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نمایش فیلمهای کمدی ممنوع شد

«رویاهای دم صبح» برگزیده جشنواره سارایوو شد

شــورای صنفی نمایش به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری پایان ماه صفر نمایش فیلمهای کمدی را از  ۲۵آبان متوقف
کرد .غالمرضا فرجی (سخنگوی شورای صنفی نمایش) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،با اشاره به مصوبه دیروز این شورا گفت:
براساس مصوبه دیروز شورا نمایش فیلمهای کمدی از  ۲۵الی  ۲۸آبان در همه سینماهای تهران و شهرستانها ممنوع است.
وی ادامه داد :همچنین سینماهای سراسر کشور از ساعت  ۱۷روز پنجشنبه  ۲۵آبان از ساعت  ۱۷تعطیل هستند و روز جمعه
نیز به صورت کامل تعطیل هستند.
همچنین از ساعت  ۱۷روز شنبه  ۲۷آبان نیز سینماها تعطیل هستند و روزیکشنبه  ۲۸آبان نیز کامل تمامی سینماها
تعطیل هستند و فعالیت خود را از روز دوشنبه  ۲۹آبان از سر میگیرند .وی درباره ثبت قرارداد فیلمهای جدید گفت :با توجه
به باال بودن کف فروش فیلمها اکران فیلمها کما فیسابق ادامه دارد.

فیلم مستند «رویاهای دم صبح» در دوازدهمین دوره جشنواره فیلم «پراوو لودسکی» به نمایش در آمد .به گزارش مهر،
«رویاهای دم صبح» در این جشنواره به عنوان بهترین فیلم در بخش مسابقه بین الملل شناخته شد و از طرف گروه داوری
مورد قدردانی قرار گرفت .جشنواره «پراوو لودسکی» که درباره سینما و هنرهای مستقل است ،کارش را با نمایش فیلمهای
مستند آموزشی برای دانشجویان اروپایی شروع و از سال  ۲۰۰۶در قالب یک جشنواره بینالمللی فعالیت کرده است .مستند
بلند سینمایی «رویاهای دم صبح» در سال  ۲۰۱۶به کارگردانی و تهیهکنندگی مهرداد اسکویی ساخته شد و داستان نوجوانان
دختر زیر  ۱۸سالی را تعریف میکند که در کانون اصالح و تربیت شهر تهران تحت نظارت هستند.
ت و ششمین دوره برلیناله آلمان در بخش مسابقه برگزیده شد
ی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر و شص 
این فیلم در س 
و مهرداد اسکویی در جشنواره ترو فالس آمریکا به عنوان برترین مستندساز سال  ۲۰۱۶جهان برگزیده شد.

فیلمهای ماندگار و تلخ سینمای ایران درباره زلزله

از «بیدار شو آرزو» تا «زندگی و دیگر هیچ»

پس از مخابره خبر زلزله مهیب کرمانشــاه و
سر پل ذهاب ،سکانسهای فیلم ماندگار «بیدار
شــو آرزو» کیانوش عیاری ذهن هر تماشاگری
که این فیلم را دیده است،رها نمیکند.
به گزارش ایســنا ،در سینمای ایران معدود
آثاری هســتند کــه به ایــن پدیــده طبیعی
پرداختهانــد؛ نمیتــوان آثار مانــدگار عباس
کیارســتمی همچون «زیر درختــان زیتون» و
«زندگی و دیگر هیچ» را درباره زلزله از یاد برد
امــا فیلم «بیدار شــو آرزو» کیانوش عیاری که
پس از زلزله بم این فیلمساز و گروهش در آنجا
حاضر شــدند ،یکی از فیلمهای ماندگاری است
که  14سال از ساختش میگذرد اما هنوز بطور
گسترده اکران نشده است.
کیانوش عیاری ســال قبل در گفتوگویی با
ایســنا گفته بود :انتظار داشــتم در این سالها
اتفاق ویــژهای بیفتد که نیفتــاد ولی امیدوارم
«بیدار شــو آرزو» در چند سینما اکران شود تا
الاقل چند هزار نفر آن را ببینند.
کارگــردان «بودن یا نبودن» ســال 1383
همزمان با وقوع زلزله مهیب بم ،ساخت سریال
«روزگار قریــب»اش را نیمه کاره رها کرد و به
بم رفت تا فیلمی را بسازد که «بیدار شو آرزو»
نــام گرفت؛ فیلمی که به دلیل تلخی زیاد ،خود
عیاری هم در آن سالها دل به اکرانش نبست و

به دنبال وقوع زلزله بزرگ شــب گذشته،
یکشنبه  21آبان ،در استان کرمانشاه و کشته
و زخمی شدن جمعی از هموطنان ،هنرمندان
نیز به این واقعه واکنش نشان دادند.
به گــزارش ایلنــا ،فرزاد فرزین ،ســامان
احتشــامی ،محمد علیزاده ،محمد معتمدی،
هانا کامکار ،علی لهراسبی ،علی عبدالمالکی،
محســن چاوشــی ،ســاالر عقیلــی ،حجت
اشرفزاده ،مهناز افشار ،روزبه حسینی کارگر،
پوران درخشــنده ،ســعید آقاخانــی ،منصور
لشــگری قوچانی ،محمدرضا گلــزار ،مهدی
سلطانی سروستانی ،امیر آقایی ،ایرج نوذری،
روشنک عجمیان ،هومن حاج عبدالهی ،ماهیا
پطروســیان ،مرجان گلچین ،شهره لرستانی،
بیژن بنفشــهخواه ،شهره ســلطانی ،نسرین

بارها تاکید کرد که این فیلم را برای جشنوارهها
یا اکران عمومی نســاخته است ،بلکه نیتاش از
ساخت «بیدار شو آرزو» این بوده که آب خوش
از گلوی هیچ یک از مســئولین مرتبط با زلزله
پایین نرود .او چند ســال قبل با اشاره به اینکه
«ســالها است وظیفه خود میدانم که به دلیل
تلخی و ناخوشــایند بودن این فیلم از بینندگان
آن معذرتخواهی کنم» گفته بود« :بیدار شــو
آرزو» به نیت جلب توجه مســئوالن ســاخته
شــد چون ما در کشوری هســتیم که میدانیم
روی گسل اســت و سالهاست اطالع داریم که
احتماال روزی در تهران هم چنین اتفاقی خواهد
افتاد .فیلم «بیدارشو آرزو» که در سال  82پس
از زلزله بم با بازی بهناز جعفری و مهران رجبی
ســاخته شــد ،درباره معلم جوانی است که در
یکی از روســتاهای نزدیک بم زندگی میکند،
صبح زلزله خود را از زیر آوار بیرون میکشــد و

میبیند همه اهالی روستا زیر آوار ماندهاند ،پس
پای پیاده به ســمت بم راه میافتد ،اما در بم با
صحنههای مهیبتــری برخورد میکند و ناچار
برای کمک در شهر میماند.
«زندگی و دیگر هیچ» عباس کیارستمی که
در سال  70ساخته شد ،روایتی است از سه روز
پس از زلزله خرداد  ۱۳۶۹در استان گیالن که
پدر و پســری از تهران به منطقه زلزله زده و به
جستجوی بابک و احمد احمدپور بازیگران فیلم
«خانه دوســت کجاست؟» میروند .به دلیل راه
بندان مجبور میشــوند راههای فرعی مختلفی
را برای رسیدن به روستای کوکر ،محل زندگی
پسربچهها طی کنند .پدر و پسر ،احمد پورها را
تا پایان فیلم نمیبینند اما خبرهایی از سالمت
آنها میگیرند.
«زیر درختان زیتون» دیگر فیلم کیارستمی
که در ســال  73ســاخته شده اســت،اینگونه

روایت میشــود «:در روستایِ کوکر ،حسین به
خواســتگاریِ دختری بهنا ِم طاهره میرود ،ولی
پاســخ منفی میدهند.
چــون خانه ندارد به او
ِ
همان شب زلزله تما ِم مردم روستا را بیخانمان
میکند .حســین در بیخانمانی خود را با همه
یکســان میبیند و خوشــحال هم هست .هفت
روز میگــذرد ،در ســ ِر مــزا ِر «خدابیامرزها»
حسین متوجه میشــود طاهره و مادربزرگش
ســاختن فیلم به
زنــده ماندهاند .گروهی برایِ
ِ
کوکر میآیند .حســین با آنها کار میکند .گروه
نقش زن حسین انتخاب
طاهره را برایِ بازی در ِ
میکند .طاهره ســرآخر راضی به بازی در کنار
حسین میشود ،ولی خارج از مکالماتِ اجباری
مربوط به نقشــش ،کلمهای با حســین سخن
نمیگوید».
مســتند «تهران چند درجه ریشــتر» پرویز
کالنتری و «خاک ســرد» رضا سبحانی« ،آوار»

واکنش هنرمندان به زلزله کرمانشاه

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی

مقانلو ،آتیال پســیانی ،کامبیــز دیرباز و بابک
جهانبخــش ازجمله هنرمندانی هســتند که
تاکنون با انتشار پیامهای تسلیت در صفحات
اجتماعــی خود به این حادثه واکنش نشــان
دادند و خواســتار کمک بــه حادثهدیدگان
شدند.
ســاالر عقیلی با انتشــار مطلبی نوشــت:
درگذشــت هموطنــان عزیزمــان ،در زلزله
استانهای غربی کشور را خدمت مردم شریف
و بزرگوار ایران تسلیت عرض میکنم.
برسان باده که غم روی نمود ای ساقی

این شبیخون بال باز چه بود ای ساقی
مهناز افشــار نیز نوشت :حالم داغونتر از
این حرفاســت که بخــوام و بتونم صرف یک

عرف تســلیت به گم و همــدردی کنم .این
دیگه چه بالیی بود که بر ســرمون نازل شد.
همه این خبرا و عکسا آوار شد سرم.
پوران درخشــنده که خود اهل کرمانشاه
اســت ،نوشت :تســلیت ،تســلیت ،به ایرانم،
به مــردم دیارم ،به عزیزانم در غرب کشــور،
کرمانشاه ،قصر شیرین ،سر پل ذهاب ،ایالم ،و
به همه آسیبدیدگان در این زلزله.
نرگس آبیار نوشــت :اوضاع وخیمتر از آن
است که فکر میکردیم .هموطنان ما احتیاج
به کمک دارند .غم ســنگینی ست .امیدوارم

رســول صدرعاملی« ،مینای شــهر خاموش»
امیرشــهاب رضویان نیــز از فیلمهایی دیگری
هســتند که به موضوع زلزلــه پرداختهاند و اما
اخیــرا نیز با انتشــار خالصه داســتانی از فیلم
جدید رضا درمیشــیان به نام «یواشکی» پیش
بینی میشــود داســتان این فیلم در بســتری
از داســتان زلزله روایت شــود .منتقد ســایت
«ابسروتوریو سینما» کشور برزیل از «یواشکی»
در حاشــیه برگزاری جشــنواره «ســائوپائولو»
اینگونه تعریــف کرده اســت«:یکی از بهترین
تجربهها برای یک خوره فیلم در یک فســتیوال
سینمایی زمانی رخ میدهد که از فیلمی که از
آن کامال بیخبر و از موضوعش بیاطالع باشیم
 ،غافلگیرمــان کند .این اتفاق برای من در طول
چهل و یکمین جشنواره فیلم سائوپائولو با فیلم
یواشــکی افتاد ،فیلمی تازه از رضا درمیشیان و
محصول مشترک ایران و نیوزلند.
با اســتفاده از ســبکی منحصر به فرد برای
روایت داستان شهری در نیوزلند پس از آن که
زلزله در شهر خرابی به بار آورده و زندگی مردم
زیادی را نابود کرده است.
در این فیلم ،یک دختر و پسر که زندگیشان
با این تراژدی به انزوا کشــانده شــده ،عاشــق
یکدیگــر شــده و رابطهای عجیــب و جذاب را
شروع میکنند».

همگی صبورانه در کنارشان باشیم و با کمک
و همدلی این بحــران را قابل تحملتر کنیم.
این فیلم صحنههایی دردناک از زلزله ســرپل
ذهاب را نشان میدهد.
حجت اشــرفزاده نوشت :خدایا صبر برای
مصیبــت دیدهها بــرای هموطنانم هر جا که
هســتند غم نباشه و تســلیت به خانوادههای
زلزلــهزده .کاش کاری از دســتمان برمیآمد
پلک نزدیم همه تــا االن الهی دورتون بگردم
غمتــون رو کاش نبینم بخــدا باید در مقابل
مصائب قوی بود و باهم و کنار هم بود تسلیت
و اندوه.
سایر هنرمندان نیز با انتشار پیامهای کوتاه
این واقعه را تسلیت گفته و خواستار رسیدگی
به حادثهدیدگان شدند.

مرضیه برومند:

مرضیه برومند گفــت :امیدوارم لطف آقای نجفی بعد از
اســتقرار کامل در شهرداری تهران ،شامل حال تئاتر شود و
اقدامی برای زمینی که در خیابان  30تیر و در یک موقعیت
خــوب در اختیار گرفتهایم و همچنیــن برای فعاالن حوزه
عروسکی و راهاندازی خانه و موزه عروسک انجام دهند.
مدیر خانه عروسک در گفتوگویی با ایسنا درباره آخرین
وضعیت ساختمان «خانه عروسک» بیان کرد :مدتها بود به
دنبال مکانی برای تمرکز و گردهم آوردن بچههای عروسکی
آن خودشان باشد تا اگر جلسه یا مراسمی دارند
بودیم که از ِ
یا تجربه جدیدی را میخواهند امتحان کنند یا برای تمرین
بــه مکانی نیاز دارنــد بتوانند از آن اســتفاده کرده و حتی
نمایش هم به اجرای عمومی برسانند .این موضوع حداقل از
 10سال قبل پیگیری میشد که در نهایت در دوره مدیریت
قبلی شهرداری تهران زمینی را با همکاری آقای قالیباف در
اختیار گرفتیم.
وی افــزود :امــا متأســفانه بــه دلیل هزینههــای باال

امیدوارم لطف شهردار شامل حال تئاتر شود

نتوانستهایم این زمین را بسازیم ،چون دست کم به چهار تا
پنج میلیارد تومان بودجه نیاز است که ساختمان احداث و
تبدیل به خانه عروسک شود.
دبیر جشــنواره تئاتر عروســکی ادامــه داد :همچنین
به دنبال این هســتیم تا در خانه عروســک ،موزه عروسک
هم راهاندازی شــود .البته در مکانهــای دیگری به صورت
پراکنده موزههای عروســک ایجاد شــده اســت مثل آنچه
آقــای غریبپور راهاندازی کردند کــه البته این مکان فقط
برای نگهــداری عروســکهای مربوط به آثــار خود آقای
غریبپور است و همچنین موزه ملل که بیشتر عروسکهای
اســباببازی و تزیینی را به نمایش گذاشته است .در حالی
که ما به غیر از عروسکهای نمایشی ،تلویزیونی و سینمایی
زیاد که جزو خاطرات مردم هســتند و باید نگهداری شوند
آثار مربوط به  16دوره جشنواره تئاتر عروسکی را هم داریم
که همه عروسکها در خانههای اجراکنندگان این نمایشها
نگهداری میشــوند و بســیاری از آنها یا پوسیده یا از بین

رفتهاند چون جای مخصوصی برای نگهداری آنها نیست.
برومنــد اضافه کــرد :بعضی عروســکهایی که به موزه
ســینما داده بودیم پوســیدهاند چون مکان مناسبی برای
نگهداری از آنها وجود ندارد و شرایط خوبی برایشان فراهم
نشــد .البته خوشــبختانه طرحی در این موزه تهیه شده تا
تعداد محدودی عروسک در شرایط مناسب نگهداری شوند
و اگر این اتفاق به درســتی رخ دهد میتوان فضایی ایجاد
کرد که پربازدید باشد.
کارگــردان مجموعههــا و فیلمهایــی همچون «شــهر
موشها»« ،خونه مادربزرگه» و «الو الو من جوجوام» گفت:
با وجود تمام اینها ،ما موزهای را مد نظر داریم که عالوه بر
مخزن امکانات خوبی هم برای نگهداری عروسکها داشته
باشــد .این مسئله وقتی اهمیت بیشــتری پیدا میکند که
بدانیم در انبار تلویزیون ،عروسکهای زیادی از جمله آنچه
مربوط به مجموعه «خونه مادربزرگه» بود پوســیده است یا
مثال عروسکهای کوچکی که در مجموعه «شهر موشها»

استفاده میشــدند اصال معلوم نیست کجا هستند در حالی
که اینها همه جزو میراث فرهنگی مردم هســتند که باید
حفظ و حراست شــوند .مرضیه برومند در پایان بیان کرد:
بنابرایــن امیدوارم لطف آقای نجفی بعد از اســتقرار کامل
در شهرداری تهران ،شــامل حال تئاتر شود و اقدامی برای
زمینــی که در خیابان  30تیــر و در یک موقعیت خوب در
اختیار گرفتهایم و همچنین برای فعاالن حوزه عروســکی و
راهاندازی خانه و موزه عروسک انجام دهند ،چون در صورت
راهاندازی خانه عروسک ،انجمن نمایشگران عروسکی خانه
تئاتر هم میتوانند فعالیتهای خود را گستردهتر کنند و اگر
این اتفاق بیفتد میتوانیم همه فعاالن این حوزه را زیر یک
سقف جمع کنیم تا فعالیتها متمرکز شود و در طول سال
ادامه پیدا کند به طوری که تئاتر عروســکی فقط محدود به
جشــنواره نباشد و در نهایت در پی همین اقدامات است که
میتوان از فعاالن عروســکی در شهرستانها نیز حمایت و
کارگاههایی را برای آشنایی و آموزش آنها برگزار کرد.

آلبوم «عاشق کیست» با صدای شهرام ناظری به بازار آمد

آلبوم موسیقی «عاشق کیست» به مناسبت
هزاره «بوســعید» منتشر شــد .آلبوم موسیقی
«عاشــق کیســت»  Who is in Loveبــه
مناسبت هزاره ابوســعید ابوالخیر به آهنگسازی
و رهبری ارکســتر امیر پورخلجی ،به خوانندگی
شــهرام ناظری ،با همکاری ارکســتر سمفونی
متروپلیتن پــراگ Prague Metropolitan
با کنســرت مایســتری «رادک کریژانووسکی»
 Radek Krizanovskyدر کشــور جمهوری

چک و به تهیهکنندگی اردوان جعفریان؛ دوشنبه
 22آبان توســط شرکت موسیقی «ایران گام» و
پخش «هنر شهر»؛ در سراسر کشور منتشر شد
و در اختیار عالقمندان به موسیقی قرار گرفت.
مراســم رونمایی آلبوم موســیقی «عاشق
کیســت» همزمان با پخش در سراســر کشور
دیروز با حضور اهالی فرهنگ و هنر و رســانه
و همچنین دستاندرکاران تولید این اثر شامل
استاد شهرام ناظری خواننده اثر ،امیر پورخلجی

آهنگساز و اردوان جعفریان تهیه کننده برگزار
شد .به گزارش ایلنا ،آلبوم جدید شهرام ناظری
درحالی در فرهنگســرای نیاوران رونمایی شد
کــه این خواننــده کرمانشــاهی در واکنش به
زلزله یکشنبه شــب مناطق غربی کشورمان ،با
هموطنــان زلزلهزده کشــورمان ابراز همدردی
کرد .شــهرام ناظری در بخشــی از این نشست
گفت :طبیعتا انســان از چنیــن اتفاقی دلتنگ
میشود .خبردار شــدیم و گفتم بهتر است این
برنامه را کنسل کنیم که دوستان به من گفتند
نمیشود چون برنامهریزی شــده و خبرنگارها
حتما میآیند .من دیشب به شدت دلگیر بودم
از واقعــه ناگواری که در منطقه کرد اتفاق افتاد.
در این میــان من به خانواده خــودم و به قول
کردها «باوانم» فکر کردم .چقدر عجیب اســت
که باری دیگر سرنوشــت قومی مثل قوم اصیل
شریف و نجیب و سلحشــور و وفادار کرد را در

اندوه فروبرد .این خواننــده در ادامه افزود :قوم
کرد قومی اســت که هنوز آداب و رسوم اصلی
ایرانــیاش را حفظ کرده اســت و این قوم جزو
استثنائات است .البته که همه قوم های کشورم
عزیز هســتند اما قوم کرد همیشــه پیشمرگ
و جان فدا بوده اســت .کرد قومی اســت که با
این مشــخصاتی که به آنها اشاره کردم بازهم با
مشــکالت بســیاری مواجه بوده است؛ چرا این
اتفاقات باید برای کردها بیفتد؟
وی همچنیــن عنــوان کــرد :همــه نوع
مرگهایی برای کردها اتفاق افتاده است ،مرگ
با گلوله ،مرگ دستهجمعی و ...اما آنها همیشه
در مقابل همه چیز سینه سپر کردهاند .در مقابل
مصیبتها ،بمبارانهای شیمیایی و حاال اینبار
بالی آسمانی هم بر آنها نازل شده است .قبل از
برگزاری این مراســم به من اعالم کردند تا این
مراسم را لغو کنیم اما این امکان وجود نداشت.

شــاید میان همه خبرهای تلخ این خبر و این
مراســم بتواند آرامبخش و دلگرمکننده باشد.
به همین دلیل برای همــدردی با کردها برای
لحظاتی همگی سکوت خواهیم کرد.
صدابرداری آلبوم موسیقی «عاشق کیست»
در اســتودیو موســیقی تلویزیون دولتی چک
توســط پاول ریدوســکو بــا همــکاری رومن
اسکلنار دســتیار صدابرداری و مارکتا یانوکووا
ناظر ضبط ارکســتر ،ضبط آواز در اســتودیوی
شخصی آهنگســاز و همچنین میکس نهایی و
مسترینگ آن توسط امیر پورخلجی انجام شده
اســت .مســعود زارعزاده طراح گرافیک ،علی
مقدمحیدری خطاط ،عکاســان پرتره :مهرداد
امینی (پرتره استاد شهرام ناظری) ،فرشته عدلی
(پرتره آهنگساز) ،عکاس ارکستر :یاکوب زک و
همچنین نیما فردوسی دســتیاری تهیه آن را
برعهده داشته است.

حسین محب اهری:

پول درمانم پرداخت شد
حســین محب اهــری بازیگــر ســینما و تلویزیون که
مدتهاســت با بیماری سرطان دســت و پنجه نرم میکند
از حمایت صندوق اعتباری هنــر برای پرداخت هزینههای
درمانش قدردانی کرد.
به گزارش روابــط عمومی صندوق اعتیــاری هنر ،این
بازیگر بیان کرد :پس از آنکه بــرای پرداخت هزینه درمان

در بیمارستان با مشکل مواجه شدم مصاحبهای انجام دادم،
پس از انجام این مصاحبه و قبل از انتشــار آن در رســانهها
صندوق اعتباری هنر بــا حمایت کامل هزینه درمان من را
پرداخــت کــرد .او ادامه داد :در بیمارســتان به من گفتند
کــه هزینه آمپول درمانم  14میلیون تومان اســت و چون
هزینه پرداخت آن را نداشتم مجبور شدم پول نزول کنم اما

حمایت صندوق اعتباری هنر برای دریافت آمپولهای مورد
نیاز توانست مشکلم را برطرف کند.
محب اهری افزود :هفته گذشته سه آمپول تزریق کردم
که هزینه آن  42میلیون تومان شد .چهارشنبه هفته آینده
نیز باید ســه آمپــول دیگر به همین مبلــغ تزریق کنم که
صنــدوق اعتباری هنر قول داده بــرای پرداخت هزینه آن

مســاعدت کند .این بازیگر که چند ســال است از سرطان
رنج میبرد،ضمن قدردانی از حمایت این صندوق در شرایط
ســخت گفت :من در شــرایط بســیار بدی قرار داشتم که
حمایت صندوق اعتباری هنر برایم ارزش داشــت .در طول
سال گذشته نیز چندین بار از طریق این صندوق کمکهای
مالی برای درمانم انجام شده بود.
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تندیس کلوزآپ جشنواره فیلم شید
به محسن تنابنده رسید
یکشنبه  21آبان ماه پس از نمایش آخرین فیلم در سینما آنجلیکا شهر داالس
در آمریکا برگزیدگان دومین دوره جشــنواره فیلم شید و برندگان جایزه کلوزآپ
طالیی معرفی شــدند .به گزارش هنرآنالین ،اسامی برندگان تندیس کلوزآپ و
نامزدهای هر بخش به شرح زیر است:
تندیس کلوزآپ و لوح تقدیر بهترین بازیگر مرد ،به محسن تنابنده برای بازی
در فیلم «فراری» رسید .نامزدهای این بخش نوید محمدزاده «بدون تاریخ ،بدون
امضا» ،محسن تنابنده «فراری» ،پژمان بازغی «اسرافیل» تندیس کلوزآپ و لوح
تقدیر به نیکی کریمی برای بازی در فیلم «آذر» اهدا شــد .نامزدهای این بخش؛
هدیه تهرانی «اسرافیل» ،نیکی کریمی «آذر» ،ساره بیات «زرد» .تندیس کلوزآپ
بهترین کارگــردان و لوح تقدیر به وحید جلیلوند برای فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضا» رسید .نامزدهای این بخش؛ محمد حمزهای «آذر» ،وحید جلیلوند «بدون
تاریخ ،بدون امضا» ،آیدا پناهنده «اسرافیل» و جایزه بهترین فیلم و لوح تقدیر با
اختالف بسیار کم آرای داوران به فیلم «آذر» به تهیهکنندگی نیکی کریمی اهدا
شــد .دیگر نامزدهای این بخش؛ «بدون تاریخ بدون امضا» علی جلیلوند« ،آذر»
نیکی کریمی« ،زرد» مصطفی تقیزاده .و در انتها بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
به دلیل آرای یکسان ،مشترکا به فیلمهای «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده
و «زرد» به کارگردانی مصطفی تقی زاده رسید .این جشنواره با نام و یاد عباس
کیارســتمی برگزار شد و جایزه شید به نام یکی از فیلمهای این کارگردان فقید
است .داوران جشنواره سینمایی پارسی زبان شید ،جاناتان رزنبام ،ریچارد پنیا و
هوشنگ گلمکانی بودند و این جشنواره به دبیری آرامه اعتمادی ،و دبیری هنری
شهرام مکری برگزار شد .در روز برگزاری جشن اختتامیه و اهدای جوایز که طی
روزهای آینده برگزار میشود ،بنا به درخواست عالقهمندان فیلمهای منتخب بار
دیگر نمایش داده میشوند.

عواید فروش «بزم رزم»
به زلزله زدگان تعلق میگیرد
عواید فروش تازهترین اکران مستند سینمایی «بزم رزم» به کارگردانی سیدوحید
حسینی برای کمک به زلزلهزدگان غرب ایران درنظر گرفته میشود.به گزارش روابط
عمومی فیلم ،سازندگان مستند سینمایی «بزم رزم» به منظور همدردی و همراهی
با مصیبت دیدگان زلزله غرب ایران تصمیم دارند عواید فروش تازه ترین اکران این
اثر را برای کمک به زلزله زدگان در نظر بگیرند .عواید فروش این مستند سینمایی
در اکرانهای امروز  ۲۳آبان ماه در  ۲سانس خانه هنرمندان در ساعت  ۱۶و سینما
کورش ساعت  ۲۰به زلزله زدگان تعلق می گیرد .مستند «بزم رزم» به کارگردانی
سیدوحید حسینی که این روزها در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران
است به فراز و نشیبهای موسیقی در سالهای  ۵۷تا  ۶۷می پردازد.

امضای تفاهمنامه ایجاد میز صادرات نرمافزارها
در نمایشگاه رسانههای دیجیتال

در سومین روز از برگزاری نمایشگاه رسانههای دیجیتال تفاهم نامه همکاری
جهــت ایجاد میز صادرات نرم افزارهای دیجیتال امضا شــد .به گزارش خبرنگار
ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال ،بر این اساس سید مرتضی
موسویان رئیس یازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال می گوید :براساس این
تفاهمنامه مقرر شد تا زمینه صادرات کاالهای غیر نفتی شامل کاالهی فرهنگی و
دیجیتال فراهم شود ضمن اینکه با هماهنگی و همکاری مرکز رسانههای دیجیتال
شــرکت گلدنت مذاکراتی را با شرکتها و موسسات همکار و همگام با این مرکز
خواهد داشت و زمینههای حضور این شرکتها در نمایشگاههای بینالمللی و دیگر
فعالیتهای حوزههای دیجیتال فراهم خواهد شــد .امیر خوراکیان معاون تولید
محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز در نشست خبری که در این دوره از
نمایشگاه رسانهای دیجیتال با حضور اصحاب رسانه داشت به اهمیت رسانههای
دیجیتال و فضای مجازی اشــاره کرد و گفت  :همگان برای تولید محتوای سالم
ایمن و مفید در این فضا وظیفه دارند .وی بیان داشت :امروز بیش از  83درصد کل
محتوای در حال جابجایی در فضای مجازی به صورت محتوای تصویری (ویدئویی)
تبادل می شــود و این میزان نشان از رشد دو برابری تبادل محتوای تصویری در
فضای مجازی طی سه سال گذشته را نشان می دهد.

دادنامه
پرونده کالسه  96099802679300327شعبه  26شورای حل اختالف
کرج ( 73ســابق 9مجتمع (2شــهید ملک زاده) تصمیم نهایی شــماره
 9609972679300628خواهان :آقای محمد کیانی فرزند حســین به
نشانی اســتان فارس شهرستان شیراز شهر شــیراز بلوار امیرکبیر مقابل
خیابان والفجر نمایندگی ایران خودرو یوسفی خواندگان :آقایان  -1رامین
جعفرزاده فرزند اصغر  -2مجید ولی زاده اوقانی همگی به نشانی مجهول
المکان خواستهها -1 :مطالبه خسارات دادرسی  -2مطالبه خسارت تاخیر
تادیه  -3مطالبه وجه چک
(رای شورا) با اســتعانت از ذات احدیت در خصوص دعوی خواهان آقای
محمد کیانی بــه طرفیت خواندگان رامین جعفــرزاده و مجید ولی زاده
اوقانی به خواسته مطالبه تضامنی مبلغ پنج میلیون و پانصد و هیجده هزار
تومان موضوع یک فقره چک به ش  96/05/09 -95231/429347عهده
بانک توسعه تعاون به انضمام خسارات قانونی -با توجه به مفاد دادخواست
تقدیمی و اظهارات خواهان و کپــی مصدق چک فوق الذکر و گواهینامه
عــدم پرداخت آن و بقاء اصول مســتندات مذکور در ید مدعی که داللت
بر اســتقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با وصف
ابالغهای قانونی در جلسه دادرسی شورا حاضر نشدهاند و الیحهای ارسال
نکرده اند علیهذا با توجه به جامع محتویات و مندرجات پرونده خواســته
خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مفاد و قانون
صــدور چک و مــواد 310و  313ق تجارت و مواد 198و 519و  522ق آ
د م خواندگان را متضامنــا به پرداخت مبلغ پنج میلیون پانصد و هیجده
هزار تومان بابت اصل خواسته به شرح فوق و خسارت تاخیر تادیه از زمان
سررســید چک  96/05/09الی اجرای حکم و خسارت دادرسی در شورا
به مبلغ یکصد و شــصت هزار و نهصد تومان و سی هزار تومان هزینه نشر
آگهی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز
پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف بیســت روز پس از
آن قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم عمومی دادگســتری کرج
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