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قصهگویی برایم مهمتر است
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مصطفی کیایی در برنامه اینترنتی  35رودرروی فریدون جیرانی نشست و گفت« :فیلم «چهارراه استانبول» کار سنگینی بود و بخش زیادی کار ویژوال داشت که در حال انجام است .معلوم نبود فیلم به
جشنواره میرسد یا خیر ،یک نسخه از فیلم را تحویل دادیم و فکر میکنم اگر همه چیز بر اساس برنامه پیش رود برای جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد .درمورد قصه هم باید بگویم از  24ساعت
قبل از آتش سوزی پالسکو تا  24بعد از آتش سوزی را در فیلم روایت میکنم و اصال به یک موضوع تاریخی توجه نکردم و فکر کردم که باید قصه بگویم و قصه هر جا که نیاز داشته وارد پالسکو شده و
هرجا که الزم نبوده ،ورود نکردم یعنی قصهگویی برایم مهمتر است.
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در حاشیه اعالم و تکذیب خبر حضور نمایندگان غیرسینمایی در جشنواره فجر

جشنوارهای بدون حاشیه در راه است!

.
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چرا دولتمردان از سینما وحشت دارند؟ دلیل شکافتن
فرق سر آثار سینماگران و بدل کردن نخبههای این حوزه به
آدمهای ناامیدی که دیگر نای اعتراض هم ندارند و به انتشار
متن پر سوز و گداز ،آن هم در فضای مجازی دلخوش
کردهاند،چیست؟سالخیکردنفیلمهاییکهنگاهیواقعی
به جامعه و آدمهای بیمارش دارند ،خطرناکتر از وحشتی
متروپولیس تهران جاری شده و هر
است که سالهاست در
ِ
شهروند روزانه با ترس و لرز شاهدش است؟ اصال کدامیک
ترسناکتر است؟ تماشای سیاهی و بیاخالقی بدل شده
به قانون نانوشته میان آدمها و رنجاندن روح یکدیگر در
تکتک رفتارهایشان یا تماشای سیاهی حاصل از انرژی و
سرخوردگی جمع شده در فیلمساز؟
توسعهفرهنگی
تنها با توسعه فرهنگی میتوان در حوزههای دیگر به پیشرفت
قابل توجه و شکوفایی دست یافت .این نظریه از کتاب «توسعه یعنی
آزادیِ » آرماتیاسن میآید؛ او در این کتاب پس از بررسی تمام وجوه
توسعه ،به این نتیجه میرسد که توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و ...تنها در صورتی محقق میشود که زمینه توسعه فرهنگی مهیا
شود تا توسعه در موارد دیگر چون توسعه اقتصادی سرعت پیدا کند و
اصال اتفاق بیافتد .در واقع آرماتیاسن معتقد است توسعه فرهنگی هم
به صورت مستقل و هم به صورت زیرساخت برای همه توسعههای
دیگر عمل میکند .در چنین شرایطی جامعه به تعالی میرسد .این
نظریه تنها در دوران اصالحات و با تکیه بر زیرساختهای اقتصادی
نصفهونیمه دوران سازندگی رنگ و بویی جدی به خود گرفت و
جهموری اسالمی بهترین دوران خود را سپری کرد.
کلیش هها؛کلیش هها
اشاره به موضوع حمایت سینماگران از روحانی و دولتش با وجود
تمام کمکاریهایش ،دیگر نخنما و کلیشهای شده ،اما بازهم باید
یادآوری کرد که کمترین توقع از دستگاه فرهنگی دولت عمل کردن
به قانون است .تهدید حضور دستگاههای غیرفرهنگی مانند سایهای
سیاه باالی سر سینما و جشنواره جا خوش کرده و مشروعیت
بخشیدن ناآگاهانه و تایید نظرات افراد خارج از سینما تداومبخش
وضع موجود است.

نوشتن سیاهی با نور
حاصل سانسور در سینما ،روی کار آمدن سینماگران
محافظهکاری است که شناختی سطحی و انتزاعی از جامعهشان
دارند و نتیجه ،فیلمهایی شعاری و مبتذل است .از طرفی
فیلمسازهای جدیتر نسل قبل خانهنشین شدهاند و درمیشیان
و امیریوسفی به عنوان نمایندگان نسل تازهنفس وارد این ساز و
کار شدهاند و حاصلش آدمهای خسته و بدون رمقی هستندکه
فرم شرکت در جشنواره را پنج سال پیاپی پر میکنند! در
چنین شرایطی ،حمایت کالمی از سینماگران برای چیست؟
تاریخ سینما پر است از فیلمسازهای مستقلی که دست به خلق
انسانی بشر رنجو ِر
شاهکارهایی زدهاند ،پر از حساسیتهای
ِ
مدرن که دیگر کلیشهها دلش را نمیبرد و در سیاهی به دنیال
یگردد.
نور م 
حواشی بیپایان سینما در دولت تدبیر
هنوز مدت زیادی تا برگزاری جشنواره فجر باقی مانده ،اما حواشی
از روزها قبل و با آمدن ابراهیم داروغهزاده به عنوان دبیر این دوره از
جشنواره آغاز شده و هرروز اظهار نظری از سوی رسانههای راستی
که برای تحت فشار قرار دادن سازمان سینمایی و وزارت ارشاد و
بیخاصیت کردن جشنواره کمر همت بستهاند ،خبر از روزهای
تنشزایی در آینده نزدیک میدهد .در ادامه حواشی روزهای اخیر را
که سوژه مطبوعات شدهاند و البته تکذیبهای سراسیمه داروغهزاده
و دیگر مسئوالن را میخوانید.

تاکنون اثر قابلتوجهای ارائه نشده است
جمال ساداتیان ،یک عضو هیأت انتخاب سیوششمین جشنواره
فیلم فجر گفت :با وجود آنکه بیش از نیمی از فیلمهای رسیده به
جشنواره توسط هیأت انتخاب دیده شده ،اما هیچ کدام تاکنون ما
را سورپرایز نکرده است.
«آشغال های دوست داشتنی» در لیست ارائه شده به ما نیست!
البته ساداتیان ،عضو هیئت انتخاب جشنواره فجر پیشتر هم
داشتنی» امیریوسفی _ فیلمی که چهار
درباره «آشغالهای دوست
ِ
دوره تقاضای حضور در جشنواره را داشته و موفق نشده امسال با
داشتن پروانه نمایش شرایط حضور بدون چون و چرا در جشنواره
را دارد _ گفته بود« :تاکنون «آشغالهای دوست داشتنی» به هیات
انتخاب نشان داده نشده است .نام این فیلم در فهرست متقاضیان
حضور در فجر وجود ندارد ».این در حالی است که داروغهزاده
چندینبار از استقالل جشنواره و تصمیمگیریهای قاطعانه گفته
بود .روز گذشته هم دو تن از هیات داوران جشنواره فیلم فجر از کنار
گذاشته شدن این فیلم قرار نگرفتن درمیان آثار  ،خواستار حضور در
جشنواره سیوششم شدند.
خبر حضور هیات سهنفره که منتشر و تکذیب شد
چندروز قبل روزنامه جوان مدعی شد که قرار است هیاتی سه
نفره قبل از هیات انتخاب جشنواره دوره سی و ششم فجر ،فیلمها
را ببینند و نظارتی جدی روی آثار ارائه شده داشته باشند .خبری
که با ادعای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درمورد ادعای فضای باز و

استقالل سینماگران متفاوت بود .ابراهیم داروغهزاده بالفاصله پس
از انتشار این خبر ،در مقام تکذیبکننده ظاهر شد و بازهم بر موضع
مشخص دستاندرکاران و استقالل جشنواره فیلم فجر پافشاری کرد.
خبر حضور هیات سهنفره که منتشر و دوباره تکذیب شد
چند روز بعد مهدی افتخاری ،دبیر شورای ارتقای آگاهیهای
عمومی ،اطالعرسانی و افکارسنجی قوهقضاییه در نشستی بیارتباط
با جشنواره فیلم فجر ،چراغ حاشیه بعدی را روشن کرد و به موضوعی
اشاره کرد که پیشتر ابراهیم داروغهزاده تکذیبش کرده بود.
افتخاری درمورد جشنواره و حضور هیات سه نفره از قوه قضاییه
گفت« :امسال آثار این جشنواره را توسط هیات داوران خودمان،
از منظر پیشگیری داوری میکنیم .هیات داوران معاونت اجتماعی
قوه قضاییه ،آثار را در سه بخش فیلنامه نویسی ،کارگردانی و تهیه
کنندگی داوری میکنند .سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به
عنوان کارگروه فنی فیلمها را مورد برررسی قرار میدادیم اما امسال
ورودمان جدیتر شده و حتی در انتخاب فیلمهایی که قرار است به
جشنواره راه یابند ،نقش داشتیم».
افتخاری با اشاره به فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» پرده از موضوع
عجیبی برداشت که البته بازهم تکذیب شد .او گفت« :سال گذشته
«بدون تاریخ بدون امضا» را که جایزه هم گرفت ،قبل از اکران در
جشنواره به معاونت اجتماعی قوه قضاییه آوردند و نظرهای انتقادی
و اصالحی درباره این فیلم ارایه شد که سازندگانش هم اصالحات
را پذیرفتند و انجام دادند ».جالب است که دبیران دورههای قبل
جشنواره در گفتوگو با «ابتکار» این موضوع را رد کردند.
و در پایان
وقتی تمام حواشی را کنار هم میگذاریم و رفتار مدیران را رصد
می کنیم ،نکتهای پررنگ میشود و آن هم صحبتهای عباس
صالحی ،وزیر ارشاد است که مدعی شده بود ،امسال جشنوارهای
بدون حاشیه را خواهیم داشت .براساس اتفاقهایی که تاکنون
رخ داده ،منظور ایشان از جشنواره بدون حاشیه ،حضور فیلمهای
بیخطر و محافظهکاری است که تماشایشان کاری خستهکننده
است که حتی پردیس ملت را هم به خمیازه کشیدن وا میدارد.
فیلمهایی با ژست دغدغهمندی و نمایش سطحیترین نیازهای
جامعه _ مانند نمایش زنی که با موتور پیتزا جابهجا میکند! _ که
با بودجههای دولتی ساخته میشوند و بدون احتیاج به استقبال و
بازگشت سرمایه سر از کشوهای فارابی و ...در میآورند یا در بهترین
حالت موجب جمع شدن جمعی از بازیگران فشن سینما و آدمهای
عشق سلفی با آنها و دیده شدن سرمایهگذار مشکوکش در یکی از
مالهای پایتخت میشوند.
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ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  109ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺥ ﻓﻨﺎ ﺧﺴﺮﻭ ﭘﻼﻙ  73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
 941047ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1397/2/10ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/126847ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  109ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﻻﺋﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺳﻤﻦ ﻣﻮﻻﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﺭ
ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻤﻦ ﻣﻮﻻﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980216200876ﺷﻌﺒﻪ  262ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1396/11/18
ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  262ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/126824
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﻮﺵ ﻋﻄﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﻮﺵ
ﻋﻄﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980216200982ﺷﻌﺒﻪ  262ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
) 2ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/18ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  262ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/126843
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  .1ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺮﺍﺩ
ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ  .2ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ  .3ﺁﻳﺪﻳﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻋﻠﻴﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 405/720/929
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ
ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 198
ﻭ515ﻭ 519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  405/720/929ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 13/766/280ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺒﻠﻎ  502/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  241/887ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1396/6/5ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ
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خبر
از تحویل «جاده قدیم» به فجر تا آخرین وضعیت  4فیلم
تحویل فیلم «جاده قدیم» منیژه حکمت« ،امیر» و «آهوی پیشونی سفید» به
دبیرخانه فیلم فجر و در کنار این خبرها ،انصراف فیلم «اتاق آسانسور» برای
تقاضای حضور در این رویداد از جمله خبرهای تولید سینما در روز  3دی ماه
است.
به گزارش ایسنا« ،جاده قدیم» جدیدترین ساخته منیژه حکمت تحویل دبیرخانه
جشنواره فیلم فجر شد .این فیلم که در سکوت خبری مقابل دوربین رفت این روزها
آخرین مراحل آماده سازی اش را طی میکند و برای نمایش در سی و ششمین جشنواره
فیلم فجر آماده خواهد شد .در خالصه داستان «جاده قدیم» با بازی مهتاب کرامتی و
آتیال پسیانی آمده است« :در آستانه سال نو مینو به خانه نمی رسد »...این فیلم چهارمین
ساخته سینمایی حکمت پس از ده سال دوری از فیلمسازی است .او که در سال های اخیر
بیشتر به عنوان تهیه کننده و پخش کننده فعالیت داشته پیش از این فیلم «زندان زنان»،
«سه زن» و «الالیی» راساخته است.
تدوین «آقای سانسور» به زودی به پایان میرسد
فیلم سینمایی «آقای سانسور» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیهکنندگی غالمرضا
گمرکی در حال حاضر آخرین مراحل مونتاژ خود را پشت سر میگذارد و بزودی وارد
مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی خواهد شد .تدوین این فیلم برعهده نازنین مفخم
است .تصمیمگیری برای تعیین زمان دقیق اکران «آقای سانسور» به بعد از اتمام مراحل
فنی و دریافت پروانه نمایش موکول شده است .اولین ساخته سینمایی علی جبارزاده قرار
بود در جشنواره سی و ششم فیلم فجر به نمایش درآید که در نهایت سازندگان تصمیم
گرفتند این فیلم را به طور مستقیم برای اکران عمومی آماده کنند .محمدرضا فروتن ،بهرام
افشاری ،بهاره رهنما ،بهنوش بختیاری ،امید روحانی و محمود پاکنیت از بازیگران این
فیلمسینماییهستند.
« امیر» تحویل دفتر جشنواره شد
با پایان فیلمبرداری ،نسخه اولیه فیلم سینمایی «امیر» روز گذشته به دفتر سی و
ششمین جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد .فیلمبرداری فیلم سینمایی« امیر» به تهیه
کنندگی سید ضیا هاشمی و نویسندگی و کارگردانی نیما اقلیما به پایان رسید .میالد کی
مرام ،هادی کاظمی ،بهدخت ولیان ،مصطفی قدیری ،روشنک سه قلهگی و وحید منافی،
از بازیگرن این فیلم هستند.
صداگذاری فیلم سینمایی «پیشونی سفید »2آغاز شد
علی ابوالصدق در حالی صداگذاری فیلم سینمایی «پیشونی سفید »2را در دست گرفت
که این فیلم در انتظار رای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر به سر میبرد .بخش قابل
مالحظهای از این فیلم در ژانر کودک و نوجوان را نیز حرکات موزون در بر گرفته و
کمال رضوی سرپرست گروه راشا عهدهدار طراحی این حرکات بوده است .در خالصه
داستان فیلم سینمایی «پیشونی سفید »۲آمده است« :اختاپوس از درون یک غار امورات
قلعه را فرمانروایی میکند ،او برای به دام انداختن آهوها و نوشیدن عصاره تن آنها بل
ی سفید از قلعه فرار میکنند .از
بله را به خدمت گرفته است اما آهوها با نقش ه پیشون 
ی سفید برگشته تا آهو را از ساالر یعنی پدر خواندهاش پس
سوی دیگر مادر آهوی پیشون 
بگیرد و پیشونیسفید به دلیل رنجش از ساالر ،میخواهد به پیش مادرش بازگردد اما». ..
محمدرضا شریفینیا ،پژمان بازغی ،لیال اوتادی ،حسام نواب صفوی ،ترالن پروانه و ارسالن
قاسمی در «پیشونی سفید  »۲ایفای نقش کردهاند .همچنین فیلم سینمایی «درخونگاه»
به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیهکنندگی منصور سهراب پور تحویل دفتر جشنواره
فجر شد بازیگران این فیلم عبارتند از امین حیایی ،ژاله صامتی ،مهراوه شریفی نیا  ،نادر
فالح  ،محمود جعفری ،منصور شهبازی ،افشین سنگ چاپ ،فاطمه مرتاضی و پانته آپناهی
با حضور جمشید هاشم پور و ...در خالصه داستان فیلم سینمایی «درخونگاه» آمده است:
ظهری میآید تابسازد!

انا هلل و انا الیه راجعون
الیسدها شیء الی یوم القیامه
اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه
ّ
خبر درگذشت عالم جلیل القدر و مبارز و مجاهد انقالبی
حضرت آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی موجب تأثر و
تألم فراوان گردید.

اینجانب این ضایعه را به آیت اهلل سید شرف الدین ملک
حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه وبویراحمد ،
بیت مکرم آن مرحوم ،مردم شریف ایران تسلیت گفته و از
خداوند متعال عل ّو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و
اجر جزیل برای خانواده ایشان مسألت دارم.

سعید محوری

درگذشت عالم پرهیزکار ،روحانی مبارز و انقالبی آیتاهلل
حاج شیخ محیالدین حائری شیرازی اساتید اخالق ،نماینده
سابق ولی فقیه در استان فارس و عضو ادوار مجلس خبرگان
رهبری ،موجب تاثر و تاسف گردید.
اینجانب این ضایعه را به آیت اهلل سید شرف الدین ملک
حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه وبویراحمد ،
بیت مکرم آن مرحوم ،مردم شریف ایران تسلیت گفته و از
خداوند رحمان و غفار برای آن فقید سعید ،رحمت و مغفرت
و برای بازماندگان صبر و سالمت آرزومندم.

فرشاد صادقی
مدیر عامل سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهرداری یاسوج
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