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اخبار
استقبال از پيکر  55شهيد
دوران دفاع مقدس

در مراســم استقبال
از پيکــر مطهــر
شهداي تازه تفحص
شــده دوران هشت
ســال دفاع مقدس
جمع زيــادي از مردم اهواز و شــهرهاي
ديگر خوزســتان مانند هفتگل ،باغملک،
مسجدسليمان ،رامهرمز و خرمشهر حضور
داشتند .به گزارش تسنيم ،پيکر مطهر 55
شهيد دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه وارد
ميهن اسالميشــد .مراسم ورود پيکرهاي
مطهر اين شهدا ساعت  9صبح سهشنبه در
مرز شلمچه با حضور عموم مردم خرمشهر
و آبادان برگزار شــد .پيکر مطهر اين شهدا
پس از ورد به کشور به معراج شهداي اهواز
منتقل شــد .مراسم استقبال از پيکر مطهر
اين شهدا ساعت  20شب گذشته در معراج
شــهداي اهواز (پادگان شهيد محمودوند)
واقع در اهواز ،ســهراهي خرمشهر بهسمت
انديمشک برگزار شد .پيکر مطهر اين شهدا
جهت انجام عمليات شناســايي هويت ،به
ستاد معراج شهداي مرکز در تهران منتقل
خواهد شد.
علت توقف توليد سريال «چمران»

مهدي چمران ،رئيس شوراي شهر تهران و
برادر شهيد مصطفي چمران در گفتوگو با
فارس ،درباره توليد سريال «چمران» گفت:
مدتي قبل جليل سامان مشغول نگارش اين
سريال بود ،اما سازمان صداو سيما نتوانست
بودجه الزم را براي توليد اين سريال مهيا کند
و سامان هم دســت از نگارش کشيد .وي
ادامه داد :جليل سامان معتقد بود مسئلهاي
که در اين ســريال بيان ميشود بسيار مهم
است و نميتواند به کمتر از اين رضايت دهد
و ميگفت اگر بخواهم به کمتر راضي شوم،
ظلم کردم .چراکه بايد به همه ابعاد و زواياي
زندگي شــهيد چمران به درستي بپردازم و
نميشود کم کاري کرد .چمران نظر خود را
درباره فيلم «چ» ابراهيم حاتميکيا نيز عنوان
داشت :به اين دليل که از ابتداي توليد همراه
گروه بودم ،نميتوانم بگويم ديدم و پســند
کردم .آنطور که ميخواستم ايدهآل نشد اما
فيلم بسيار خوب،جالب و ارزشمندي بود،اما در
کل با چمران واقعي فاصله بسياري داشت.
انتشار کتاب خاطرات يک دانشجوي
ايراني از تحصيل در فرانسه

کتــاب «خاطــرات
سفير»شاملخاطرات
يک دانشجوي ايراني
از تحصيل در فرانسه
منتشر شد .به گزارش
مهر ،انتشارات سوره مهر کتاب «خاطرات
سفير» شــامل خاطرات نيلوفر شادمهري،
عضو هيات علميدانشــگاه هنر را منتشر
کرده که شــامل خاطراتي از تحصيل يک
دانشــجوي ممتاز ايراني در فرانسه است.
شادمهري در بخشــي از مقدمهاي که بر
کتاب خاطرات خود نوشــته ،آورده اســت:
پايم که رســيد به فرانسه ،با اولين رفتارها
و ســؤالهايي که درباره حجابم ميشد و
بهخصوص درباره وضعيت و شرايط ايران،
متوجه شــدم آنجا کســي من را نميبيند.
آ ن که آنها ميديدند و با او ســر صحبت
را باز ميکردند يک مسلمان ايراني بود؛ نه
نيلوفر شادمهري .آنها چيز زيادي از ايران
نميدانســتند .اگر بخواهم دقيقتر بگويم،
شــناختي که از ايران داشتند فاصله زيادي
حتي با واقعيت داشت؛ چه رسد به حقيقت .و
من شدم «ايران»! من بايد پاسخگوي همه
نقاط قوت و ضعف ايران ميبودم.

رشد گفتمان انقالب محصول رقابت در فضای باز

گروه فرهنگ و هنر :برنامه تلويزيوني «جهانآرا» با
موضوع «گفتمان انقالب و عرصه ناگشوده سينماي
مستند» به صورت زنده روي آنتن شبکه افق سيما
رفت .به گزارش تسنيم ،مهمانان اين برنامه محسن
اسالمزاده ،محمدباقر شاهين و محمدصادق باطني
سه نفر از مستندسازان جوان کشور بودند .شاهين
در ابتداي گفتگو به مســتند «ادوارد» اشاره کرد و
گفت :اين مســتند درباره اولين اسير ارمني جنگ
ايران و عراق اســت که  9سال اســارت و دوازده
ســال حضور در ســازمان مجاهدين خلق و يازده
سال زندگي در غربت را تحمل کرده است .ساخت
اين مســتند از پيدا کردن او تا توليد کار سه سال
طول کشــيد .اين اثر در يازدهمين دوره جشنواره
فيلم مستند ايران «سينماحقيقت» موفق به دريافت
جايزه شــد .باطني درباره اين کار مطرح کرد :اين
مســتند جسورانه است .چون تضادهاي ادوارد او را
شخصيت جذابي کرده است .در مستندهاي پرتره
انتخاب سوژه مناسب  50درصد کار است و اين اثر
از نظر انتخاب سوژه دقيق بود .خوشحالم جشنواره
امســال با اين مســتند خوب تمام شد .اسالمزاده
در خصوص «ادوارد» خاطرنشــان کــرد :اين اثر
منحصر به فرد اســت و با وجودي که مستندي با
روايت تاريخي اســت هيچگونه تصوير آرشيوي در
آن نميبينيم .روايت مســتند خارج از ايران است
و همين به باورپذيري و نگاه مســتقل کارگردان
و شــخصيت آن کمک ميکند ،چون اگر با عضو
برگشتهاي از منافقين در ايران صحبت کنيد ممکن
اســت خيليها بگويند او تحت فشار آن حرفها را
زده است.
داستاني جريانسازتر است يا مستند؟

باطنــي در خصوص وضعيت ســينماي مســتند
ايــران بيان کرد :بهتر اســت وضعيت ســينماي
مستند ايران را در مقايسه با سينماي داستانيمان
بيان کنيم .ســينماي داســتاني در ايران و جهان
بيشتر مورد توجه ،ســرمايهگذاري ،جريانسازي و
موجسازيهاي خبري و رسانهاي است و ستارهها
معمو ًال به اين بخش از سينما تعلق دارند .سينماي
مستند ما بهشدت شريف اســت و انعکاسدهنده
جامعتر کليت اتفاقاتي اســت که در کشورمان از
نظر اقليم ،لهجهها ،زبانها ،نســلهاي مختلف و
تنوع موضوعات و ژانرها ميافتد ،مث ً
ال مستندهاي
حياتوحش ،باستانشناسانه ،تاريخي ،قومنگارانه،
پرتره ،بحران ،ورزشي و ....سينماي داستاني ما در
برخي ژانرها مثل اجتماعــي گير کرده و به تکرار
افتاده اســت .وي افزود :مستندســازهاي ما بارها
نشــان دادهاند در مســائل روز کشور واکنشهاي
بيشتر و جديتري بروز ميدهند ،مث ً
ال در جشنواره
ســينماحقيقت دو مســتند راجع به پالسکو بود.
مستندســازهاي بحران آثار جدي در باره وقايع آن
سوي مرزها ميسازند که در جشنوارههاي مختلف،
از جمله ســينماحقيقت ديده ميشوند .ما سينماي

که در مستندها روايت ميشود دچار جعل و نقصان
شود که اين براي جريان انقالبي اين حوزه بهمنزله
هشداري است که جهت فعاليت در اين حوزه از قبل
اتاق فکرها تشکيل شده باشد .شاهين نيز هدفمند
کردن توليد آثار براي شــرکت در جشنواره حقيقت
را امري مهم براي پيشبرد اهداف جشنواره برشمرد
و عنوان کرد :بهنظر ميرســد برنامهريزي قوي و
مسير تعيينشــدهاي براي پيشبرد اهداف جشنواره
وجود ندارد .در سالهاي گذشته فيلمهاي فاخري
توليد شــدند که حتي در اين جشنواره اجازه حضور
پيدا نکردند ،ولي در جشنوارههاي داخلي و خارجي
ديگر جايزه هم گرفتند.
رشد مستند درگرو توجه به موضوعات روز

داستاني را شــوخي گرفتهايم و اينطور نيست که
سينماي داســتاني نشدنيها را ميسازد و سينماي
مستند شــدنيها را .اين منتقد در خصوص کليشه
شدن شــيوههاي روايت مســتند خاطرنشان کرد:
نبايد به بهانه کليشــه و تکرار شدن يک نوع شيوه
روايت يا ژانر آن را کنار گذاشت ،بلکه هر مستندي
مقتضاي خاص خودش را دارد .آنچه که کليشــه
ميشود زاويه نگاه مستندساز است.
موج دوم جريان روايت فتح

وي اشــاره کرد :ما مــوج دوم روايت فتح و نتيجه
تالشهاي شــهيد آويني ،رضــا برجي ،جعفريان،
نادر طالبزاده و فارسي هستيم که اين موج را راه
انداختند .اما هميشه مستند انقالب اسالمي ،مستند
بحران و اينگونه مســتندها در حاشيه هستند .به
نظر عدهاي مهمترين مستند اجتماعي است .امسال
آثار زيادي در حوزه مســتند تاريخ انقالب و بحران
در جشنواره حضور داشتند و بخش آويني از مدعيان
سينماي ملي بيشتر بود .خودم با دو مستند «آقاي
دادستان» و «قصر قند» در يازدهمين دوره جشنواره
بينالمللي ســينماحقيقت شرکت کردم .وي تأکيد
کرد :االن در روايت تاريــخ انقالب صفبندياي
در حال شکلگيري اســت که هر کسي کار قوي
نســازد باخته اســت .همه بايد بيايند و کار بسازند
و ســکوت را کنار بگذارند .شــاهين در نقد «تنها
ميان طالبان» شــرح داد :چندين بار در افغانستان
بودم و شــناختي از اين کشــور و فضاي حاکم بر
اين کشــور دارم .برايم مهم است که نگاه فيلمساز
نسبت به آنچه که ميسازد چيست .وقتي اولين بار
اين مســتند اکران شد از اسالمزاده پرسيدم آيا آن
را براي بچههاي افغانستان اکران کردي يا نه؟ که
هنوز جوابي به من نداده اســت .فيلم از لحاظ فني
يعني روايت ،فيلمبرداري و کارگرداني خوب است،
اما به نظرم مشــکل محتوايي دارد .باطني راجع به
اين مســتند گفت :جسارت مستندساز براي حضور
در چنين فضايي قابل تحسين است .مستند بحران
با مختصات خاصش ژانري جديد و ويژه بچههاي

طنزنويس بايد متکي به نظام انديشه قوي و عميق باشد
اسماعيل اميني در 117اُمين
نشســت دگرخند با موضوع
معرفي و بررســي مجموعه
شعر طنز «بوقلمان» اثر سعيد
طاليي گفت :معيار شــناخت
طنز ،يکــي زبــان و بيان و
ديگري نــوع نگاه طنزنويس
به موضوعات پيرامونش است.
موضوعي که طنزنويس به آن ميپردازد ميتواند
بسيار ساده باشد؛ اما نوع نگاه و استفاده طنزنويس
از اين موضوع است که اثري خالقه و عميق را
به وجود ميآورد .به گزارش فارس ،وي با بيان
اينکه اين روزها با مسئله تعريف طنز در ادبيات
مواجه هستيم ،اظهار کرد :اغلب گفته ميشود،
طنز خوب ،طنزي است که حرف مردم را بگويد
و هر فردي در جامعــه ،حرفها و دغدغههاي
شخصي خود را دارد .مردم دغدغههاي کوچک
و بــزرگ دارند ،اما اين دغدغههــا در ماهيت،
هيچ تفاوتي براي طنزنويس ندارند؛ چرا که اگر
طنزنويس متکي به نظام انديشه قوي و عميق
نباشــد ،درباره هر چيزي که بنويسد مضحک
خواهــد بود و در نهايت تنهــا با موجها حرکت
خواهد کرد .وي ادامه داد :معيار عامتري که براي
طنز در نظر ميگيرند ،اين است که خندهدار باشد،
اين هم معيار ارزيابي طنز نيســت .برخي متون
خندهدار هستند و برخي نيستند و در هيچ جايي

اجرائیه مشخصات محکوم له-1 :باقر عبرتاوی نام پدر خضیر شغل آزاد نشانی محل اقامت
شادگان خیابان والیت –  15خرداد جنب مدرسه عفاف مشخصات محکوم علیه -1 :محمد
چنانی نام پدر عبدالواحد شــغل  -نشــانی محل اقامت مجهول المکان محکوم به :به موجب
دادنامه شــماره  751/1/95د.ح مورخ  95/12/24شــورای حل اختالف شهرستان شادگان
حــوزه مرکزی محکوم علیه محمــد چنانی محکوم به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال با
احتســاب تأخیر تأییدیه از تاریخ چک  93/6/10و مبلغ چهارصد و بیســت و پنج هزار ریال
بابت هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی در حق محکوم له باقر عبرتاوی می باشد .به استناد
ماده  33قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجراییه ظرف ده
روز مفــاد آن را بموقع اجــرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و
مفاد رای بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای
احکام دادگستری صورت می پذیرد.
نصیریان قاضی شورای حل اختالف مجتمع مرکزی شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای مکی شهرت حزباوی نام پدر شرهان بشناسنامه  182صادره
از شــادگان درخواســتی بخواســته صدورگواهی حصروراثت تقدیــم و توضیح داده که
پسرش مرحوم حسین شهرت حزباوی بشناســنامه  1890820113صادره از شادگان در
تاریخ  1396/1/12در شــادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با
مشخصات فوق (پدر متوفی) -2 .مطیره حزباوی بشناسنامه  23087متولد  1360/4/1و کد
ملی  1898449848صادره از شادگان(.مادر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت
نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
نصیریان قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت بانو ســلوه شــهرت عموری نام پدر مکی بشناسنامه  423صادره از

نوشته نشــده است که متني
که خندهدار نباشد طنز نيست.
همچنين معيــار ديگري که
براي طنز قائل ميشوند ،اين
است که طنز هر چه بيپرواتر
و گستاختر و فحاشتر باشد،
طنز بهتري اســت .تعدادي
طنزپــرداز داريم کــه از اين
طريق معروف شدهاند و علت معروف بودنشان
تنها اين است که خوب فحش ميدهند .اميني
خاطرنشان کرد :نقد من بر بي پروا بودن برخي
طنزنويسان از منظر سانسور و عرف و اين گونه
مسائل نيســت .در هيچ کجاي دنيا ،نشريات و
رسانههاي تخصصي طنز ،بيپروايي و فحاشي
را در خود جاي نميدهند و کســي که فحاشي
نميکند ،به اين دليل نيســت که جسارتش را
ندارد ،بلکه نقد خود را از دريچه هنر ارائه ميکند.
اين نويسنده و شــاعر عرصه طنز کشور گفت:
گزندگي اثر هم يکي ديگر از معيارهايي اســت
که باعث ميشــود مخاطبان تصور کنند هر که
گزنده تر مينويســد ،طنازتر است ،که اين نوع
نگاه هم اشتباه است .در واقع معيار شناخت طنز،
يکي زبان و بيان و ديگري نوع نگاه طنزنويس به
موضوعات پيرامونش است .اين نشست با حضور
دکتر اسماعيل اميني ،سيد اکبر ميرجعفري و سعيد
طاليي ،دوشنبه در حوزه هنري برگزار شد.

انقالبي است .اساس ًا جريانهاي ديگر نميتوانند به
سمتش نزديک شوند .در اين مستند به ظرافتهايي
توجه شده بود که آن را نهتنها در ايران ،بلکه در دنيا
متفاوت ميکند.
دههشصتيها پيشگام روايت تاريخ معاصر

اسالمزاده در خصوص سينماي مستند اشاره کرد:
عدهاي آن را عرصهاي براي تجربه کردن ميبينند
تا بتوانند وارد ســينماي داستاني شوند ،اما عدهاي
مثل شاهين دنبال رشد در سينماي مستند هستند.
در ادامه باطني در باره جشنواره سينما حقيقت سال
جاري و توجه به مســتند تاريخ معاصر با نام بردن
از چند مستند مثل «قائممقام»« ،ترور سرچشمه»،
«ادوارد»« ،ارثيــه پــدري» و «آقاي دادســتان»
و با بيان اينکه ســازنده بيشــتر اين مستندها دهه
شــصتيها هســتند گفت :دهه شــصتيهاي با
گرايشهــاي مختلف سياســي و ايدئولوژيک به
گذشــتهاي برميگردد که آن را درک نکرده و اين
خبر از يک اتفاق ميدهد که بايد راجع به آن حساس
شد .وي با اشاره به ساخت مستند «پرزيديت ،آکتور
سينما» و عدم حضور آن در جشنواره حقيقت اظهار
داشت :بهنظر ميرســد بعضي از انتخابهاي اين
جشنواره سياسي يا حداقل غيرسينمايي است ،چون
اين مستندها بهلحاظ فني هيچوقت ضعيف نبودند.
اســامزاده هم در اين راســتا با اشاره به موفقيت
شبکه بيبيسي در حوزه مستندسازي علت آن را
سکوت مجموعههاي مستندسازي در ايران دانست
و اظهار داشت :االن شاهد اين هستيم که ساخت
مســتند در ايران بسيار جدي شــده و جريانهاي
مختلف با نگاههاي مختلف وارد اين حوزه شدهاند،
کمااينکه نقدهاي زيادي به دو طرف وارد اســت،
ولي فضاي بازي شکل گرفته و در اين بين کسي
برنده است که حرفي براي گفتن داشته باشد .وي
با تأييد اين مطلب که بايد روايت دقيقتري از وقايع
وجود داشته باشد تا جايي براي جعل روايات باقي
نماند تصريح کــرد :حضور جريانهاي مختلف در
حوزه مستندسازي باعث شده تا بعضي از اتفاقاتي

باطني در باره اوضاع و احوال سينماي ايران با تأکيد
بر معلم بودن خود قبل از عنوان مستندساز تصريح
کرد :موضوعي که بايد در حوزه ســينماي مستند
توجه کرد شــکاف نســلي بزرگي است که ميان
متولدين دهه  80با قبل اتفاق افتاده اســت و بايد
اين شکاف را فرياد بزنيم .وي در باره اين موضوع
توضيح داد :بايد اين را قبول کنيم که نوجوان اين
نسل عجيب و غريب را در اين عرصه بهطور کلي
رها کرديم ،کمااينکه مستندها هم يک ويژگي بسيار
خاصي دارند که خيلي بزرگسال هستند و شايد افراد
زير  18ســال نتوانند با آن ارتباط برقرار کنند .اين
مستندساز مشکل دوم در حوزه مستندسازي ايران
را عدم توجه به موضوعهاي روز دانست و تشريح
کرد :اگر از بســياري از افراد جامعه مشــکل اول
جامعه را بپرســيد بدون شــک مباحث معيشتي را
مطرح ميکنند ،در حاليکه مســتند خوبي در اين
حوزه ســاخته نشده و مستندسازها اص ً
ال درباره آن
فکر هم نميکنند .هرچند يک يا دو مستند در حوزه
اشتغال ساخته شده ،ولي مستندسازهاي ما تمرکز
خود را فقط روي شخصيتها گذاشتهاند .در ادامه
اسالمزاده در واکنش به کساني که ميگويند مستند
مخاطب ندارد با بيان اينکه مخاطب را توليدکننده
مستند بايد بسازد با اشاره به توليد و پخش مستند
«آخريــن روزهاي زمســتان» اعــام کرد :طبق
نظرســنجيهايي که در هنگام پخش اين مستند
انجام ميشد اين مستند مخاطب بيشتري نسبت به
سريالهايي که در همان ساعت از شبکههاي ديگر
پخش ميشد داشت .شاهين هم در همين زمينه با
بيان اينکه در اين چندسال مستند به جايگاه واقعي
خود در ايران رسيده اســت ابراز کرد :با اين وجود
هنــوز خيلي بايد در اين حــوزه فعاليت کرد .نبايد
سينماي مستند را فقط در قالب تلويزيون تماشا کرد
و بهنظر ميرســد اگر نگاه جديدي به اين بخش
از هنر شود خيلي ميتواند در جذب مخاطب مؤثر
واقع شود .وي اضافه کرد :براي اينکه بخواهيم به
جايگاه اصلي سينماي مستند برسيم ،فقط متوليان
امر مسئول آن نيستند و خود مردم هم بايد در اين
امر دخيل باشند.

کشف استعدادهاي جوان و شناسايي سوژههاي بوميدر عمار
محمــد صــادق باطنــي،
مستندساز و مدرس سينمايي
کــه ســال گذشــته داوري
بخش «فيلم ما» جشــنواره
عمــار را برعهده داشــت در
گفتگــو بــا فــارس ،ضمن
اشــاره به فرارســيدن موعد
هشــتمين دوره اين رويداد
فرهنگي سينمايي گفت :در بخش «فيلم ما»
اين جشــنواره ،دو موضوع کشف استعدادهاي
ناشــناخته جوان در شهرســتانها و شناسايي
ســوژههاي بوميمورد توجه قرار گرفته است.
وي افــزود :از طرف ديگر با توســعه ابزارهاي
تکنولوژيک در حوزه تصويربرداري و کارهاي
بصري و در اختيار قرار گرفتن آنها در دســت
مردم ،اگــر حرفهايتر به بخــش «فيلم ما»
جشنواره مردميفيلم عمار نگاه کنيم با حوزهاي
پويا ،جدي و پر از سوژههاي بکر و بوميروبرو
خواهيم بود .اين مدرس سينمايي در ادامه گفت:
آثار ارســالي به دبيرخانه اين جشنواره در بحث
کميهمواره با رشدي صعودي روبرو بوده است
امــا به لحاظ کيفي ،در عيــن اينکه با افزايش
روبرو هســتيم ،روند آثار راضي کننده نيست.
باطني خاطرنشان کرد :نفس برگزاري ساليانه
جشــنواره مردميفيلم عمار ،عامل بسيار مهم
و تاثيرگذاري در افزايش ســرعت آثار ساخته
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شده و ارســالي به دبيرخانه
اين رويداد فرهنگي و هنري
است .اما نکته مهم اينجاست
که کيفيت آثار ارسالي در دوره
گذشته اين جشنواره تقريبا با
هــم برابــر بود .ايــن فعال
رسانهاي اضافه کرد :با توجه
به پيشرفت ابزار تکنولوژيک
تصويربرداري ،مونتاژ ،تدوين و صداگذاري در
حوزه ســينما ،به شدت با پتانسيل توليد محتوا
در حجم انبوه توســط مردم روبرو هستيم .اين
جشنواره اگر در حوزه زيرساخت و مزاياي ارائه
شده به فيلمســازان از جمله جايزه ،آموزش و
متصل کردن اين فيلمسازان به مجموعههاي
آموزش دهنده و توليدي نقش بســيار جدي و
مهميداشته باشــد ،موفقيتها و دستاوردهاي
مثبتــي را در حــوزه تربيت نســل جديدي از
فيلمسازان به دست ميآورد .باطني اضافه کرد:
از طرف ديگر ظرفيت توليد محتوايي که توسط
مــردم وجود دارد اگر در جشــنواره عمار مورد
اســتفاده قرار بگيرد کمک فراوان و بينظيري
به مردميتر شدن اين رويداد فرهنگي و هنري
ميکند .البته دســتيابي به اين موضوع منوط
به ســاماندهي و تحريک بازار بيانتهاي توليد
محتواي مردمياســت تا توليدات آن به سمت
جشنواره عمار متمايل شود.

اخبار
هشدار نسبت به تغيير
ذائقه شنيداري مردم

هادي منتظري از پيشکسوتان موسيقي
دستگاهي و موسيقي اصيل ايراني دوشنبه
شب در برنامه «چشم شب روشن» گفت:
ذائقه شنيداري مردم عوض شده؛ مافيايي
پشت اين قضيه است که خيلي خوب با
برنامهريزي کار ميکنند و تا اينجا موفق
بودهاند؛ اين موسيقي بيهويت باليي است
که بر سر ما آمده است .به گزارش فارس،
وي افزود :خانــه و خانواده ،ورزش ،فيلم
و ...در صداوسيما داراي شبکه تلويزيوني
هستند اما موسيقي و اصال هنر کانالي در
تلويزيون ندارنــد .اين نوازنده کمانچه و
ويولن تصريح کرد :در آموزشگاههايي که
حضور دارم ،افراد بيشتر يا گيتار دستشان
اســت يا دنبال آموختن پيانو هستند! نه
کســي تار را ميشناســد ،نه سه تار ،نه
کمانچه ،تنبــک ،ني و ...اين يک فاجعه
عمومياست .منتظري يادآور شد :موسيقي
ما ريزهخوار شــعر فارسي است .اشعاري
که انســان را به تعالي ميرساند .به غلط
ميگويند موسيقي ايراني غم انگيز است.
بله من هم قبول دارم که موسيقي ايراني
غم دارد .اما تعريف غم با غصه متفاوت
است .غصه مادي است ،غم معنوي است
و فضيلت دارد .وي که داراي نشان درجه
يک هنري از وزارت ارشــاد است ،تاکيد
کرد :جا دارد آموزشگاههايي که در سطح
شهر فعاليت دارند ،پااليش شوند .خيلي از
اين آموزشگاهها صالحيت تدريس ندارند
و اي کاش بازرساني بر کار اينها فعاليت
داشته باشند .همچنين دلم ميخواهد ساز
در اين رســانه ملي که حضرت امام (ره)
گفتند دانشگاه است ،نشان داده شود.
اهميت طراحي صحنه فانتزي در
«پيشونيسفيد»۲

علــي شــايانفر ،طراح صحنــه فيلم
سينمايي «پيشوني ســفيد» با اشاره به
حساســيتهاي طراحي صحنه در ژانر
کودک گفت :ذهن کودکان تاثيرپذيري
بااليــي دارد و در صــورت عــدم ارائه
خوراک مناسب ،فيلمساز و عوامل يک
اثــر براي کودک مخــرب خواهند بود.
وي در گفتوگو با ايسنا درباره طراحي
صحنه اين فيلم ســينمايي که در ژانر
کودک و نوجوان ســاخته شده است و
به تازگي فرم حضور در جشــنواره فيلم
فجر را پر کرده ،گفت :خوشبختانه دست
طــراح صحنه در پروژههــاي مرتبط با
سيدجوادهاشميباز اســت چراکه اهل
شــنيدن و تفسير است و به دليل اعتقاد
به خيال و رويا در کار کودک و اهميت
ويژه براي فانتــزي ،اجازه به کارگيري
خالقــت و ايدههاي متفاوت را به گروه
ميدهد .به هميــن دليل طراح صحنه
ميتواند به تصورات ذهني خود پر و بال
ن باز عمل کند .اين طراح
داده و بــا ذه 
صحنه با بيان اينکه اگرهاشميپيشنهاد
طراحي صحنه «پيشوني سفيد »۲را به
وي نميداد به دليل عالقه خاص به اين
اثر خود پيش قدم ميشــد ،بيان کرد :با
وجود آنکه هزينههاي اين فيلم بســيار
سنگين است ،اما تهيهکننده و مدير توليد
به دليل سالها فعاليت در حوزه کودک و
نوجوان و درک اهميت و ضرورت خلق
صحنهاي جذاب براي کودکان مانع کار
نشده و گروه طراحي صحنه نيز به خوبي
همراهي کردند.

بابت اصلی پول و ســودو خســارت تاخیر تادیه تا  ۱۱/۱۱/۱۳۹۵او مطالبه خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ  ۱۱/۱۱/۱۳۹۵تا اجرای کامل حکم به انضمام کلیه خســارات دادرسی به این
شــرح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اجما ً
ال و مفادا عنوان نموده است « :خوانده
ردیف اول به موجب تســهیالت گرفته شــده از بانک خواهان به تاریخ  ۱۵/۴/۹۵باضمانت
ســایر خواندگان از تسهیالت این بانک اســتفاده نموده و علیرغم مراجعات مکرر تا کنون
نســبت ایفای کامل تعهدات خود اقدامی ننموده اند)) دادگاه با عنایت به رونوشــت مصدق
قراردادمستند دعوا و مالحظه آن که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان حسب مورد به عنوان
متعهد و ضامن دارد و عدم ارایه هر گونه دلیل و مدرکی از ســوی خواندگان که حاکی از
یرداخت دین و براءات ذمه خویش باشــد ،ضمن اســتصحاب بقای دین ،دعوای حاضر را
وارد دانسته و مستندا به مواد  ۱۰۱۰ ،۲۳۰ ، ۲۲۰ ،۲۱۹ ، ۱۰و  ۱۳۰۱قانون مدنی ماده ۴۰۳
قانون تجارت ،ماده  ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانک
ها و مواد ۵۱۹ ،۵۱۵ ،۱۹۸و  ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۴۱۲/۹۰۲/۱۴۹ریال بابت اصل وام و
مبلغ  ۵/۱۲۸/۸۶۴شریال بابت سود تعلق گرفته ومبلغ 280/035/19ریال بابت تاخیر تادیه تا
 -۱۱/۴/۱۳۹۵وهزینه دادرسی مبلغ ۳۲۹/۸۷۱۹لو و حق الوکاله  ۵۹۷/۵۰۵/۶ریال و خسارت
تاخیــر تادیه از 11/11/95تاجرای کامل حکم طبق قرارداد مذکور به ماخذروزانه ۰۰۰/۱۵۸
ریال نیز می باشــد که در اجرای احکام مدنی محاســبه می گردد .رای صادره غیابی است
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت یاد شده
ظرف مهلت بیســت روز دیگر قایل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان
کردستان می باشد.
این آگهی وفق ماده ی  ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی جهت ابالغ به  -۱ابراهیم منبری فرزند
خلیل  -۲امین مفاخری فرزند خلیل که مجهول المکان اعالم شــده اند تنظیم گردیده و تاریخ
نشر آگهی تاریخ ابالغ محسوب می شود.م/الف2803:
مدیر دفتر شعبه دآدگاه عمومی حقوقی سنندج  -ابراهیمی

