ي کند
«عصر ايرانيان» آخرين اثر رضا اميرخاني را بررسي م 
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جشنواره لباس
هفتمينجشنوارهمدولباسفجردر
برجميالد،پذيرايبازديدکنندگاناست

مديرعامل برج ميالد درباره برپايي بخش
ويترين ملي هفتمين جشنواره مد و لباس
فجــر در اين برج گفت :اين برج به عنوان
يادمان ملي ايرانيان کوشيده تا تعامل خوبي
با جشنوارهها داشته باشد .به گزارش ستاد
خبري هفتمين جشــنواره بينالمللي مد و
لباس فجر ،علي درويشپور در پاســخ به
اين پرسش که براي برگزاري هر چه بهتر
بخش ويترين ملي در دوره هفتم جشنواره
چه برنامههايي داشــتهايد اظهار داشــت:
برنامههاي ما اختصاص دو فضا شــامل
گالريهاي غربي و شرقي برج ميالد براي
بخش نمايشگاهي بوده است و همچنين
تبليغات الزم را هــم در فضاي مجازي و
هم به صورت تبليغات شهري اختصاص
دادهايم .هفتمين جشنواره بينالمللي مد و
لباس فجر ،به همت کارگروه ساماندهي مد
و لباس کشور از ششم تا سيزدهم اسفندماه
همزمان در تهران و چندين استان کشور
برگزار ميشود.
رونمايي از طرح جامع ساماندهي
محصوالت حجاب و عفاف

نخستين همانديشي
 ۱۰۰توليدکننــده
محصوالت حجاب
و عفاف بــه منظور
رونمايي از طرح جامع
ســاماندهي محصوالت حجاب و عفاف
برگزار روز  25اســفندماه ساعت  ۱۰تا ۱۲
در ميدان قبا ،فرهنگسراي رسانه ميشود.
سيدمهدي جوادي ،يکي از اعضاي هيئت
مديره انجمــن توليدکنندگان محصوالت
حجاب و عفاف در گفتگو با مهر ،از برگزاري
اين نشست خبر داد و افزود :همه مسئوالن
دولتي و فرهنگي ،ادعا ميکنند نسبت به
اين گونه محصوالت بيتوجه نيستند و از
آن حمايت ميکنند ما در اين طرح مشخص
کردهايم هر کدام از دستگاههاي حاکميتي،
اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد ،صدا و سيما،
وزارت صنعت و معدن ،بخشهايي از سپاه
و ديگر نهادهاي متولي چه کاري ميتوانند
انجــام دهند .جــوادي بيان کــرد :آنچه
اهميت دارد درنظر گرفتن تسهيالت براي
توليدکنندگان محصوالت حجاب و عفاف
اســت .از کاهش تعرفه گمرک و ماليات
گرفته تا فراهم آوردن تســهيالتي براي
توليديها چون گرفتن مجوزهاي الزم و...
به عبارتي انجمن تشکيل شد تا تسهيالتي
را در اختيار اعضا بگذارد و مشکالت صنفي
اعضا را برطرف کند و زمينههاي رشــد و
تعالي اعضا را فراهم آورد.
طراحي زيورآالت
پبا موضوع خليج فارس

بخش زيورآالت هفتمين جشــنواره مد
و لباس فجــر با حضور حميد قبادي دبير
کارگروه ساماندهي مدولباس کشور آغاز
به کار کرد .به گزارش مهر ،حميد قبادي در
مراسم افتتاحيه بخش زيورآالت هفتمين
جشنواره مد و لباس فجر که ديروز در تاالر
وحدت برگزار شد ،با اشاره به اين که امسال
طراحان زيورآالت خليج فارس را موضوع
اصلي خود قرار دادهانــد ،گفت :عالوه بر
محصوالت اصلي به ملحقات از جمله کيف
و کفش و زيورآالت هم توجه داشتهايم و
طراحان جواهرات خليج فارس را موضوع
اصلي کار خــود قرار دادهانــد و عالوهبر
جغرافياي اين منطقه به صنايع دســتي
و پوشــش مردم اين منطقه توجه داشته
اند .وي ادامــه داد :براي مثال در طراحي
زيورآالت خود از نمادهايي چون برقع زنان
هرمزگان و سوزندوزي که در لباس زنان
بلوچ به کار ميرود ،استفاده کردهاند.

اخبار

َر ِهش از «خودبس» شدن توسعه شهري

گــروه فرهنــگ و هنــر« :من
ميخواستم از شهرم يک شخصيت
در بياورم» اين جمله ،شاکله منطق
داستاني آخرين اثر رضا اميرخاني را
ميسازد؛ «رهش» ،اثري که در باال
بردن تــب کتابخواني همانقدر
موثــر عمل کــرد کــه در آتش
انداختن به هيزم فضاي نقد ادبي،
بر يک استخوانبندي منحصر به
فرد استوار شده که بيآن ،تماشاي
نمايش ممکن است گمراهکننده يا
يا دستکم معمولي به نظر آيد .در
آخرين رمان اميرخاني به نســبت
آثار قبلي ،از عنصر اتفاق کاهش
داده شــده و بر شخصيتپردازي
افزوده شده است.
تهــران ،زني کــه جمهوري
اسالمي ،نازش را نکشيده!

شــخصيتهاي
«رهش»
داســتانهاي قبلي را به ارث برده
اما آن چه داســتانش را از قبليها
متمايــز ميکند ،تنهــا مضمون
«توسعه شــهري» نيست بلکه
شــخصيت زنانهاي است که در
نوع روايت درآميخته است« .ليا»،
راوي داستان در اوج قصه ،پرده از
وجه ديگر شخصيتش برميدارد و
با «تاي تانيث» واژه «مدينه» به
ماهيت شهري خود وصل ميشود.
حاال تهران ،زني اســت که نازش
را نکشيدهاند و در زنانگي خودش
درســت مثل «ليا» شــک کرده
است .اما سمتوسوي نقد نويسنده
به هجوم مدرنيته بازنميگردد که
اگر برميگشــت نقد بايد از قاجار

شروع ميشــد .با اين حال قاجار
که زنبارهتر بوده کاخ گلســتان
و شمسالعماره براي تهران علم
کــرده و حتي پهلــوي هم يک
ميدان شــهيادي ،پشت قبالهاش
انداخته اســت اما سيچهل سال
است که ديگر کسي براي تهران
کاري نکــرده اســت ،جــز يک
مصالي ناتمام که قرار بود حلقه
وصلش باشد و نشد.
شهرداري ،طبيب فريبکار است
و بسيج طبيب دلسوز

از همين جا پيکان نقد اميرخاني
به ســمت وجه تمدني توســعه
شهري نشــانه ميرود .اگرچه در
ريشهابي و آسيبشناسي در اين
قصه محــدود به تاريخ جمهوري
اسالميهستيم اما تقابل آدمهاي
خــوب و بد و چيزهــاي مثبت و
منفي در زميــن گفتمان تمدني
انقالب اســاميچيده ميشوند.
تهران ،غصه مصالي ناتمام دارد
و آن چه «ليا» ،متحد شخصيتي
تهــران را دلتنــگ ميکند درد
«خودبس» شــدن شهري است
که به جرم هرزگي ،طبيبانش هم
او را فريب ميدهند .اما مسئله به
همين جا ختم نميشــود؛ ليا ،هم
بعد زنانگي شهر را بازگو ميکند
و هــم بعد مادرانگــي خودش را
و در اين ميــان ،دوگانهاي که در
تصويرســازي طبيبان فريبکار و
دلسوز شهر حفظ ميشود ،سازوکار
دره م اما دوستداشــتني بسيج
در برابر ســاختار خوشپوش اما

بروکراتيک شهرداري است .قاب
«زني چادري با فرزندي که چفيه
و کپسول اکسيژن به همراه دارد»،
تصوير چشــمنوازي از برساخت
همين دوگانه است .ليا يا تهران،
طبيبــش را پيدا کرده اســت اگر
شهرداري بگذارد!
زنانگي ،وجه سلبي تمدنسازي
است و مادرانگي ،وجه ايجابي

انتقال نقطهنظر روايت با ترفند قرار
گرفتن در چشم صفورا آن هم با
جمله «زنم آيا من؟!» به عنوان پل
اتصال ليا و تهران ،تدوين مناسبي
با ظرفيت باالي تصويري اســت
که از اين رهگذر ،مسئله زنانگي و
مادري از نگاه نويسنده نيز مطرح
ميشــود .اميرخاني ،خود در اين
باره ميگويد« :توســعه در خانه
رخ ميدهد و در دست زنان است.
توسعه يعني تربيت کودکان و بار
اصلي تربيت بر عهده زنان است.
تمدن سازي هم بار اصلياش بر
دوش زنان اســت که کودکان را
در باليــن خود پرورش ميدهند و
لذا روشن اســت که راوي چنين
داســتاني زن بايد باشد .زني که
فرزندي که به دنيــا آورده داراي
نقص اســت و اين نقــص او را
عاصي و عصبي کرده اســت».
بنابرايــن ليا و صفــورا ،بر محور
تفاوت «مادري» ،نقش متفاوتي در
وجه ايجابي تمدنسازي در قصه
بازي ميکنند درحالي که در محور
مشترک «زنانگي» از وجه سلبي،
نقش مشابهي در داستان دارند.

تخريبکنندگان ميراث فرهنگي بايد
خود را در برابر مردم ببينند

تحليــل زيرســاختي قصه،
تکبعــدي اســت و نقــدش،
راديکال!

اما منظر نويســنده آن اســت که
طبابت شهر حالت دوري پيدا کرده
و اين «خودبس» شدن ،محصول
ساختار منافقپرور نظام ديوانساالر
شهرداري اســت .از سوي ديگر،
خالصه کردن آســيبهاي توسعه
شــهري در اين شــکل از نقد و
اجتنــاب از چندفاکتــوري ديدن
تقصيرها و قصورها ،نوعي کاناليزه
و راديکاليزه کردن نقد نويسنده به
موضوع را به شکلي اجتنابناپذير
به همــراه دارد« .عال» همان قدر
منفور و زشــت تصوير ميشود که
«فرازنده» و اين يعني «شهرداري»
با «بســازبفروشها» فرقي ندارد.
ســنت مادربزرگها و نوستالژي
تهران قديم ،بر تحليل زيرساختي
داستان ســايه مياندازد و نويسنده
هيچ تالشــي براي عميق شدن
در نقد گفتمــان مدرنيته رقيب در
توسعه شهري نميکند .چه کساني
اين الگوي توســعه را وارد کردند؟
کدام مبناي نظري و چه اقتضائات
سياسي و اقتصادي ،چنين فرهنگي
را به تهران تحميل کرد؟ مقصرها با
قاصرها چه فرقي دارند؟ و بسياري
سواالت ديگر که اگر با اثر اميرخاني
هميشــگي روبرو بوديم حتما اگر
پاسخ داده نميشــد الاقل مطرح
ميشد .همين مســائل هم نهايتا
باعث ميشود که پايانبندي تند و
نچسب ،قصه را ناکام و عقيم بماند.

آرمان زندگي متدينانه در جهان
مدرن به نقد سياسي تقليل داده
خواهد شد؟

اميرخاني در توضيح نقدهايي که به
سياسي شدن رويکرد رمانش شده
ميگويد« :من منتقد سرســخت
هر نوع مديريت سياسي در شهر
هستم .خواه آقاي نجفي باشد خواه
آقاي کرباسچي خواهآقاي قاليباف.
توسعه شهري مساله تمدني است
نه سياسي .براي همين است که ما
امروز در جمهوري اسالمينمادي
که نشــان از نظام ما باشد نداريم.
اين نمادسازي يک مسئله تمدني
و مربوط به توسعه شهري است.
نبايد اين مســاله را سياسي تلقي
کرد ».اما آن چه ســبب ميشود

اين اعترافات از ســوي منتقدان
جدي گرفته نشود ،همين رويکرد
تکبعــدي داســتان در تحليل
آسيبهاست .اين درحالي است که
رويکرد تمدني اميرخاني ،قابلانکار
نيســت و در برابر ايــن رويکرد،
نقد دستههاي سياســي ،چندان
اولويتمند به نظر نميرســد .او،
خود دراين باره ميگويد« :آرمان
من زندگي متدينانه و ديندارانه در
جهان مدرن بوده و هست .برايم
مهم بوده که که کســي اثر من
را بخواند که کتابخوان باشــد نه
اينکه من با اثرم بخواهم کسي را
کتابخوان کنم .دوست داشتهام من
انتخاب شوم نه اينکه کسي را به
انتخابم وادار کنم».

مدير شبکه چهار سيما در «همانديشي علم ديني»:

گفتمان تحولخواه در علوم انساني ،خود را از دام بروکراسي بيرون بکشد!
به ذهن ميرسد اين است که متأسفانه گفتمان تحول
علوم انســاني و گفتمان علم ديني بيشتر از اين که بر
هويت ايجابي خودش تکيه کند ،بر شــناخت خودش
از تمدن غرب تکيه کرده اســت .بله ،جدال دو تفکر و
دو تمدن حق و باطــل و آغاز از اين که ما چه چيزي
را نميخواهيم و چه نميخواهيم باشيم ،مهم است اما
تمرکز چهل ساله ما بر غيريت و ساختن هويت خودمان
بر اساس جدي گرفتن بيش از حد غير خودمان ،باعث
ميشود که آن هويت ايجابي شکل نگيرد.

معينيپور در نشســت «همانديشي علم ديني» که به
همت بنياد معنا در بنياد پژوهشهاي آســتان قدس
رضوي برگزار شد ،گفت :متأسفانه گفتمان علم ديني
بيشــتر از اين که بر هويت ايجابي خودش تکيه کند،
برنقــد غرب و غيريت ســازي با تمــدن غرب تکيه
کرده است .به گزارش مهر ،مدير شبکه چهار و عضو
هيأت علميدانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت :فکر ميکنم
مهمترين مزيت اين نشست ايجاد يک زمينه تعايش
علميو همزيستي معرفتي است و اين جلسه ميتواند،
در نقد غرب ،گير کردهايم!
تب بتسازي و گير کردن در شخصيتها که متاسفانه
در ما غلبه دارد و مانع گذار براي شکلگيري يک تمدن او تصريح کرد :ما بيــش از حد در نقد غرب و در اين
مواجهه غيرمحورانهاي که در حقيقت هويت خودمان
همگراي کالن است ،را از بين ببرد.
را هم به واسطه آن تعريف ميکنيم ،گير کردهايم .اگر
ن مهمتر ميشوند!
اشخاص از نظراتشا 
معيني پور با بيــان اينکه در نظرات در باب علم ديني يک نگاه رو به جلو داشته باشيم و کميايجابيتر حرف
نقاط اشتراک خيلي بيشتر از نقاط افتراق است ،گفت :ميزديم و به مسئلههاي جمهوري اسالميدر دوره پس
عرف غلطي که در نظام علميما وجود دارد اين است از انقالب اسالميجدي نگاه ميکرديم چه بسا امروز
که اشخاص مهمتر از نظراتشان ميشوند و همگرايي دچار اين نميشــديم که بنشينيم بگوييم چهل سال
کجفهميبروکراتيک از تحول علوم انساني
تمدنــي در شــکل گرفتن يک نظريــه کالن خيلي کارهايي که کرديم بي ثمر بوده و هم ه چيز يک فرآيند
ضعيفتر تعريف ميشــود .وي ادامه داد :نکته بعد که سياســي بوده است .اين در حقيقت مواجهه بنده است عضو هيأت علميدانشــگاه باقرالعلوم در ادامه اظهار
نظامنامه جديد اکران از سوي سازمان امور سينمايي ابالغ شد

نظام اکران عادالنهتري در پيش است؟

اجراي نظامنامه جديد اکران از ســوي سازمان
امور سينمايي ،ســمعي و بصري ابالغ شد .به
گزارش روابط عموميســازمان امور سينمايي،
سمعي و بصري ،اجراي نظام نامه جديد اکران
ســالهاي  ۹۷و  ۹۸که در سه ماه گذشته در
جلسات پياپي با حضور کارشناسان و استفاده از
نظرات فعاالن حوزههاي پخش ،توليد و توزيع
آماده شــده بود با اتمام بررسي تغييرات الزم
در روز سه شــنبه  ۸اسفند طي نامهاي توسط
رييس سازمان امورسينمايي ابالغ شد .اين آيين
نامه که در جلســاتي با حضور رياست سازمان
ســينمايي نهايي شده است نسبت به آييننامه
ســال  ۹۵و  ۹۶داراي ويژگيهايي اســت که
طــي روزهاي آينده توســط معاونت نظارت و
ارزشيابي همســو با سياستهاي شفافسازي
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالميمنتشر خواهد
شد .از جمله ويژگيهاي نظامنامه جديد اکران
ميتوان به موارد ذيل اشــاره کرد )1 :افزايش
ســرگروهها از پنج به هفت سرگروه به منظور
ايجــاد امکان اکــران تعداد بيشــتري فيلم و

پيشــگيري از انباشــتگي نمايــش فيلمها در
مقاطعي از سال خصوص ًا ماههاي آخر سال)2 .
حفظ سقف اکران  ۲فيلم همزمان از يک دفتر،
عليرغم ،افزايش تعــداد گروههاي نمايش به
منظور ايجاد امکان اکران فيلم از دفاتر مختلف.
 )3تشکيل شوراي عالي اکران جهت رسيدگي
به عملکرد کارگــروه اکران و نظارت بر اکران
عادالنه و ايجاد تنوع در نمايش فيلمها با حضور
معاون نظارت و ارزشيابي سازمان امورسينمايي
و سمعي و بصري )4 .الزام به ثبت قرارداد حال،
آينده و به زودي فيلمها جهت برنامهريزي دقيق
و داشتن فرصت کافي براي تبليغات و معرفي
فيلمها )5 .تشکيل کميته انضباطي نمايش به
منظور نظارت دقيق بــر عملکرد دفاتر پخش
فيلم و سينماها جهت پيشــگيري از تخلفات
احتمالي )6 .مســئوليتپذيري بيشتر معاونت
نظارت و ارزشــيابي در حوزه نمايش و نظارت
بر اکران عادالنه فيلمها )6 .تسري يافتن نظام
نامه اکران به ظرفيت نمايش شهرســتانها و
تقسيم سالن بين فيلمها.

مفقودی جواز اســلحه شــکاری تک لول ته پر کوســه کالیبر  12ساخت
ترکیه به شماره  9637Sمتعلق به آقای ابراهیم خاندار فرزند احمد مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ظــرف مدت  ۲۰روز دیگر قابــل تجدید نظر در محاکــم عمومی حقوقی
سنندج می باشد .
قادر جنگ آزمای قاضی شعبه  ۴شورای حل اختالف سنندج

دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۴۰۰۳۸۵شعبه چهارم شورای حل
اختالف شهرســتان سنندج تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۷۵۲۴۰۰۹۳۶
خواهان :آقای توحید اماده شــندی فرزند محمد به نشــانی کردســتان
ســنندج خوانده :آقای عرفان کریمی به نشانی کردستان .سنندج .نایسر
روبه روی نایســر یدک فروشــی زاگرس ت  09189837746خواســته
مطالبه وجه بابت  ...گردشــکار :خواهان داد خواستی به خواسته فوق به
طرفیت خوانده باال تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت آن
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی اینک در وقت فوق العاده جلساموا
بتصدی امضاء کنندگان زیر تشــکیل اســت با توجه به محتویات پرونده
ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
«رای شــورا» در خصوص دعوی خواهای آقای توحید آماده شندی به
طرفیت آقای عرفان کریمی به خواســته مطالبه مبلغ 31/000/000ریال با
احتســاب خسارات تاخیر تادیه و دادرســی خواهان در این واسته خود
اظهار داشــته خوانده برابر دو فقره فاکتور تقدیمی اقدام به خرید قطعات
یدکــی خودرو نموده اما از پرداخت بدهی خودداری می نماید شــورا با
مداد و محتویات پرونده و اینکه خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیافته
و الیحه ای در دفاع از دعوی خواهان به شــورا ارائه ننموده است دعوی
خواهان را وارد دا .. ...ندا به مواد  ۵۲۲-۵۱۹ - ۱۹۸قانون آیین دادرســی
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  31/000/000ریال بابت اصل
خواســته و مبلغ  920/000ریال هزيمه رسمی و خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ تقدیم دادخواســت 96/5/18تا زمان اجرای حکم براساس شاخص
نرخ تورم بانک مرکزی را صادر و اعالم می نماید رای رو شــهابی است
و ظرف مدت  ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت آقای سعید نصیری بنیادآباد دارای
شناسنامه شماره  1043به شرح دادخواست به کالسه 1/96ش 1632/از
این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان نصراله نصیری بنیاد اباد به شناسنامه  525متولد  1321در
تاریــخ  95/6/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اســت به -1 :سعید نصیری بنیادآباد فرزند نصراله
شــماره شناســنامه  1043متولد  -2 54شــهال نصیری بنیادآباد فرزند
نصراله شماره شناسنامه  1044متولد  -3 55داود نصیری بنیادآباد فرزند
نصراله شــماره شناسنامه  58متولد  -4 66عمیدالدین نصیری بنیادآباد
فرزند نصراله شــماره شناســنامه  677متولــد  -5 40ادریس نصیری
بنیادآباد فرزند نصراله شماره شناســنامه  8شماره شناسنامه  8متولد
 -6 61شــادمان نصیری بنیادآباد فرزند جمشــیدعلی شماره شناسنامه
 13متولد  29اینجانب با انجام تشــریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصتیت نامه از
متوفی دارا باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد.خ/م.الف 1802
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین
آگهی وقت رســیدگی بدینوســیله به آقای پوریا عابدی که فعال مجهول
المکان بوده و در دســترس نمی باشد بنا به تجویز ماده  344قانون آئین
دادرسی کیفری و حسب دســتور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه
ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر مزاحمت و ضرب
عمدی به شــکایت/گزارش مریــم صفرخو پرونده کالســه  961423در

با بحثــي که اين چند وقت وجود دارد علي رغم علقه
علميو معرفتي که به اين اســاتيد دارم و از آنها بهره
ميگيرم .مدير شبکه چهار سيما ادامه داد :ايده تحول
علوم انســاني و علم ديني از ايده گذر کرده و به يک
جامعه علميو به يک ســرمايه اجتماعي رسيده است.
خيلي هم سريع پيش رفته است .اگر ما فکر بکنيم با
تکيه صرف بر نظرات اين اساتيدي که نظراتشان را
ميشنويم ،تحولي در نظام علميخودمان ايجاد ميکنيم
فکر اشتباهي است بلکه اين جامعه علميموجودي که
االن شکل گرفته و دارد رشد ميکند ،بايد تحول ايجاد
کند .پايههايمان را آن بزرگواران درست کردند ،مفاهيم
را شکل دادند و فکر ميکنم نسل جديدي که جامعه
علميبر اساس آن شکل گرفته دارد پيش ميرود .چهار،
پنج ســال پيش اگر شما از تحول علوم انساني و علم
ديني حرف ميزديد کام ً
ال در حاشيه و انزوا بوديد ولي
در حال حاضر اين بحث کام ً
ال تبديل به يک گفتمان
شده است و سرمايه اجتماعي دارد.

داشــت :يک اتفاقي که در اثر کجتابي و کجفهميدر
گفتمان تحول علوم انساني افتاده ،اين است که بسط
بروکراتيک ،ساختاري و ديوانساالرانه پيدا کرده و ميان
فرهنگستان علوم اســامي ،با دانشگاه عالمهاي که
قرار بود ،گفتمان تحول علوم انساني را از اول انقالب
پيگيري بکند ،دانشــگاه تربيت مدرس ،موسسه امام
خميني ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه ،شــوراي تحول شوراي انقالب فرهنگي و
 ...رقابتها دارد در عرصه بروکراسي شکل ميگيرد و
اص ً
ال رقابت گفتماني تحول علوم انســاني وجود ندارد
و دارند مدام از روي دســت يکديگر کپي ميکنند و يا
ســبقت ميگيرند در آن غيريت سازي که ابتدا عرض
کردم فلذا در توليد ايجابي شــاهد پســرفت هستيم.
فرهنگستان علوم اســاميچه مزيت رقابتي در حل
مسئله اجتماعي انضماميما دارد؟ با آشنايي و رفاقتي که
با دوستان فرهنگستان دارم به عمق اخالص آنها واقفم
و شــهادت ميدهم که از سر اخالص و عرق و ايمان
و عالقه و اعتقاد مشــغول کارند اما به نظر من مزيت
رقابتي در اين حوزه ندارند.

مازيار ميري در تشريح جزئيات برنامه بخش دارالفنون سيوششمين جشنواره جهاني فجر

برايکشورهاياسالميوهمسايه،برنامهويژهايداريم

مازيار ميــري مدير بخش دارالفنون ســي و
ششــمين جشــنواره جهاني فيلم فجر آخرين
جزييات اين بخش را تشــريح کرد .به گزارش
ســتاد خبري جشــنواره جهاني فجــر ،درباره
جزييات برگــزاري اين بخــش گفت :بخش
دارالفنــون يا همان کمپ اســتعداديابي که با
ايده مشــخص رضا ميرکريميدبير جشــنواره
شــروع به کار کرد و سال آينده در دوره سي و
ششم جشــنواره سومين دوره خود را پشت سر
ميگذارد کمپي اســت که در آن دانشجويان
سينما و کساني که فيلمسازي سينما را به طور
حرفهاي آغاز کرده و دنبــال ميکنند از ايران
و جهان از ســوي هيات علميما شناســايي
ميشــوند و گرد هم ميآيند .اين کارگردان و
نويسنده سينما ادامه داد :اتفاق جذاب و متفاوت
بخش دارالفنون ســي و ششــمين جشنواره
جهاني فيلم فجر نســبت به سالهاي گذشته
ميزان اســتقبال از سوي کشــورهاي مختلف
اســت .وقتي ما کمپ استعداديابي دارالفنون را
راه اندازي کرديم هيچوقت فکر نميکرديم که

در عرض سه سال اين همه از آن استقبال شود.
سال اولي که اين کار را شروع کرديم تنها از 14
کشور دانشجو داشتيم ،اما در سال سوم به 50
کشــور رسيده با اين تفاوت که ما در سال اول
هزينهها و تسهيالتي که براي مهمانان داخلي
و خارجي صرف کرديم بيشــتر بود اما هرچقدر
کيفيــت اين کالسها را ارتقا داديم و ســطح
تســهيالت را پايين آورديم باز هم استقبال از
اين بخش باالتر رفت .وي افزود :در اين دوره از
جشنواره همانند دورههاي پيشين و با سياست
دبير جشــنواره حتما نگاه ويژهاي به منطقه به
ويژه کشورهاي اسالميو کشورهاي همسايه
خواهيم داشت با اين وجود ما از دورترين کشور
يعني مکزيک تا آلمان ،فرانســه ،اسپانيا ،چين،
ژاپن ،هلند ،کره ،روســيه ،ترکيه و  ...تقاضاي
حضور داريم و در حال بررســي آنها هستيم
البته حتي از کشــورهايي مثل تونس و الجزاير
هم درخواست حضور در بخش دارالفنون شده
است که اگر آنها بتوانند شرايط حضور را کسب
کنند حتما از آنها هم استفاده ميکنيم.

تاریخ  96/6812ساعت  9صبح در شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری
شهرســتان ورامین حاضر شــود .عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی
نبــوده  ،دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادر خواهد نمود .م الف/خ
1825
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری  2ورامین -حسن زارعی
آگهــی موضوع مــاده 3قانون وماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره
 139660301060008429هیــات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد
ثبتی حوزه ثبــت ملک ورامیــن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی
آقای ســید حبیب اله حســینی فرد فرزند آقا بزرگ بشــماره شناسنامه
 77صــادره ازورامین در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 127/43
مترمربع(کــه عرصه ازپالک شــماره  1134فرعــی از 7اصلی ازمالکیت
علیقلی شــیرکوند واعیان ازپالک شــماره  16فرعی از 7اصلی ازمالکیت
ورثه علی شــیرکوند احد ازورثــه رضا قلی شــیرکوند)واقع در ....قریه
کاظم آبــاد ورامین  ....خریداری ازمالک رســمی ....فوق الذکر باالمحرز
گردیده اســت لذا بمنظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15
روز اگهی میشــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف
مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف962:
رئیس ثبت اسناد وامالک –محمد رحیم پورراینی
تاریخ انتشار نوبت اول1396/12/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/12/27 :

فرمانده يــگان حفاظت ميراثفرهنگي،
صنايعدســتي و گردشــگري در مــورد
تخريب آثار تاريخي در شهر شيراز گفت:
مر قانون حاکم باشد شاهد اين اتفاقات
اگر ّ
در حوزه ميراثفرهنگــي نخواهيم بود.
بهگزارشمرکزروابطعموميواطالعرساني
ســازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي
و گردشــگري ،ســردار امير رحمتالهي
بــا اعالم اين خبر در مــورد تخريب آثار
تاريخي در شهر شيراز افزود :متاسفانه ما
دچار تزاحم قانون بين دستگاهها هستيم،
براساس قانون ،تشخيص تاريخي بودن
يک اثر برعهده سازمان ميراثفرهنگي
ن موارد بايد در شــوراي تامين
اســت ،اي 
اســتان مطرح و پيگيري شود ،ما اگر به
تعداد آثار ثبتي هم از ماموران زبده استفاده
کنيم باز هم افرادي وجود دارند که به اين
آثار ضربه بزننــد .فرمانده يگان حفاظت
ميراثفرهنگي تصريح کرد :موضع جدي
سازمان به مراجع ذيصالح اعالم و اين
موضوعات پيگيري ميشــود ،اگر افراد
قانونشــکن خود را در قبال مردم ببينند
شاهد نتايج بهتري در اين حوزه خواهيم
بود .او افزود :ســازمان ميراثفرهنگي در
مورد تخريب آثار تاريخي در شــيراز به
هيچ عنــوان کوتاه نخواهد آمد ،قانون در
اين زمينه کامال مشخص است .اخيرا دو
خانه ثبت ملي شده در بافت تاريخي شيراز
تخريب شــده اســت که بهنظر ميرسد
اين اقدام توســط مجريــان وزارت راه و
شهرسازي انجام شده باشد.
سينما بازتابدهنده جامعه
قهرمانپرور ما نيست

اکبر نبوي مجري کارشــناس ســينما
«چشم شــب روشــن» چهارشنبه نهم
اســفند ،ميزبان ،احمد مرادپور کارگردان،
فيلمنامه نويــس و تدوينگر براي گفتگو
درباره قهرمان در ســينما بود .به گزارش
تسنيم ،مرادپور در اين گفتگو با اشاره به
جامعهشناسي هنر که تمام بنيانهايش را
بر يک تئوري اســتوار کرده است ،گفت:
اين تئوري ميگويد سينما و هنر بازتاب
جامعه اســت .اگر از اين منظر بخواهيم
بررسي کنيم سينما بازتابدهنده فرهنگ
و تاريخ هر ملتــي در دورههاي مختلف
است .تا دهه  ،40قهرماني در سينماي ما
وجود ندارد و بعد از آن تازه شکل ميگيرد.
جامعه دوقطبي آن موقع که داراها و ندارها
بودند قهرمانها از طبقات فرودست جامعه
انتخاب ميشدند که بهترينش فردين بود
و تماشــاگر با او همذاتپنداري ميکرد.
کارگردان «ســجاده آتــش» از اينکه در
سينماي ايران به قهرمان يا قهرمانپروري
نميپردازنــد اظهار تاســف کرد و گفت:
با توجه به پيشــينه ما حتي در پيشــينه
معاصرمان در دفاع مقدس ،قهرمانهاي
زيادي داشــتيم که ميتوانستند بروز پيدا
کنند و الگو بشــوند .قهرمانهاي بزرگي
داريم که جايشــان در سينماي ما خالي
اســت .تاريخ ما سرشــار از قهرمانهاي
بزرگ بافضيلت است.
مريال زارعي فيلمنامه
«زنان سانچي» را مينويسد

برخي از فيلمســازان ايــن روزها بعد از
پشت سرگذاشتن سيوششمين جشنواره
فيلم فجر در حال نگارش فيلمنامه جديد
خود هستند .به گزارش خبرنگار فرهنگي
باشگاه خبرنگاران پويا ،مريال زارعي به
تازگي شروع به نگارش فيلمنامه«زنان
سانچي» کرده است .اين فيلمنامه يک
اثر اجتماعي است .پوريا آذربايجاني که
به تازگي «جشن دلتنگي» را کارگرداني
کرده اســت ،در حال نگارش فيلمنامه
«خرم شــهر» اســت .اين فيلمنامه در
ژانر دفاع مقدس اســت .مريم دوستي
که اولين چنــدي پيش اولين فيلم بلند
سينمايياش «درياچه ماهي» را اکران
کرده بود ،به تازگي فيلمنامه «آسيه در
زمستان» را به پايان رسانده است .اين
فيلمنامه نيز اثري اجتماعي است.

