سال از بخش عرضه به سمت تولید
پیش رود و این موضوع مستلزم برنامهای است که نیازمند استقالل نسبی است و
تئاتر شهر برای تحقق این قضیه تحولی ایجاد کرده است .دفترهایی در این مجموعه
تاسیس شده که با تعامل قرار است این چشمانداز را پیگیری کنند .درخواست
متقاضیان به منظور اجرا در دفتر ارزیابی هنری با کارشناسان هنری پذیرفته و
بررسی خواهد شد .باید آثار تولید تئاتر شهر باشند و به این منظور نیازمند حمایت
دولتی هستیم .دفتر دیگری با عنوان دفتر تولید و جذب منابع دولتی و غیردولتی
تاسیس خواهد شد که به گروهها برای جذب اسپانسر به منظور تولید تئاتر کمک
خواهد کرد .این دفتر آرامش خاطری به گروهها میدهند که تنها نخواهند بود و
تئاتر شهر پشتیبان تولید خواهد شد .در این ساختار جدید ،فعالیت متمرکز اداری و
رسیدگی به منابع انسانی مدیریت مجزا خواهد داشت و یک مدیریت اجرایی هم در
کنار آن شکل خواهد گرفت .از دیگر موارد ،برگزاری تور نمایشها در ایران و خارج
از ایران با عنوان تولیدات تئاتر شهر خواهد بود .امیدوارم با حمایت کافی بتوانیم
این اهداف را محقق کنیم چراکه میتواند تحولی در فضای کیفی و درونمایهای و

تنوع آثار ایجاد کند.
اسدی یادآور شد :عالوه بر سالنها ،میخواهیم فرصتهای اجرایی دیگری را در
محوطه و پیرامون تئاتر شهر احیا کنیم که مجموعه روی آن دخالت بیشتری خواهد
داشت و به تولید آثاری در کافههای تئاتر شهر بپردازیم .در پیرامون مجموعه هم
باید برنامههایی اجرا کنیم که در ساماندهی محوطه مجموعه و بهبود آن تاثیر
خواهد داشت چراکه معتقدم رویکردهای سلبی در این زمینه جواب نمیدهد.
او ادامه داد :تصمیم داریم در اطراف تئاتر شهر به جای بساط گستران
غیرفرهنگی ،بساطی گسترده شود که فرهنگی باشد .البته برای تحقق این هدف،
نیازمند همکاری بینافرهنگی با بخشهای مختلف هستیم .اما اگر این محوطه به
عرضه کاالهای فرهنگی اختصاص داده شود میتوانیم به تبدیل آن به یک گذر
فرهنگی امیدوار باشیم .یکی از اتفاقاتی که سال گذشته پیگیری شد بهسازی
ساختمان و سالنهای تئاتر شهر بود هرچند این رایزنیها پیش از حضور من آغاز
شده بود اما من هم از همان بدو شروع فعالیت ،تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،برای بهسازی و نوسازی تجهیزات و سازه تئاتر شهر را پی گرفتم .در سال
 ۹۶بودجهای برای تعمیر ماشینری سالن اصلی مصوب شد اما تخصیص نیافته
بود که در پایان آن سال توانستند بخشی از آن بودجه را به سال  ۹۷انتقال دهند.
او ادامه داد :دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد با یک شرکت دانش بنیان
قراردادی برای تعمیر ماشینری بستند که برای انجام آن احتماال باید مدتی سالن

نوبت اول

حضور پررنگ سینمای ایران در جشنواره فیلمهای شرقی ژنو

جشنواره بینالمللی فیلمهای شرقی ژنو میزبان نمایش مجموعهای از
فیلمهای کوتاه و بلند ایرانی در بخشهای مختلف این رویداد سینمایی است.
به گزارش ایسنا ،فیلم «درساژ» به کارگردانی پویا بادکوبه در ادامه حضور
بینالمللی خود در بخش رقابتی فیلمهای بلند چهاردهمین جشنواره
بینالمللی فیلمهای شرقی ژنو در کشور سوئیس به نمایش گذاشته میشود.
«درساژ» به تهیه کنندگی روح الله برادری و سمیرا برادری پیش از این در

اصلی تعطیل میشد اما تالش کردیم در حین اجراها ،تعمیرات شروع شود که از
سال گذشته در حال بازسازی و بهسازی آن هستیم اما از  ۱۵اردیبهشت امسال
سالن اصلی برای تکمیل بازسازیها تعطیل میشود که در این بهسازی ،برخی
ادوات ماشینری تعویض ،تعمیر و نوسازی میشود و با تکنولوژی روزآمدی روبهرو
خواهیم شد .ما تنها ایجادکننده شرایط مساعد برای این اتفاق هستیم و امیدواریم
پیمانکار و کارفرما که دفتر طرحهای عمرانی است سریعتر این بهسازی را انجام
دهند .امیدوارم سریعتر سالن اصلی را تعمیر کنند تا برای نیمه دوم سال برنامههای
اجرا را از سر بگیریم.
مدیر تئاتر شهر با اشاره به اینکه سالن چهارسو هم درحال نوسازی است و اجرای
بعدی با صندلیهای نو خواهد بود ،گفت :در سالن اصلی هم صندلیها تعویض
میشوند .دفتر طرحهای عمرانی مشاوره میگیرد تا امکانات آکوستیک سالن اصلی
را بررسی و مشکالت صدای آن را پس از انجام مطالعات در آینده رفع کند.
او در ادامه با اشاره به فضای پیرامون تئاتر شهر گفت :این فضا آسیبهایی
جدی به بدنه تئاتر شهر زده و معضالت اجتماعی اطراف آن آزار دهنده است.
بافت اجتماعی ساکن در اطراف مجموعه ،مخاطرهای برای مخاطبان و خود بنا ایجاد
کرده است؛ از کاشی دزدی تا دزدی دستگیرهها همه خطراتی است که برای این بنا
وجود دارد .شهرداری ،وزارت ارشاد و میراث باید یک برنامهریزی برای مرمت این
بنا داشته باشند.
اسدی با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه به زودی پژوهش و مستندسازی دقیقی
که انجام شده تا شاهد بهسازی فضای بیرونی هم باشیم ،گفت :امیدوارم فرصتی
برای تغییر ساختار پارک دانشجو ،مبلمان شهری و محصور کردن تئاتر شهر ایجاد
شود؛ تا وقتی که تئاتر شهر نتواند خود را از این مجاورت جدا کند حداقل سازه ،با
محصور شدن از گزندها حفظ شود.
اسدی با اشاره به اینکه سندی برای چشمانداز تئاتر شهر و سازماندهی آن نوشته
شده است ،از تدارک بخشی برای بازاریابی و تبلیغات در حوزه روابط عمومی و
ایجاد فرصتهایی در فضای مجازی و واقعی خبر داد و گفت :یکی از امیدهای
من تبدیل بیلبوردهای اطراف مجموعه تئاتر شهر به تلویزیون شهری است و در
این زمینه رایزنیهایی با شهرداری شده است .در کنار آن امیدوارم بتوانیم به زودی
دوباره باشگاه مخاطبان را فعال کنیم .او همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نگرانی
از تبدیل این مجموعه به فضایی خصوصی گفت :قرار نیست تئاتر شهر تبدیل به
سالن خصوصی شود ،اما ساز و کار آن تغییر خواهد کرد.
مدیر مجموعه تئاتر شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور و استقرار نیروهای
انتظامی در محوطه تئاتر شهر ،آن را به منظور برقراری امنیت در اطراف مجموعه
خواند و گفت :این نیروها هیچ حق و نقشی در کنترل درونی فضای تئاتر شهر
ندارند و تنها حفظ امنیت پیرامونی را به عهده دارند .این اتفاق مصوبهای فراتر از
تئاتر شهر و خواست وزارتخانه برای حراست از بنا پس از حمالت تروریستی است.
مدیر مجموعه تئاتر شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیریت تئاتر شهر
مستقل نیست ،گفت :درباره این موضوع ،باید بگویم بله؛ در حرفهایم هم به آن
اشاره کردم .شما باید حدود اختیارات آدمها را در نظر بگیرید .وقتی مجبوریم با
سیاستهای مرکز هنرهای نمایشی پیش برویم معلوم است دیگر مستقل محسوب
نمیشویم اما برنامهها و چشماندازهایی داریم.

جشنوارههای متعدد جهانی حضور داشته و جوایز معتبری از جمله تقدیر
ویژه هیئت داوران بخش «نسل» جشنواره برلین و سیمرغ بهترین فیلم اول
جشنواره جهانی فجر را دریافت کرده است .پخش بینالمللی این فیلم بر
عهده کمپانی دریم لب با مدیریت نسرین میرشب است.
همچنین فیلم «وقت نهار» به کارگردانی علیرضا قاسمی و «حلزون»
ساخته محمد توریوریان در بخش «فیلمهای کوتاه» و «خط صورتی» به
کارگردانی نینا ضرابی در بخش "پنجرهای به فیلم کوتاه" به نمایش گذاشته
میشوند و در بخش فیلمهای مدارس فیلمسازی نیز «من زال هستم» از
هومن نادری و «پرواز ماهیها» از توریوریان به نمایش گذاشته میشوند.
همچنین مستند «در جستجوی فریده» به کارگردانی کوروش عطایی و
آزاده موسوی و فیلم سینمایی «این یک رویاست» از محمود غفاری نیز توسط
باشگاه سینمایی ایران در شهر ژنو سوئیس به نمایش گذاشته خواهد شد که
از گذشته تاکنون از همکاران جشنواره فیلمهای شرقی ژنو است.
چهاردهمین جشنواره فیلمهای ایرانی ژنو از تاریخ  ۲۹آوریل تا  ۵می ( ۹تا
 ۱۵اردیبهشت) در کشور سوئیس برگزار میشود.

آگهی مناقصه عمومی
ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه

رتبه

مدت انجام پروژه

مبلغ ضمانت نامه

1

زیرسازی و آسفالت معابر

8.872.287.147

راه باند و فرودگاه

4ماه

444000000

2

موزاییک فرش معابر پیاده روی

6.132.379.940

ابنیه

4ماه

307000000

خیابانهای شهر دهدشت
شهر دهدشت

بانکی

شهرداری دهدشت در نظر دارد پروژه های زیر را بر اساس فهارس بهاء سال  1398به صورت مناقصه عمومی
به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

نمایش «هندی و هرمز» درجشنواره بلمونت آمریکا
فیلم «هندی و هرمز» ساخته عباس امینی به عنوان یکی از
فیلمهای جشنواره «بلمونت» در کشورآمریکا به روی پرده
رفت.
به گزارش ایسنا« ،هندی و هرمز» در تاریخ ۲۲
آوریل ( ۲۰۱۹دوم اردیبهشت) در جریان هجدهمین
دوره جشنواره بینالمللی فیلم «بلمونت» در کشور
آمریکا به روی پرده رفت« .هندی و هرمز» که اولین
نمایش خود را در بخش مسابقه بخش «نسل» جشنواره
فیلم برلین  ۲۰۱۸تجریه کرد ،با بازیگران بومی ساخته شده و
روایتگر داستان هندی و هرمز ،دو نوجوانی است که طبق سنت مردم جزیره با
هم ازدواج میکنند .آنها درکی از یکدیگر ندارند اما دنیای ناشناخته و جذاب ارتباط
با همدیگر ،آنها را به همبازیهایی صمیمی تبدیل میکند؛ اما این بازی که نامش
زندگی است هر لحظه برای آنها خطرناکتر میشود .حامد علیپور ،زهره اسالمی و
محمد بانوج از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

-1هر ش�رکت متقاضی جهت خرید اس�ناد مبلغ  700000ریال به حس�اب  3007706919شهرداری نزد بانک
تجارت واریز نماید.
-2مهلت دریافت اس�ناد مناقصه از طریق درگاه س�امانه الکترونیکی دولت (س�تاد) از تاریخ  1398/2/4لغایت
 1398/2/11میباشد.
-3آخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده از طریق سامانه ستاد تا پایان وقت اداری روز  1398/2/23میباشد.
-4پیشنهادات واصله در ساعت  10صبح  1398/2/24از طریق سامانه ستاد باز و خوانده خواهد شد.
-5هزینه های درج آگهی روزنامه –کمیته فنی و بازرگانی وهزینه سامانه ستاد بر عهده برنده مناقصه میباشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خدمات اجرای جداول سطح شهر

شــهرداری قــره ضیاءالدیــن در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمــات پــروژه هــای عمرانــی برابــر بنــد  3مصوبــه شــماره  52شــورای اســامی شــهر
قــره ضیــاء الدیــن را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی
را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  98/2/4مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 98/2/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت  19روز شنبه تاریخ 98/2/21
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14روز یک شنبه تاریخ 98/2/22
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف:
آدرس :آذربایجانغربــی -شهرســتان چایپــاره  -شــهر قــره ضیاءالدیــن -بلــوار انقــاب ســاختمان شــهرداری و تلفــن 09148434804 -04436722302
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021 -41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
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حاتمی -شهردار قره ضیاءالدین

-6تامین اعتبار به شکل اسناد خزانه اسالمی و طبق شرایط ابالغی در تخصیص در سال مالی  1397و  1398می
باشد.وهیچگونه پیش پرداخت،تعدیل و تفاوت مصالحی تعلق نمی گیرد.
-7شهرداری در رد هریک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
-8آگهی نوبت دوم در تاریخ  1398/2/7منتشر می شود.
-9متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  iets.mporg.irمراجعه
نماید.
شماره تماس07433369870:

شهرداری دهدشت

