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تلویزیون
«خط تماس» بر اساس
مستندات تاریخی ساخته شد

کارگردان ســریال «خط تماس» گفت:
تمام اتفاقهایی که در قصه سریال «خط
تماس» رخ میدهد کامال مستند و واقعی
است و اســناد آن نیز موجود است .جواد
شمقدری نویســنده و کارگردان سریال
«خــط تماس» در گفتوگــو با فارس،
درباره این ســریال گفت :از ابتدا قرار بر
این بود تا کل ســریال پخش شود ،اما
صداوسیما برای دهه فجر امسال سریالی
برای پخش نداشت و از ما خواهش کردند
اگر امکان دارد ده قسمت ابتدایی سریال
را برای این ایام برای پخش آماده کنیم
و از آنجایــی که هنوز تصویربرداریمان
کامل نشــده بــود ،از  ۱۵قســمت اول
سریال بخشهایی را تدوین کردیم و با
داســتانی متفاوت در  ۱۰قسمت تحویل
پخش دادیم.وی درباره اینکه آیا این ده
قســمت خالصه شده همان  ۴۰قسمت
اصلی سریال اســت ،نیز بیان داشت :از
سریال اصلی حدود  ۱۵قسمت اول را با
داستانی متفاوت با عنوان خط تماس در
نظر گرفتیم که از شبکه یک سیما پخش
شــد .این کارگردان درباره بازخوردهایی
که از ســمت مردم و در واکنش به این
ســریال انقالبی دیده شده نیز گفت :در
این مدت به دلیل اینکه مشغول تدوین
بودم برخورد آنچنانی با مردم نداشتم ،اما
تعدادی از قصهای که روایت میشــود
بسیار راضی بودند.شمقدری درباره اینکه
برای به تصویر کشــیدن واقعیت در این
ســریال تالشهای بســیاری داشتیم،
افزود :فرصت نشــد تا منابع این کار را
در تیتراژ بیاوریم .تمــام اتفاقهایی که
در قصه رخ میداد کامال مستند و واقعی
است و اســناد آن نیز موجود است .این
سریال بر اساس داستانی طراحی شده که
تمامی قصههایش در آن مقطع تاریخ رخ
داده است ،اما برخی از نسبت کاراکترها
بر اساس داســتانپردازی شکل گرفته
است.

نیاز نیست تلویزیون بیش از حد به سلبریتیها بها بدهد

مهــدی ســالم معتقــد اســت که
تلویزیون بیش از سلبریتی باید دنبال
جانشینهای نســل جدید در عرصه
اجــرا و بازیگــری باشــد.به گزارش
تســنیم  ،مهدی سالم بهعنوان رئیس
شــبکه امید اعتقاد دارد سینمای ایران
باید دنبال امیدآفرینی به جامعه باشد.
او در گفتگویی با تســنیم در این باره
تصریح کرد :در جشــنواره فیلم فجر
امسال نکتهای که بسیاری میگفتند
نداشــتن امید در سینمای ایران است.
وقتی تاریخ ســینمای ایران را در چند

دهه اخیر دنبال میکنیم به این نتیجه
رسیدهایم که عوامل فیلمها در زمانی
که سن ازدواجشان بوده فیلمها فضای
عشق و عاشــقی داشته و پایان آن به
ازدواج ختم شده است.وی تأکید کرد:
جلوتر میرویم بحثهای خیانت خیلی
زیاد میشود .باورم این است که مسائل
مبتالبه خودشــان را مطرح میکنند
شاید از مسائل واقعی جامعه دور باشد.
من بهطور کل به این سینما امیدوارم
و تعدد ناامیدیهایــش نمیتواند مرا
ناامید کند ،چون فیلمسازان جوان که

جامعه برنامه بسازد ولی شبکه نسیم با
هدفگذاری عمومی روی آنتن میرود.
رئیس شبکه امید درباره پرداختن زیاد
تلویزیون به سلبریتیها ،گفت :در وهله
اول باید ببینیم چقدر سلبریتی و چقدر
چهره میتواند مؤثر باشد .شاید وظیفه
برخی از شبکههای تلویزیونی بهجهت
عالقه مردم به هنرمنــدان معروف و
مشهور ،اســتفاده از این قشر بازیگر و
هنرمند باشــد و از طرفی باعث جذب
مخاطب و اسپانســر هم میشوند .اما
قرار نیست همه ذهن و تصور بهسمت

استفاده از سلبریتیها برود .اینجا باید
جانشینپروری اتفاق بیفتد که بازیگران
بااستعداد جدید و مجریان خوب موفق
به عرصه تلویزیون و ســینما معرفی
شــوند .درست نیســت که همواره از
چهرههای شناختهشده استفاده کنیم و
جا برای جوانترها باز نشود.

مدیرکل هنرهای نمایشی:

 ۳۰درصد آثار تئاتر فجر امسال ،مبتنی بر ارزشهای انقالب است

گروه فرهنگی  :شــهرام کرمــی مدیرکل هنرهای
نمایشــی گفت :از میان  ۱۵۵اثری که امســال در
جشنواره تئاتر فجر ارائه شده ،نزدیک به سی درصد
کارها مبتنی بر ارزشهای انقالب اسالمی ،شهدای
مدافع حرم و ارزشی هستند.
ســه شب از آغاز سی وهفتمین جشنواره تئاتر فجر
میگذرد و مسئوالن جشنواره ،هنرمندان و گروههای
نمایشــی همه در تهیه وتدارک برای برپایی هرچه
بهتر کارها برآمدهاند.
شــهرام کرمی ،مدیــرکل هنرهای نمایشــی در
حاشــیه افتتاح نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر فجر
در گفتوگــو با فارس عنــوان کرد :بخش عکس
نمایشگاه لحظه جادویی شــامل  ۶۴عکس از ۴۵
عکاس و بخش پوســتر شــامل  ۶۶پوستر از ۳۴
طراح و  ۵مجموعه پوســتر از  ۴طراح است.وی در
ادامه گفت :این جشنواره به بهانه دهه فجر هر سال
برگزار میشــود و االن نیز به ایستگاه سی وهفتم
رسیده است .به بهانه چهلمین سال انقالب اسالمی
امسال برنامههای ویژهای تدارک دیده شده است.
کرمی در ادامه افزود :تئاتر یک هنر زنده اســت که
کنش و واکنش در آن به اتفاقات اجرایی بازمیگردد.
خوشبختانه امسال جشنواره با تجربه ستاد اجرایی و
شناختی که نادر برهانی مرند از حوزههای مختلف
تئاتر با برنامهریزی خوب دیده شــرایط خوبی دارد.
فعالیتهای این دوره از اردیبهشت ما تدارک دیده
شده و تا به نحو شایسته به انجام برسد.کرمی با اشاره
به اینکه از یک هفته قبل کاتالوگ و جدول جشنواره

مشخص شده است ،گفت :بنابراین برنامهها طوری
چیده شده که پیش از رویداد همه عناصر و عوامل
با هم هماهنگ شــوند.مدیرکل هنرهای نمایشی
درباره برخی حواشی برپایی جشنواره فجر گفت :به
هر حال هر اتفاقی حواشی خاص خود را دارد .تئاتر
هم از این امر مســتثنی نیست .وقتی حدود ۱۲۵۰
گروه نمایشی متقاضی شرکت در جشنواره بودند و از
این تعداد تنها  ۱۵۵گروه امکان حضور پیدا کردهاند،
خودش جای پرسش و نگرانی برای سایرین پیش

میآورد که چرا کارشــان در جشنواره انتخاب نشده
اســت.وی در این باره افزود :به هر حال جشنواره،
بضاعت و محدودیتهایی دارد که بیشــتر از انتظار
آن نمیتوان توقع داشــت.کرمی با تأکید بر اینکه
دبیر جشــنواره منتخب جامعه هنری است و روابط
خوبی با هنرمنــدان دارد ،افزود :در فضای حرفهای
نادر برهانی مرند چهره شــناخته شدهای است و از
همان روزهــای اول هم مبنای کار را بر گفتوگو،
تعامل و صداقت گذاشــت و همین رویه هم باعث

شد کمترین حواشی را امسال داشته باشیم .هر چند
این حواشی همچنان هست و بخشی از آنها را نیز
حل میکنیم.وی در پاسخ به این سوال که وضعیت
بودجه جشــنواره به کجا رسید ،گفت :همانطور که
گفتیم بودجه نه تنها از ســال گذشته بیشتر نشده
بلکه کمتر هم شــده است ،ســال قبل  ۵میلیارد و
 ۴۰۰میلیون بودجه داشتیم امسال  ۵میلیارد و ۳۰۰
میلیون .بنابراین صد میلیون هم از ســال گذشته
کمتر بودجه داشتیم .ما هم سعی کردیم از بضاعت
موجود استفاده و در بخشــی از بدنه هنری صرفه
جویی کنیم .وی درباره نگرانیهایشان برای برپایی
بخش بینالملل جشنواره گفت :به هر حال امسال
هزینههــای بخش بین الملل چهار برابری شــد و
تالش کردیم طــوری برنامهریزی کنیم که همین
بودجه و اعتبار بدون اینکه کاســتی داشته باشد ،به
نتیجه خوب برسد.کرمی با اشــاره به وعده مثبت
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی مبنی بر کمک
مالی به جشنواره گفت :چون امسال در آستانه چهل
ســالگی انقالب بودیم وزارتخانه به ما نگاه مثبتی
داشــت و از ابتدا گفتند که نگران نباشــیم .بخش
بودجه تأمین میشــود ما هم تالش داریم نگرانی
نداشته باشیم ،امیدوارم بعد از جشنواره و تسویه سایر
بخشها هم به موقع عمل شود.وی در پایان درباره
نوع کارهایی که امســال در جشنواره اجرا میشود،
گفت ۳۰ :درصد این کارها آثاری اســت که مبتنی
بر انقالب و پیروزی انقالب ،شهدای مدافع حرم و
حوزههای ارزشی ارائه شده است.

دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر :گروهی را پیدا نمیکنید که به جشنواره دعوت نشده باشد

هنرمند باکیفیت داخلی زیاد داریم

مجموعه تلویزیونی«خاک گرم»
سریال جدید شبکه یک

مجموعــه تلویزیونی«خاک گرم» از ۲۴
بهمن روی آنتن شــبکه یــک رفت.به
گزارش میزان ،این مجموعه  ۳۰قسمتی
از شــنبه تا چهارشــنبه ،هر شب بعد از
بخش خبری ساعت  ۲۱پخش میشود.
 ۱۰:۱۵ ،۱:۳۰و ســاعت  ۱۵روز بعد ،این
مجموعه برای بینندگان بازپخش خواهد
شد.در خالصه داستان این درام اجتماعی
آمده است :طی انجام مراحل حفاری در
ارگ قدیم بم ،باســتان شناسان با کشف
جدیدی روبرو میشــوند کــه به دلیل
حساســیت موضوع ،از پروفسور برومند
برای سرپرستی ســایت دعوت میشود
که در خــال آن ماجراهای بســیاری
اتفاق میافتد .محمد معتمدی خواننده و
عماد توحیدی آهنگساز تیتراژ این سریال
هستند.دانیال حکیمی ،فرشته سرابندی،
بهرام ابراهیمی ،شــهروز ابراهیمی ،رضا
توکلــی ،رحمان باقریــان ،معصومه آقا
جانی ،مریم خدارحمــی ،ریحانه رضی،
شیوا خسرو مهر ،علی کهن ،فرزاد باقری،
آســیه ســلطانی ،مریم گودرزی ،مریم
اســامی ،دانیال ابراهیمی ،علی نفیسی،
رضا ایرانمنش ،حبیب گوهر گزی و بهزاد
فراهانی در این سریال ایفای نقش خواهند
کرد.مجموعه تلویزیونی “خاک گرم”به
تهیه کنندگــی فریبا توکلی و کارگردانی
جواد ارشاد سرابی ،کاری از گروه فیلم و
سریال شبکه یک سیما است.

آینده سینما را میسازند حضور دارند.
مصداق بارز آن تولید سینمای بیست و
سه نفر بود که برای آینده خیر و برکات
زیادی خواهد داشت.سالم در پاسخ به
این ســؤال که چرا شبکه امید ،شبکه
پربینندهای نشده است ،تصریح کرد :در
شبکههای دیجیتالی یک شبکهای مثل
نسیم توانسته خودنمایی بیشتری داشته
باشد ،چون شبکه تخصصی نیست .اما
ما شــبکه مختص نوجوانان هستیم و
برای این قشــر برنامهریزی میکنیم.
قرار نیســت شــبکه امید برای عموم

بدرقه رضا صفایی در بهشت زهرا

شــهرام صارمی دبیر اجرایی جشــنواره موسیقی
فجر گفت  :ما در موســیقی دستگاهی ،کالسیک
و نواحی ،از همه گروهها دعوت کردیم .نمیتوانید
فرد یا گروهی را پیدا کنید که با آنها تماس تلفنی
نداشته و پیشنهاد حضور در جشنواره را به آنان ارائه
نداده باشیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جشنوار ه سی
و چهارمین جشــنواره موسیقی این دوره با دبیری
شاهین فرهت و دبیر اجرایی شهرام صارمی برگزار
میشــود .در هفتههای منتهی به آغاز جشــنواره،
حواشــی فراوانی اتفــاق افتــاد .در خصوص این
حواشی با شهرام صارمی گفتگو کردیم که در ادامه
میتوانید آن را بخوانید.

*موســیقی پاپ خیلی مورد اســتقبال واقع شده
است .نظرتان را درباره این موضوع بگویید .آیا به
دلیل درآمد زایی این خوانندگان انتخاب شــدند و
مسئوالن جشنواره به این سبک از موسیقی صرفا
نگاه درآمد زایی دارند؟

اساســ ًا بخش عمــدهای از موســیقی پاپ ،بحث
اقتصادی اســت .فارغ از معیارهای موســیقیایی و
ادبی جریان اقتصادی موسیقی پاپ ،صرف ًا معطوف
به گروههای اجرایی نیست .مث ً
ال در یک کنسرت،
تیم خبری ،نور ،ســالن ،تبلیغــات ،تصویربرداری،

آگهي حصروراثت م الف  ۴۰۲۳خانم ســحر مالئی داراي شــماره شناســنامه  ۴۰۴۰۰۵۸۵۱۸به شــرح
دادخواســت به کالســه  ۹۷ - ۱۰۵۰ش  ۱۱۲ح از اين حوزه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده که شادروان مهدی فرهادی به شماره شناسنامه  ۹۱۹۴متولد در تاريخ  ۱۳۹۶/۴/۲۴در اقامتگاه
دائمــي خــود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن متوفا منحصر اســت -۱ :فاطمــه فرهادی  -دارای
شماره شناسنامه  - ۴۰۴۰۵۱۴۶۳۷متولد - ۱۳۸۶فرزند مهدی  -دختر متوفا  -۲زهرا فرهادی  -دارای شماره
شناسنامه  - ۴۰۴۰۶۳۸۲۷۱متولد - ۱۳۹۲فرزند مهدی  -دختر متوفا  -۳سحر مالئی  -دارای شماره شناسنامه
 - ۴۰۴۰۰۵۸۵۱۸متولد - ۱۳۶۸فرزند علی  -همسر متوفا -۴ .خدیجه بختیاری  -دارای شماره شناسنامه ۵۹۰۱
 متولد - ۱۳۳۴فرزند قربان  -مادرر متوفا اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را یک نوبتآگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفا نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک
ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه شماره  ۱۱۲شوراي حل اختالف اللجین
آگهی حصر وراثت بانو کتون شهرت مرادی نام پدر موری بشناسنامه  138صادره از کهگیلویه درخواستی به
شماره پرونده  970514بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که دخترم مرحوم راضیه
شهرت یوسف پور بشناسنامه  256صادره کهگیلویه در تاریخ  95/10/20در بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه
اش عبارتند از  -1 :متقاضی کتون مرادی فرزند موری ش ش  25/10/7-138کهگیلویه ( مادر متوفی)  -2غالم
محمد چترروز فرزند محمود ش ش  43/3/7-77بویر احمد ( شــوهر متوفی)  -3پژمان چترروز فرزند غالم
محمد ش ش  69/12/25-1850152128بهبهان( پســر متوفی)  -4حســین چترروز فرزند غالم محمد ش ش
 77/12/25-1850403465بهبهان ( پســر متوفی)  -5شبنم چترروز فرزند غالم محمد ش ش -185007883
 68/11/24بهبهــان ( دختر متوفی)  -6نرگس چتر روز فرزند غالم محمــد ش ش 73/10/27-1850292124
بهبهان ( دختر متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت بانو کریمه شهرت دورقی نام پدر فریح بشناسنامه  4158صادره از شادگان درخواستی
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم ناصر شهرت دورقی بشناسنامه
 4302صــادره از شــادگان در تاریخ  1397/1/8در شــادگان اقامتگاه دائمی اش فــوت ورثه اش عبارتند از:

ســایتهای فروش بلیت و  ...همه در این جریان خوانندگان پاپ دستمزد کمتری نسبت به گروههای
اقتصادی حضور دارند .این جنس موسیقی را همه دیگر گرفتند که از همه آنها تشکر میکنم.
پذیرفتند که مخاطب زیادی دارد .البته ما در بخش *معیا ر انتخاب گروههای مختلف چه بوده است؟
پاپ فقط به دنبال پرفروشها نبودیم .اجرای مداوم ما در موسیقی دستگاهی ،کالسیک و نواحی ،از همه
و محبوبیت از معیارهای انتخاب در این بخش بود .گروهها دعوت کردیم .نمیتوانید فرد یا گروهی را
واقع ًا به موضــوع پرطرفدار بودن بخش پاپ توجه پیدا کنید که با آنها تماس تلفنی نداشته و پیشنهاد
نداشتید؟ این سوال برای این مطرح است که بیش حضور در جشنواره را به آنان ارائه نداده باشیم .با هر
از  ۸۰درصد خوانندگان بخــش پاپ این دوره در کسی که به ذهنتان رسیده باشد ،تماس گرفتیم و
حال حاضر پرطرفدارانترین خوانندگان هســتند .خواستیم که به جشنواره فجر بیاید.
این موضوع اص ً
ال برای ما اهمیت نداشت .هرچند *در ابتدا اسامی خوانندگانی که قرار بود با ارکستر
انتخابهــا اتفاقی نبوده؛ امــا االن این گروهها در ملی ایران روی صحنه بروند ،منتشــر نشــد .این
موضوع حتی به بلیت فروشی اجرای ارکستر ملی
حوزه تولید و کنسرت فعال هستند.

*برخی نســبت به کیفیت پاییــن گروههای پاپ
اعتراض کردند.

ضربه زد.

بلــه؛ گزینههای دیگری داشــتیم که در نهایت به
نتیجه نرســید و به همین دلیل اسامی خوانندگان
همزمان با بلیت فروشی اعالم نشد .این را ما در چند
روز بعد اصالح کردیم .ما یک خواننده آذربایجانی و
یک خواننده انقالبی در ارکستر ملی داریم.

موضوع را مطرح کــردم که اگر گروههای خارجی
نداشته باشیم ،اشــکالی پیش نمیآید .ما هنرمند
بــا کیفیت داخلی زیاد داریم .در آن جلســه اعالم
کردم که اگر این دوره گروههای خارجی نباشــند،
اتفاقی نمیافتاد ،کمااینکه با حضور این گروهها در
دورههای گذشته اتفاقی نیفتاده بود .آقای ترابی به
ما احترام گذاشتند ،اما گفتند بهتر است که در بخش
بین الملل از اطراف ایران و اروپا داشته باشیم.

*چرا معتقدید که تاثیر گــذاری بخش بین الملل
جشنواره کم است؟

اساســ ًا اعتقاد دارم که ســرویسها و امتیازات را
باید به گروههای خودمان بدهیم که با محدودیت
فراوان کار میکننــد .این کمکها هم نباید صرف ًا
مادی باشــد .مث ً
ال ما به جای اینکه به گروهها پول
بدهیم ،میتوانیم ســالن در اختیارشان قرار دهیم.
در این دوره چنین کمکهایــی اتفاق افتاد .ما به
گروههای موسیقی ســالن مجانی یا تبلیغاتشان را
انجام میدهیم.

این موضوع که موســیقی پاپ در کشور چه سطح
کیفی دارد ،در مجالی جداگانه قابل بحث است؛ اما
در جشنواره نمیشود همه نقایص را برطرف کرد.
به هر حال این سبک مورد توجه بسیاری از جوانان
اســت .ما حتی برای بخش پاپ میخواستیم در * ۶از انتخاب گروههای خارجی بگویید .ما شــاهد *در این دوره به گروههای جوان توجه ویژهای شده
روز جشــنواره هر روز دو گــروه اجرا کنند که این حضور گروههای مشــهور جهانی در جشــنواره است؛ ظاهرا ً یکی از اولویتهای این دوره گروههای
نیســتیم .علت کاهش گروههایی اروپایی در این جوان هستند.
اتفاق رخ نداد.
*قراردا د گروههای پاپ چه مقدار است؟ آیا کاهش دوره چیست؟
حــوزه فرهنگ و هنر نیاز به جوانــان دارد .ما باید
قیمت بلیتهای جشــنواره به دلیل دستمزد پایین در گروههــای خارجی ما چهــار برنامه از اروپا و  ۲امروز در موسیقی با توجه به جوانان ۲۰ ،سال آینده
گروهها بود؟
برنامه از کشورهای همسایه داشتیم .گروههایی از موسیقی را بسازیم .اگر بخواهیم هنرمند خوبی در
نمیتوانــم این موضوع را باز کنم و درباره جزئیات ازبکســتان ،آذربایجان ،دانمارک ،اسلوونی و ایرلند آینده داشته باشیم باید از االن کارها را آغاز کنیم.
قراردادهــا صحبت کنم ،اما قیمــت بلیتها  ۲۰تا داشتیم .مهمترین مشکلی که در بخش بین الملل نمیشود مثل آموزشــگاهها که در  ۳ماه وعده یاد
 ۳۰درصد کاهش پیدا کرده اســت .البته در برخی پیش رویمان قرار داشت ،مشکالت ارزی کشور بود .دادن موســیقی میدهند ،کار کنیم و توقع داشته
ســالنها حتی بلیت  ۳۰هزار تومانی داریم که در به هر شکل جشنواره دوســت ندارد از جایگاهش باشیم که موســیقی پیشــرفت کند .در موسیقی
هیچ جا این قیمت بلیت کنسرت پیدا نمیشود .همه پایینتر بیاید .ما از تیرماه جلسات هفتگی داشتیم .موضوع مهم این است که چرخه آموزش به درستی
گروهها طبق قرار داد عمل کردند و خدا را شــکر در همان جلســات اول بحث بودجــه و ارز مطرح حرکت کند .آموزش و اجرا باید توامان باشد تا این
همه گروهها با جشنواره همیاری کردند؛ حتی برخی بود .خدمت آقای ترابی (مدیر دفتر موســیقی) این تجربه و دانش در موسیقی باعث خالقیت شود.
 -1متقاضی با مشخصات فوق االشاره (همسر متوفی)  -2عباس بشناسنامه  8706و کد ملی  189982متولد
 1365/6/18صادره شادگان -3 .فاضل بشناسنامه  1890304166متولد  1373/4/6صادره شادگان -4 .ضویه
به شناســنامه  838و کد ملی  1899465928متولد  1360/3/28صادره شادگان -5 .زینب به شناسنامه 823
متولد  1363/2/20صادره شادگان -6 .سکینه به شناسنامه  1890016616متولد  1367/12/4صادره شادگان.
 -7مجیده به شناســنامه  1890162546متولد  1370/8/28صادره شــادگان .شهرت همگی دورقی (فرزندان
متوفی)  -8یبره حصاری به شناســنامه  2452و کد ملی  1899372581متولد  1308/8/3صادره شــادگان
(مادر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد این تاریخ ابراز شــود  ،از درجه اعتبار ســاقط است.
لطیفیان ـ قاضی شورای حل اختالف شادگان
اجرائیه مشخصات محکوم له /محکوم لهم :نام  :سید حسین  ،نام خانوادگی  :تقوائی  ،نام پدر  :سید عبدالرسول
 ،نشانی :استان خوزستان – شهرستان بهبهان – شهر بهبهان – خ پیروز ک ابوعلی پ  46مشخصات محکوم
علیه  /محکوم علیهم :نام  :حســن  ،نام خانوادگی  :بهمنی  ،نام پدر علی قربان ،نشــانی :خوزستان –بهبهان –
مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم لهم  :نام  :غالمرضا  ،نام خانوادگی :
شیرعلی  ،نام پدر  :ویسعلی  ،نشانی  :بهبهان = رو به روی ثبت احوال – مجتمع حقوقی مهر آیین طبقه  ، 2نوع
رابطه :وکیل  ،محکوم له  /محکوم لهم :سید حسین تقوائی نام  :مریم  ،نام خانوادگی  :منصوری گوهری  ،نام پدر
 :ابوالقاسم  ،نشانی :بهبهان -روبروی ثبت احوال مجتمع مهر آیین  ،نوع رابطه :وکیل  ،محکوم له  /محکوم لهم:
سید حسین تقوائی محکوم به :بموجب درخواست اجرایی حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
محكوم عليه محکوم است به ((رای شورا)) در خصوص دعوای آقای حسین تقوائی فرزند عبدالرسول با وکالت
غالمرضا شیرعلی و مریم منصوری گوهری وکالی دادگستری به طرفیت آقای حسن بهمنی فرزند علی قربان
به خواسته محکومیت خوانده به جمعا یکصد و پنج میلیون ریال همراه با خسارات قانونی  ،خالصه اظهارات
خواهان و وکالء خواهان آن است که به موجب چک های شماره  485166و  854351مورخه های 83/10/30
و  82/2/13جمعا یکصد و پنج میلیون ریال را از خوانده طلب دارد که عالوه بر اصل وجوه مذکور خســارات
قانونی را نیز مطالبه می نماید با توجه به دادخواست و فتوکپی های چک و گواهینامه عدم پرداخت چک و عدم
حضور خوانده و عدم دفاع یا ایراد در مقابل موارد مذکور با توجه به اینکه وجود چک در ید دارنده  ،ظهور در
اشتغال ذمه صادر کننده دارد و خوانده نیز دلیلی مخالف این ظاهر ارائه ننموده است  .لذا دعوی خواهان را وارد
وارد تشخيص ومستندا به مواد  ۱۹۸و  ۵۱۹قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب و نیز تبصره

مراسم تشــییع رضا صفایی کارگردان
پیشکسوت سینما امروز در بهشت زهرا
برگزار میشود.به گزارش تسنیم  ،رضا
صفایی کارگردان پرکار ســینما دیروز
دعوت حق را لبیک گفت و قرار اســت
مراســم تشــییع پیکر او پنجشنبه 25
بهمن ســاعت 10صبح در بهشت زهرا
برگزار شــود.همچنین مراسم سوم این
هنرمند روز جمعه  26بهمن ماه ساعت
 9:30تا  11صبح در مسجد الغدیر واقع
در بلوار میرداماد برگزار میشود.
بررسی داستانهای اقلیمی ایران
در یک کتاب

«اقلیــم داســتان» با هدف بررســی
مؤلفههای اقلیمی و روســتایی در آثار
داســتانی ایران منتشر شــد.به گزارش
تســنیم « ،اقیلم داســتان» با بررسی
داستانهای اقلیمی و روستایی ایران از
آغاز تا دوره انقالب اسالمی به کوشش
رضا صادقی شهپر از سوی نشر ورا روانه
بازار کتاب شد.اسطوره بازگشت جاودانه
و داستاننویســی اقلیمــی ،حوزههای
داستاننویسی اقلیمی ایران ،بررسی اقلیم
داستانها در شمال کشــور ،بختیاری،
دریایــی ،خراســان ،فــارس و کرمان،
آذربایجان ،کرمانشــاه و  ...و همچنین
ارائه نمونه داســتانهایی با این منظر از
جمله موضوعاتی است که در این کتاب
به آن پرداخته شده است.در بخشهایی
از این کتاب میخوانیم :جهان داســتان
کوتــاه و رمان فارســی را اگر بخواهیم
تقســیمبندی کنیم ،مهمترین تقســیم
مربوط به سبکها نیست ،بلکه مربوط
به طرز زندگی و شرایط روحی مردم در
شهرها و روستاها میباشد .داستانهایی
که در آنها زمینهها و روشها و روحیات
زندگی روســتایی مبنــای طرح کلی و
شخصیتپردازی و روند روایی هستند،
به طور کلی از داســتانهای شــهری
کــه زمینهها و شــکلهای مدرنتری
را مبنای خلق قــرار میدهند ،متفاوت
هســتند.از ســوی دیگر داســتانهای
اقلیمی روستایی داستانهایی نزدیکتر
به نوســتالژی روحی و روانی انســان
ایران و گذشــته وی میباشند که روند
زندگیاش یا با کشــاورزی و دامداری و
صیادی ،یا تجارت و یا مشــاغل دیوانی
میگذشته و گستره زندگی روستایی بر
زندگی شهری غلبه داشته است.اهمیت
ایــن گزیده تحلیلی داســتان اقلیمی و
روســتایی ایران نیز بــا در نظر گرفتن
ایــن مطلب قابل توجه اســت .باید در
نظر داشته باشیم تحلیل ادبیات داستانی
ایــران با در نظر گرفتن تمایزهای ذاتی
آن ،کاری بســیار مهم و ارزشمند است
که دریچههای شناخت دقیق را به روی
ما میگشاید.
«قصر شیرین» اجازه داد
استعدادهای شهرستانها دیده شوند

کارگــردان «قصر
شــیرین» معتقد
اســت ایــن اثر
ی فرصت
ســینمای 
خوبــی در اختیار
بازیگران شهرستانی قرار داد.به گزارش
تســنیم  ،رضا میرکریمی با اشــاره به
استفاده از بازیگران شهرستانی در فیلم
خود ،خاطرنشــان کرد :خوشــحالم که
فیلمــم را از فضای محدود آپارتمانی به
موقعیتهای جدید شهرســتانی بردم.
«قصر شــیرین» در استان کهگیلویه و
بویراحمد ضبط شد و بهتبع از هنرمندان
یاسوج و شــهرهای اطراف کهگیلویه
و بویراحمــد اســتفاده کــردم .خیلی
استعدادها در شهرســتانها هستند که
قربانی تمرکززدایی میشــوند که کمتر
بهسراغشان رفتهایم ،فرصت دیده شدن
پیــدا نکردند؛ اتفاق خوبــی بود که در
«قصر شیرین» تعدادی از این استعدادها
بهعنوان بازیگر حضور داشتند.

الحاقی ماده  2قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
مذکور به عنوان اصل وجه چک های مذکور و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک  83/10/30و 82/2/13
تا زمان پرداخت بر اساس نرخ تورم و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و مبلغ  1450000ریال به
عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف  20روز دیگر از تاریخ انقضای  20روز مذکور قابل تجدید نظر
در محاکم حقوقی بهبهان است.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون
اجــرای احکام مدنی )  -2.ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا
محکوم به از آن میسر باشد  .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد و به همراه مشــخصات
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود
( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 ).1394خودداری محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال
به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در بر دارد ( .ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و
ماده  ۲۰ق.م.ا و ماده  ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالي -۵) ۱۳۹۴انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود( .ماده  ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی -6 .)۱۳۹۴چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محكوم عليه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی ( ۱۳۹۴
قاضی شورای حل اختالف شهرستان بهبهان – داراب محمد زاده
آگهی مفقودی
گواهینامه موقت پایان تحصیالت کارشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان به نام اکبر محمدی
راد فرزند محمد حســین شماره شناسنامه  67صادره از مشهد متولد  1357مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

