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نگاهي به مستند »يك نكته از هزاران« 

| شجاع شوشتري |
نخستين فستيوال هنرهاي تصويري ايراني ژوئن 
2007 در شهر تورنتو به كوشش و دبيري پويان 
طباطبايي، عكاس ايراني مقيم كانادا، آغاز به كار كرد. 
اين فستيوال در يكي از گالري هاي هنري كانادايي 
به مدت شش هفته، در چهار بخش مختلف برگزار شد. در 
اين نمايشگاه محسن وزيري مقدم، پدر هنرهاي مدرن 
ايران، صادق تيرافكن، محمود معراجي نقاش، علي 
كامران، بهزاد آدينه، مهراد معراجي و پويان طباطبايي به 

عرضه آثار خود پرداختند. 
به گفته دبير فستيوال، اين برنامه با هدف نگرشي بر 
حركت مدرنيسم در ايران در شاخه هنرهاي تجسمي 
و ارايه و معرفي هنر و هنرمند ايراني بود. در نخستين 
فستيوال عالوه بر نمايش آثار هنري شامل عكس، 
پوستر، نقاشي، مجسمه و آثار تصويري، برنامه هايي از 
جمله پخش فيلم هاي كوتاه مستند از زندگي هنرمندان 
شركت كننده، موسيقي زنده و اجراي هنري زنده 

اجرا شد. 
پس از استقبال خوب مطبوعات و هنرمندان دنيا 
از اين فستيوال كه دوره اول آن با موفقيت پايان يافت، 
قرار شد دومين دوره آن با آمادگي و برنامه ريزي بهتر در 

سپتامبر 2008 برپا شود كه به داليلي برگزار نشد. 
طباطبايي كه برنده بورسيه سال2012 آژانس 
بين المللي عكس مگنوم شده است، درباره داليل تاخير 
چند ساله در برگزاري دومين دوره فستيوال مي گويد: 
»در اين چند سال به دليل مشغله كاري نتوانستم 
فستيوال را برگزار كنم. حضور من در مناطق بحرانزده اي 
چون مصر، ليبي و هند باعث شد تا عمده فعاليتم در حوزه 
عكاسي جنگ محدود شود و فرصتي براي كارهاي ديگر 

نداشته باشم.«
محسن وزيري مقدم:

 هدف، معرفي هنر ايران به كانادايي ها بود
در نخستين دوره فستيوال »شش هفته با هنر 
ايران« محسن وزيري مقدم ميهمان ويژه بود. محسن 
وزيري مقدم نقاش و مجسمه ساز پيشكسوت ايراني و 
مرد سال اروپا در سال 2005، با شماري از كار هاي شني 
و مجسمه هايش در اين نمايشگاه حضور پيدا كرد كه 
آثارش با استقبال خوب منتقدان كانادايي همراه بود تا 
جايي كه يكي از اين منتقدان آثار او را با آثار پابلو پيكاسو 
مقايسه كرد. وزيري مقدم پيش از عزيمت به تورنتو، براي 
آماده سازي و ارسال آثار خود به كانادا به تهران مي آيد و 
از موزه هنرهاي معاصر درخواست مي كند كه مسئوليت 
ارسال اين آثار را به تورنتو به عهده بگيرد. گويا موزه ابتدا 
با اين هنرمند سر ارسال آثار توافق مي كند، اما مدتي بعد 
اين توافق به سرانجام نمي رسد و موجب نارضايتي اين 
هنرمند مي شود. وزيري در اين باره مي گويد: »زماني 
كه در رم به سر مي بردم، پويان طباطبايي از هنرمندان 
ايراني ساكن كانادا با من تماس گرفت و گفت قصد دارد 
نمايشگاهي از آثار نقاشان، گرافيست ها و مجسمه سازان 
ايراني در تورنتو برپا كند. او بدون كمك گرفتن از هيچ 
نهاد يا سازماني و تنها به اتكاي هزينه شخصي، تصميم 
گرفته بود نمايشگاهي براي معرفي هنر ايران به مردم 
كانادا برپا كند و از من هم دعوت كرد تا در اين نمايشگاه 
شركت كنم. قبول كردم و به ايران آمدم تا چند كار شني 
و يك مجسمه بردارم و با خود به تورنتو ببرم. به دفتر 
آقاي حبيب اهلل صادقي در موزه هنرهاي معاصر مراجعه 
كردم و گفتم قرار است چنين نمايشگاهي براي هنر 
ايران در تورنتو برپا شود، خواهش مي كنم از آنجا كه 
اين نمايشگاه قصد معرفي هويت ايراني را دارد به من در 
ارسال آثار كمك كنيد. پرسيدم موافقت مي كنيد موزه 
هزينه ارسال اين آثار را تقبل كند؟ گفتند ايرادي ندارد، 
من دستور مي دهم كه اين كار انجام شود. شخصي به نام 
ميران در اداره بين الملل و ارسال تابلو ها موظف شد آثار 

را قيمت گذاري و از طريق گمرك به كانادا ارسال كند. 
هزينه ارسال آثار به تورنتو جمعا مبلغ يك ميليون و 170 
هزار تومان مي شد و آقاي صادقي هم قبول كرد هزينه 
را از طرف موزه پرداخت كند. البته او گفت كه پرداخت 
اين هزينه دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد! نهايتا 
قرار شد من شخصا اين هزينه را بپردازم و يك هفته 
ديگر اين پول به حساب من برگردد. مرتضي احمدوند از 
شاگردان دانشكده هنر هم آنجا حضور داشت. به كانادا 
رفتم و نمايشگاه خوبي برپا شد و آنجا گفتم بايد بر كار 
پويان طباطبايي ارج گذاشت، او كار بزرگي كرده است. 
در آنجا وقتي »گرد اسميت« مجسمه ساز بزرگ كانادايي 
آثار من را ديد گفت افتخار مي كنم نمايشگاهي مشترك 
با تو برپا كنم. گفت هنر شما به مقام اعالي خود رسيده و 
وقتي هنر به اين مقام رسيد، ديگر هويت ملي كنار مي رود 
و هنرمندان به وفاق جهاني مي رسند. هدف ما تا اين جا، 
معرفي هنر ايران به كانادايي ها بود. اين مسافرت برايم 
منفعتي نداشت، جز اين كه كاري كنم نام ايران در ميان 

تبليغات منفي غربي ها دوباره به نيكي ياد شود.«
در دوره دوم آن، كه قرار بود در سال 2008 برگزار 
شود، برنامه ريزي شده بود تا هنرمنداني چون »قباد 
شيوا« و »شهالپور« در كنار وزيري مقدم حضور داشته 
باشند. اما برگزاري دوره دوم به تاخير افتاد و قرار براين 
شد تا در سپتامبر 2012 برگزار شود. در پاييز امسال 
گالري كويين كانادا ميزبان دومين فستيوال »شش 
هفته با هنر ايران« است. اين فستيوال براي معرفي 
هنر مدرن ايران، هنرمندان ايراني و به ويژه هنرمندان 
مقيم كانادا به جامعه جهاني است. فستيوالي كه آثار 
بيش از 150 هنرمند را از طريق فراخوان عمومي 
انتخاب در بخش هاي مختلفي چون هنرهاي مدرن 
تجسمي، فيلم، موسيقي، تئاتر و ادبيات عرضه مي كند. 
از ديگر برنامه هاي اين فستيوال برگزاري مراسمي براي 
بزرگداشت قباد شيوا است. در نخستين فستيوال »شش 
هفته با هنر ايران« از محسن وزيري مقدم تقدير به 
عمل آمد. موفقيت فستيوال »شش هفته با هنر ايران« 
در دوره اول تا آنجا پيش رفت كه برخي از انجمن هاي 
هنري و فستيوال هاي مختلف از جمله دانشگاه تورنتو 
و فستيوال فيلم ديازپورا، در دومين دوره آن داوطلبانه 
همكاري خود را در گردهمايي بزرگ هنرمندان ايراني 

در كانادا اعالم كردند. 
پويان طباطبايي به همراه تيمي از هنرمنداني 

چون: محمود معراجي، علي كامران، مارسل جرو، 
كيهان مرتضوي، جولي آوكاس و... كار انتخاب آثار را 
در اين فستيوال عهده دار خواهند بود. طباطبايي درباره 
چگونگي گردآوري اين داوران به » ملت ما« مي گويد: 
»در شهر تورنتو تعداد قابل توجهي از هنرمندان بنام 
ايراني در يك دهه گذشته گرد هم آمدند كه در ميان اين 
جمع، گروه كوچكي در زمينه هنرهاي معاصر فعاليت 
جهاني داشته و در جامعه كانادايي نيز شناخته شده اند. 
حضور امروز هنرمنداني چون محمود معراجي، علي 
كامران، لوون هفتوان، سعيد آرمند، وحيد رهباني و... 

حاصل دوستي و حضور در اين گروه بوده است.«

محمود معراجي، از هنرمندان ايراني مقيم در 
كاناداست كه تاكنون چندين جايزه معتبر را به خود 
اختصاص داده است. جايزه بزرگ انجمن بين المللي 
پرتره كانادا در سال 2008 به او تعلق گرفت. معراجي 
نقاشي و طراحي را در ايران شروع كرد و پس از مهاجرت 
به كانادا در سال 1۹85، فعاليت هاي هنري خود را ادامه 
داد. نحوه قلمگذاري و پيوند تكنيك هاي مدرن با نقاشي 
پرتره، نگاه ويژه اي در كارهاي او ايجاد كرده تا اين نقاش 
در ميان هنرمندان كانادايي جايگاه ويژه اي داشته باشد. 
علي كامران هم از آن دست گرافيست هايي است 
كه در يك دهه گذشته در نشريات معتبر داخلي فعاليت 
تاثيرگذاري داشته و بسياري از پوسترهاي به يادماندني 
تئاتر، از جمله كارهاي اوست. كامران پس از مهاجرت 
به كانادا در سال 200۶ با طراحي پوسترهايي براي 
فستيوال هاي جهاني و طراحي جلد آلبوم هاي موسيقي 
در كانادا، نشان داد كه در دنياي مدرن نيز، حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد. او برنده ده ها جايزه معتبر جهاني 

از جمله جايزه گرافيك 200۹ امريكا است. 
فستيوال »شش هفته با هنر ايران« شامل بخش هاي 
متنوعي است، كه از آن جمله مي توان به هنرهاي مدرن 
تجسمي، فيلم، موسيقي، تئاتر و ادبيات اشاره كرد. آثار 
ارسالي پس از داوري، به فستيوال راه پيدا مي كنند. 
هر بخش توسط 5 داور ايراني و كانادايي مورد بررسي 
قرار مي گيرد. داوراني كه حضورشان قطعي شده است، 

عبارتند از: 
فيلم: حميد جبلي، كيهان مرتضوي، فرهاد آهي 

عكس: پويان طباطبايي، مارسل جرو
نقاشي: محسن وزيري مقدم، محمود معراجي، 

جولي اوكاس
مجسمه: محسن وزيري مقدم، احمد سخاورز، 

جولي اوكاس
گرافيك: قباد شيوا، علي كامران، ماهرخ آهنخواه 

آخرين مهلت ارسال آثار به كميته فستيوال »شش 
هفته با هن��ر ايران« ت��ا تاريخ 1 م��رداد 13۹1 و تاريخ 
گشايش فس��تيوال 31 شهريورماه س��ال جاري است. 
عالقمندان با حضور در اين روي��داد هنري مي توانند با 
مراجعه به سايت و دريافت فرم شركت در فستيوال، آثار 
در ي�ك فاي�ل زيپ شده به همراه ف�رم پر شده به آدرس 

submit@sixweeks.ca  ايميل كنند. 
پويان طباطبايي كه دبيري اين فستيوال را بر عهده 
دارد، درباره بزرگداشت قباد شيوا، توضيح مي دهد: »در 
نسل دوم هنرمندان معاصر ايران قباد شيوا گرافيستي 
مدرن و جهاني است كه در بيش از 3 دهه فعاليت 
هنري اش، نه تنها نامي شناخته شده در عرصه جهاني 
بوده، بلكه در ايران هم خارج از فضاي درهم هنري، 

فعاليت خود را بدون حاشيه ادامه داده است.«
طباطبايي مهم ترين ويژگي اين فستيوال را حضور 
چشمگير نسل دوم هنرمندان ايراني ساكن كانادا 
مي داند، هنرمنداني كه اين روزها شديدا درگير زندگي 
در اين كشور شده اند، از سوي ديگر او كه ساكن تورنتو 
است و گاهي به ايران سفر مي كند تلقي خود را از هنر 
ايران چنين بيان مي كند: »نفس برگزاري نمايشگاه هاي 
پرتعداد در ايران خوب است، با اين حال كار شاخص در 
ميان آنها كم به چشم مي خورد. همه در حال تالشند، اما 
بسياري از آثار هستند كه از نظر تاريخ هنر، تازگي ندارند 

و نمونه هاي مشابه آنها قبالديده شده است.«
موضوع جشنواره سال 2012 )هنر لحظه اي- لحظه 

هنري( است كه براي اداي احترام به فرايند پيچيده 
خالقيت، انتخاب شده است. نقطه اي كه در فرايند توليد 
يك اثر، آن را از يك كار خوب به آثاري جاودانه تبديل 
مي كند، »لحظه هنري« ناميده مي شود. همچنين شيوه 
و سبكي كه هنرمند در طول سال ها تالش هنري به نام 
خود ثبت مي كند، به گونه اي كه با ديدن يك اثر، بالفاصله 
بتوان هنرمندش را شناسايي كرد، »هنر لحظه اي« 
ناميده مي شود. برنامه هاي دومين دوره فستيوال »شش 

هفته با هنر ايران در كانادا« به اين شرح است: 
31 شهريور- 12 مهر: نمايشگاه اول »آينده در پس 
زمينه« نام دارد. در اين بخش آثار گروهي از پيشكسوتان 
هنرهاي تجسمي از جمله: محسن وزيري مقدم از 
پيشگامان هنر مدرن، قباد شيوا از دويست گرافيست 
برجسته بين المللي، حميد جبلي از پيشگامان عكاسي 

تئاتر و... به نمايش درمي آيد. 
31 شهريور – 26 مهر: نمايشگاه دوم كه همزمان 
با نمايشگاه اول آغاز مي شود، »شكفتن در مه« نام دارد. 
در اين نمايشگاه 5 بنيانگذار »شش هفته با هنر ايران« 
تازه ترين آثار خود را تحت عنوان گروه »از آن فنجان« به 

نمايش مي گذارند. 
14 مهر - 26 مهر: سومين نمايشگاه »قطار مرموز« 
نام دارد كه در اين بخش آثار 8 بانوي ايراني جوان نسل 

پس از انقالب به نمايش درمي آيد. 
28 مهر – 10 آبان: »پرواز رنگها« نام آخرين 
نمايشگاه اين فستيوال است كه در سطح بين المللي 
برگزار مي شود و شركت در اين بخش براي عموم 
هنرمندان در اقصي نقاط جهان آزاد بوده و آثار به انتخاب 

هيئت داوران به نمايش در مي آيد. 
عالقمندان براي كسب اطالعات بيش تر پيرامون 
فستيوال »شش هفته با هنر ايران« مي توانند به سايت 

www.sixweeks.ca  مراجعه كنند. 
فستيوال »۶ هفته با هنر ايران« از نظر ماهوي 
شباهت زيادي به جشن تصوير سال دارد كه هر سال 
همزمان با پاييز در تهران برپا مي شود. هرچند اين 
فستيوال در دوره اول با محدوديت هايي خصوصا از نظر 
زماني مواجه بوده، اما به نظر مي رسد دوره دوم آن بدون 
اين محدوديت ها و به شكل منسجم تري برپا خواهد 
شد. به گفته طباطبايي، استقبال از اين فستيوال در 
كانادا و خارج از كانادا باال بوده و حتي در نشرياتي چون 

اكونوميست لندن بازتاب مناسبي داشته است. 

      |  خبر   |   ................................................................................................................................................................ |

آلبوم موسيقي»جادوي سكوت« يادواره اي براي فريدون مشيري است كه به آهنگسازي حميدرضا 
مرتضوي ارايه مي شود. خواننده اين اثر كه سال گذشته با همراهي گروه»همنوازان بزرگ شيدا« به سرپرستي 
محمدرضا لطفي براي نخستين بار به روي صحنه رفته بود، عليرضا فريدون پور است. به گزارش موسسه 
فرهنگي هنري آواي شيدا، آزاده شمس)قيچك آلتو(، هنگامه مشهدي)تار(، نازنين بازرگاني)تنبك(، مهدي 
ولي زاده)ني(، سامان نوروزيان)كمانچه(، مهرزاد هويدا)دف(، پويا لقايي)رباب(، عيسي شكوي)دايره(، آريا 

محافظ)سنتور(، آريا لطيف پور)عود( و... ديگر اعضاي همنوازان شيدا را تشكيل مي دهند.

يادواره اي براي فريدون مشيري در»جادوي سكوت«
آرشيو غني رخدادهاي انقالب همراه با تذكر و يادآوري

| ايوب توكليان |
هر چه جلوتر مي رويم و هرچه با گذشت زمان با بروز پديده هاي سياسي و اجتماعي مختلف 
در كشور و جهان مواجه مي شويم نياز ما به رجوع و بازنگري در سيره و انديشه هاي امام راحل 
بيش تر مي شود. به ويژه ظرف چند سال اخير كه عده اي قصد داشتند با سوءاستفاده از نام امام 
سر ملت كالهي بزرگ بنهند و فريبي تاريخي به ملت ايران بزنند. علت اين سوء نيت هم چيزي 
نبود جز بهره برداري از تشنگي مردم نسبت به مكتب امام خميني)ره(. مردمي كه نسل اولي هاي 
انقالب امام را درك كرده بودند و امروز در جست وجوي خاطرات آن روزهاي كشورشان با پير 
مراد خود هستند و نسل سومي هاي آن در جست وجوي آشنايي و شناخت هر چه بيش تر با 

امام و رهبر انقالب اسالمي. 
در اين سال هاي اخير رسانه ملي برنامه هايي درباره امام خميني توليد و پخش كرده است 
كه همگي در يك قالب و يك شكل واحد به صورت مستند گونه هستند. استقبال بي نظير و 
گسترده مردم از اين سلسله برنامه ها كه معموال مناسبتي هستند )دهه فجر، رحلت امام و...( 
نشان از كيفيت خوب و تاثيرگذاري برنامه ها در بين مردم است. برنامه هايي همچون »شاخص«، 
»سيره عملي امام روح اهلل« و... كه آخرين آنها هم اكنون با نزديكي به ايام رحلت آن امام فرزانه 
در نيمه خرداد در حال پخش از شبكه هاي مختلف سيما است. مستند »يك نكته از هزاران« 
مطابق با روند سابق از ساختار مشابهي با برنامه هاي قبلي برخوردار است ولي با روي آوردن به 
موضوعاتي جديد و برخي مسائلي كه قبال به آنها اشاره اي نشده بوده است برگ هاي جديدي 
از صحيفه مكتب و انديشه هاي امام راحل را ورق مي زند. در اين مستند از آرشيو هايي استفاده 
شده است كه تاكنون جز در مواردي خاص چندان مورد استفاده واقع نشده بوده است و از حيث 

جديد بودن برخي از آرشيو هاي بيانات امام بسيار جالب توجه شده است. 
همچنين در اين مستند به مسائلي كه قبال پرداخته شده بوده است ولي همچنان نياز به 
تذكر و يادآوري دارد به صورت تاكيدي و معناداري پرداخته مي شود. نكته مهم در باب اين 
مستند اينست كه همه موضوعاتي كه در آن اشاره مي شود و در واقع آرشيوي كه به روي 
مردم گشوده شده است غني است از موضوعات كاربردي و مبتال به امروز جامعه كشورمان. از 
موضوع مطبوعات و رسانه ها گرفته تا موضوعاتي همچون فرهنگ و دانشگاه و... يعني دقيقا 
همان موضوعاتي كه مي بايستي در آنها بر اساس ديدگاه ها و انديشه هاي امام خميني گام 

برداشته شود. 
مستند »يك نكته از هزاران« از شبكه هاي مختلف سيما پخش مي شود و به سبب ذهنيت 
مثبت و خوبي كه نسبت به برنامه هاي پيشين واحد مركزي خبر در رابطه با سيره امام)ره( 
شكل گرفته است اين برنامه از همان ابتداي خود با استقبال بسيار خوب مردم مواجه شد و 
آن قدر محتواي ارايه شده از اين برنامه غني و ملموس براي شرايط امروز كشور است كه گويي 
امام برخي از سخنان خود را همين امروز بيان فرموده بوده اند ! به سبب همين تناسب بيانات 
ايشان با نياز هاي امروز كشور و مردم و نيز تازگي و طراوت سخنان امام كه هنوز هم عميقا به دل 
شنوندگان مي نشيند بسياري از مخاطبين تلويزيوني به تماشاي يك باره برنامه اكتفا نمي كنند 

و بعضا دو يا حتي سه بار از كانال هاي مختلف اين برنامه را دنبال مي كنند. 
همه اين مسائل در كنار شرايط خاص سياسي و اجتماعي كشورمان چه در عرصه هاي 
داخلي و چه در عرصه هاي بين المللي عطش مردم و مسئوالن را براي رجوع به نظرات امام 
خميني)ره( بيش تر كرده است و همين تشنگي و احساس نياز براي راهبرد قرار دادن اين 
نظرات سبب شده است كه فضاي عمومي جامعه به سمتي پيش برود كه هنوز هم روشن ترين 
چراغ راه براي ادامه مسير انقالب و كشور عزيزمان ايران را در بازگشت به انديشه هاي سياسي 
اجتماعي امام ببينند. اين اقدام رسانه ملي در راستاي حفظ و زنده نگه داشتن ياد و خاطره امام و 
نيز انديشه هاي نوراني و برخاسته از عمق دين ايشان مي بايستي همچنان به عنوان يك راهبرد 
و چشم انداز دراز مدت از سوي رسانه ملي دنبال شود و هيچگاه جامعه با امام خود بيگانه نشود. 

| پنجشنبه 18 خـرداد 1391      |
|  16 رجب  1433                            |
| 7 ژوئن  2012                                |
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»ملت ما«  دو دوره فستيوال »شش هفته با هنر ايران« را بررسی می كند 

درخشش هنرمندان ايرانی در كانادا
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عمودي

افقي

1 -واحد پول خودمان – هنر فرنگي 
- زني كه نزديك به زايمانش باشد 

2- شهر بلغارستان - چين و چروك 
پوست - دودلي

با  د  ر ر به رنگ ز 3- جسمي متبلو
نوي همنشين - آخرين يك  ا - با د مطبوع وگندز بوي نا

قمي  ر
4- پرگويي، الف زدن - شهر آلمان 

ن  قرآ م - نخستين كلمه  فا  – 5- عنصر دو حرفي 
مجيد - نام بتي كه در كعبه بود 

۶- عزير و دوست داشتني - مستقبل - معشوقه رامين 
ن كرده - مهم ترين قسمت  يما ا ه ز ز ني كه تا 7- ز

نوشته – عزيز، گرامي
8- كودتاچي مرداد 1332 - تحسين فرنگي 

۹- مدد رساني – ننر – در بند
10- گويند با رنگ پاك نمي شود - قرائت قرآن كريم 

با اداي مخارج حروف و به آهستگي - از برونته ها 
11- عدل - نابود، هرزه - كشت كردن - پول ژاپني

12- قصد و آهنگ - شعر گفتن
13- اثر چربي- فعال- خياباني در نزديكي بازار تهران

ن - آب مخرب -  ا ير ن ا يا نشجو ا ري د ا 14- خبرگز
حركتي در كاراته

در  شده  خرد  نان   - سر   ، نده لغز عنكبوت-   -15
بگوشت آ

يليا ارنبورگ داستان پرداز  1� عنوان اثري از ا
و منتقد بزرگ روسي متولد كي يف - صاحب ملك 

ر  بسيا
2� خاطر –  مصيبت -  قطب منفي باتري -  

حاكم و مرزبان 
3- گاز معده كه از گلو خارج مي شود – تاجر - 

عنواني در انگليس 
بلوي  نسوي تا 4- آب ميان بافتي - نقاش فرا

)ضيافت درشب( - دينداري 
5- رودي در خوزستان - وجود دارد - حركت و جنبش

۶- پايان زندگي دنيا – كارگردان فيلم هاي طنز
7- از همسايگان تهران – مستقبل – بنيان نهادن

8- شيره برگ ها و ساقه هاي گياه خارشتر - پايتخت 
گابون

و  لكتريكي  ا وسايل  زنده  سا مريكايي  ا مخترع   -۹
آكوموالتور - از نجاسات در اسالم - قدم يكپا 

10- محل هاي درس خواندن - بستي در شلوار 
11- نوعي بمب - فرياد مهيب - از وزارتخانه ها
12- لخت، عريان - جامعه ها - بي رنگ و جال 

13- سبك جامه و آرايش - جزيره يي در كشورمان نزديك 
خليج فارس - درخشان 

14- اشاره به نزديك – نرم - پهلواني، دليري - سريع 
و فوري

15- پرنده قاصد حضرت سليمان - از آثار ديدني استان 
آذربايجان غربي 

آگهی مفقودی
كارت پايان خدمت آقای ساسان اكبری سامانی فرزند رحيم به شماره شناسنامه 1027 صادره از آبادان و 

كدملی 181۹228312 مفقود گرديده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
كارت معافيت از خدمت آقای آرش اكبريان دهكردی فرزند بهرام به شماره شناسنامه 1015۶ صادره از 

شهركرد و كدملی 4۶233۹۶۶30 مفقود گرديده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
كارت پايان خدمت آقای محسن شمس  هفشجانی فرزند ولی اهلل به شماره شناسنامه 13۹4 صادره از 

شهركرد و كدملی 4۶235753۶5 مفقود گرديده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
كارت پايان خدمت آقای مهدی نادری  بلداجی فرزند احمد به شماره شناسنامه 21 صادره از بروجن و 

كدملی ۶33۹745377 مفقود گرديده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
 كارت پايان خدمت آقای حسين تركی هرچگانی فرزند قدرت اهلل به شماره شناسنامه 35۶ صادره از 

شهركرد و كدملی 4۶23۶747۶2 مفقود گرديده و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودي
كارت معافيت پزشكي بنام اسماعيل برسنگي فرزند عباس به شماره شناسنامه ۶0 متولد ۶1/5/20 صادره 

از الرستان به شماره ملي ۶57۹۹201۹1 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسيدگی به متهم
حسب محتويات پرونده كالسه ۹101۹5 ج/102 در اجرای ماده 180 قانون آئين دادرسی دادگاه عمومی و 

انقالب در امور كيفری به آقايان اباسط كريمی فرزند شكرعلی مجهول المكان ابالغ می شود كه در خصوص 

گزارش مركز بهداشت شهرستان شهركرد عليه شما دائر بر عرضه جنس فاسد جهت دفاع در مورد اتهام 

وارده در تاريخ ۹1/4/1۹ ساعت ۹ صبح در شعبه يكصد و دوم دادگاه عمومی شهركرد حاضر شويد، بديهی 

است در صورت عدم حضور تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد.م

مدير دفتر شعبه يكصد و دو جزائی دادگاه عمومی شهركرد 

پويان طباطبايي كه دبيري اين فستيوال را 
بر عهده دارد، درباره بزرگداشت قباد شيوا، 
توضيح مي دهد: »در نسل دوم هنرمندان 
معاصر ايران قباد شيوا گرافيستي مدرن و 
جهاني است كه در بيش از 3 دهه فعاليت 

هنري اش، نه تنها نامي شناخته شده در عرصه 
جهاني بوده، بلكه در ايران هم خارج از فضاي 

درهم هنري، فعاليت خود را بدون حاشيه 
ادامه داده است «

عضو شوراي عالي سينما:
نظر رئيس جمهور تعامل با خانه سينما است

احمد نجفي از اعضاي شوراي عالي سينما ضمن اشاره به نگارش اساسنامه جديد خانه 
سينما در سازمان سينمايي گفت: نظر شخص رئيس جمهور، رئيس سازمان سينمايي و اعضای 

شوراي عالي سينما تعامل با خانه سينما است. 
حاشيه هاي به وجود آمده پيرامون خانه سينما سبب شد بحث اين نهاد صنفي به عالي ترين 
سطح سياست گذاري يعني شوراي عالي سينما كه با حضور شخص رئيس جمهور برگزار 
مي شود، برسد. جزئيات مباحث طرح شده پيرامون خانه سينما در جلسه هفته گذشته اين شورا 
را از احمد نجفي جويا شديم.  اين عضو شوراي عالي سينما در ارتباط با مباحث مطرح شده در 
آخرين جلسه درباره خانه سينما به مهر گفت: »اساسنامه جديد اين نهاد صنفي توسط سازمان 
سينمايي به همراه مشاوران حقوقي در حال نگارش است. اين اساسنامه با توجه به ايرادات 
مطرح شده توسط شوراي فرهنگ عمومي به نگارش درخواهد آمد و در آينده نزديك به شوراي 
عالي سينما ارايه مي شود. در جلسه بعدي هم در ارتباط با خانه سينما صحبت خواهيم كرد. اما 
اطالعات بيش تر در اين زمينه توسط رئيس سازمان سينمايي اطالع رساني خواهد شد. البته 
ما بايد با هم همكاري كنيم و در مقابل هم نباشيم. بهتر است مشكالت قانوني زودتر برطرف 
شود. صنوف نيز ثبت قانوني شوند. اگر از همين ابتدا تمامي مراحل قانوني انجام شود قطعا در 
آينده چنين مشكالتي به وجود نخواهد آمد. رئيس جمهور، رئيس سازمان سينمايي و اعضاي 
شوراي عالي سينما معتقدند كه بايد با خانه سينما وارد تعامل شد و نبايد در تعارض با هم باشيم. 
همه ما بايد براي رسيدن به سينماي متعالي از مباحث سياسي دوري كنيم. كاش دوستان 
مي توانستند مباحث طرح شده در شوراي عالي كه با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود را 
بشنوند تا بدانند ايشان چقدر وقت مي گذارند و نگران وضع سينما هستند. رئيس جمهور 
چهارشنبه هفته آينده نيز با شوراي عالي سينما براي سومين بار در سال جديد جلسه خواهند 
داشت. ما بيش تر در اين جلسات درباره بحث محتوا و آموزش در دانشگاه ها و مدارس صحبت 
مي كنيم كه از مسائل زيربنايي است. اعضاي شورا معتقدند كه اين شيوه هاي تدريس و بحث 

محتوا بايد تغيير كند و به روز باشد«.

دادنامه

پرونده كالسه 9109983853100017 شوراي حل اختالف شماره 1 شهرستان فارسان دادنامه 

شماره 9109973853100007 

خواهان: آقاي مجتبي شيرعلي زاده با وكالت آقاي رضا سليماني فارساني به نشاني فارسان مجتمع ميالد 

طبقه چهارم واحد هشتم دفتر وكالت احمدرضا جعفري

خواندگان: 1- آقاي علي عسگري حسنوند 2- شركت آريان افروز پاسارگاد همگي به نشاني تهران خ 

ميرزاي شيرازي شمالي ك ناهيد پ 7 طبقه 2

خواسته: مطالبه وجه چك

به تاريخ ۹0/11/1 پرونده كالسه 282/۹0 حسب نظر اعضاي محترم شوراي حل اختالف مبني بر عدم 

صلح و سازش عليرغم سعي و تالش وافر و اخذ تدابير الزم در ايجاد مصالحه، تحت نظر اينجانب قاضي مشاور 

شوراي حل اختالف مي باشد. نظر به بررسي اوراق و محتويات پرونده و باتوجه به مراتب فوق با استعانت از 

خداي متعال ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي گردد.

راي شورا

درخصوص دادخواست آقاي مجتبي شيرعلي زاده فرزند رضا به طرفيت خواندگان 1- علي 

عسگري حسنوند فرزند محمدرضا 2- شركت آريان افروز پاسارگاد به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك 

به شماره 775۹4۹ عهده بانك ملت به مبلغ چهل ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسي و خسارات تاخير 

تاديه، شورا با توجه به محتويات پرونده و مدارك استنادي خواهان كه عبارت است از كپي مصدق چك و 

گواهينامه عدم پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و نظر به 

اينكه خواندگان در جلسه شورا حاضر نگرديده و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه ننموده عليهذا دعوي خواهان 

را محمول بر صحت تشخيص، ضمن استصحاب، اشتغال ذمه خوانده مستندا به مواد 1۹8، 51۹ و 522 قانون 

آيين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال به  عنوان اصل خواسته 

و نيز پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك)مورخه 8۹/4/25( تا يوم االداء بر حسب شاخص 

ساالنه اعالمي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه محاسبه و وصول آن برعهده اجراي احكام نهاده 

مي شود در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غيابي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در اين شورا و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم حقوقي شهرستان فارسان مي باشد./م

قاضي شوراي حل اختالف شماره 1 فارسان- نسرين مرتضوي
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سابليرادهدنزبش
امانزايرمباب
راواكودنكسرتن
دماسبنشيوادرم

يتسدمدنلواسي
نتهزياجلپتر
نودارمدقتيب
سونيلاجلاتيبرا

اهربساناكما
راولرسدوراف
اوزنالوندنار

وبباكياراريمس
انادنامنوبايو
موماورمركدزد
يساسانوناقماشه
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دادگستری جمهوری اسالمی ايران


