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فرهنگی

نوید محمدزاده در «بینوایان»

نوید محمدزاده بازیگر تئاتر و سینما که سال گذشته در موزیکال الیورتوئیست روی
صحنه رفته بود ،قرار است در موزیکال «بینوایان» به کارگردانی حسین پارسایی نقش
بازرس ژاور را بازی کند .این دومین همکاری محمدزاده با پارسایی است .او پیش از
این نیز در نمایش موزیکال «الیور توئیست» کنار مهناز افشار و هوتن شکیبا در نقش
کاراکتر بیل سایکس چهرهای متفاوت از خودش نشان داده بود.

کوتاه از هنر

رضا رویگری در «زهرمار»

«زهرمار» اولین فیلم بلند س��ینمایی س��ید
ج��واد رضوی��ان در قالب طن��زی اجتماعی
روایت میشود و پیمان عباسی فیلمنامه آن
را نوش��ته است .به تازگی ،عبداهلل اسکندری
طراح گریم این فیلم ،در صفحه اینس��تاگرام
خود عکس��ی از گریم رضا رویگ��ری بازیگر
این فیلم منتش��ر کرده اس��ت .ب��ه گزارش
باش��گاه خبرن��گاران ج��وان؛ در خالص��ه
داستان این فیلم آمده است« :حشمت :فکر
نمیکردم تاوان اش��تباهم رو با تو پس بدم،
لیال :زهرمار »...

کالری و مکری
در آمریکا و فرانسه

برگزاری برنامه بزرگداش��ت محمود کالری و
شهرام مکری در نیویورک و فرانسه تازهترین
حض��ور س��ینماگران ایران��ی را در عرص��ه
بینالمللی رقم میزند .به گزارش ایسنا به نقل
از سینهایران ،بیست و چهارمین جشنواره فیلم
«عجیب» نیز از  ١٤تا  ٢٥ش��هریور ( ٥تا ١٦
سپتامبر) در مرکز فرهنگی معتبر فروم دزیماژ
پاریس برگزار خواهد شد و برنامه بزرگداشت
ش��هرام مکری را با نمایش دو فیلم «ماهی و
گربه» و «هجوم» و ب��ا حضور کارگردان برپا
خواه��د داش��ت .برنامه بزرگداش��ت محمود
کالری نیز با عنوان «چش��م ای��ران ،محمود
کالری فیلمب��ردار» در م��وزه بس��یار معتبر
هنرهای مدرن نیویورک از  ١٤تا  ٣٠سپتامبر
( ٢٣شهریور تا  ٨مهر) برگزار خواهد شد .در
این برنامه دوازده فیلم با حضور محمود کالری
به نمایش در خواهد آمد

«بهت»
در مسیر نمایش جهانی

محمد نشاط تهیهکننده سینما ،درباره آخرین
وضعیت اکران فیلم س��ینمایی «بهت» گفت:
روز سه شنبه جلسهای با آقای شایسته راجع به
همین موضوع داشتیم .قرار شد برای اکرانهای
عموم��ی اروپا و آمری��کا برنامهری��زی کنیم.
همچنین حض��ور در جش��نوارههای خارجی
نیز در دس��تور کار قرار گرفت .وی افزود :فکر
میکنم اکران داخلی «بهت» احتماالً در فصل
پاییز باش��د ،اما هنوز زمان قطعی آن مشخص
نیس��ت .به گزارش باش��گاه خبرن��گاران؛ در
خالصه داستان این فیلم آمده است :زوجی از
قشر متوسط ایران ،پس از  ۲۰سال فراق اکنون
که همدیگر را یافته اند برای تحکیم این عشق،
سرنوشت بچه هایشان را با زوجی از طبقه پایین
جامع��ه گره میزنند ،غافل از اینکه این آغازی
برای فروپاشی هر دو خانواده است.

«شانس»انیمیشنمیشود

محمد افش��ارنژاد کارگردان عرصه انیمیشن
درب��اره جدیدترین فعالیته��ای خود گفت:
در ح��ال حاضر فیلمنامه آمادهای با نام موقت
«شانس» در دست دارم که در نظر دارم حدود
دو ماه دیگر آن را به صورت مس��تقل بسازم.
این انیمیشن که با تکنیک سه بعدی ساخته
میشود ،فضای فانتزی دارد و برای حضور در
جشنوارههای خارجی آماده میشود .به گفته
وی« ،شانس» که در مدت پنج دقیقه ساخته
میش��ود ،برای مخاطبان کودک خواهد بود.
این کارگردان ادامه داد :موقعیت داستانی این
اثر در یک تخممرغ شانسی تصویر میشود و
درباره کاراکتری است که در دنیای خود گیر
افتاده و میخواهد از آن بیرون بیاید و تجربه
جدید کسب کند .مثل انسانهایی که گاهی به
دنیایی که برای خود میسازند عادت میکنند
و از آن بی��رون نمیآین��د اما بای��د دنیاهای
جدیدی را ببینند .افش��ارنژاد در پایان عنوان
کرد :این انیمیش��ن بهصورت مستقل ساخته
میشود چراکه من همیشه سعی میکنم آثار
کوتاهم را به صورت مستقل بسازم ضمن اینکه
از همکاری با ارگانها تجربه خوبی نداشتهام؛
در مواقع��ی که قرار بوده ب��ا برخی از ارگانها
همکاری داش��ته باش��م ،آن اثر به س��رانجام
نرس��یده از همین رو فکر میکنم الزم است
چنین آثاری به صورت مستقل ساخته شوند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

کیانوش عیاری نویس��نده و کارگردان سینمای ایران
درباره اظهارنظر چند روز گذش��ته ابراهیم داروغهزاده
معاون ارزش��یابی و نظارت س��ازمان سینمایی درباره
آخرین وضعی��ت اکران فیلم «خانه پ��دری» که وی
گفته بود این فیلم مجوز اکران در گروه «هنروتجربه»
را دارد ،گف��ت :م��ن این فیل��م را در گ��روه «هنروتجربه» اکران
نمیکنم ،زیرا معتقدم «خانه پدری» باید فراگیر دیده شود و برایم
معن��ی ندارد که فقط در تهران و برخی شهرس��تانها آن هم در

سینما

«فانوس جادویی» در ونیز

آخرین س��اخته امیر نادری با ن��ام «فانوس
جادویی» ( )Magic Lanternدر جشنواره
ونیز ب��ه نمایش درآمد .این فیل��م که از آن
بهعن��وان داس��تانی از عش��ق ،وسوس��ه و
س��ینما یاد میش��ود ،اولین فیلم نادری ۷۲
س��اله اس��ت که در لسآنجلس فیلمبرداری
ش��ده اس��ت« .فانوس جادوی��ی» در بخش
غیررقابتی ( Sconfiniبا نام س��ابق سینما
در باغ) حضور دارد که به نمایش هش��ت اثر
از ژانره��ای مختلف اختصاص دارد« .فانوس
جادویی» درباره میچ یک آپاراتچی  ۲۲ساله
در لسآنجل��س (با بازی مانک س��رل-فرید
بازیگر تازهکار) است .فیلمی که میچ نمایش
میدهد ذهنش تس��خیر میکند .او خود را
روی پ��رده در قالب یک آپاراتچی میبیند و
به دختری اسرارآمیز (س��وفی لین کرتیس
که امسال فیلم «وکس لوکس» را در بخش
مس��ابقه ونیز دارد) دل میب��ازد که ناگهان
ناپدید میشود .میچ تصمیم میگیرد دختر
را پی��دا کند و برای رس��یدن به هدف خود
راهی سفری رؤیاگونه در لسآنجلس میشود
و در این راه با مجموعهای از ش��خصیتهای
عجیبوغریب – از جمله یک س��تاره سابق
سینما با بازی ژاکلین بیسِ ت بازیگر کهنهکار
بریتانیایی – برخورد میکند .رابرت بلتران،
جیمز َجگِر و براندون اسکلنار دیگر بازیگران
فیلم هس��تند که تولید ش��رکتهای ساین
پیکچرز و رانر فیلمز پروداکشن است .رامین
بحران��ی کارگردان ایران��ی -آمریکایی – که
خود امس��ال فیلم «پیوند خونی» (Blood
 )Kinرا در بخ��ش  Sconfiniدارد ؛مدی��ر
تولی��د «فان��وس جادویی» اس��ت .نادری و
بحران��ی پی��ش از این فیلمنام��ه «فارنهایت
 »۴۵۱تولید ش��بکه اچب��یاو و « ۹۹خانه»
ب��ه کارگردانی بحران��ی را با هم��کاری هم
نوش��تند .به گزارش هنروتجربه ،نادری یکی
از چهرههای آشنا در جشنواره ونیز است .او
دو س��ال پیش جایزه افتخار فیلمس��از ژیگر
لوکولت��ر جش��نواره را دریافت ک��رد و فیلم
«کوه» س��اخته او در بخش خارج از مسابقه
نمایش داده شد«.کوه» سال گذشته در گروه
هنروتجربه به نمایش درآمد.

موسیقی

همکاری اشرفزاده
با«شیلر»

حجت اش��رفزاده در جدیدتری��ن آلبوم گروه
آلمانی ش��یلر ب ه عنوان خواننده حضور دارد و
عصر روز سهش��نبه یکی از قطعات آلبوم با صدای
این خوانن��ده با حضور کریس��توفر فون دیلن
سرپرس��ت گ��روه ش��یلر در ته��ران ضبط
ش��د .کریس��توفر فون دیلن سرپرست گروه
آلمانی ش��یلر که آذرماه س��ال گذشته برای
نخس��تین بار در ته��ران روی صحنه رفت و
پنج ش��ب اجرا را برای مخاطبان موس��یقی
الکترونی��ک رقم زد ،در دومین س��فرش به
ای��ران و ب ه عن��وان س��ورپرایز قطعه «برلین
ته��ران» را ب��رای نخس��تین بار اج��را کرد،
قطعه ای که ش��روع پیون��د فرهنگی ایران و
آلم��ان در عرصه موس��یقی ش��د .همچنین
ضبط موزیک ویدیو ای��ن قطعه با تصاویری
از ش��هر تهران برای پخش در کنسرتهای
این گروه در سراس��ر دنیا از نکات قابلتوجه
ب��ود .اما همکاری این گروه ب��ا ایران تنها به
برگزاری کنس��رت محدود نشد .فون دیلن با
شنیدن صدای اشرف زاده در زمان حضورش
در ای��ران تصمیم به همکاری با این خواننده
گرفت و ب��ه همین دلیل پ��س از اتمام تور
کنس��رتهایش در اروپا ،دوباره به ایران سفر
کرد تا همکاریاش با این آوازخوان ایرانی را
در یکی از قطعات جدیدترین آلبوم گروهش
رقم بزن��د .مصطف��ی کبی��ری تهیهکننده
کنس��رت تهران درباره ای��ن همکاری،گفت:
ت های گروه ش��یلر در
تیم برگزاری کنس��ر 
ته��ران ،نگاه ص��رف اقتصادی ب��ه برگزاری
اجراهای خارجی در ایران نداش��ته اس��ت و
ما از ابتدا قصد داش��تیم ع�لاوه بر برگزاری
کنسرتهایی با اس��تاندارد های بینالمللی
در ته��ران ،ب��ا معرفی موس��یقی ای��ران به
هنرمن��دان مطرح بینالمللی فضایی را برای
همکاری و تعامل در این عرصه ایجاد کنیم.
به گزارش ایرنا ،همکاری اش��رف زاده و گروه
آلمانی ش��یلر در تلفیق موسیقی الکترونیک
و آواز ایرانی قرار اس��ت در سطح بینالمللی
به انتشار برسد.

«خانه پدری» را در «هنر و تجربه» اکران نمیکنم

س��النها و س��انسهای محدود روی پرده برود .وی
ب��ا تاکید ب��ر اینکه مردم در همه جای کش��ور باید
امکان برابری برای تماشای فیلم های داشته باشند،
بیان کرد :چرا باید مردم دیگر شهرس��تانهای فاقد
گروه «هنروتجربه» در قرنطینه فرض شوند و امکان
تماشای تعدادی از فیلمها را که در این گروه به اکران میرسند از
دست بدهند .عیاری با اشاره به مذاکرات پیشین خود با مسئوالن
سینمایی که آنها خواس��تار حذف یک صحنه را بودند ،خبر داد:

اعالم کردهاند اگر صحنه مربوط به قتل در زیرزمین از فیلم حذف
شود ،میتوانیم آن را در سرگروه سینمایی اکران کنیم و اگر حذف
نشود ،محدود به گروه «هنروتجربه» خواهد شد .به گزارش مهر،
کارگ��ردان «خانه پدری» در پاس��خ به اینکه اگر ب��رای اکران در
سرگروه برای فیلم شرط سنی درنظر گرفته شود ،آیا با آن موافقت
خواهد کرد یا خیر هم گفت :حتما با این شرط موافقت خواهم کرد
چراکه یک روند حرفهای است که در سینمای جهان هم مرسوم
است .ضمنا به تبلیغ فیلم هم کمک خواهد کرد.

مهرانه مهین ترابی:

از آنها که درباره هر مسئلهای اظهارنظر میکنند ،متعجبم!

مهرانه مهینترابی معتقد اس��ت که یک بازیگر قبل از اینکه با شغل
خود ش��ناخته شود به عنوان یک انسان و فردی در جامعه ،مسئول
رفتار و حرکات خودش اس��ت و نباید از این موقعیت به عنوان یک
سلبریتی سوءاستفاده شود؛ البته اگر این اظهارنظرها در جهت منافع
مردم باش��د ،ایرادی ندارد اما معم��وال در جهت نمایش خود و زیاد
کردن فالوئر و جنجالهایی اس��ت که در اطراف هر موضوعی شکل
میگیرد که از نظر من بیمس��ئولیتی محس��وب میش��ود .بازیگر
س��ریالهای «همسران» و «خانه سبز» با بیان مطالب باال گفت :به
این سادگی نیست که هر اتفاقی که میافتد هر کس اظهارنظر کند
و خود را کارشناس و موظف بداند .جنجالها یکی بعد از دیگری به
وجود میآیند و از بین میروند؛ این مس��ئله فقط به فضای تنش و
اضطراب در جامعه دامن میزند و هیچ مشکلی را حل نمیکند .او با
بیان اینکه من از افرادی که درباره هر مسئلهای اظهار نظر میکنند،
تعجب میکن��م ،گفت :این افراد پیگیری ه��م انجام نمیدهند؛ در
حالی که باید بدانند که اگر اعتراضی میکنند به کجا خواهد رسید
و چه تاثیر مثبتی در جامعه میگذارد .آشفتگی که به وجود میآید
مثل یک موج آش��فتگیهای دیگر را به هم��راه میآورد و جامعه به
سطح آرامشی نمیرس��د که بتواند درست فکر کند .این مسئولیت
بزرگی اس��ت که اگر فردی خود را در جامعه مسئول میداند وقتی
بای��د اظهارنظر کند که بداند تاثیر میگ��ذارد .اگر فردی میخواهد
حرفی را در جهت انتقاد بیان کنند باید پیگیر باشد تا بفهمد نتیجه
آن به کجا میرس��د .این در حالی است که امروزه افراد اظهارنظری
میکنند و فردا یادش��ان میرود که چه اتفاقی افتاده اس��ت و شاید
تنها میخواستند که اظهار وجود کنند؛ در صورتی که موج و انرژی
منف��ی را به وجود آوردهاند ک��ه از بین نمیرود و حتی خرابی به بار
میآورد .به نظرم بهتر است بسیار با احتیاط قدم برداریم و محتاطانه
و مسئوالنه درباره هر چیزی اظهارنظر کنیم .مهینترابی درباره برخی
اقدام��ات خیریهای ک��ه بازیگران انجام میدهند ،گفت :اگر اس��اس
کاری ،دلس��وزی و ساختن باشد میتواند پنهانی و بدون هیچ نمود
بیرونی اتفاق بیفتد .همانطور که هم��ه ما این کار را انجام دادهایم
و ب��ه اطرافی��ان نیازمند و خیریهها کم��ک کردهایم و چه احتیاجی
اس��ت که این موضوع را به همه بگویی��م و از طریق فضای مجازی
منعکس کنی��م .در حالی که برخی از مردم نیز با توصیه یک چهره
هن��ری کمک نخواهن��د کرد و گاهی این کمکه��ا مقطعی خواهد
بود؛ بنابراین باید این مس��ئله بر علم مردم بنا شود و زیرساختهای
اخالقی ،فرهنگی و معنوی و ارتباطات ما با یکدیگر باید زیبا و قشنگ
باش��د؛ به گونهای که هنرمند اتحاد بین مردم را خوب احساس کند
و درد دیگری را درد خود بداند .همچنین به طور داوطلبانه به دنبال
افراد نیازمند بگردد و به آنها کمک کند .کاش کسی تحقیق کند از
زمانی که فضای مجازی به وجود آمده چه تعداد به کمککنندههای
خیریهها اضافه شده است .همچنین این را دریابد که چه تاثیری در
جامعه داش��ته و چه میزان از کمکها از طرف مردمی بوده که خود
را شایس��ته این میدانس��تند که دیگران را تشویق کنند .متاسفانه
ب��ا هرج و مرجی که در جامعه به وجود آمده ،یکگونه آش��فتگی و
بیاعتنایی به وضعیت را به بار آورده است .وقتی یک اتفاقی میافتد
همه خود را موظف میدانند که اظهارنظر کنند و پس��ت بگذارند و

«همه میدانند» در آنتالیا

جش��نواره بین المللی فیلم آنتالیا که پنجا ه و
پنجمین دوره خود را از  ۲۹سپتامبر تا  ۵اکتبر
 ۷( ۲۰۱۸ت��ا  ۱۳مهر) برگ��زار میکند ،فیلم
«هم��ه میدانند» اصغر فره��ادی را به عنوان
فیلم افتتاحیه این دوره خود انتخاب کرد .فیلم
«همه میدانند» اولین اکران خود در ترکیه را
با این جش��نواره تجربه میکند .این جشنواره
که جوایز ویژهای به فیلمهای سینمایی ترکیه
اهدا میکند امس��ال با توجه ب��ه اینکه ترکیه
میزبان بی��ش از چهار میلی��ون پناهنده بوده
اس��ت ،موضوع «انس��ان» را به عنوان موضوع
اصلی خ��ود برگزیده اس��ت .در بخش رقابتی
این دوره  ۱۰فیلم شرکت دارند که فیلم «لرد»
به کارگردانی محمد رس��ول اف در این بخش
جای دارد .دیگر فیلمهای این بخش شامل دو
فیلم از ترکیه ،یک فیلم از آمریکا ،گرجستان،
فرانس��ه ،ژاپن -فرانسه ،آلمان ،مکزیک و چین
اس��ت« .ل ِرد» در هفتادمین جشنواره فیلم کن
در سال  ۲۰۱۷جایزه اصلی بخش نوعی نگاه را
به دست آورد .جایزه افتخاری امسال به بال تار
کارگردان برجسته مجار تعلق میگیرد .در عین
حال امسال قرار است فرزان اوزپتک کارگردان
ترکیه و جِ م ییلماز کمدی��ن با دریافت جایزه
ی��ک عمر دس��تاورد هنری در این جش��نواره
تجلیل ش��وند .س��ال  ۲۰۱۶فیلم «فروشنده»
فرهادی در این جش��نواره به نمایش درآمد و
اصغر فرهادی جایزه ویژه جش��نواره سینمایی
آنتالیا در ترکیه را به پاس دستاوردهای ارزنده
هنری دریافت کرد .جش��نواره بینالمللی فیلم
آنتالی��ا امس��ال در مجموع  ۵۵فیل��م بلند به
نمای��ش درمیآورد .به گ��زارش مهر به نقل از
دیلی صباح ،این جش��نواره از س��ال  ۱۹۶۲در
این شهر ساحلی ترکیه آغاز شد و از رویدادهای
مهم هنری آن کشور محسوب میشود.

متاسفانه با هرج و مرجی که در جامعه به وجود آمده،
یکگونه آش��فتگی و بیاعتنایی ب��ه وضعیت را به بار
آورده اس��ت .وقت��ی یک اتفاقی میافت��د همه خود را
موظف میدانند که اظهارنظر کنند و پس��ت بگذارند
و نمک روی زخم مردم بپاش��ند که لزومی ندارد .اگر
کسی مش��تاق اس��ت که به مردم کمک کند باید به
شکل واقعی آن را انجام دهد
 یک سلبریتی میتواند درباره حیوانها هم اظهار نظر و
غوغا به پا کند؛ بدون اینکه نگاهی به این قضیه داشته
باش��د .حتی میتواند برای دو سطل آشغال نیز بلوا به
پ��ا کند و آرامش خ��ود و مردم را به��م بزند .همه ما
مس��ئول هستیم و فرد باید در دل خود آنقدر احساس
مسئولیت کند که درباره قضیهای که صالحیتی ندارد،
صحبت نکند .اگر فردی بی مس��ئولیت باشد میتواند
درب��اره همه چیز اظهارنظر کند .بای��د بدانیم که این
اظهارنظرها به آشفتگی یا آرامش مردم دامن میزند.
وقتی وضعیت آرام اس��ت میتوانیم درس��ت و غلط را
تشخیص دهیم

مفقودی
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فاطمه اسكندر فرزند مختار به شماره شناسنامه  ٩٨١٣صادره
از تهران در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق -الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران با شماره  ١٦٨٧١٢٣٠٣٥١٩مفقود گرديده
و فاقد اعتبار است .از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات تهران به نشاني تهران -انتهاي بزرگراه شهيد ستاري  -ميدان دانشگاه  -بلوار شهداي
حصارك -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ارسال نمايد.
مفقودی
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فرهنگ ش��رافتي فرزند محمد به شماره شناسنامه ١١٥٥٥
صادره از تهران مقطع كارشناس��ي پيوسته رش��ته مهندسي برق -الكترونيك صادره از واحد
دانشگاهي كرج با شماره  ٢١٠١١/١مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد .از يابنده تقاضا
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج به نشاني كرج ،انتهاي رجايي شهر،
تقاطع بلوار موذن و استقالل ،مجتمع دانشگاهي اميرالمومنين(ع) ارسال نمايد.
مفقودی
دفترچه قرارداد ش��ماره  3993/84به تاریخ  9خرداد  1385متعلق به ش��رکت شهرک های
صنعتی گیالن با شرکت تعاونی کنسروسازی کاسپین بندرکیاشهر به انضمام ضمائم دفترچه
قرارداد که مشخصات زمین به شرح زیر میباشد :موضوع قرارداد :حق بهره برداری و استفاده از
قطعه  G7از اراضی شهرک صنعتی آستانه اشرفیه واقع در نقره ده آستانه اشرفیه به مساحت
 2745مترمربع و براساس مجوز شماره  3936مورخ  85/8/22صادره از صنایع و معادن استان
گیالن جهت احداث واحد تولیدی کنسروماهی ،مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نمک را روی زخم مردم بپاش��ند که لزومی ندارد .اگر کسی مشتاق
اس��ت که به مردم کمک کند باید به ش��کل واقعی آن را انجام دهد.
بازیگر سریال «صاحبدالن» اضافه کرد :ما همکاری داشتیم که یک
خیریه ایجاد کرد و در حدی روند کار آنها ناقص بود که دل آدم را
به درد میآورد .در واقع آنها افراد را وسیله دست خود میکردند و
نمایش میدادند بدون اینکه به این افراد نیازمند به طور واقعی فکر
کند و در حد یک شوآف است .در حدی فرهنگ و اخالق در جامعه
ما افت کرده که میتوانیم از آدمهای دیگر برای تمنیات نفسانی خود
استفاده کنیم .البته باال و پایین شدن وضعیت کار خداست تا به ما
نش��ان دهد که چگونه آدمهایی هس��تیم و امیدوارم از این امتحان
س��ربلند بیرون بیاییم چون اگر اینگونه نش��ود چندین نسل خود را
میس��وزانیم .او درباره تاثیرگذاری بازیگران در جامعه و مسئولیت
اجتماعی آنها گفت :یک س��لبریتی میتوان��د درباره حیوانها هم
اظهار نظر و غوغا به پا کند؛ بدون اینکه نگاهی به این قضیه داش��ته
باشد .حتی میتواند برای دو سطل آشغال نیز بلوا به پا کند و آرامش
خود و مردم را بهم بزند .همه ما مس��ئول هستیم و فرد باید در دل
خود آنقدر احساس مسئولیت کند که درباره قضیهای که صالحیتی
ندارد ،صحبت نکند .اگر فردی بیمس��ئولیت باش��د میتواند درباره
همه چیز اظهارنظر کند .باید بدانیم که این اظهارنظرها به آشفتگی یا
آرامش مردم دامن میزند .وقتی وضعیت آرام است میتوانیم درست
و غلط را تش��خیص دهیم .بازیگر س��ریالهای «آنام» و «در مس��یر
زاین��ده رود» ادام��ه داد :زمانی که به طور م��دام اعتراض و انتقادی
در جامعه وجود داش��ته باشد اصل قضیه مشخص نخواهد شد .من
به تازگی مطلبی را خواندهام که یک س��لبریتی خارجی نوش��ته بود
اینستاگرام مانند شیطان میماند و به نظر من هم همین است چون
آدمها را به نفس��انیت و منم منم کردن س��رگرم میکند و به جای
اینکه خود را پیدا کنند به گمگشتگی آنها کمک میکند .در واقع
این نرم افزار مانند تیغ دولبه اس��ت و میتواند از مطالعه و اطالعات
آن اس��تفاده کرد و هم میتوان از ادع��ا کردن و منم منم کردن آن
بهره برد .مهین ترابی در پایان گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد :درواقع
عکس گذاش��تن بازیگران در فضای مجازی یک نوع کارافزایی است.
آنها لباسهای مختلف را میپوش��ند و با ژستهای متفاوت عکس
میاندازند اما باید پرس��ید آخرش چه میش��ود .ب��ه نظرم ما خیلی
س��طحی ش��دهایم و به دنبال بازار دجاالنهای هستیم که برای ما به
وجود آوردهاند .در واقع یکی از کارهای مدیا این است که ابزار دستی
برای خرج و خرید بیشتر آدمها میشود .در واقع این سیستم به بازار
س��رمایه و پول درآوردن از جیب مردم کمک میکند .ما کورکورانه
به دنبال فضای مجازی میرویم بدون اینکه تفکری از خود داش��ته
باش��یم .این قسمت ما را اذیت میکند که چرا بیشتر فکر نمیکنیم
و نمیگ��ذارد زندگی را آنگونه ک��ه میخواهیم تعریف کنیم .تجربه
نشان داده افرادی که اسیر این قصه شدهاند بعدها از خود میپرسند
که چه کاری انجام دادهام .به جای اینکه زندگی صرف این مس��ئله
شود که به آدمها عمق ببخشد و معنی زندگی را درک کنند و حتی
خارج از قواعد و چارچوبی که جهان تعریف میکند ،به عمق دست
پیدا کنند در این سطحیات عمر خود را هدر میدهند و این مسئله
باعث تاسف است.

مفقودی
سند کمپانی ،برگ سبز و کارت خودرو سمند SEرنگ سفید مدل 1391به شماره پالک 963د98
ایران  77به شماره موتور  ١٢٤٩١٠٣٨٥٥٧و شماره شاسی  NAACV1CM8CF204866به
نام جمال اسدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی دعوت سهامداران

برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده در شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت س��هامداران ش��رکت وبپردازان نوین پارسی جو سهامی خاص ثبت شده به شماره  13489و شناسه ملی
 10840439786جهت تش��کیل مجمع عمومی فوق العاده .بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده در ساعت  8صبح مورخ  97/6/27در آدرس یزد -چهارراه پژوهش ،دانشگاه یزد -خوابگاه
هرندی ،ساختمان نوآوری و فناوری  1تلفن  38279845تشکیل میگردد حضور به همراه رسانند.
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