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انیمیشن ایرانی در جشنوار ه کره جنوبی

«کل به جز» در ایتالیا جایزه گرفت

«مثل یک پروانه روی قلب» پنجمین حضور بینالمللی خود را در چهاردهمین جشنواره فیلم و موسیقی چجان کره
جنوبی تجربه میکند .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل کانون ،انیمیشن  13دقیقهای «مثل یک پروانه روی قلب»
به کارگردانی مریم خلیلزاده از تولیدات امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار است در بخش خانواده
این جشنوارهی بینالمللی در روزهای  19تا  23مرداد به نمایش درآید .در عین حال ،فیلمهای دیگری نیز از ایران همچون
«ساز» به کارگردانی عابدین محمدی« ،بینالمللی» به کارگردانی علی زارع قناتنوی و «زندگی بدون زندگی» به کارگردانی
کاوه معینیفر در بخش سین سنفونی این جشنواره به نمایش گذاشته میشود .بر همین اساس ،در بخشهای دیگر این
جشنواره فیلمهایی از سراسر جهان به نمایش در میآید و هیئت داوران جایزه بزرگ جشنواره را به بهترین فیلم از میان
فیلمهای برگزیده معاصر مرتبط با موسیقی بدون در نظر گرفتن گونه آن فیلم ،اهدا میکند.

فیلم کوتاه «کل به جز» ســاخته سیدوحید حســینی نامی برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه در بخش بین المللی
جشــنواره «لوکانیا» ایتالیا شــد .نوزدهمین دوره این جشنواره از  ۱تا  ۵آگوســت  ۲۰۱۸برابر با  ۱۰تا  ۱۴مردادماه
برگزار شد .به گزارش مهر ،فیلم کوتاه  ۱۲دقیقهای «کل به جز» روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور است
که بعد از ذوب شدن در قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به حیات خود در زندگی مردم ادامه میدهد .سایر عوامل
این فیلم کوتاه عبارتند از نویســنده و کارگردان :سید وحید حسینی نامی ،تصویربردار :سعید محمد پناه ،صدا بردار:
علی صفاییفر ،طراح تولید و مدیر هنری :نوید نامی ،عکاس :مهســا جمالی ،دســتیار کارگردان :علی همراز ،مجری
طرح :شــهرام شهنازیان ،مدیر تدارکات :رضا فتحی ،تدوین :سید وحید حسینی نامی ،جلوههای ویژه رایانهای :روزبه
شمشیری ،صداگذار :حسین قورچیان ،موسیقی :مهران پورمندان ،تهیه کننده :انجمن سینمای جوانان ایران.
اخبار

«هزار پا» پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران

فرمول رکورد فروش؛ رضا عطاران +جواد عزتی +موارد منکراتی دهه شصت
فیلم «هزارپا» ســاخته ابوالحســن داوودی در آستانه
شکستن رکورد فروش در ســینمای ایران است ،بر اساس
احتماالت تا فردا ایــن اتفاق رخ خواهد داد ،فرمول فروش
این فیلم بر اساس خلق موقعیتهای طنز و کمدی در دهه
 60اســت مانند فیلمهای پرفــروش «نهنگ عنبر  1و »2
ســامان مقدم یا «ضد گلوله» مصطفی کیایی و استفاده از
 2بازیگر پرفروش سالهای اخیر سینمای ایران یعنی رضا
عطاران و جواد عزتی.
به گزارش عصرایران ،البته که شرایط سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی جامعه امروز هم در این فروش بیتاثیر نیست و
مخاطب دوســت دارد  2ساعتی که به سالن سینما میرود
لحظاتی شــاد و مفرح داشته باشــد .این امر در تاریخ هم
مســبوق به سابقه اســت؛ در آمریکا از سال  1929تا زمان
شــروع جنگ جهانــي دوم( ،)1939وقتی بحــران عظيم
اقتصادي بوجود آمد بيشترين فيلمهاي صرفا سرگرمكننده
و اساسا سينماي موزيكال در آن دوره تولید ميشود.
کارگــردان فیلم «هزارپا» در روز یکشــنبه  14مرداد با
روزنامه اعتماد مصاحبهای انجام داده اســت؛ چند نکته در
این گفتوگو مطرح میشود که جای بحث دارد« :براي من
ساختن اين فيلم زنگ تفريح نبود بلكه در شرايط نابسامان
امروز جامعه ،وظيفه خودم ميدانستم ».یا در جای دیگری
هم اشــاره میکند« :اين نوع فيلمســازي را وظيفه خودم
ميدانم .فكر ميكنم در دوراني كه دولتمردان ما عاجزند و
در اداره ساده مملكت ماندهاند من به وظيفه خودم درست
عمل كردهام و  2ســاعت زمان خوش براي مردمي فراهم
كردهام كه از هرسويي درمانده شدهاند».
در بخــش دیگری از مصاحبه هم گفته اســت« :من با
توجه به عالقهاي كه به مباحث جامعهشناسانه و روانشناسي
اجتماعي دارم ،تصميم گرفتم اين فيلم را بسازم و بهشدت
جواب گرفتم .درواقع آن تصوري كه از نياز جامعه داشــتم
درست بوده و اين فيلم االن اقناع كننده است».
این که داوودی فیلم «هزارپا» را ســاخته و از ابتدا هم
آگاه بــوده که یک فیلم کمدی بــرای مخاطب عام جامعه
میسازد و میخواهد  2ساعت شادی و خنده به تماشاگرش
دهد اتفاق خوبی است ولی این که آن را ارزشگذاری کند

و آن را در حد یک وظیفه نســبت به شرایط امروز جامعه
تعریف کند واقعا تا حدی اغراق در اصل ماجراست.
اساســا از زمان شروع به نوشتن فیلمنامه (به گفته خود
داوودی  9ماه وقت گذاشتهاند) تا ساخت فیلم و بعد اکران
آن ،زمانی در حدود  2ســال برای «هزارپا» طول کشــیده
است .با استدالل فیلمساز  -به مدد عالقه به جامعهشناسی
و روانشناســی اجتماعی  -خــودش را در حد یک پیشگو
قرار داده اســت که از  2ســال بعد جامعــه اش خبر دارد!
(که ایکاش بودند و امروز از افق  2ســال آینده خبرهایی به
مسوولین میدادند).
وقتی که بحث «وظیفه» را مطرح میسازد واقعیت ماجرا
این است که مقوله فیلمسازی یک منشور چند وجهی است
که به پارامترهای گوناگونی بســتگی دارد ،هر کسی فیلم
خود را میسازد و اهداف خودش را دارد ،یکی برای مطرح
کردن یک انتقاد اجتماعی ،یکی دیگر برای از سر گذراندن
تجربهای هنری و یکی هم برای فروش؛ هیچ اشــکالی هم

شکایت آنجلینا جولی از برد پیت
آنجلینا جولی برد پیت را متهم کرد که در یکســال و نیم گذشته به تعهدات
مالی خود در قبال شش فرزندشــان آنچنان که باید عمل نکرده است .این زوج
هالیوودی نزدیک به دو سال پیش اعالم کردند که جدا میشوند.
به گزارش خبرآنالین ،تقریبا دو سالی از جدایی پرسر و صدای آنجلینا جولی
و برد پیت میگذرد اما به نظر میرســد که داستان این جدایی هنوز به پایان راه
نرسیده است .در تازهترین رویداد مربوط به این جدایی آنجلینا جولی سهشنبه برد
پیت را متهم کرد که در یکسال و نیم گذشته به تعهدات مالی خود در قبال شش
فرزندشان آنچنان که باید و شاید عمل نکرده است.
بر اساس مدارکی که در این باره به دادگاه عالی لسآنجلس ارائه شده است ،این
بازیگر و کارگردان سرشناس قصد دارد که برد پیت را مجبور به انجام تعهداتش
کند .آنجلینا جولی و برد پیت که در دوران زندگی مشــترک خود مشــهورترین
زوج سینمای جهان بودند ،شش فرزند دارند .مداکس  ۱۷ساله ،پکس  ۱۴ساله،
زهرا  ۱۳ساله ،شیلو  ۱۲ساله و دوقلویی  ۱۰ساله به نامهای ویوین و ناکس شش

ندارد و هر کس آزاد است فیلم مورد عالقه خود را بسازد.
هیچ وقــت نمیتوان گفت که فیلمســازی که فیلمش
فروش زیادی در گیشــه نداشــته ،فیلمش سطحی است و
خودش هم ســطحینگر و غیرمتعهــد ،یا برعکس چون به
رکورد پرفروشــترین فیلم تاریخ سینمای ایران دست یافته
است آن فیلم ارزشمندی است و سازنده آن شخصی عمیق،
دوراندیش و وظیفهشناس است.
در ادامه بحث «احساس وظیفه» ،این که ایشان بیان می
کنند احســاس وظیفه کردهاند که چنین فیلمی بسازند و
دل مردم را شاد کنند انگار او به وظیفه اش در قبال جامعه
عمل کرده ولی مابقی فیلمســازها که دغدغههای دیگری
دارند از وظیفهشان غافل ماندهاند!
فارغ از هر ارزشگذاری ،نمونهای مانند مانی حقیقی هم
داریم که در کارنامهاش فیلم کمدی چون « 50کیلو آلبالو»
را هم دارد که بســیار پرفروش بوده(جز  10فیلم پرفروش
تاریخ سینمای ایران) و فیلمی مانند «خوک» هم دارد که

فرزند آنها هستند .این دو چهره سینمایی اکنون برنام ه پرکاری دارند .در حالی
که جولی مشغول بازی در فیلم «مالفیسنت  »۲در لندن است ،برد پیت در فیلم
«روزی روزگاری در هالیوود» کنار دیکاپریو و مارگو رابی جلوی دوربین میرود.
وکالی برد پیت تا این زمان به ادعای آنجلینا جولی واکنش نشان ندادهاند.

برندگان «کن»
میهمان جشنواره فیلم «نیویورک» میشوند
فهرســت فیلمهای حاضر در جشنواره نیویورک با آثاری از «ژان لوک گدار»،
برادران «کوئن» و آخرین ساخته جعفر پناهی کامل شد .به گزارش ایسنا به نقل
از نیویورک تایمز ،در پنجاهوششمین جشنواره بینالمللی فیلم «نیویورک» امسال
 ۳۰فیلم در بخش اصلی انتخاب شدهاند و طبق اعالم قبلی «مورد عالقه» ساخته
«یورگن النتیموس» به عنوان فیلم افتتاحیه و «روما» جدیدترین فیلم «آلفونسو
کواران» نیز در در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی به روی پرده میرود« .اگر
خیابان بیل میتوانست حرف بزند» جدیدترین ساخته «بری جنکینز» پس از فیلم

خواننده مشــهور پاپ میگوید اگر تا چند روز دیگر مجوز آلبومش صادر نشود،
آن را منتشر خواهد کرد .به گزارش ایسنا ،محسن چاوشی درباره تاخیر صدور مجوز
آلبوم جدیدش با نام «ابراهیم» ،در صفحه اینستاگرام خود متنی را منتشر کرد.
او در بخشهایی از این مطلب ،نوشته است« :در ابتدای فعالیتم بعد از شش سال
تالش برای دریافت مجوز و فعالیت به صورت رســمی در چارچوب معین همیشــه
تالش کردهام در اصول و قوانین حاال یا موافق یا بعضا مخالف ســایق شــخصیام
جهت احترام قدم بردارم اما حاال ...
نظــر به پیگیریهای مکــرر تهیهکننده و مدیر اجرایی آلبــوم «ابراهیم» تا این
لحظه موفق به دریافت مجوز از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی نشدیم».
او ادامه داده است« :با توجه به وقفه طوالنی مدت و احترام به مخاطبینم و جهت
دلگرمی این روزهای ســخت به اتفاق تهیهکننده تصمیم به انتشار آلبوم در مرداد
ماه گرفتیم .بدیهی است که تا تاریخ  ۲۰مرداد ماه مثل  ۹ماه پیش منتظر میمانیم
در غیــر این صورت با احترام تقدیم خواهد شــد .آلبوم دارای کپیرایت بینالمللی
است و قوانین حق و حقوق مولفین و مصنفین رعایت خواهد شد».
از آنجا که چاوشــی به کپیرایت بینالمللی اشاره کرده است ،به نظر میرسد او
قصد داشته باشد در صورت صادر نشدن مجوز ،آلبوم خود را روی سامانههایی مانند
آیتونز که امکان خرید آهنگ را به کاربر میدهد ،منتشــر کند .از سویی تجربههای

پیشین نشان از این دارد که قطعات این آلبوم برای دانلود رایگان در فضای مجازی
و برخی وبســایتها نیز در دســترس قرار میگیرد؛ با این حــال عدهای از کاربران
فضای مجازی در واکنش به تصمیم چاوشــی ،از این خواننده خواســتهاند راهی را
برای پرداخت هزینه خرید مجازی این آلبوم معرفی کند.
اصالحیه برای  ۵قطعه شعر
از ســوی دیگر ،مدیر شورای ارزشیابی و نظارت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی در واکنش به اظهارات اخیر محســن چاوشی درباره مجوز نگرفتن
آلبوم «ابراهیم» توضیحاتی را ارایه داد.
ابوالفضل صادقی نژاد مدیر شــورای ارزشــیابی و نظارت دفتر موســیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره خبری که روز سه شنبه از سوی محسن چاوشی در
اعتراض به صادر نشــدن مجوز آلبوم «ابراهیم» منتشــر شد به مهر گفت :در تاریخ
ششــم مرداد ماه سال  ۹۶با شــماره ثبت  ۹۶.۱۴۹۵هفت قطعه در قالب آلبومی با
عنوان «ابراهیم» از ســوی موسسه طرف قرارداد با آقای چاوشی در دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ثبت شد .پس از ثبت این آلبوم ما طبق روال اداری
و قانونی روز  ۱۸مرداد ماه این آثار را به شــورای شعر و ترانه دفتر موسیقی ارسال
کردیم که پس از بررسی  ۲قطعه تایید و پنج قطعه نیز اصالحیه خورد.
وی افزود :پس از اعالم این موضوع به موسســه ارسال کننده آلبوم ،تاکنون هیچ
اقدامــی برای اصالحیه موارد یاد شــده انجام نگرفته بنابرایــن اگر  ۹۰ماه هم این
موضوع از سوی موسسه تولیدکننده آلبوم راکد بماند ،دفتر موسیقی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی مجوزی به این آلبوم نمیدهد زیرا پرونده هنوز به طور کامل تایید
نشده است .وقتی شــما برای دریافت گواهینامه رانندگی به مراجع مربوط مراجعه
میکنید و آن مرجع به شــما اعالم میکند که شــما با عینک میتوانید گواهینامه
بگیرید و در غیر این صورت به شما گواهینامه اعطا نمیشود آیا در آنجا هم میتوان
گفــت چرا بدون عینک به من گواهینامه ندادند؟ صادقی نژاد تصریح کرد :اگر آقای
چاوشــی و موسسه تولیدکننده آلبوم نسبت به روند صدور مجوز شکایت یا انتقادی
دارند قطعا شرایط برای تجدیدنظر وجود دارد کما اینکه پروسه صدور مجوز در دوره
قبلی دفتر موسیقی انجام گرفته بود بنابراین ایشان به طور کامل حق قانونی داشت
با ارســال نامه به مدیریت دفتر موسیقی فرصتی برای دفاع و تجدیدنظر روی رای
شــورای شعر و ترانه داشته باشد .اصال شــورای شعر و ترانه دفتر موسیقی یک روز
را به چنین مواردی اختصاص داده که دوســتان در مسالمت آمیزترین شکل ممکن
نسبت به تجدیدنظر در آرای شورا پیگیری های الزم را انجام دهند.

سینما به سمت ایدههای تکراری رفته است
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت :سینما به سمت ایدههای تکراری رفته و پاشنه
آشیل سینما میتواند فیلمنامه باشد در حالیکه نسل جوان میتواند ظرفیتهای جدیدی
را به سینما اضافه کنید  .به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ،مراسم تقدیر
از برگزیدگان و دست اندرکاران نخستین «رویداد خلق ایده» صبح روز چهارشنبه 17
مرداد ماه در بنیاد ســینمایی فارابی برگزار شد .علیرضا تابش در این مراسم با تبریک
وراثت دانش و جســارت شما جوانان قابل
ســطح
کرد:حصر
موفقیت برگزیدگان این رویداد اظهاراگهی
خواهندبه کالسه
ی ثبت شده
تقدیمی
حضورادخو
انگیزهبه شرح د
محمد رضا
رضا نیاء فرزند
درمهین
خدیجه
است،حصر وراثت
تحسینرونوشت
خواهان
طرحی
استکه م
دارم
جوانانی با
جمع
خوشحالم
 9709981025500434از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صغری بنی هاشم
امیدوارم
و
است
طرف
خالق
جوانان
با
فارابی
بنیاد
خوشحالم
داد:
ادامه
وی
دراندازند.
نو
ارزیل در تاریخ  97/1/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :رضا رضانیا به ش ش
دیگر
فارابی
سینمایی
بنیاد
فاطمهو بی
فرهنگی
معاونت
1344هر
مسیر در
این
مکانیزمیرضانیا
متوفیبا -3کبری مهین
ان فرزند
 2073صادره تهر
المللش ش
مهیننرضانیا به
متوفی -2
صادرهدوتهران فرزند
 831متولد
فرزند متوفی
صادره تهران
1355
عرصهش 2033
رضانیا به ش
یمریم
متوفیم-4
بسیاریتبریز
جوانان  1337صادره
 680010متولد
شش
به
کنند.
فعالیت
الملل
متولدن
پخش بی
مهیندر
توانند
فرزندکه
داریم
یابد،
ادامه
 -5معصومه مهین رضانیا به ش ش  1094متولد  1342صادره تبریز فرزند متوفی  -6خدیجه مهین رضانیا به ش ش  66996متولد 1336
های
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خطاب به حاضران تصریح کرد :یکی از مشخصه
صادره تبریز فرزند متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور
مدت و
بودیم
تیمی
شود .ما
تشکیل م
استارتاپیکاین
روبروظرف
نشر آگهی
کاریاز تاریخ
رویدادویبامی باشد.
اینمتوفی نزد
درای از
وصیتنامه
یارد و یا
اضی د
تیمهر کس اعتر
کهنماید تا
استمی
نوبت آگهی
حسبی در
شد .ف 28 /
مربوطه صادر خواهد
مشورتارد و اال گو
همکاریاینوشعبه تقدیم د
یکماه به
رویداد خلق ایده بود و شناسایی ظرفیتهای
دستاوردهای
اهی از
گروهی،
م الف  50659رئیس شعبه  155مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهر تهران
حکم پرداخت بدهی به استناد چک و سفته

تاریخ  1497/23خواهان :مصطفی رسول نژاد ملک آبادی خوانده :کریم معادی پسیانی خواسته :مطالبه وجه  .گردشگار به تاریخ 97/4/26
پرونده کالسه  26101423در وقت فوق العاده /مقرر تحت نظر قرار گرفت با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر

جوان در سینما بسیار ارزشمند است و ارتباطات خوبی در این رویداد شکل گرفته است.
تابش عنوان کرد :همه اینها ســرآغازی جدید در مسیر توسعه فیلمنامهنویسی است؛
این جوانان امیدهای جدید فیلمنامه نویســی در سینمای ایران هستند .وی ادامه داد:
سینما به سمت ایدههای تکراری رفته و پاشنه آشیل سینما میتواند فیلمنامه باشد در
حالیکه نســل جوان میتواند ظرفیتهای جدیدی را به سینما اضافه کنید  .مدیرعامل
دادنامهکنندگان و برگزیدگان «رویداد خلق ایده»
بنیاد سینمایی فارابی اظهار کرد :همه شرکت
25هپ ، 9خو
اندیشه  3محله
خانی وآدرس:
سطح ها :سکینه
اهان  /خواهان
هرکسی 96/10/11خو
 9609970926400807تاریخ:
تحصیلادنامه:
شماره د
انده :در
نویسی
فیلمنام
تجربه
تحصیالت
متناسب با
کرده هستند و
حشمت رنجبر ولدی آدرس :خ شریعتی روبروی قلهک بیمارستان ایرانشهر خواسته :مطالبه و جه به مبلغ  100/000/000ریال به انضمام
خود
ذات
در
فیلمسازی
تابش،
گفته
به
است.
کرده
تالش
خالقه
ای
ه
گون
به
رویداد
این
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار به تاریخ  96/10/11پرونده کالسه  960435/105در وقت فوق العاده  /مقرر تحت نظر قرار گرفت با
هستندختمکه
موفق
مخاطب
مورخ جذب
هایی در
کند،رار دلذاادنفیل
طی می
محتویات را
تغییری
روند
 105با ا عالم
محترم شعبه
 96/10/11اعضای
نظریهممشورتی
ملحوظ نظر ق
پرونده و با
حالراق و
بررسیدرمجموع او
ایدهآقای
خلقطرفیت
رویدادخانی به
خانم سکینه
دعوی آقای /
نماید .رای شو
صدورهرای می
مرحلهذیل مبادرت به
رسیدگی به شرح
حشمتبه
کمکی
گفت:
خصوص وی
شکلرا دربگیرند.
های نو
براساس اید
در این
رنجبر ولدی به خواسته مطالبه مبلغ  110/000/000ریال بابت و جه یک فقره چک  /سفته به شماره  035/0804510/45عهده بانک ملت
سطحی
های
ی
شوخ
با
و
نیست
جذاب
ما
سینمای
چرا
که
بودیم
مند
ه
گل
اگر
بود.
مهم
این
شعبه بیمارستان ایرانشهر از جاری  627904/51و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت
جدید
تواند
نویساحرمازی
جوانان
سینما می
مخاطب
حرکتیرا دعوی
ذمه خوانده شو
اشتغال
فیلمنامهبنابراین با
تکذیبی نکرده است
تالش ایراد و
کشانند،اصالت سند
نیاورده و نسبت به
ائتراذمهبهخود به عمل
دین و بر
باشد.های عمومی و انقالب در ا مور
مدنی دادگاه
آئین دوادرسی
های قانون
519هو 522
مطرح،502
هاا بهو مواد ،198
مستند
تشخیص و
برایاهان را و
خو
جذاب
جدید
،515اید
شدن
آسیب
رفعارداین
مدنی مصوب  1379و مواد  313 ،311 ،310 ،309 ،307و  314قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ  110/000/000ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ  2/460/000ریال هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص ساالنه از زمان سررسید
تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با لحاظ ماده  522قانون مزبور که ا حتساب آن
موقع پرداخت با و ا حد محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر و ا عالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف

پژمان جمشیدی به «دینامیت» پیوست

فیلمی در یک حال و هوای انتزاعی از جامعه ایران اســت و
در جشــنواره معتبری چون برلین حضور داشته است ،ولی
کارگردان هیچکدام از این  2فیلم را به حســب وظیفهاش
نسبت به جامعه منسوب نکرده است.
بخواهیــم نمونههــای دیگری هــم نام ببریــم عباس
کیارســتمی و اصغر فرهادی هم نمونههای خوبی هستند
کــه علی رغــم موفقیتهــای داخلی و جهانــی هیچگاه
ســاختن هیچکدام از فیلمهای خود را به شــرایط جامعه
و  ...ارتبــاط ندادنــد و واژه های چون تعهــد و وظیفه را
پررنگ نکردند.
فروش باالی یک فیلم و استقبال تماشاگر از آن امریست
فرخنــده هم برای مخاطبان ،هم برای ســینما و هم برای
گروه ســازنده فیلم و هر  3ضلع این داســتان از این قضیه
منتفع میشوند .اما حواســمان باشد که این موفقیت ما را
از خــود بیخود نکند که به گونهای خلط مبحث شــده و از
اساس به بیراهه رویم.
تســری دادن فروش یک فیلم به مســائل دیگر جامعه
اساسا اشــتباه بزرگی است همانطور که این فیلم با اقبال
تماشاگران مواجهه شده است احتمال دارد که فیلم بعدی
همین کارگردان فروشــی نداشته باشد ،آیا این قضیه دلیل
بر درک اشتباه او از وضعیت جامعه ،شرایط روز و  ...است؟
آیا اگر جامعه در شــرایط بدتری قرار گیرد و ایشان فیلمی
نسازد این دلیل بر وظیفه نشناس بودن اوست؟
داوودی فیلمســازی اســت که در کارنامهاش هم فیلم
کمفروش به چشــم میخورد و هم فیلــم پرفروش ،حال
که با فرمول پرفــروش (رضا عطاران+جــواد عزتی+موارد
منکراتی دهه شصت) در حال شکستن رکورد فروش تاریخ
ســینمای ایران است بهتر است چون دسری خوشمزه این
بحث احساس وظیفه را مطرح نکند؛ حتی اگر این سخنان
داوودی را به مثابه آرام بخشــی (نسبت به اتفاقات جامعه)
برای دل خودش قلمداد کنیم ،شایسته بود آنها را فقط در
دل خودش میگفت ،احمد شــاملو در شــعر «در آستانه»
تصریح میکند« :انســان دشــواری وظیفه اســت» بعضی
واژهها چنان بار معنایی دارند که باید در زمان کاربردشــان
بسیار هوشمند ،متعهد و محتاط بود.

برنده اســکار «مهتاب»؛ اولین نمایش آمریکای شمالی را در جشنواره نیویورک
تجربه میکند و فیلم «تصنیفی برای باستر کراگز» نیز پس از رونمایی در جشنواره
«ونیز» در اولین نمایش خود در آمریکا میهمان این رویداد سینمایی خواهد بود.
جشــنواره امســال فیلم «نیویورک» همچنین از فهرســت آثار برتر ســایر
جشنوارهها از جمله جشنواره کن نیز میزبانی میکند که شامل «دزدان فروشگاه»
به کارگردانی «هیروکازو کورئیدا» برنده نخل طالی کن « ،۲۰۱۸کتاب تصویر»
از «ژان لوک گدار» برنده جایزه ویژه کن و همچنین برندگان مشــترک بهترین
فیلمنامه کن «ســه رخ» به کارگردانی جعفر پناهی و «الزاروی خوشــحال» از
«الیس رورواچر» میشــود« .کلر دنیس» نیز با فیلــم جدیدش «زندگی باال» و
«ژیا ژانگکه» کارگردان سرشناس چینی با فیلم «خاکستر خالصترین سفید»
در جشنواره فیلم نیویورک حاضر خواهند بود و «پل دانو» اولین تجربه کارگردانی
خود را به نام «حیات وحش» و «ریچارد بلینگهام» نیز فیلم اول خود را به نام «ری
و لیز» به جشنواره خواهند آورد.
پنجاهوششمین جشنواره فیلم نیویورک از تاریخ  ۲۸سپتامبر تا  ۱۴اکتبر (۶
تا  ۲۲مهر) برگزار میشود.

تهدید محسن چاوشی برای گرفتن مجوز آلبوم

آلبوم؛ دارای کپیرایت بینالمللی است
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پژمان جمشیدی به جمع بازیگران فیلم سینمایی «دینامیت» پیوست .به
گزارش ایسنا ،این فیلم سینمایی را مسعود اطیابی کارگردانی میکند و تهیه
آن بر عهده ابراهیم عامریان اســت .این دومین همکاری اطیابی و عامریان با
پژمان جمشــیدی بعد از فیلم «تگزاس» است .فیلمبرداری «دینامیت» به
زودی در تهران آغاز میشود .احمد مهرانفر ،نازنین بیاتی ،زیبا کرمعلی و نادر
سلیمانی بازیگرانی هستند که تاکنون حضورشان در این فیلم سینمایی قطعی
شده اســت« .دینامیت» جدیدترین همکاری اطیابی و عامریان بعد از فیلم
«تگزاس» است که این روزها با فروش بیش از  ۱۴میلیارد تومان همچنان در
سینماها در حال اکران است .این فیلم سینمایی چند بازیگر دیگر هم دارد که
به زودی انتخاب و معرفی می شوند.

حضور فرانسه با دو نمایش در جشنوار ه عروسکی
کشور فرانســه با دو نمایش«پادشاه ســرگردان» و «کوچکترین نمایش
از انتهای دنیا» در هفدهمین جشــنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران
مبارک حضور دارد .به گزارش ســتاد خبری هفدهمین جشنواره بینالمللی
نمایش عروسکی تهران مبارک ،نمایش «پادشاه سرگردان» به نویسندگی و
کارگردانی ژان باپتیست پوش ،کاری از گروه  XouYاست .این نمایش ویژه
مخاطبان باالی شش سال و با تکنیک میکرو-تئاتر به صحنه میرود و مدت
زمان اجرای آن  45دقیقه است .عوامل اجرایی این نمایش به شرح زیر هستند:
گروه طراحی :رابرت هتیسی ،ژان ـ باپتیست پوش ،لوک پاژ،بازیدهندگان:
رابرت هتیسی ،اروان کورتوا ،بازیگران :اروان کورتوا ،آهنگساز :پاتریس رابیه.
همچنین دیگر نمایش این کشــور« ،کوچکترین نمایش از انتهای دنیا» نام
دارد .این نمایش نوشــته مشترک الرن کاییون ،ازکیل گارسیا-رومئو نوشته
اســت که با کارگردانی ازکیل گارســیا-رومئو به صحنه میرود .در خالصه
داســتان این نمایش آمده« :در این نمایش نگاهی دوباره به تمدنمان داریم
که در آن زندگی تنها به پول وابســته است .جهانی پوچ ،جایی که انسانها
زمانشان را در ارزشهای مادی از دست میدهند و بدون یافتن شرافتشان
در آن سرگردانند».

سیامک آقایی «یورش» را روی صحنه میبرد
ســیامک آقایی (نوازنده سنتور و شــاگرد ممتاز پرویز مشکاتیان) با یک
رپرتوار جدید در تاالر اندیشــه روی صحنه میرود .این اجرا به شــکل گروه
نوازی و با همراهی یک خواننده جوان برگزار میشود .اعضای گروه بدین شرح
هستند :آهنگساز و سرپرست گروه :سیامک آقایی ،خواننده :دانیال معمارنژاد،
کمانچه :شروین مهاجر ،کمانچه التو :مهرزاد اعظمیکیا ،تار :میثم ملکی ،تار
باس :پیام جوانی ،نی :نیما جوزی و تنبک :همایون جهانشاهی .سیامک آقایی
پیش از این به مدت  ۴سال در حال برگزاری تور «باز عشق» در سرتاسر ایران
بود و پس از  ۵۲اجرا این تور با اجرا در شهر بیجار به پایان رسید.

جان بیلی برای دومین سال رییس اسکار ماند
جان بیلی در انتخابات هیات مدیره اســکار توانست برای دومین سال به
عنوان رییس آکادمی اسکار پست خود را حفظ کند .به گزارش مهر ،جان بیلی
برای دومین بار پیاپی به عنوان رییس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار
انتخاب شــد .بیلی فیلمبرداری است که سال پیش به عنوان رییس آکادمی
اسکار انتخاب شد و میتواند تنها یک سال دیگر این سمت را در اختیار داشته
باشد .سه شنبه شب آکادمی اسکار اعالم کرد با رای  ۵۴تن از اعضای هیات
مدیــره بیلی برای یک دوره دیگر در ســمت خود باقی ماند .بیلی فیلمبردار
است و با وجود این که رییس آکادمی میتواند به مدت چهار سال در صورت
رای آوردن ،در پســت خود بماند اما سال پیش رو تنها سال باقی مانده برای
وی اســت و او باید تابســتان آینده جای خود را به فــرد دیگری بدهد .وی
فیلمبردار فیلمهایی چون «مردم معمولی»« ،ترس بزرگ» و «روز گراندهاگ»
و نخستین عضو از جامعه فیلمبردارها است که به ریاست اسکار رسیده است.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي
(نوبت اول)

شرکت ملی گاز ایران
شركت پااليش گاز ايالم

شماره مجوز1397 / 2122 :

شركت پااليش گاز ايالم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد.
شماره مناقصه97 /009 :
موضوع مناقصه  :تامین اقالم یدکی پکیج هارمونیک فیلتر کانورتورهای الکتروکمپرسورهای صادرات گاز
مبلغ تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار (مناقصه) :به میزان 156 / 800 / 000ريال
نوع تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار (مناقصه) :ضمانتنامه بانكي يا فيش نقدي به حساب  0100556652009بانك صادرات كد190
آخرين مهلت تحويل اسناد از جانب مناقصهگران97/06/04 :
تاريخ گشايش پاكات «الف» و فرمهاي ارزيابي كيفي97/06/06 :
تاريخ اعالم نتيجه ارزيابي كيفي 97/06 /13 :
تاريخ اعالم نتيجه ارزيابي فني97/06/20 :
تاريخ گشايش پاكات مالي«ج»97/06/27 :
آدرس دريافت اسناد الكترونيك www.nigc-igtc.ir :بخش مناقصه و مزايده
آدرس پستي مناقصه گزار :ايالم/بخش چوار /صندوق پستي /69361-144كدپستي / 6937181111دبيرخانه كميسيون مناقصات
* مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ( 084 - 32912077دبيرخانه كميسيون مناقصات) تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت پااليش گاز ايالم

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحوم حمید مراد ویسی با تقدیم برگ استشهادیه مدعی هستند سند
مالکیت ششــدانگ پالک  140فرعی از  4فرعــی از  1332اصلی واقع در
بخش یک ســنندج به نام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی سازمان
ملی زمین و مسکن صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 38670
مورخ  94/4/20دفتر  40ســنندج به آقای حمیدمراد ویسی انتقال گردیده
است بعلت سهل انگاری مفقود و از بین رفته و از این اداره تقاضای صدور
ســند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه

اعالم مفقودی
ســند مالکیــت ،ســند کمپانــی کارت ماشــین
وبــرگ ســبز اتومبیــل ریــو ls1500مــدل ۸۶رنگ
ســفید شــماره موتــور  ،۱۰۲۳۲۶شــماره شاســی
,nas61002271125062شــماره انتظامی ۷۹۸-۷۹
ص ۹۵متعلق قهرمان مافی مفقود گردیده وفاقد اعتبار
میباشد.
آگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحوم حمید مراد ویســی با تقدیم برگ استشــهادیه مدعی هستند سند مالکیت ششدانگ پالک

اصالحی قانون ثبت مصوب  1380/11/14در یک نوبت منتشــر تا هر کس

 2108فرعی از باقیمانده  116فرعی از 1319الی  1326اصلی واقع در بخش یک سنندج به نام آقای فیض

مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار

به آقای حمیدمراد ویســی انتقال گردیده است به علت سهل انگاری مفقود و از بین رفته و از این اداره

اهلل پیرویسانی صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره  12105مورخ  86/5/24دفتر  27سنندج

این آگهی ظرف مدت  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نمودهاند لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه اصالحی قانون

اینصورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد .مالف6555 /

نزد خود اســت از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در

جالل شجاعی – رئیس ثبت ناحیه دو سنندج

جالل شجاعی – رئیس ثبت ناحیه دو سنندج

اجرائیه

مشخصات محکوم له /محکوم لهم  :ابوالفضل طالبی مزرعه شاهی فرزند حسینعلی نشانی :تهران م امام خمینی خ الله زار جنوبی ک
مالنوروزی پ 9فروشگاه اوا صنعت مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم :علی عطاریان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/
محکوم علیه سید مهدی حسینی سعدآبادی فرزند سید محمد نشانی :خ ستارخان روبروی خ باقرخان نبش کوچه ستایش پ 1واحد 3
نوع رابطه :وکیل محکوم له /محکوم لهم  :ابوالفضل طالبی مزرعه شاهی محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
 9710090938900148و شماره دادنامه مربوطه  9609970938900756محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  384/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان
وصول طبق شاخص بانک مرکزی توسط واحد ا جرا در حق محکوم له صادر گردید.

 51824مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  265مجتمع شماره شش شورای حل
اختالف شهر تهران

ثبت مصوب  1380/11/14در یک نوبت منتشــر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت
غیر اینصورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد .مالف6554 /

آگهی حصر وراثت

خانم لیال کاظمی به شماره شناسنامه  29مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  970827/791از این شعبه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر زرآبادی پور به شماره شناسنامه  218در تاریخ 97/4/20
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :لیال کاظمی به شماره شناسنامه
 29تاریخ تولد  1365صادره از قزوین همسر متوفی  .2لعیا زرآبادی پور شماره شناسنامه  230تاریخ تولد  1325صادره از
قزوین مادر متوفی  .3امیررضا زرآبادی پور شماره شناسنامه  4312329400تاریخ تولد  1387صادره از قزوین پسر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه
به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 51828رئیس شعبه  791شورای حل اختالف مجتمع شماره  15تهران

