
خورشیدی در پس شب بیداری   همینگوی    
همینگوی   »خورش��ید همچنان می درخش��د«    را در شش هفته 
نوش��ت؛ رمان��ی که   آخی��ل ش��ارما   آن را چکیده هم��ه آثار این 

نویسنده برنده نوبل می داند.
   آخیل شارما   نویس��نده هندی - آمریکای��ی که خود از برندگان 
جایزه   پن/ همینگوی   بوده، در یادداشتی که برای    ایندیپندنت    نوشته،    
»خورش��ید همچنان می درخش��د«    از معروف ترین آثار   ارنس��ت 

همینگوی   را نقد کرده است.
راه اندازی جایزه ۷۵ هزار دالری جدید   پن    
بنیاد   پن   آمریکا گران ترین جایزه  خود 
برای یک اث��ر ادبی را به نام   ژان 

استاین   راه اندازی کرد.
ژورن��ال  اس��تریت     وال 
   نوش��ت: جای��زه ۷۵ ه��زار 
دالری   پن/ ژان استاین   برای 
تقدی��ر از آثاری ک��ه تاثیری 
طوالنی مدت بر تفکر آمریکایی ها 
ای��ن  ش��د.  راه ان��دازی  دارن��د، 
گران قیمت تری��ن جای��زه بنیاد   پن   اس��ت که به ی��ک کتاب تعلق 
می گیرد و از س��ال ۲۰۱۷ با داوری هیاتی پنج تا هش��ت نفره به 

برگزیده اش اعطا می شود.
ساخت سردیس چند نویسنده در تهران

معاون فرهنگی و هنرهای ش��هری س��ازمان زیباس��ازی شهر 
تهران از آغاز س��اخت س��ردیس ۱۴ ش��اعر و نویس��نده از دوم 

مردادماه خبر داد. 
به گفته  س��یدمجتبی موسوی، مجسمه  علیرضا اسانلو، شاهرخ 
اکب��ری دیلمقان��ی، ندا آیت��ی، فائزه بادامچی، محم��د بیگ زاده، 
کیوان پور نصری نژاد، علی چراغی،  مهدی حبیبی، ریبین حیدری، 
منص��ور طاه��ری،  احمد عرب بیگ��ی، هادی ع��رب نرمی، بیژن 
غنچه پ��ور و محس��ن ناصریان هس��تند که به ترتیب، س��ردیس 
شاعرانی را مانند سلمان هراتی، مهرداد اوستا، طاهره صفارزاده، 
شهریار، م. آزاد، سهراب سپهری، مشفق کاشانی، منوچهر آتشی، 
سیدحسن حسینی، پروین اعتصامی، حسین منزوی، نیما یوشیج، 

مهدی اخوان ثالث و قیصر امین پور قرار است ساخته شود. 

سخت است درباره  دوستان رفته  حرف بزنم
شب زنده یاد جمشید ارجمند با سخنرانی کوتاه مسعود کیمیایی همراه شد.

این کارگردان  گفت: برایم بسیار دشوار است که ساعت به ساعت،روز به روز 
و هفته به هفته زنده باشم و برای دوستانم که رفته اند،حرف بزنم. کار مشکلی ا ست 
و روزگار س��ختی ا س��ت. چیزی که من از جمش��ید به یاد دارم این اس��ت که او 
پاک ترین دوس��تی بود که من داش��ته ام، واقعًا پاک ترین بود. دانسته، آگاه و پاک 
بود و حاال رفته است.هرمز همایون پور نیز در سخنانی درباره طنزپردازی و ترانه 
سرایی جمشید ارجمند چنین گفت: اگر آن خنده مستانه نبود / وان تبسم که در 
آن پرت��و صد امید اس��ت / ش��ادی خاطر دیوانه نب��ود / در هیاهوی حیات / در 

جهانی که در آن نیست ثبات / به چه دل می بستیم ؟ 
   فرشته   به اسپانیا رفت

فیلم»   فرش��ته« به کارگردانی حسن آخوندپور به جشنواره ماربالی اسپانیا 
راه یافت. 

حسن آخوند پور در دومین حضور بین المللی خود پس از حضور در جشنواره 
کن به بهانه اکران فیلم   باهر   ، با فیلم بلند داستانی   »فرشته   « به تهیه کنندگی ابراهیم 
اصغری در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ماربالی اسپانیا حضور خواهد داشت. 
این فیلم که از تولیدات مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی است ششم مهرماه در 

بخش مسابقه اصلی فستیوال ماربالی اسپانیا به نمایش درخواهد آمد.   
جایزه جشنواره مسکو به فرهاد اصالنی رسید

مراس��م اهدای جایزه بهترین بازیگر جش��نواره بین المللی مس��کو به فرهاد 
اصالنی، در سینما آزادی برگزار می شود. جشنواره بین المللی فیلم مسکو اوایل 
تیرماه برگزار ش��د و در این رویداد فیلم سینمایی»   دختر«   س��ه جایزه از آن خود 

کرد که یکی از آنها به فرهاد اصالنی به عنوان بهترین بازیگر مرد اهدا شد.

گ�روه فرهنگ و هنر: تبلیغات گس�ترده فیلم های ایرانی در ش�بکه های ماهواره ای 
فارسی زبان کمی پیش از آغاز سال 95 اوج گرفت. 

با آغاز اکران نوروزی این تبلیغات ش��دت بیش��تری پیدا کرد و فروش های 
فیلم های در حال اکران همزمان با این 

تبلیغات از جمله   »من سالوادور 
کیل��و  نیس��تم«   ،   »پنجاه 
آلبالو   «و   »ابد و یک روز«   که 
سه فیلم پرفروش و باالی ده 
میلیارد تومان سینمای ایران 

رش��د  امروزن��د  ت��ا 
خیره کننده ای داشت و 

همین مسئله باعث 
نهاده��ای  ش��د 
قضایی کشور به 
برخ��ورد با این 
روی  پدی��ده 
ک��ه  بیاورن��د 
آن  حاص��ل 
حاش��یه های 
شد  فراوانی 

که از نیمه فروردین ماه آغاز و تا اواسط خرداد ادامه داشت.
 با آغاز اکران فیلم   »آاادت نمی کنیم«   بحث بر س��ر برخورد یا عدم برخورد با فیلم هایی که 
تیزرشان به اوج خود رسید و باالخره فیلم ابراهیم ابراهیمیان از سوی دادستانی توقیف شد تا 
اولین و تا کنون تنها قربانی این ماجرا لقب بگیرد. پس از این اتفاق سینماگران ایرانی برای این 
که فیلم هایش��ان آس��یب نبیند به انتقاد از رفتار ش��بکه های ماهواره ای زبان پرداختند و همه 
پخش کننده ها و تهیه کننده ها موظف شدند تعهد دهند که در زمان اکران فیلمشان تبلیغاتی از 
آن ها در ش��بکه های ماهواره ای پخش نخواهد ش��د. البته در این بین برخی کارشناسان و حتی 
چهره های سینمایی مثل علیرضا داوودنژاد، غالمرضا موسوی، مهدی فخیم زاده، رضا کیانیان و 
اخیرا رضا میرکریمی معتقد بودند که این اتفاق نه تنها به ضرر کشور نیست بلکه با توجه به 
اینکه تمام این فیلم ها با مجوز وزارت ارشاد پخش می شوند به نوعی می تواند تبلیغ محصول 

ایرانی در یک شبکه ماهواره ای باشد و این نشان دهنده قدرت سینمای ایران است. 
در هر حال در پی این اتفاقات شبکه تلویزیونی GEM که بیشترین حجم تبلیغات فیلم های 
ایرانی را داشت، تصمیم گرفت تا اطالع ثانوی پخش این تیزرها را متوقف کند و این تصمیم تا 
چند شب پیش ادامه داشت. این گونه بود که از یکی دو روز پیش شبکه جم به شکل گسترده و 
ناگهانی تبلیغات فیلم های سینمای ایران را آغاز کرد و تیزر فیلم های    »دختر«   ،    »دراکوال«   ،»   بار

کد«   ،   »زاپاس«   و   »آبنبات چوبی«،    بی وقفه و پی درپی هم روی آنتن این شبکه می رود و تنها از 
فیلم های   »ایس��تاده در غبار   « و   »آاادت نمی کنیم«   تبلیغی پخش نش��ده است. حاال باید دید با 
توج��ه ب��ه این که پخش این تبلیغات و برخورد دادس��تانی و قوه قضائی��ه با این موضوع 
مهم ترین حاشیه سینمای در چهار ماه اخیر بوده این اقدام شبکه GEM با چه واکنشی از 

سوی سینماگران و نهادهای قضایی مواجه خواهد شد.
 از س��وی دیگر پخش تیزر فیلم های ایرانی بعد از وقفه ای یک ماهه از ش��بکه جم از 
س��رگرفته ش��د که تیزر فیلم    »بارکد«    با کیفیتی بس��یار پایین از این شبکه در حال پخش 
اس��ت. اقدامی که قطعا خودس��رانه بوده و با اعتراض مصطفی کیایی مواجه ش��ده است. او 
معتقد اس��ت: این تیزر جزو تیزرهای فرعی فیلم بوده و خود ما هم از آن اس��تفاده 

نکردیم و پخش این تیزر به فروش باالی فیلم لطمه خواهد زد.
به دنبال از سرگیری پخش آگهی فیلم های سینمایی از شبکه جم، رییس شورای 
عالی تهیه کنندگان سینما گفت: سینماگران ما می توانند بابت این موضوع به قوه 
قضاییه شکایت کنند اما این شبکه در حوزه فعالیت قوه قضاییه در داخل کشور 
نیس��ت. سید غالمرضا موس��وی ادامه داد: دو شب پیش دو-سه نفر از دوستان 
تهیه کننده که فیلم هایشان در حال اکران است، در تماسی با بنده، اعالم کردند 
ش��بکه جم بدون هماهنگی، اطالع یا سفارش آنها، آگهی های فیلم هایشان را 
پخ��ش می کن��د و همین موضوع باعث نگرانی این دوس��تان ش��ده بود که 
می ترس��یدند در داخل کشور برایشان مشکل به وجود بیاید. این تهیه کننده 
سینما اضافه کرد: بنده به این دوستان توضیح دادم جای نگرانی نیست و از 
آنان خواس��تم مساله را با مسووالن وزارت ارشاد در میان بگذارند و اعالم 

کنند شبکه جم بدون هماهنگی و اجازه آنان، تیزرها را پخش می کند. 
موسوی خاطرنشان کرد: این شبکه از طریق تیزرهایی که بر فضای نت و در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده، این آگهی ها را پخش می کند و کاری هم نمی توان انجام داد. از سوی دیگر با توجه به 
اینک��ه مس��ووالن م��ا در قوای مختلف اط��الع دارند که این اقدام بدون س��فارش و هماهنگی با 
س��ینماگران بوده اس��ت، جای نگرانی نیس��ت. وی با اش��اره به اظهارنظر علیرضا داودنژاد دیگر 
کارگردان و تهیه کننده سینما درباره پخش آگهی فیلم ها از شبکه های تلویزیونی خارجی یادآور 
ش��د: به قول آقای داودنژاد، پخش آگهی فیلم ها به عنوان کاالهای فرهنگی داخلی از ش��بکه های 
خارج از کشور فی نفسه ایرادی ندارد ولی در مورد اخیر، هیچ یک از این دوستان سفارشی برای 

پخش این آگهی ها نداده اند و شبکه جم براساس سیاست های خود دست به این اقدام زده است.
 بنابراین گرچه دوستان سینماگر مساله را با مسووالن وزارت ارشاد مطرح می کنند، اما 
از دست آنها هم کاری بر نمی آید. تهیه کننده فیلم   »خشکسالی و دروغ   « درباره پیگیری این 
موضوع از طریق قوه قضاییه توضیح داد: دوس��تان س��ینماگر می توانند به این قوه ش��کایت 
کنند اما شبکه جم در حوزه فعالیت قوه قضاییه درداخل کشور نیست. ضمن اینکه بر اساس 
یک قاعده جهانی، پخش دو تا س��ه دقیقه از هر فیلمی در ش��بکه ها و تلویزیون های خارجی 

مجاز است و در شرایطی می توان شکایت کرد که آن فیلم به طور کامل پخش شده باشد. 

کسی را به جرم مرتکب نشده مجازات نمی کنند؛ 

 بازگشت تبلیغات فیلم های ایرانی به شبکه جم

مأموریت پلیس درباره کنسرت ها تغییری نمی کند
س�خنگوی ناج�ا ب�ا تأکید ب�ر اینک�ه هیچ 
تغیی�ری در مأموری�ت پلی�س در موض�وع 
برگزاری کنس�رت ها ایجاد نشده است، گفت: 
مأموریت ه�ای نی�روی انتظام�ی در این حوزه 

کمافی السابق انجام خواهد شد.
 سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به مصوبه اخیر 
هیات دولت مبنی بر کاهش وظایف پلیس در موضوع کنسرت ها، اظهار داشت: باید توجه 
داشت که انجام و فرجام تمام مأموریت های پلیس بر مدار قانون است و الجرم هر کنش 
و اقدامی که از سوی نیروی انتظامی انجام می گیرد در این راستا خواهد بود. وی، گفت: 

نیروی انتظامی هیچ گاه بر انجام اقدامات فراتر از قانون پافشاری نداشته و ندارد. 
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که باید دید در این سال ها چه تعداد کنسرت با 
دخالت نیروی انتظامی کنس��ل ش��ده است، چرا که بررسی این موضوع نشان می دهد که 

لغو کنس��رت ها با دخالت نیروی انتظامی عدد قابل توجهی نبوده اس��ت. منتظرالمهدی 
خاطرنش��ان کرد: پلیس و نیروی انتظامی به هیچ وجه در محتوا و مضامین کنس��رت ها 
دخالت نکرده و مضامین کنسرت ها در حیطه وظیفه وزارت ارشاد است ولی وقتی قرار 
است یک اثر هنری در جامعه و در جمع اجرا شود الجرم پلیس به واسطه مسوولیت ذاتی 
خود به عنوان تأمین کننده نظم و امنیت جامعه دخالت می کند. وی گفت: نیروی انتظامی 
به دنبال وظیفه خود در تأمین امنیت وظیفه دارد امنیت آحاد جامعه را در ابعاد مختلف از 

جمله مالی، جانی، روانی و اخالقی و  موضوعات امنیت اجتماعی تأمین کند. 
ماموریت  ناجا در کنسرت ها با جدیت انجام شود

در همین حال معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح در ابالغیه ای خطاب به فرمانده نیروی 
انتظام��ی تاکید کرد که ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری های اخالقی و رفتاری در 

برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت ها باید با جدیت انجام شود. 
سردار سید مسعود جزایری ابالغیه ای خطاب به سردار حسین اشتری تاکید کرده است 
که ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری های اخالقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله 

محل برگزاری کنسرت ها باید با جدیت انجام شود. 
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بان�وي نق�اش ایران�ي ب�ا بی�ان اینک�ه بعد از 
اتفاقات�ی که برای زنده یاد کیارس�تمی رخ داد از 
حضورم در بیمارس�تان وحشت داش�تم، گفت: 

خوشحالم که مشکل خاصی نبود. 
ایران درودي که برای بررس��ی شرایط جسمی اش در 
بیمارس��تان نیکان بستری ش��ده  بود؛ گفت: در چند ماه 
گذش��ته خیلی احساس خستگی می کردم به همین دلیل 
برای بررسی شرایط جسمی ام به بیمارستان رفتم که خدا 

را شکر مشکل مهمی نبود. او با اشاره به اتفاقی که برای 
زنده یاد کیارستمی افتاد و منجر به فوت این هنرمند شد، 
ادامه داد: پس از آن اتفاق هر آدمی می ترسد با پای خود 
به بیمارس��تان برود و با مش��کل خاصی مواجه شود. در 
تمام این مدت نیز تاکید می کردم که من مشکل خاصی 
ندارم. این هنرمند با قدردانی از پرسنل بیمارستان نیکان 
گفت: با وجود آنکه آزمایش های زیادی انجام ش��د، اما 
سرعت عمل، دقت و برخورد پرسنل بسیار مناسب بود و 
هر آزمایش��ی که انجام می شد چندین دکتر آن را مورد 

بررسی قرار می داد. 
درودی با اش��اره به روند درمانش افزود: این اولین 
ب��ار بود که به واس��طه اینکه هنرمند هس��تم در یک 
بیمارستان برایم تخفیف قائل شدند و از این بابت خیلی 
تعج��ب کردم چراکه برای اولین بار از مزایای حرفه ام 

بهره مند می شدم. او با بیان اینکه در بیمارستان افرادی 
زی��ادی به عیادت��م آمدند و بیمارس��تان نیز پذیرایی 
مناس��بی از آن ها داشت، تصریح کرد: در بیمارستان به 
م��ن خیلی خوش گذش��ت و تم��ام نگرانی ها درمورد 
سالمتی ام برطرف شد. از اینکه به دلیل هنرمند بودنم 

مورد توجه بودم، احساس خیلی خوبی داشتم.
 نویسنده کتاب   »در فاصله دو نقطه   « با ابراز خرسندی 
از اینک��ه مج��وز بنیاد   ای��ران درودی   نیز صادره ش��ده، 
خاطرنش��ان کرد: حدود س��ه الی چهار سال پیش تعداد 
۱9۵ اثر از آثارم را در قالب موزه ای به ملت ایران تقدیم 
کردم و هزینه تاسیس ساختمان این موزه را نیز از محل 
فروش منزلم در پاریس و دیگر اموالم تامین کردم تا قبل 
از مرگ��م کلنگ این موزه را بزنم و با اتفاقاتی که افتاده 

امیدوارم به زودی خبر کلنگ زنی این موزه را بدهم.

وحشت »ایران درودی« از بیمارستان 

کاروان آم�د و دلخ�واه به همراهش نیس�ت/ با دل این 
قصه نگویم که به دلخواهش نیست             »شهریار«

آب و هوا
2541شیراز2841تهران
1741کرمانشاه3551اهواز

3349آبادان2338تبریز
2233رشت2340اصفهان

2343خرم آباد2339مشهد

اوقات شرعی

تهران
اهواز   
اصفهان

تبریز
مشهد
شیراز

کرمانشاه
رشت 

اذان ظهرامروز
13:10
13:21
13:09
13:31
12:38
13:06
13:28
13:18

اذان مغرب امروز
20:36
20:36
20:27
21:03
20:04
20:16
20:49
20:47

اذان صبح فردا
04:27
04:55
04:38
04:36
03:51
04:46
04:50
04:27

طلوع آفتاب فردا
06:06
06:27
06:12
06:21
05:32
06:15
06:27
06:10

سخن بزرگان

صاحب امتیاز: شرکت کارون پیام اکسین  
 مدیر مسئول: منصور قنواتی
 زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی دفتر تهران:  میدان توحید، خیابان رودکی شمالی،
 کوچه صائب، پالک 12 واحد 1 

تلفن: 7 - 66903576         نمابر:  66903486
 صندوق پستی: 898  - 13134

info@karoondaily.ir   :ایمیل
نشانی دفتر اهواز: خیابان آزادگان- روبروی کوچه نشاط  

تلفن:آگهی ها 32212878 - 32235252 تحریریه:32210679
نمابر: -32219296صندوق پستی: 4343-61335

چاپ: بامشاد سبز-تلفن: 44545048 توزیع: ناشران صبح

شنبه 2 مرداد 1395
 سال بیست و یکم  شماره  3736

        فرهنگ و هنر

عطاران به اندازه همیشه در گیشه موفق نیست
در حال�ی که بس�یاری از س�ینماداران و 
انتظ�ار  ایران�ی  فیلم ه�ای  مخاطب�ان 
داش�تند   »دراکوال   « آخری�ن س�اخته رض�ا 
عطاران با فروش بس�یار چشمگیری نسبت 
به سایر فیلم های روی پرده مواجه شود، اما 
آمار فروش هفتگی فیلم های در حال اکران 
نش�ان می دهد که این فیلم نتوانسته طبق 

انتظار با استقبال مردم مواجه شود و از فیلم»   بارکد«   جا مانده است. 
فروش هفتگی»   دراکوال«    تقریبا نصف فروش»   بارکد«    اس��ت و این خبر خوبی 
برای عطاران نیست. به خصوص که   دراکوال   را خود او کارگردانی کرده است. بر 
اساس آمار،   »بارکد   « ساخته مصطفی کیایی توانسته در یک هفته فروش بیشتری 
را نس��بت به س��ایر فیلم های روی پرده به دس��ت آورد. این فیلم که در آن بهرام 
رادان، محس��ن کیایی، س��حر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، رضا کیانیان و پژمان 
بازغی بازی می کنند، در هفته گذشته 98۲ میلیون تومان فروش کرده است؛ اما 
نکت��ه جالب آمار فروش هفتگ��ی قرار گرفتن فیلم   »دراک��وال   « رضا عطاران به 
عنوان دومین فیلم پرفروش هفته است. این فیلم که در آغاز نمایش خود توانست 
به فروش چش��مگیری برس��د و حتی در اولین آخر هفته خود به فروش بیش��تری 
نسبت به»   بارکد«    دست یابد، هفته به هفته از میزان مخاطبانش کاسته شده است.   

کمک ویژه  بنیاد    دی کاپریو   برای حفاظت از زمین
   بازیگ�ر برنده اس�کار هالی�وودی در یک 
حراجی خیری�ه، چندین میلیون دالر برای 
حفاظ�ت از محی�ط زیس�ت س�یاره زمین 

سرمایه جمع کرد.
   لئوناردو دی کاپریو   بازیگر و فعال محیط زیست 
آمریکایی در س��ومین حراجی ساالنه و خیریه که 
این هفته برگزار شد، توانست مبلغ ۴۵ میلیون دالر 

برای کمک به حفاظت از زمین در مقابل گرمای جهانی و بحران های زیست محیطی 
جم��ع آوری کن��د. ب��ر اس��اس اع��الم ورایت��ی، در این مراس��م که در فرانس��ه و 
توسط   لئوناردودی کاپریو   موسس و رئیس بنیاد   دی کاپریو   برگزار شد، مجموعه ای از 
لوازم شخصی متعلق به این بازیگر آمریکایی به همراه مجموعه ای ارزشمند از آثار 
هنری به حراج گذاشته شد و از جمله مهم ترین میهمانان این حراجی خیریه می توان 
به   کیت هادسون   ،   ادوارد نورتون   ،   آرنولد شوارتزنگر   ،   کوین اسپیسی   ،   کیت بالنچت   ،   ماریو 

کوتیالر   ،   رابرت دنیرو   ،   پنه لوپه کروز   ،   اسکارلت یوهانسن   و   چارلیز ترون   اشاره کرد.   
لئوناردو دی کاپریو   پس از موفقیت فیلم س��ینمایی   تایتانیک   ، در سال ۱998 
یعنی زمانی که ۲۴ س��ال داش��ت، بنیاد   لئوناردو دی کاپریو   را برای حمایت از 
محیط زیس��ت راه اندازی کرد؛ این موسسه ، نهادی غیرانتفاعی برای افزایش 

آگاهی نسبت به مسائل محیطی بود.

اکران عمومی فیلم   »من س�الوادور نیس�تم«    در 
ش�رایطی در س�ینماهای ترکیه آغ�از ش�ده ک�ه 
فیلم   »محمد« اثر بعدی است که بر پرده سالن های 
س�ینمای این همس�ایه غرب�ی ایران ب�ه صورت 
گس�ترده ب�ه نمای�ش درخواهد آم�د؛ اتفاقی که 
توسط بخش خصوصی سینمای ایران کلید خورده 
و می تواند زمینه س�از گس�ترش بازار اقتصادی و 

اثرگذاری فرهنگی سینمای ایران باشد. 
این روزها در سی سالن سینمای ترکیه، تماشاگران به 
تماش��ای رضا عطاران می نش��ینند و   »من س��الوادور 
نیس��تم«   ، یک��ی از آخری��ن فیلم های��ی ک��ه او بازیگر 
مح��وری اش بوده و منوچهر هادی کارگردانی اش کرده 

را تماش��ا می کنن��د؛ یک کم��دی معمول��ی ایرانی که 
توانست پرفروش ترین فیلم کشورمان شود و در اکران 

نوروزی ۱39۵ شگفتی ساز باشد. 
آنگون��ه که خبرنگاران گ��زارش دادند، ترک ها حین 
تماشای این فیلم ایرانی می خندند و شوخی هایی که در 
این فیلم ش��ده تا حدود زیادی در این کش��ور همسایه 
درک می شود و این یک اتفاق مهم است. ایران و ترکیه 
ب��ا وجود نزدیکی جغرافیای��ی و قرابت های فرهنگی و 
مذهبی، تفاوت های چشمگیری دارند که باعث می شود 
ط��رز نگاه ها در این دو کش��ور متفاوت باش��د. اکران 
عمومی»   من سالوادور نیستم«   می تواند یک   اتفاق   تلقی 
ش��ود، مش��روط به اینکه در همین فیلم خالصه شود و 
هیچ فیلم ایرانِی دیگری شانس اکران عمومی در ترکیه 
را نیاب��د؛ ام��ا  فیلم   »محم��د   )ص(« آخری��ن اثر مجید 
مجیدی نیز به ترکی دوبله ش��ده و در آینده نزدیک در 
تع��داد قابل توجهی از س��ینماهای این کش��ور عرضه 
خواهد شد و در واقع این مسیر تازه گشوده شده است.

 س��ینماگران ایران به دلیل بازار کوچک آثارشان در 

ایران، توان س��رمایه گذاری برای تولید آثار جدی تر را 
ندارن��د اما در صورتی که فیلم ه��ای ایرانی بتوانند در 
کش��ورهای همس��ایه از جمله ترکیه درآمدزا باش��ند، 
تهیه کنندگان س��رمایه گذاری چش��مگیری برای آثار 
خواهند داش��ت و دورنمایی بزرگ تر از اکران عمومی 
در ای��ران را م��ورد توج��ه قرار می دهن��د. البته تبعات 
اقتصادی یک بخش مهم از این اتفاق بزرگ اس��ت که 
در رس��انه های داخلی مورد توجه قرار نگرفت و اتفاِق 
پراهمی��ِت دیگر در اکران عمومِی فیلم های س��ینمایی 
در ترکی��ه، تقوی��ت نگاه س��ینمایی ای��ران و تعامالت 
فرهنگ��ی میان مردم ترکیه و ایران اس��ت؛ اتفاقی که تا 
پیش از این در قالب س��ریال ها و فیلم های س��ینمایی از 
طریق ش��بکه های ماهواره ای ترکیه برای ایرانی ها رخ 

داده بود اما اکنون می تواند قضیه برعکس شود. 
این موفقیت می تواند مداوم و مانا باش��د، زیرا توسط 
بخش خصوصی رقم خورده و پخش کننده های خصوصی 
کش��ورمان با همکاری بخ��ش خصوصی ترکیه، اکران 

عمومی فیلم های ایران در این کشور را آغاز کرده اند. 

فیلم »   محمد)ص(« به زودی    در ترکیهاکران می شود

d آگهی مزایدهc
شماره 240/9۵/۷4/س/م 

امالک و مستغالت سما
هیات اجرایی فروش در نظر دارد امالک  زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم برای 
کس�ب اطالعات بیش�تر و آگاهی از ش�رایط و دریافت برگ ش�رایط ش�رکت در مزایده از س�اعت 9/00 صبح تا 

17/00  از تاریخ   30/ 95/04 تا   95/05/17 به دفاتر اعالمی مراجعه یا تماس حاصل فرمائید. 
info@samaamlak.ir   :ایمیل                            www.samaamlak.ir    :وب سایت موسسه سما

1- دفتر مرکزی تهران: بلوارمیرداماد- میدان محس�نی-خیابان رودبار ش�رقی-نبش کوچه شمشک-پالک15 
تلفن:    22227513  و22229333 و 22225142 -021 

2- دفتر خوزس�تان: کیلومتر 5 جاده اهواز اندیمش�ک-پادگان حضرت امام)ره(-معاونت مهندسی ) ردیف 1 ,2 ( 
تلفن: 34131200-061 و 0916-3062748      

3- ش�رایط ش�رکت در مزایده:  3/1– داش�تن اهلیت قانونی  3/2– دریافت و تکمیل برگ ش�رکت در مزایده و تحویل آن به 
دفت�ر مرک�زی ی�ا دفاتر نمایندگی 3/3–  ارائه فیش بانکی معادل 5درصد قیمت پایه مزایده به حس�اب جاری طالیی ش�ماره  
5151629003001  و یا ش�ماره ش�با 320150000005151629003001  نزد بانک سپه شعبه شهید کالهدوز تهران 
بنام وجوه س�پرده 3/4– اعالم کتبی قیمت پیش�نهادی بصورت محرمانه در پاکت مهر و موم ش�ده  3/5- رعایت قانون منع 
مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی الزامی اس�ت.   3/6– در صورت عدم برنده ش�دن متقاضیان ظرف مدت 72 س�اعت 

بعد از بازگشایی پاکتها مبلغ سپرده مزایده نفرات سوم به بعد عودت می گردد.
4-  شرایط فروش: 

هیات اجرایی فروش امالك و اراضی

شرایط ویژه

توضیحات

برای کلیه امالک

امالک با قیمت باالی 5 میلیارد ریال

نحوه پرداخت

با احتساب 10درصد تخفیف قیمت پایه مزایده

حداقل 50درصد نقدی و الباقی به صورت اقساط 10 ماهه )بدون احتساب سود(

شرایط فروش

نقدی

اقساط

آخرین مهلت تحویل پاکت ها: تا ساعت 12/00 روز پنج شنبه  مورخ 95/05/14 در شهرستانها  و ساعت  12/00 روز یکشنبه مورخ  
95/05/17  در دفتر مرکزی تهران می باشد.

زمان و مکان بازگش�ایی پاکت ها: دفتر مرکزی تهران به آدرس فوق الذکر - س�اعت بازگش�ایی 14/30 روز یکش�نبه 
مورخ 95/05/17  می باشد. ضمناً حضور متقاضیان و شرکت کنندگان در مزایده در جلسه بازگشایی پاکت ها با ارائه 
رسید فیش واریزی بالمانع است.  متقاضیان در صورت تمایل، هرگونه پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پست 

الکترونیک موسسه  و یا به صورت مکتوب ارائه فرمایید.
نشانی ملک

اهواز، زیت�ون کارمندی، 
بل�وار پاس�داران، نبش 

خیابان زیبا

اه�واز، امانی�ه، خیاب�ان 
لقمان، بی�ن خیابان های 
روب�روی  بوعل�ی،  و  دز 

گمرک

استان

خوزستان

نوع ملک

ساختمان

ساختمان

ردیف

1

2

عرصه
 )مترمربع(

842/8

270

پالک ثبتی
)فرعی/ اصلی(

18 و 892/1536

173/8

کاربری

مختلط

تجاری- 
مسکونی

اعیان
)مترمربع(

793

420

قیمت پایه مزایده
)ریال(

110/000/000/000

18/000/000/000

توضیحات

ملک مذک�ور دارای 
دو جلد سند مالکیت 

مجزا می باشد.

تاریخ نشر آگهی
همشهری

95/05/02
جام جام

95/04/30


