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بازيگران حامي مسابقه داستان دهه 60
صابر ابر ،مهناز افشار ،آروند دشتآراي ،سحر دولتشاهي ،اميد روحاني و هنگامه قاضياني شرکتکنندگان مهمان جايزه داستان کوتاه فرشته با موضوع ده ه  60و حاميان اين مسابقه شدند.بر اساس
خبر رسيده ،اين افراد قرار است هر کدام داستان خود را در بخش خارج از مسابقه ارائه دهند و در مراسم اختتاميه اين شش داستان رونمايي ميشود.شهر کتاب فرشته با هدف ترويج داستاننويسي
ن کوتاه خود را با موضوع دهه  60از تاريخ اول بهمن آغاز کرد.هيئت داوران اين مسابقه پرويز دوائي ،ليلي گلستان و مصطفي مستور هستند .همچنين
و فرهنگ کتابخواني ،اولين دور ه مسابق ه داستا 
هئيت انتخاب متشکل از کامبوزيا پرتوي ،محمد چرمشير ،ابراهيم حقيقي ،مرجان شيرمحمدي ،حسين عليزاده ،فاطمه معتمدآريا و مهسا محبعلي کار خود را از  15بهمنماه آغاز کرد.عالقهمندان براي
شرکت در اين مسابقه بايد داستانهاي کوتاه خود را به آدرس اينترنتي  www.jayezehfereshteh.irثبت کنند.

اهالی موسیقی با تجمع و امضای بیانیه به لغو سریالی کنسرت ها اعتراض کردند؛

«سنتوري  »۲سال  ۹۴جلوي دوربين ميرود
داريوش مهرجويي از فيلمبرداري «سنتوري  »۲در سال آينده خبر داد.
داريوش مهرجويي کارگردان سينما در گفتگو با مهر با اشاره به اينکه همچنان در انتظار
دريافت پروانه ساخت براي فيلم «سنتوري  »۲است ،بيان کرد :در صورت دريافت پروانه
ساخت« ،سنتوري  »۲را براي سال آينده جلوي دوربين ميبرم .وي در پاسخ به اينکه
برخي از رسانه ها براين باورند که براي ساخت «سنتوري  »۲با توجه به اينکه تهيه کننده
«سنتوري  »۱زنده ياد فرامرز فرازمند در قيد حيات نيست بايد از خانواده اين تهيه کننده
اجازه گرفت ،توضيح داد« :سنتوري» را خودم نوشته ام و فيلم با هزينه خودم ساخته شد،
نام زنده ياد فرازمند تنها به عنوان تهيه کننده در فيلم آمده بود .بي شک براي ساخت
«سنتوري  »۲نيز خودم اقدام ميکنم و هيچ مشکلي براي ساخت آن وجود ندارد و نياز به
اجازه گرفتن از کسي براي ساخت اين فيلم ندارم« .سنتوري» ساخته داريوش مهرجويي
در سال  ۱۳۸۵است ،در اين فيلم بازيگراني چون بهرام رادان ،گلشيفته فراهاني ،مسعود
رايگان ،رويا تيموريان ،مائده طهماسبي و ...حضور داشتند« .سنتوري» بنا به داليلي در
سينماهاي کشور اکران نشد و در نهايت نسخه دي وي دي آن وارد بازار شد.

کيوان ساکت با ارکستر آلماني کنسرت ميدهد
نوازنده و آهنگساز موسيقي ايراني ضمن تشريح تازهترين فعاليتهاي
موسيقايي خود از برگزاري چند کنسرت داخلي و خارجي و توليد يک آلبوم
به خوانندگي ساالر عقيلي خبر داد.
کيوان ساکت با اعالم اين خبر توضيح داد :چندين برنامه مختلف داريم که سال آينده
در قالب آلبوم و کنسرتهاي داخلي و خارجي براي عالقه مندان موسيقي ايراني ارائه
خواهد شد.وي ادامه داد :به تازگي کار آهنگسازي چند آلبوم موسيقايي در قالب تکنوازي
و ارکسترنوازي را انجام داده ام که يکي از آنها مربوط به آلبوم ميشود که ساالر عقيلي
به عنوان خواننده در آن حضور دارد .اين نوازنده تار بيان کرد :طبق برنامه ريزي هايي که
انجام گرفته اوايل سال آينده براي برگزاري چند کنسرت به کشور آلمان سفر ميکنم
که طي آن قرار بر اين است همراه با ارکستر سمفونيک آلماني آثاري را در سه شهر اين
کشور برگزار کنيم .البته به احتمال بسيار فراوان هم شهريور ماه سال آينده گروهي از
هنرمندان و نوازندگان آلماني سفري به ايران براي برگزاري يک کنسرت خواهند داشت.

کيانوش عياري در «چالهچوله»
م خانهپدرياش در چالههايي است که
کيانوش عياري که هنوز تکليف فيل 
برايش درست شده ،مجوز ساخت فيلم تازهاش با نام «چالهچوله» را گرفت.
کارگردان فيلم «خانه پدري» ضمن تاييد اين مطلب بيان کرد« :چالهچوله» نام
فيلمي است که قرار بود نيمهديماه آن را کليد بزنم ،اما باوجو د اينکه زمان از دست
رفته ،احتماال ساخت آن را در فروردينماه آغاز ميکنم .عياري درباره موضوع فيلم
جديد خود با تاکيد بر اينکه «فعال قصد ندارد هيچ جزيياتي از داستان «چالهچوله»
را مطرح کند» ،گفت :اين فيلم در ادامه فيلمهاي قبليام است که البته در اهواز
فيلمبرداري ميشود .عياري که نويسندگي ،کارگرداني و تهيهکنندگي «چالهچوله» را
برعهده دارد ،بعد از حدود پنجسال هنوز موفق به اکران عمومي فيلم «خانه پدري»
نشده است .البته اين فيلم مدتي قبل براي يکروز در چندسانس يکسينما نمايش
داده شد که بهدليل برخي فشارها ،از ادامه اکران آن جلوگيري به عمل آمد.

رئيس هيات مديره خانه سينما مشخص شد
ابراهيم مختاري رئيس هيات مديره خانه سينما شد.
به گزارش ايسنا،روابط عمومي خانه سينما اعالم کرد ،اعضاي سيزدهمين هيات
مديره خانه سينما در دومين نشست خود در صبح روز دوشنبه هيجدهم اسفندماه
پس از گفتگو و تبادل نظر به اتفاق آرا ابراهيم مختاري را به عنوان رئيس – محمدرضا
موئيني را به عنوان نايب رئيس – آتيال پسياني را به عنوان سخنگو و کامران ملکي
را به عنوان دبير هيات مديره خانه سينما انتخاب کردند.اين نشست با حضور همه
اعضا هيات مديره و بازرس خانه سينما و با دعوت از اعضاي علي البدل جهت شرکت
در جلسه برگزار شد.محمدرضا موئيني -ابراهيم مختاري -بهمن اردالن -آتيال
پسياني -کامران ملکي -شادمهر راستين و سيد مهدي خادم به عنوان اعضاي اصلي
و حميدرضا آشتياني پور و محمدرضا سکوت به عنوان اعضاي علي البدل و همچنين
عبداله اسفندياري به عنوان بازرس اصلي و ايمان کرميان به عنوان بازرس علي البدل،
منتخب هاي مجمع عمومي خانه سينما در تاريخ يازدهم اسفندماه  1393هستند.

مخاطبان راديو نمايش تحويل سال نيت کنند و فال خود
را بشنوند
بهزاد فراهاني از برنامه توليدي راديو نمايش براي پخش هنگام تحويل سال
سخن گفت و بيان کرد که در آن از خاطرات نوروز گرفته تا تفال به حافظ
وجود دارد و مخاطبان ميتوانند نيت کرده و فال خود را بشنوند.
بهزاد فراهاني در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه راديويي که براي تحويل سال دارد،
گفت :اين برنامه براي راديو نمايش توليد شد و من به همراه جمعي از هنرمندان
پيشکسوت در آن با يکديگر گفتگو کرديم.وي ادامه داد :من ،ژاله علو ،صدرالدين
شجره ،مهين نثري ،خسرو فرخزادي ،باقر کريم پور و عده اي ديگر در جلسه اي
درباره نوروز گفتگو کرديم و به مرور خاطراتمان از اين ايام پرداخيتم .اينکه نوروز در
زمان ما با نوروز در اين دوران چه تفاوت هايي دارد و حتي از خاطراتي که در اين ايام
در کودکي داشتيم سخن گفتيم.بازيگر سريال «کت جادويي» عنوان کرد :من ،ژاله
علو ،صدرالدين شجره و چند تن ديگر در اين جلسه فال حافظ گرفتيم و شنونده ها
ميتوانند نيت کرده و شب تحويل سال اين حافظ خواني ها را گوش کنند.

هيات مديره جديد انجمن منتقدان و نويسندگان خانه
تئاتر معرفي شدند
در انتخابات روز گذشته انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر اعضا جديد
هيات مديره و بازرس اين انجمن معرفي شدند.
به گزارش مهر ،مجمع عمومي پايان سال و انتخابات انجمن منتقدان و نويسندگان
خانه تئاتر عصر روز گذشته يکشنبه  ۱۷اسفند برگزار شد.در اين مجمع عالوه بر
گزارش هيات مديره فعلي ،انتخابات هيات مديره جديد انجمن و نيز انتخابات بهترين
آثار نمايشي سال  ۹۳برگزار شد.بر اساس انتخابات انجام شد اعضا هيات مديره و
بازرس اين انجمن به اين شرح اعالم شدند:سيد رسول صادقي با  ۲۲راي ،ساسان پيروز
با  ۲۱راي ،عباس غفاري با  ۲۰راي ،جواد اعرابي با  ۱۹راي و امين عظيمي و سامي
صاحي ثابت هرکدام مشترکا با  ۱۵راي به عنوان اعضا هيات مديره انجمن منتقدان
و نويسندگان خانه تئاتر معرفي شدند .ندا آل طيب نيز به عنوان عضو علي البدل و
بهاره برهاني به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.با توجه به مشترک بودن آراي امين
عظيمي و سامي صالحي ثابت در جلسه اي که با حضور هيات مديره برگزار ميشود
يکي از اين دو به عنوان عضو علي البدل معرفي خواهند شد.

گروه ادب و هنر -اتفاقات چند ماه اخير در حوزه موسيقي
اگرچه چندان تازگي ندارد اما برايند آن ها و موقعيت
زماني به گونه اي است که اهالي موسيقي نسبت به اين
جريانات حساسيت بيشتري پيدا کرده اند .با برآمدن
دولت تدبير و اميد عموم هنرمندان بخصوص اهالي
موسيقي اميدوار بودند که فضاي منعطف تري براي فعاليت
هايشان بوجود بيايد .با اين حال به نظر ميرسد عده اي
که تاحدودي هويت آن ها مشخص است سعي دارند با
برهم زدن آرامش در اين حوزه و مختل کردن فعاليت هاي
هنري درجامعه به اهداف سياسي خود دست پيدا کنند.
جمعي از فعاالن حوزهي موسيقي شامگاه دوشنبه در مقابل
خانه موسيقي تجمع کردند و نسبت به اقدامات اخير دربارهي
لغو کنسرتها و ايجاد محدوديت براي برخي نوازندگان اعتراض
کردند.به گزارش ايسنا ،رئيس هيئت مديره خانه موسيقي در اين
تجمع ،اظهار کرد :در مدت اخير ،اتفاقاتي افتاده که نشأتگرفته
از راه و انديشهاي خاص است و ممکن است تداوم يابد .ما بايد در
خانه موسيقي بهعنوان يک نهاد مدني ،جلوي اين اقدام را بگيريم.
محمد سرير با بيان اينکه خانه موسيقي  16هزار عضو دارد،
افزود :يکي از مشکالت ما ،حقوق مولفين و مصنفين است که در
اين سالها با مشکل روبهرو بوده است .کپيرايت در همه کشورها
وجود دارد و باعث ميشود حق هنرمند نهتنها در کشور خودش،
بلکه در همه دنيا حفظ شود.سپس مديرعامل خانه موسيقي پشت
تريبون رفت و در سخناني گفت :اعضاي خانه موسيقي امروز براي
يک درد مشترک گردهم جمع شدهاند تا خواستههاي خود را بيان
کنند .متأسفانه امروز مصيبتهايي را تجربه ميکنيم که در 30
سال اخير بيسابقه بوده است .هيچوقت فکر نميکرديم با آغاز
دولت «تدبير و اميد» موسيقيدانها اينگونه دچار يأس ونااميدي
شوند.حميدرضا نوربخش افزود :رفتارها تا جايي پيش رفته که
ديگر به جامعه موسيقي توهين ميکنند .اين دل ما را به درد
آورده است ،ما يک خانوادهي  15هزار نفري هستيم و کسي حق
ندارد به ما توهين کند.
او ادامه داد :ما جامعهاي خدمتگزار و سازنده بودهايم وهر
وقت بخواهند ياد و خاطره انقالب اسالمي را زنده کنند مگر
از چيزي بهجز موسيقي استفاده ميکنند .پس چطور اينقدر
راحت به اين جامعه توهين ميکنند و ميگويند موسيقي در هر
شکلش مطرببازي است ،آيا جامعه موسيقي اين توهين را تحمل
ميکند؟مديرعامل خانه موسيقي گفت :امروز بيش از هر زمان
ديگري به وحدت نياز داريم .از زماني که بحث تعطيلي موسيقي
در فرهنگسراها مطرح شد ،ما پيگيري کرديم و جلساتي گذاشتيم
و آنها فقط به ما وعدههاي توخالي دادند.وي افزود :فهميديم که

همنوایی علیه نُت سکوت

عمدي در کار است و ميخواهند بناي موسيقي را از اين شهر
بکنند ،اما ما اين اجازه را نخواهيم داد .خوشبختانه آقاي مختاباد
که در شوراي شهر است ،اعالم موضع کرد و ما هم بهطور جدي از
او ميخواهيم که اين موضوع را پيگيري کند .موسيقي از فرهنگ
جدا نميشود و بدنه اصلي آن است.وي با بيان اينکه در اين راستا
خانه موسيقي نامهاي را به شهردار تهران نوشت ،گفت :همه ما
ميدانيم قضيهي بگير و ببند در موسيقي ،از جاهايي شروع شد
و اول از حضور بانوان نوازنده روي صحنه خودداري کردند که

هيچ وجههي قانوني ندارد .مگر ميشود که در مملکتي ،زنان حق
آموزش موسيقي داشته باشند ،اما حق اجرا نداشته باشند .اين يک
بام و دو هوا چه توجيهي دارد؟
نوربخش افزود :اين موضوع اول به دو استان مربوط بود و
حاال  12استان از حضور بانوان روي صحنه جلوگيري ميکنند.
متأسفانه اخيرا دو اتفاق تلخ را در خراسان رضوي تجربه کرديم؛
يکي اينکه حرير شريعتزاده را از روي صحنه پايين آوردند و دوم
اينکه کنسرت عليرضا قرباني را لغو کردند؛ اما اوج فاجعه آنجا بود
که به ساحت موسيقي توهين کردند.

سپس ساالر عقيلي که بهتازگي کنسرتي در شهرستان طرقبه
داشته است ،گفت :ما قرار بود کنسرتي در مشهد داشته باشيم
که البته تا دو روز پيش از آن نميدانستيم اين کنسرت لغو
ميشود يا نه .پيش از آن ،اجرايي در بجنورد برگزار کرديم و
پس از آن مسووالن گفتند احتماال کنسرت طرقبه لغو خواهد
شد .بعد گفتند کنسرت برگزار ميشود ،اما نوازنده زن نميتواند
روي صحنه بيايد .من هم به همسرم که نوازنده است ،گفتم که
به تهران برگردد؛ اما او ترجيح داد کنار من بماند تا کنسرت را

تماشا کند.او افزود :قبل از آغاز کنسرت به ما اعالم شد که براي
نوازنده زن مجوز گرفتيم .سرانجام آن شب روي صحنه در حال
اجرا بوديم که ديدم همسرم از صحنه پايين ميرود .نميدانستم
چه اتفاقي افتاده و بعد از کنسرت خيلي ناراحت بودم .به مسووالن
گفتم که شما آبروي من را برديد ،با اين حال ،اگر اين اتفاق دوباره
تکرار شود ،کنسرت را قطع خواهم کرد.
سپس حرير شريعتزاده که در همان اجرا از روي صحنه پايين
آمده بود ،در توضيح جزييات آن شب گفت :من چندبار از زن
بودنم احساس حقارت کردم؛ اما آن شب در مشهد خيلي غمگين

شدم و از خودم ميپرسيدم که چرا بايد اين اتفاق بيفتد .من با وقار
به روي صحنه رفتم .آنجا من فقط ساز ميزنم و در موسيقي غرق
ميشوم.پس از صحبتهاي شريعتزاده ،عبدالحسين مختاباد نيز
گفت :يک زماني بود که دولت با موسيقي مخالفت ميکرد؛ اما
حاال دولت با ما است .هنرمندان هم بايد کنار هم باشند و به
صنف خودشان احترام بگذارند.اين عضو شوراي شهر تهران اظهار
کرد :آنهايي که کنسرتها را برهم ميزنند ما به تفکرشان احترام
ميگذاريم؛ اما برايشان کارت دعوت نفرستاديم که به کنسرت
بيايند.مختاباد تصريح کرد :اين رفتارها کارهاي حسابشدهي
سياسي است و من از سياسيون خواهش ميکنم که ما را رها
کنيد در اين رنج بيحساب.
سپس مشاور حقوقي خانه موسيقي در سخناني گفت :در
جامعهاي مجوز صادر ميشود که اين مجوز از سوي مراکز داراي
صالحيت تأييد شده و آن وقت يک نفر ميآيد و زير همهچيز
ميزند .يعني مثل قديم است که هر کسي زورش بيشتر باشد،
کارش پيش ميرود.رضواني راد گفت :متأسفانه راديو آوا ،آوار
ديگري بر سر جامعه موسيقي خراب کرد که همه کارها را بدون
اجازه پخش ميکند و ديگر کارد را به استخوان جامعه هنري
رسانده است.او افزود :نکته ديگر اينکه خانه موسيقي با داشتن 15
هزار عضو ،توانايي اقدام جمعي را دارد.سپس عليرضا قرباني که
بهتازگي دو کنسرتش بهشکل پيدرپي لغو شده است ،گفت :اين
نوع رفتارها درد مشترکي است که جامعه فرهنگ را دربر گرفته و
اين فقط مشمول موسيقي نيست .کتابها هم مميزي ميشوند و
براي فيلمهاي جشنواره ،اتفاقاتي ميافتد.
سپس فردين خلعتبري دربارهي اظهارات يکي از مسووالن،
گفت :گفتهاند ما مطرب هستيم؛ دلم ميخواهد امروز اين را
بگويم ،اگر کاري که قرباني ميکند مطربي است ،پس مطربي
خوب است و من هم يک مطرب هستم .اگر امروز به عليرضا
قرباني توهين ميشود ،در واقع به من و اساتيد من توهين شده
است .حميدرضا نوربخش نيز در بخش پاياني اين نشست نيز
گفت :ما اين دولت را قبول داريم چرا که ميدانيم از راي مردم
آمده است .آقاي رئيس جمهور و آقاي جنتي واقعا فراتر از انتظار
هنرمندان ظاهر شدند که اين جاي تقدير و تشکر فراوان است .ما
به هيچ عنوان تقابلي با دولت نداريم اما مسئول مستقيم ما دولت
است که طبيعتا اولين پناهگاه ما هم آنجاست بنابراين از آنها
ميخواهيم که از ما دفاع کنند.مصطفي کمال پورتراب ،شهرام
ناظري ،حسن رياحي ،داود گنجه اي ،فريدون شهبازيان ،هادي
منتظري ،هوشنگ کامکار ،نسرين ناصحي ،شهال ميالني ،نصر اهلل
ناصح پور ،رامين صديقي ،بابک چمن آرا ،داريوش پيرنياکان از
جمله هنرمنداني بودند که در جلسه هم انديشي حضور داشتند.
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شناسنامه وانت نيسان رنگ آبي -روغني مدل  1390به شماره پالک 871-49ط33
و شماره موتور 588187و شماره شاسي  NAZPL140TBN294146به نام احمد
شرفي بياره مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
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مفقودي

شناسنامه و سندو برگ فروش سواري پژو 206به رنگ قرمز مدل  1384به شماره پالک
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عبدالحميد احمدي مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
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مفقودي

برگ سبز خودروي سواري پرايد ( انژکتوري ) ،تيپ دي ام (هاچ بک( مدل  1385به
رنگ نارنجي – متاليک شماره موتور  1588663و شماره شاسي s1442285179993
و شماره شهرباني 67ب 173ايران  44بنام آقاي غالمحسين براهيمي مفقود و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودي

سند و برگ سبز خودروي سواري پرايد  ،132مدل  1389به رنگ سفيد  ،شماره موتور
 3277607و شماره شاسي  s1422288136149و شماره شهرباني 54م 525ايران 63
بنام آقاي محسن مبارکي تلچگاه مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

گواهي حصر وراثت

خانم شهناز مسلم نژاد فرزند حافظ داراي شناسنامه شماره  1292به شرح
دادخواست به کالسه  2/942/93از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده
و چنين توضيح داده که شادروان علي باشت باويان بشناسنامه  ---در تاريخ
 93/11/30اقامتگاه دائمي خود بذرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر
است -1:متقاضي با مشخصات فوق الذکر همسر متوفي – 2،بهزاد باشت باويان فرزند
علي ش ش  5100130989صادره از – 3 ،بهنام باشت باويان فرزند علي ش ش
 4260345303صادره از گچساران پسران متوفي – 4،منيجه علي جان زاده رحمتي
فرزند ولي ش ش  6923صادره از آبادان مادر متوفي .اينک با انجام تشريفات
مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کسي اعتراضي دارد
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يکماه به شورا
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شماره  2گچساران
م الف891 :
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهي ثبت انتخابات انجمن صنفي مسئولين فني و ناظرين
بهداشتي دامپزشکي استان تهران

به استناد ماده  131قانون کار و آئين نامه مصوب آبان ماه  89هيئت محترم وزيران
و ساير مدارک ارسالي .انجمن فوق الذکر به شماره  7 – 3/1 – 565در اين اداره
کل به ثبت رسيده است .اسامي اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره انجمن که
در مجمع عمومي مورخ  93/10/22به مدت سه سال و بازرسان آنها از تاريخ مذکور
به مدت يک سال انتخاب شده اند و سمت اعضاي هيئت مديره آن در جلسه هيأت
مديره مورخ  93/11/4تعيين شده اند ،به شرح زير ميباشد-1 :آقاي مهرداد تشکري
= رئيس هيئت مديره  -2 -آقاي امير حسين محمدي = نائب رئيس  -3 -آقاي احمد
مختاري = خزانه دار -4 -آقاي وحيد سرلک = عضو اصلي هيئت مديره  -5 -آقاي
مجيد امين زارع = عضو اصلي هيئت مديره  -6 -آقاي اتابک ايمانجاني = عضو علي
البدل اول هيئت مديره  -7 -آقاي امير خسرو خسروي = عضو علي البدل دوم هيئت
مديره –  -8آقاي محمد امين شيخ جباري = بازرس اصلي –  -9آقاي رحمان
نوروزي = بازرس علي البدل ضمناً برابر تبصره ماده  22اساسنامه انجمن صنفي کليه
اسناد و اوراق مالي و بهادار و تعهد آور با امضاء مشترک رئيس هيئت مديره يا دبير
به اتفاق خزانه دار و ممهور به انجمن صنفي معتبر خواهد بود.

