خبر ویژه

خاطرات «عمرو موسی» در ایران

سالح قدرتمندی که ترکیه در اختیار گرفته است

مسابقه کتابخوانی «یادت باشد»

ایسنا :کتاب «عمرو موسی؛ ســالهای دیپلماتیک» نوشــته «خالــد ابوبکر» با ترجمه
سمیهرعیت منتشر شد .این کتاب که خاطرات «عمرو موسی»« ،چهره دیپلماتیک جهان
عرب» است ،در  ۴۱۰صفحه و با قیمت  ۸۰هزار تومان با طرح جلدی از معصومه میرزایی،
توسط انتشارات آرادمان منتشر شده است .در معرفی ناشر از  این کتاب آمده است :عمرو
موسی ،وزیر خارجه پیشین مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب در سالهای  ۲۰۰۱تا ۲۰۱۱
بود .او که در ایران دیپلماتی شناختهشده است .به گواهی صاحبنظران ،وی سیاستمداری
حاذق بوده که طی چند دهه در دیپلماسی مصر و جهان حضور مؤثر داشته است.

خبر آنالین :ترکیه در زمینه ساخت سریالهای تلویزیونی به یکی از بازیگران اصلی بازار
جهانی تبدیل شده است و با این محصوالت ،قدرتنمایی میکند .همین دو سال پیش
ترکیه اعالم کرده بود که ســریالهایش را به بیش از صد کشور جهان صادر کرده است.
کشورهایی چون شیلی و مکزیک در آمریکای جنوبی ،روسیه و یونان در اروپا ،بسیاری از
کشورهای خاورمیانه و چینیها در شرق آسیا از مشتریان این سریالها هستند .هماکنون
با ورود «نتفلیکس» به عرصه پخش محصوالت سینمایی و تلویزیونی ،تعداد کشورهای
دریافت کننده این سریالها افزایش پیدا کرده است و به  ۱۹۰کشور رسیده است.

همشهریآنالین :بهمناسبت هفته دفاعمقدس ،مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب
صوتی «یادت باشــد» با صدای مژدهلواسانی برگزار میشــود .این کتاب صوتی نوشته
محمدرسول مالحسنی ،درباره زندگی شهید مدافع حرم ،حمید سیاهکالیمرادی بوده
که از سوی انتشارات شهیدکاظمی منتشر شده  و بهروایت همسر شهید است .جوایز ویژه
مســابقه نفرات اول تا ســوم  ۵۰۰هزار تومان ،نفرات چهارم تا دهم  ۳۰۰هزار تومان بن
خرید کتاب الکترونیک و صوتی ،نفرات یازدهم تا بیستم  ۲۰۰هزار تومان بن خرید کتاب
الکترونیک و صوتی است.
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وقتی سریالهای ترکیه در۱۹۰کشورپخش
میشود ،یعنی تلویزیون دنیا را گرفته است

مریم محسنی  /گروه ایران
M.Mohseni@ naslefarda.net

«دل» از سریالهای ضعیف شبکه نمایشخانگی
است که چندان دغدغه مخاطب نداشت و بیشتر
برای راضی کردن دل اسپانسرها ساخته شده بود
و خوشبختانه تمام شد .هادی که در فروردین،
فیلم مبتذل سینماییاش به دلیل زدوبندهای
پشت پرده و دور زدن نظارت سازمان سینمایی
توقیف شد،شروع به ساخت سریال «دل» کرد؛
سریالی که از نظر محتوایی هیچ و پوچ است و فقط
بخش الکچری بودن ســریال برای کارگردانش
اولویت داشــته و میشود این ســریال را دنباله
سریال پیشین هادی یعنی «عاشقانه» دانست.
بابککایدان این ســریال را برای هادی نوشته
است .اگرازبخش نوشــتاری «دل» شروع کنیم
میبینیم وجه اشتراک سریال «مانکن» و «دل»
در یک عنصر خالصه شده و آن ثروت است! گویا
نویسنده با نوشتن اینگونه سریالها عقدهگشایی
میکند و این وســط مخاطب برای نویسنده و
کارگردان بیاهمیت است .مواد الزم برای ساخت
ســریالی مثل «دل» آنقدر راحت است که هر
کســی میتواند آن را بســازد .در وهله نخست
باید خانههای الکچری تهــران را انتخاب و بعد
ماشینهای گرانقیمت شهر را برای سریال اجاره
کنیم .حاال کایدان هم میتواند با این چند عنصر
یک موضوع پیدا کند ،پیدا کــردن موضوع هم
دشوار نیست؛ یک رابطه عاطفی مثلثشکل برای
این گونه از سریالهای جواب میدهد .یک زن و
دو عاشق دلخسته ،زن هم در این گونه از سریالها
نیازی به شخصیتپردازی ندارد ،فقط پولدار باشد
و کمی هم نگران ،بقیهاش درمیآید.

تسخیر با سریال!

صنعت ســرگرمی با اختــراع تلویزیون
راهی پیدا کرد تا محصوالتش را در خانه
به مشتریان تحویل دهد .این محصوالت
متنــوع بودنــد و از اخبار تا مســابقات
تلویزیونی را شــامل میشــدند .البته در
این میان پررنگترین نقش به سریالهای
تلویزیونی میرسید .مثل اغلب محصوالت
تصویر متحرک بازار سریالهای تلویزیونی
نیز عمدتاً در اختیار آمریکاست .هالیوود
خاســتگاه بزرگترین غولهــای دنیای
سرگرمی ،هنوز که هنوز است در این عرصه
یکهتازی میکند .البته گاهی رقبایی قد
علم میکنند؛ ترکیه یکــی از این رقبای
تازه از راه رسیده است که با سریالهایش
از آمریکایجنوبی تا شرق آسیا هواداران
بسیاری پیدا کرده است .اکنون بزرگترین
توزیعکننده ســریالهای تلویزیونی در
جهان پس از آمریکاست و قصد دارد تا سال
 ۲۰۲۳بیش از یک میلیارد دالر از این بازار
درآمد کسب کند.
کمک بــزرگ بــه صنعت
گردشگری
ترکیه ازجمله کشــورهای موفق در امر
«گردشگری» است و ســاالنه میلیاردها
دالر از این بخش درآمد کســب میکند.
در سالهای اخیر ســریالهای ترکیهای
نقش مهمی در جلب گردشــگران به این

کشــور ایفا کردهاند .براســاس اطالعات
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه ،اکنون
بیش از ۱۵۰ســریال ترکیهای به بیش از
صد کشور جهان صادر و پخش شده است.
هرکدام از این سریالها نقش نمایندهای را
دارند که میتواند عدهای را برای ســفر به
ترکیه ،حتی مکانهای کمتر شناختهشده
ترغیب کند .برای مثال معموالً با آمدن نام
ترکیه یاد استانبول ،سواحل آنتالیا یا دیگر
مقاصد گردشگری معروف آن میافتیم اما
«سوگوت» را کمتر کسی به عنوان مقصد
گردشگری انتخاب میکرد تا اینکه سریال
«قیام ارطغرل» به میدان آمد .براســاس
اطالعات «تریپادوایزر» حاال دیگر میتوان
مردمی را پیدا کرد که تورهای موضوعی
این سریال را به شهر سوگوت که آرامگاه
ارطغرل در آن است ،تدارک میبینند.
هنگامی که سریال «سده باشکوه» یا همان
«حریم سلطان» در دنیای عرب پخش شد
و هوادار بســیار پیدا کرد ،همزمان سیل
گردشگران عرب به ترکیه سرازیر شد .این
ماجرا به حدی برای ترکیه سودآور بود که
پخش سریال در برخی کشورهای عربی را
رایگان کرد.
ســریا لهایی که ســر از
آمریکایجنوبی درآوردند
پرطرفدارشــدن ســریالهای ترکیه در

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

خاورمیانه چندان موضوع دور از انتظار و
عجیبی نبود؛ اشتراکات فرهنگی و تاریخی
باعث میشد که درونمایه سریالها برای
مردمان این بخش از جهان آشنا میکرد.
اما آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکای
جنوبی هم بــازار ســریالهای ترکیهای
داغ شد .براساس گزارشی که در گاردین
منتشر شد بیشتر تعداد سریال ترکیهای
را درجهان کشور شــیلی خریداری کرده
است .در همین آمریکای جنوبی آرژانتین
و مکزیک هــم از بزرگترین مشــتریان
ســریالهای ترکیهای هســتند .از دیگر
مشتریان پر و پا قرص سریالهای ترکیهای
میتوان به چین ،روسیه ،کره و ژاپن اشاره
کرد .این محبوبیت به حدی رسیده است
که ورایتی دربارهاش نوشت« :به نظر تنها
راهی که برای متوقف کردن سریالهای
ترکیهای باقی مانده ،قطع پخش آنها در

ﭼﺎپ اول

ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎرى ﺧﻮد در
ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ٪50ﻧﻘﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﺎﻗﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1399ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/07/03ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/07/19ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/07/22ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده
ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ
 99/07/23راس ﺳﺎﻋﺖ  14/30ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎرﺑﺮى
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﯾﺮد.
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺜﺎر ﺷﻤﺎﻟﻰ،
اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎر
رﺳﯿﺪه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 -4ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل
129,910,000
2,598,200,000
23/62
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﻰ ،ﺗﺠﺎرى
 -5ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه درج
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ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

آﮔﻬﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮى ﮐﯿﻤﯿﺎ ذوب ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 1677

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮى ﮐﯿﻤﯿﺎ ذوب ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1677دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ 11
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  99/07/13در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس :ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ راه،
اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن ) 17ﺗﯿﺮ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ اﺧﻄﺎرات ﻻزم

ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺎز رﻧﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ،528ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ا داره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10260106089ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﻄﻨﺰ ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺠﺎع آﺑﺎد ،ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  9709973734101291ﻣﻮرخ
 1397/12/18از ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﻄﻨﺰ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼن و آﮔﻬﻰ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آن ﺳﭙﺮى ﺷﺪه و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ آن  1389/06/26ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه آﮔﻬﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ:
دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران در ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/07/10در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﻧﻄﻨﺰ ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺠﺎع آﺑﺎد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻰﮔﺮدد .ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﻰ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺻﻮف ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻋﺪ و ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﻰ ﺷﻮد (1 :ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﻰ از ﺷﺮﮐﺖ
ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﻮق دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﺪارك ﺧﻮد را ﻇﺮف  2ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺪت ارﺳﺎل ﻣﺪارك
ﺑﺮاى ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ د ارﻧﺪ ،ﺳﻪ) (3ﻣﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ (2 .ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﻰ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮد
را ﻣﻌﺮﻓﻰ و ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮد را در وﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ،24ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ،ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪى
ﻣﻌﺎدل  25درﺻﺪ دﯾﻦ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪى ،ﺑﺪﻫﮑﺎران را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از  3ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(3 .
ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ،ﻇﺮف ﻣﺪت  2ﻣﺎه از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ،اﻣﻮال را ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل دارﻧﺪ از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻌﯿﺪﯾﺰداﻧﻰ-ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺮﮐﺖورﺷﮑﺴﺘﻪﺳﻨﮓﺳﺎزرﻧﺎن

نسل فردا /گروه فرهنگ و هنر
news@ naslefarda.net

کیومرث پوراحمد گفت :در دهــه  ۶۰و  ۷۰برای
گسترش ســینمای کودکونوجوان اراده وجود
داشت و امروز باید تصمیمات درجهت ایجاد یک
سینمای متفکر باشد .این کارگردان ،تهیهکننده
و فیلمنامهنویس که آثاری ماندگار را در جشنواره
بینالمللی فیلمهای کــودکان و نوجوانان به ثبت
رســانده ،گفت :باید پذیرفت که دهــه  ۶۰و ۷۰
دوران کارگردانســاالری بــود؛ اما امــروز دوره
صاحبسینماساالری است! کارگردانساالری یعنی
تفکرساالری ،اما صاحبسینماساالری ،پولساالری
اســت .برخی از تهیهکننــدگان پخشکننده هم
شــدهاند و آنها تصمیم میگیرند چه کسی فیلم
بســازد .او تصریح کرد :امروز اراده بر این است که
فقط بخندی و تفکر تعطیل است .به همین علت
فیلمفارسیهای گذشته درحال تکرارشدن هستند
و البته در این سالها اندکی هم کمدیهای خوب
ساخته شدهاند .کارگردان «بیبیچلچله» با اشاره
به برگزاری آنالین سیوسومین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کــودکان و نوجوانان ،عنوان کرد :زمانی
که جشــنواره به صورت آنالین برگزار شود ،تعداد
مخاطبان بیشــتر میشــود؛ چون دیگر نیازی به
رفت و آمد ندارند .البته ســالن سینما با هیچ چیز
قابل مقایسه نیست اما در ایران بهترین سینمای
ما به اندازه کشــوری مانند ترکیه هم اســتاندارد
نیست .کارگردان «قصههایمجید» توضیح داد:
در  ۵۰سالی که کار کردم هیچ فیلمی را با تصمیم
قبلی نساختم؛ تمام کارها دلی بوده است .او اظهار
داشت :سوژه ،وجود من را به سمت خود میکشد.
در «قصههــای مجید» هم تصمیــم قبلی وجود
نداشت که بخواهم موضوع خانواده و کودک را با هم
تلفیق کنم و در واقع کار را دلی انجام دادم .پوراحمد
افزود :در زمان اکران فیلم «تیغوترمه» انتقادهای
زیادی به من شد و حتی گفتند« :شخصیتی مانند
بیبی را ســاختهای و حق نداری یک مادر بد را در
فیلمت نمایش دهی»؛ اما سی سال از «قصههای
مجید» میگذرد .مگر میشــود همان آدم سابق
باشیم؟ من دیگر حتی آدم ده سال پیش نیستم.
زمانی جزو طبقه متوسط جامعه بودم اما احساس
میکنم ،روزبهروز کیفیت زندگیام کمتر میشود.
کارگردان «اتوبوس شب» بیان کرد :قصه مهم است.
اگر یک فیلمنامه بد به دســت «اسپیلبرگ» هم
بدهید ،نمیتواند معجزه کند و فیلم خوب بسازد.
فیلمنامهنویس باید سینما را بشناسد.

پیشنهاد شنیدن

«همشهریکین» با صدای پریوش نظریه برای نابینایان شنیدنی شد

خبرآنالین :پریوش نظریه ،فیلمســینمایی «همشــهریکین» ســاخته
«اورسنولز» را برای نابینایان توضیحدار کرد .این گروه نسخه ویژه نابینایان فیلم
سینمایی کالسیک «همشهری کین» ساخته اورسن ولز را روز پنجشنبه سوم
مهرماه منتشر میکند .این فیلم روز پنجشنبه ساعت  ۱۹از رادیو سوینا پخش
خواهد شد و پس از آن ،روی سایت ســوینا در دسترس مخاطبان قرار خواهد
گرفت .پریوش نظریه بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون این فیلم را توضیحدار کرده
است .عالقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به فایل صوتی
فیلمهای سینمایی توضیحدار دسترسی داشته باشــند .سوینا هر ماه ،نسخه

بزرگداشت

داود ﺑﺤﯿﺮاﯾﻰ  -ﺷﻬﺮدار ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

ﺷﻨﺎﺳﻪ996656 :

شبکههاست هر چند این کار هم احتماالً
دیگر جواب نمیدهد».
وقتی عربستان هم احساس
خطر میکند
تا پیــش از اینکه ســریالهای ترکیهای
اینطور بازار خاورمیانه را در دست بگیرند
مصر ،به ویژه ســوریه یکهتاز سریالهای
تلویزیونــی در این بخش جهــان بودند.
محبوبیت سریالهای سوریهای به حدی
بود که حتی پــس از ورود ســریالهای
ترکیهای به جهان عــرب ،دوبله با لهجه
ســوریهای یکی از ترفندهای شــبکهها
برای محبوب کردن این ســریالها بود.
ایــن ســریالها در کنار ســود مالی باال
همانطورکــه در ماجرای گردشــگری
مشخص شد ،قدرت نرم زیادی هم برای
ترکیه به ارمغان آوردنــد .همین موضوع
باعث هراس دولتهایی شــد که خود را

مقابل ترکیــه میدیدند .بــرای نمونه از
سال « ۲۰۱۵محمد بنسلمان» ولیعهد
ســعودی تمام تالش خود را به کار بست
تا جلوی پخش ســریالهای ترکیهای را
در شبکههای عربستانی بگیرد .بنسلمان
ترکیه را متهم میکند کــه دنبال احیای
خالفت عثمانی در منطقه است.
سودای اشغال شهرهای ایران
در سریال ترکیهای
البته نمیتــوان سیاســت را از این بازی
بهطورکامل کنار گذاشــت .بــرای نمونه
«رجبطیــب اردوغان» نــگاه مثبتی به
سریال «سده باشــکوه» نداشت و بر این
عقیده بود که این سریال در نمایش دوران
حکومت عثمانی درست عمل نکرده است.
این سیاستمدار ،از حامیان اصلی سریال
«قیام ارطغرل» اســت که داستان شروع
امپراتوری عثمانی را روایت میکند.

ارتقای سینمای کودک
نیازمند اراده است

عبدالوهاب شهیدی ۹۹ساله شد

مهر :نود و نهمین زادروز «عبدالوهاب شهیدی» هنرمند شناخته شده موسیقی با
حضور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت گرامی داشته شد .روابط عمومی
موسسه هنرمندان پیشکسوت ،ســیدمحمد طباطبایی؛ مدیر عامل این موسسه
و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شــاعران کشور عصر روز یکم
مهرماه با حضور در منزل عبدالوهاب شهیدی تولد نوازنده پیشکسوت عود و خواننده
پیشکسوت موسیقی سنتی ایرانی را تبریک گفت.
وی گفت :برای ما موجب خوشحالی و خرسندی بسیار است که در زمانهای زندگی
میکنیم که استاد عبدالوهاب شهیدی را درک کردهایم .طباطبایی ادامه داد :استاد
شهیدی از هنرمندان نجیب و متواضع موسیقی ســنتی ایران هستند که همواره
دغدغه هنر داشــته و دارند و همچنان موضوعات و مســائل این حوزه را پیگیری
میکنند .مدیر عامل موسســه هنرمندان پیشکسوت با اشاره به تبحر این هنرمند

خبر روز

ویژه نابینایان دو فیلم سینمایی کالسیک خاطرهانگیز را با همراهی هنرمندان
منتشر میکند.
این گروه پیشتر نسخه توضیحدار فیلمهای سینمایی کالسیک «کازابالنکا»
با صدای سحر دولتشــاهی« ،دزد دوچرخه» با صدای محسن بهرامی« ،بر باد
رفته» با صدای شبنم مقدمی« ،روانی» با صدای حبیب رضایی« ،در بارانداز»
با صدای الهام کردا «دزیره» بــا صدای هنگامه قاضیانــی« ،ربهکا» با صدای
ترانه علیدوستی و «دوازدهمرد خشــمگین» با صدای مهدی پاکدل را منتشر
کرده است.

پیشکســوت در دو رشــته نوازندگی و خوانندگی اظهار کرد :هنرمندان متعددی
بودهاند که هم در ساز و هم در آواز ،دستی بر آتش داشتهاند اما کمتر کسی را میتوانیم
پیدا کنیم که هم نوازنده چیرهدستی باشد و هم خواننده متبحر و درجه یک .استاد
شهیدی اینچنین هستند و هم در نوازندگی سا ِز عود و هم در خوانندگی در سطح
باال بودند .همچنین عبدالوهاب شهیدی در این دیدار به همزمانی تولد خود با تعدادی
دیگر از هنرمندان موسیقی ازجمله استاد محمدرضا شجریان اشاره و برای وی آرزوی
سالمتی کرد .عبدالوهاب شهیدی ،با خاموش کردن شمع نود و نهمین سال تولد خود
آرزو کرد بیماری کرونا هرچه زودتر برطرف شود و انسان در سالمت و جهان در صلح
و دوستی به کار خود ادامه دهد .عالوه بر خانواده شهیدی و سیدمحمد طباطبایی
مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ،فاضل جمشیدی؛ هنرمند موسیقی هم
در تولد  ۹۹سالگی عبدالوهاب شهیدی حضور داشت.

تأسیس بزرگترین موزه «پیکاسو» منتفی شد

ایرنا :برنامهها برای راهاندازی بزرگترین موزه از مجموعه آثار «پابلو پیکاسو» که
قرار بود در جنوب فرانسه تأسیس شود ،منتفی شد .از مدتها قبل قرار بود یک موزه
به «پیکاسو» و «ژاکلین روک» همسر دوم وی اختصاص داده شود که ویترینی برای
بزرگترین کلکسیون آثار این نقاش اسپانیایی باشــد .حال خبرها از لغو این طرح
حکایت دارد.
این موزه قرار بود سال آینده در یک صومعه سابق واقع در شهر اکس-آن-پرووانس
در جنوب فرانسه افتتاح شود .پروژه راهاندازی این موزه به همت کاترین هاتین بلی
( )Catherine Hutin-Blayدختر ژاکلین جلو میرفت اما با مشــکالتی که بر ســر
توافق فروش با مقامات محلی به وجود آمد ،این طرح لغو شــد .این موزه که بنا بود
موزه ژاکلین و پابلو پیکاسو ( )Musée Jacqueline et Pablo Picassoنامیده شود
قرار بود میزبان حدود یک هزار نقاشــی این هنرمند پرآوازه باشد که از کلکسیون
موزههای پیکاسو در پاریس ،آنتیب ،بارسلونا و ماالگا بزرگتر است .یک سالن ۱۵۰۰
مترمربعی برای این موزه در نظر گرفته شده بود و قرار بود  ۱۰۰۰متر مربع این فضا
به نمایشگاههای دائمی اختصاص یابد و  ۵۰۰متر مربع آن به نمایشگاههای موقت.
دختر ژاکلین ،کلکســیون مادرش از آثار پیکاســو را به ارث برده اســت و مالک
«شــاتو دو ُووونارگ»  Château of Vauvenarguesکه ایــن زوج در آن به خاک
سپرده شدهاند ،نیز است .نمایندگان شورای شهر اکس-آن-پرووانس در سال ۲۰۱۷
توافق کردند صومعه موردنظر و راهرو سرپوشــیده کلیسای مجاور آن را به قیمت
یازده میلیون و  ۵۰۰هزار پوند به شرکت مادام ِزد به مدیریت «هاتین بلی» واگذار

کنند؛ این در حالی بود که کارشناسان قیمت این ملک را ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار پوند
برآورد کرده بودند.
حاال شهردار این شــهر میگوید پس از چهار ســال مذاکره ،معامله با دختر ناتنی
پیکاسو به هم خورده است .گویا در قرارداد ،بندی وجود داشت مبنی بر اینکه این
ملک باید دستکم تا ۱۵سال آینده موزه بماند؛ اما هاتین بلی ،این شرط را نپذیرفت
و معامله منتفی شد.

