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اخبار

ايرجفتحاللهي

یادداشت

خیلی کوتاه

»رستاخیز«درسینماآزادیاکرانمیشود
فیلم »رس��تاخیز« س��اخته احمدرضا درویش سه شنبه 5 
اسفندماه در قالب بخش اكران ویژه نهمین جشنواره فیلم كوتاه 
دینی »رویش« در پردیس سینمایی آزادی به نمایش در می آید. 
»رستاخیز« در بیست و دومین جشنواره فیلم فجر جوایز سیمرغ 

بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی، س��یمرغ بلورین بهترین 
طراحی صحنه و لباس، سیمرغ بلورین بازیگر نقش مكمل مرد: 
بابك حمیدیان، س��یمرغ بلورین بهترین موسیقی متن، سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم برداری، س��یمرغ بلورین بهترین كارگردانی، 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم را كسب كرده است.
نهمین جشنواره فیلم كوتاه دینی »رویش« از 5 تا 7 اسفندماه 
در پردیس سینمایی آزادی تهران برگزار می شود و زمان اختتامیه 

آن 8 اسفند ماه در تاالر اندیشه حوزه هنری است.

آگهى مفقودى

شاســى  موتــور3467796  ش  پــالك72-915د73  مــدل89  ســفيد   111 پرايــد  ســبز  بــرگ 
S 5430089011285 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت هوشــمند خــودرو نــاوگان بــارى بــه شــماره هوشــمند2879214 شــهربانى 62-848ع12 شاســى 
IRDD931K19P614026ش موتور  1SLE3753067664052 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز تاكسى ســمند تيپ كار به رنگ زرد خورشــيدى با نوار شطرنجى مشــكى روغنى مدل1387 
دوگانه ســوز پالك 62-167ت22 ش موتور 12487093911 شاسى NAAC61CA584050258 به نام 

ابراهيم شعبانى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى ســوارى بى ام و  مدل 1978 پالك72-924ق72 ش موتور 4666045 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى وانت نيســان مدل1366 پالك 82-863ع69 ش موتور 181622مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مى باشد. سارى

 NAAN01CA5DH884023 124 شاســىK0115766 بــرگ ســبز خــودرو پژوپــارس ش موتــور
شهربانى 72-845ق65  مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شناسنامه خودرو سوارى پژو 206 مدل 1390 رنگ سفيد روغنى به شماره موتور 14190024832 و 
شماره شاسى NAAP03ED8BJ519252 و شماره پالك 84 – 453 د 39 بنام حسين ذاكرى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و پالك خودرو كاميونت ون سيســتم نيســان تيپ 2400 مدل 1387 رنگ آبى به شــماره موتور 
217728 و شماره شاسى d16511 و شماره پالك 84 – 829 ع 17 بنام اسفنديار ريگى زاده مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند خودرو كاميونت ون سيستم نيســان تيپ 2400 مدل 1385 رنگ آبى - روغنى به شماره موتور 
326251 و شــماره شاســى J018965 و شــماره پالك 63 – 784 ج 78 بنام زينب محمد نصارى فرد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز و برگه كمپانى خودرو پژو آردى يشــمى مدل 1385 به شــماره پالك: ايران16 – 567 ط 51 
به شــماره موتور: 11785004528 شماره شاســى: 13498071 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد قم 

برگ كمپانى خودرو سمند تاكسى به شماره پالك: ايران16 – 599 ط 16 شماره موتور: 12485247975 
شماره شاسى: 72500726 مدل 1386 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

اينجانــب محمد يامينى مالــك خودرو وانت پيكان به شــماره انتظامــى 47-585س38 مدل 1387 به 
شماره شاسى NAAA46AA69G043893 و شماره موتور 11487045516 به علت فقدان اسناد فروش 
شــركت ايــران خودرو تقاضاى صدور المثنى ســند كمپانى را نموده اســت لذا چنانچه هر شــخص ادعايى در 
مــورد خــودروى مذكــور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خــودرو واقع در 
پيكانشــهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد. بروجرد

اينجانــب محمود معظمى گودرزى مالك خودرو ســوارى پيكان به شــماره انتظامــى 87-475ب75 مدل 
1379 به شــماره شاســى 0079475087 و شــماره موتور 11127968525 به علت فقدان اسناد فروش 
شركت ايران خودرو تقاضاى صدور المثنى سند كمپانى را نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد. بروجرد

كارت هوشمند راننده به شماره 1317924 متعلق به آقاى امير كاوند ش ش 52153 فرزند ماشاءاهللا مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

كارت هوشــمند به شماره 4167005 متعلق به خودرو كاميون بارى به شماره انتظامى 31-636ع15 و شماره 
شاسى 37405116428794 و شماره موتور 33491010159870 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

ســند كمپانى خودرو ســوارى پيكان 1600i مدل 83 به شــماره پالك 449و18- ايران83 و به شــماره موتور 
11283098412 و شماره شاسى 83526568 به نام على اصغر نگهدارى فرزند اميرقلى به شماره شناسنامه 1110 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج 

اصل مدرك تحصيلى اينجانب مصطفى ادبيان كيش فرزند قمصور به شماره شناسنامه 24 صادره از بويراحمد 
در مقطع كارشناسى رشته حقوق صادره از دانشگاه آزاد واحد الرستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/11/28-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/12/13- تاريخ انتشار نوبت سوم: 93/12/28- 

ياسوج 

اصل سند و شناسنامه مربوط به خودرو پرايد 132 سفيد روغنى به شماره انتظامى 448ب78- ايران98 به نام 
موســى موسوى به شــماره موتور 3303298 و شماره شاسى S1422288140430 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ايالم

ســند كمپانى پرايد 73 به شــماره پالك 434س14- ايران87 به شــماره موتور 00764197 و شماره شاسى 
S1442273102008 متعلق به على سليمانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان 

برگ سبز و سند كمپانى رنو 5 مدل 70 به شماره پالك 289ج28- ايران87 به شماره موتور 050839 و شماره 
شاسى 249559 متعلق به رحمان آذرنيا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

كارت هوشــمند ناوگان به شماره 4219282 كاميون به شــماره 412ع23- ايران 87 تعويض پالك 398ع41 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

اصل ســند كمپانى ســوارى پژو مــدل 1386 به شــماره شــهربانى 962ص25- ايــران 63 و شــماره موتور 
12486082423 و شماره شاسى 50397143 به نام موسى فرهادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

شيراز 

برگ سبز (شناسنامه) و سند كمپانى سوارى رنو لوگان ال نود مدل 1391 به شماره شهربانى 392د5- ايران77 
و به شــماره موتور K4MA690D198566 و شماره شاسى NAPLSRALDA1164253 به نام شركت بين المللى 

همكارى تجارى و مهندسى ايران بهتا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز 

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1380 به شماره موتور 11128013529 و شماره شاسى 0080410788 
و شماره انتظامى 47-861ب98 متعلق به على رستمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

ســند كمپانــى خودرو ســوارى پيكان مــدل 1378 به شــماره موتور 11127866936 و شــماره شاســى 
78469036 و شماره انتظامى 41-379ج26 متعلق به شهاب سرلك مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1360 به شماره موتور 1416018504 و شماره شاسى 13116748 
و شماره انتظامى 41-188س26 متعلق به على نيازى اصل مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1376 به شماره موتور 11127661598 و شماره شاسى 76463720 و 
شماره انتظامى 41-652ب59 متعلق به غالمرضا كشورى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى تويوتا مدل 1358 به شماره موتور 3562453 و شماره شاسى 355126 و 
شماره انتظامى 41-964د11 متعلق به مهدى انصارى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1379 به شماره موتور 11127963804 و شماره شاسى 0079467827 
و شماره انتظامى 57-833ق15 متعلق به احمد عابدى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد 

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1360 به شماره موتور 01416005504 و شماره شاسى 13104506 و 
شماره انتظامى 41-947ب58 متعلق به مرتضى جانفشانى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1374 به شماره موتور 1127409320 و شماره شاسى 74406482 و 
شماره انتظامى 31-887ب68 متعلق به زكريا كرد عليوند مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1379 به شماره موتور 11127910990 و شماره شاسى 79408419 و 
شماره انتظامى 41-459ط18 متعلق به حسين دهقان مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1376 به شماره موتور 11127667614 و شماره شاسى 76470626 و 
شماره انتظامى 78-134ج49 متعلق به شكرالى بهمنى سلطانقلى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد 

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1359 به شماره موتور 09060218231 و شماره شاسى 13406446 و 
شماره انتظامى 41-637ص32 متعلق به هدايت اله احمدى زاده مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1374 به شماره  موتور 1127308363 و شماره شاسى 73438401 و 
شماره انتظامى 41-275ب73 متعلق به محرم گودرزى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1360 به شماره موتور 1416020925 و شماره شاسى 13118933 و 
شماره انتظامى 41-293ب84 متعلق به سعيد محمدى زاده مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى رنو مدل 1381 به شماره موتور S29908 و شماره شاسى PSY68E1036902 و 
شماره انتظامى 41-744ب73 متعلق به ليال روشنگر مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد 

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1380 به شماره موتور 11128032838 و شماره شاسى 80430558 و 
شماره انتظامى 41-798د25 متعلق به ابراهيم ساالروند مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1373 به شماره موتور 1127306734 و شماره شاسى 73436877 و 
شماره انتظامى 41-371ب68 متعلق به فرهنگ غالمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1377 به شماره موتور 11127774483 و شماره شاسى 77479142 و 
شماره انتظامى 41-739د19 متعلق به مجتبى قائد رحمتى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد 

ســند كمپانى خودرو ســوارى پــژو 405 مــدل 1378 به شــماره موتور 22527711294 و شــماره شاســى 
77310950 و شماره انتظامى 78-784ى19 متعلق به ولى اله سبزعلى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1380 به شماره موور 11128055890 و شماره شاسى 80456471 و 
شماره انتظامى 14-283س35 متعلق به قمر مشه پور مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1375 به شماره موتور 1127502126 و شماره شاسى 75515461 و 
شماره انتظامى 41-942د41 متعلق به محمد ورمزيار مفقود گرديده و فاقداعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى هيونداى مدل 1373 به شماره موتور 186287 و شماره شاسى 607583 به شماره 
انتظامى 13-657و66 متعلق غالمحسين هارونى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد 

ســند كمپانى خودرو وانت مزدا مدل 1364 به شــماره موتور Z55777 و شــماره شاسى 6464415 و شماره 
انتظامى 14-133س32 متعلق به سيد سعيد هاشمى پور مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1379 به شماره موتور 11127939127 و شماره شاسى 79442130 و 
شماره انتظامى 41-277ج33 متعلق به عباس جمشيدوند مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  بروجرد 

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1378 به شماره موتور 11127866963 و شماره شاسى 78469364 و 
شماره انتظامى 78-912هـ65 متعلق به محسن پيگرى علمدارى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1377 به شماره موتور 11127766611 و شماره شاسى 77469192 و 
شماره انتظامى 21-872هـ18 متعلق به سجاد پوالدوند مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1372 به شماره موتور 1127204942 و شماره شاسى 72410307 و 
شماره انتظامى 41-569د28 متعلق به نصرت اله نيك آبادى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

ســند كمپانى خودرو ســوارى پيكان مدل 1375 به شــماره موتور 1127535364 و شــماره شاســى 
75532897 و شــماره انتظامى 41-675ب76 متعلق به خســرو ســيفى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

بروجرد

چون كمال غياثى گيشــى مالك كاميون بنز الكا 1921 مدل 53 به شــماره انتظامى 23ايران- 574ع94 
به شــماره شاســى 945715 و به شماره موتور 10004251 به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند المثنى 
كرده اســت. لذا چنانچه هرگونه ادعايى در مورد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشــر آگهى با در دســت داشتن 

مدارك كافى به دفتر فروش شركت ايران خودرو ديزل واقع در كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه كنند. تبريز

چون حمزه قمى كاهريزى مالك كاميون بنز الكا 2624 مدل 55 به شماره انتظامى 23ايران- 547ع92 
به شــماره شاســى 515918 و به شماره موتور 10009219 به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند المثنى 
كرده اســت. لذا چنانچه هرگونه ادعايى در مورد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشــر آگهى با در دســت داشتن 

مدارك كافى به دفتر فروش شركت ايران خودرو ديزل واقع در كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه كنند. تبريز 

همزمان با دهه فجر 

افتتاح پروژگاز رسانى به پنج روستاى بابل 
بابل خبرنگار سياست روز

همزمان با دهه مبارك فجر و با حضور استاندار مازندران و نمايندگان مردم بابل در 
مجلس شوراى اسالمى، پروژه گازرسانى به پنج روستاى بخش بندپى غربى شهرستان 

بابل با اعتبارى بالغ بر 19 ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد.
محسن عرب مقصودى» مديرعامل شركت گاز استان در جمع مردم روستاى لمسوكالى 
بخش پندپى غربى بابل اظهار كرد: در ايام ا... دهه فجر، 37 روستا در شهرستان هاى 
تنكابن، سوادكوه، مياندرود، بابل و آمل به بهره بردارى خواهد رسيد كه براى گازرسانى 
به اين پروژه ها بيش از 91 هزار متر لوله گذارى انجام شده و دو هزار و 500 علمك روى 

شبكه گازدار نصب خواهد شد
عرب مقصودى با اشاره به صرف اعتبارى 94 ميليارد ريالى براى گازرسانى به روستاهاى 
قابل افتتاح در دهه مبارك فجر، خاطرنشان كرد: با گازرسانى به اين روستاها و انجام 
فرايند اشتراك پذيرى، دو هزار و 738 خانوار روستايى استان از نعمت گاز طبيعى 

بهره مند خواهند شد.
وى سرانه هر خانوار در 37 روستاى قابل افتتاح مازندران در دهه مبارك فجر را 30 
ميليون ريال برشمرد و در ادامه با بيان اينكه پيش از انقالب اسالمى، هيچ گونه خدمات 
گازرسانى در مازندران وجود نداشته است، افزود: حدود 60 درصد از سبد انرژى كشور 

به گاز اختصاص دارد.
عرب مقصودى عرب مقصودى 49 شهر از مجموع 58 شهر مازندران را بهره مند از 
نعمت گاز عنوان كرد و گفت: اين رقم، بيش از 99 درصد خانوار شهرى استان را شامل 

مى شود.
وى ادامه داد: پروژه گازرسانى به چهار شهر كوهستانى مرزن آباد، آالشت(فاز يك)، 
رينه و گزنك نيز در حال اجرا بوده و گازرسانى به پنج شهر باقى مانده استان در دست 

مطالعات فنى قرار دارد.
عرب مقصودى همچنين با اشاره به بهره مندى 84 درصد خانوار روستايى استان از نعمت 
گاز طبيعى، افزود: در حال حاضر يكهزار و 608 روستا از مجموع يكهزار و 913 روستاى 
قابل گازرسانى استان گازدار هستند كه بر اين اساس مازندران از حيث تعداد روستاهاى 

گازرسانى شده در رتبه اول كشور قرار دارد.
وى ادامه داد: در 148 روستاى ديگر استان نيز پيمانكار در حال عمليات اجرايى است كه 
اين پروژه ها تاكنون 70 درصد پيشرفت فيزيكى داشته و با افتتاح اين پروژه ها در آينده، 

ضريب نفوذ گاز روستايى استان مازندران به 90 درصد افزايش خواهد يافت.
عرب مقصودى با بيان اينكه تا امروز همه هفت شهر شهرستان بابل از نعمت گاز طبيعى بهره 
مند شده اند، افزود: در حال حاضر  231 روستا از مجموع 332 روستاى قابل گازرسانى 

بابل گازدار هستند.
وى با اشاره به بهره مندى 80 درصد خانوار روستايى بابل از نعمت گاز طبيعى، ادامه 
داد:پيمانكاران در 64 پروژه روستايى ديگر بابل نيز در حال فعاليت هستند كه اين پروژه ها 

70 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.
عرب مقصودى با اشاره به پروژه گازرسانى به پنج روستاى بخش بندپى غربى بابل اظهار 
كرد: براى گازرسانى به اين پروژه ها، بيش از 15 هزار متر شبكه اجرا شده و 504 علمك 
روى شبكه گازدار نصب خواهد شد كه پس از انجام فرايند اشتراك پذيرى در اين 

روستاها، 560 خانوار روستايى از نعمت گاز طبيعى بهره مند خواهند شد.
گفتنى است در اين روز، روستاهاى پازمين، مقريكال، باالبورا،ميان بورا و لمسوكالى 
دهستان خوش رود بخش بندپى غربى شهرستان بابل از نعمت گاز طبيعى بهره مند 

شدند.

امكاني دوباره براي درآمدن از 
محاق رستاخيز درويش

سال ها بود كه دل خیلي از ما تنگ شده بود براي فیلمي 
كه بتوان نمایي از حماسه عالمگیر امام حسین)ع( و یارانش 
را در پرده نقره اي س��ینما مشاهده كرد. شاید آخرین بار این 
روز واقعه بود كه ما را و محبتمان به ش��هداي كرب بال را در 
سینما محك زد و چه قدر صفا داشت دیدن فیلمي از حاشیه 
رخدادهاي روز عاش��ورا و قیام امام حس��ین)ع( كه به خوبي 

این حس و شور و نوا را به مخاطب منتقل مي كرد.
اما سال گذشته و با انتشار خبر حضور فیلم »رستاخیز« 
احمدرضا درویش دوباره همان حس زیباي آسودن در جوار 

سینمایي كه حماس��ه و عشق حسیني را به تصویر مي كشد 
برایمان تداعي ش��د. اما فیلم رس��تاخیز كه اكران شد در آن 
ش��رایط پرازدحام و نه چندان آرام و منطق��ي ایام برگزاري 
جش��نواره فیلم فجر، این فیلم نتوانس��ت آنچن��ان كه از آن 

انتظار مي رفت پاسخگوي مطالبات مخاطبان باشد.
فیل��م م��ورد انتقادات جدي قرار گرف��ت و چه به لحاظ 
س��اختار و چه به لحاظ محتوا منتقدان ایرادات جدي به آن 

گرفتند.
در این قریب به یك سال گذشته هم احمدرضا درویش 
در مق��ام توجی��ه و دفاع مش��خص ق��رار نگرفته اس��ت. اما 
حاال اخبار حاكي از آن اس��ت كه فیلم »رس��تاخیز« ساخته 
احمدرضا درویش س��ه ش��نبه 5 اس��فندماه در قالب بخش 
اك��ران ویژه نهمین جش��نواره فیلم كوت��اه دینی رویش در 

پردیس سینمایی آزادی به نمایش در می آید.

ش��اید پس از گذشت یك سال كه بیشتر به انتقاد منفي 
از این فیلم و كمتر به تمجید از این فیلم گذش��ت، حاال زمان 
مناسبي باش��د كه درویش خود در جمع بینندگان این فیلم 
حض��ور یابد و ضمن ادراك حضوري از مواجهه مخاطب با این 
فیلم، در فضایي منطقي و آرام تالش نماید تا به دركي مشترك 
از مخاطب و فیلم س��از برسد و زمینه الزم براي اصالحات این 

فیلم و امكان اكران آن در سال آینده ایجاد شود.
رس��تاخیز در ص��ورت موافق��ت كارگ��ردان مي تواند با 
تمهیدات��ي و برخي اصالحات و تدوین مجدد فیلمي باش��د 
مانا در حافظه ش��فاهي مردمي كه عش��ق به امام حسین)ع( 
و ی��اران صدیق��ش را از كودك��ي همراه با خود داش��ته اند و 

فخرشان ارادتمندي به این ساحت مقدس است.
رس��تاخیز اگر چه فیلمي است كه احمدرضا درویش آن 
را س��اخته است اما این فیلم اصال رستاخیز درویش نیست و 

درونمایه هایي دارد كه مي تواند با حضور خرد جمعي دلسوز 
و توانمن��د افتخار تبدیل به یك��ي از پرفروش ترین فیلم هاي 

تاریخ سینماي ایران را از آن خود كند.
رس��تاخیز درباره واقعه عاشورا است كه با همراهی بكیر 
فرزن��د حر ابن یزید ریاحی به قیام امام حس��ین )ع( و متن 
حوادث واقعه عاشورا می پردازد. این فیلم مقطع زمانی مرگ 

معاویه تا قیام امام حسین)ع( را به تصویر می كشد.
»رس��تاخیز« در بیس��ت و دومین جش��نواره فیلم فجر 
جوایز سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی، سیمرغ 
بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس، سیمرغ بلورین بازیگر 
نقش مكم��ل مرد: بابك حمیدیان، س��یمرغ بلورین بهترین 
موس��یقی متن، سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری، سیمرغ 
بلوری��ن بهترین كارگردانی، س��یمرغ بلورین بهترین فیلم را 

كسب كرده است.

دفاع صالحی از عملكرد خود
سيدعباس صالحی در يک کنفرانس مطبوعاتی سه ساعته 
از عملكرد مجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارش�اد در يكسال 
گذش�ته دفاع کرد و گفت که همچنان ش�فاف سازی سرلوحه 

کار اين معاونت است.
در نشس��ت آغازی��ن جلس��ه، صالحی ب��ه ارائه گزارش��ی از 
فعالیت های چند ماه گذشته معاونت فرهنگی پرداخت و از جمله 
با اش��اره به رویكرد دیپلماس��ی فرهنگی متك��ی بر كتاب، حضور 
ایران در ۱۴ نمایشگاه كتاب خارجی از جمله نمایشگاه های كتاب 
تاجیكستان، گرجستان، باغستان، كویت، قطر، عمان، فراكنفورت، 

بولونیا و پاریس را گام هایی در همین جهت عنوان كرد.
وی س��پس از قطعی ش��دن حضور ایران به عن��وان میهمان 
ویژه نمایش��گاه كتاب مسكو در سال ۲۰۱5 خبر داد و با اشاره به 

جایگاه این نمایشگاه در سطح منطقه ای و جهانی از برنامه ریزی 
برای بهره برداری مناس��ب صنعت نش��ر كشور از ظرفیت های این 
رویداد فرهنگی كه با تكیه بر كش��ورهای مشترك المنافعه برگزار 
خواهد شد، سخن گفت. وی همچنین از برنامه ریزی برای حضور 
نویسندگان خارجی و برپایی تاالرهای گفت وگو در نمایشگاه كتاب 

تهران با مصوبه شورای سیاستگذاری این نمایشگاه خبر داد.
صالحی همچنین به رویكرد تفویض امور به بخش خصوصی و 
تشكل های غیردولتی در معاونت فرهنگی ارشاد، اشاره و واگذاری 
بخ��ش زیادی از ام��ور محتوایی، حضور ایران در نمایش��گاه های 
كت��اب خارج��ی از جمله فراكنف��ورت و بولونی��ا را نمونه هایی از 
این تفویض امور ذكر كرد و یادآور ش��د: سهم تشكل های نشر در 
شورای سیاستگذاری نمایش��گاه كتاب تهران و نیز شورای برنامه 
ریزی آن افزایش یافته و در حال حاضر مدیریت 5 كمیته كلیدی 
نمایشگاه به تشكل های نشر واگذار شده، عبارتند از كمیته ناشران 
داخلی، كمیته ناش��ران بین الملل، كمیته اهل قلم و فعالیت های 

فرهنگی، كمیته فعالیت های جنبی و كمیته اطالع رسانی.
وی همچنی��ن ب��ه رویكرد ایج��اد ش��فافیت در فعالیت های 
مجموعه تابعه خود اشاره كرد و گفت: ما از همان ابتدا گفتیم كه 
سعی خواهیم كرد خودمان را در یك فضای شیشه ای در معرض 
افكار عمومی قرار دهیم؛ اعالم اس��امی داوران جایزه كتاب سال و 
جایزه جهانی كتاب ب��رای اولین بار، اعالم روند دقیق داوری های 

جایزه جالل و جایزه شعر فجر از جمله این موارد بوده است.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی همچنین 
با اش��اره ب��ه اقدام معاون��ت مطبوعاتی وزارت فرهن��گ در اعالم 
هزینه های برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
از الگوبرداری این اقدام در معاونت متبوعش س��خن گفت و اعالم 
كرد: بر این اس��اس ریز هزینه های نمایش��گاه كتاب تهران بعد از 

خاتمه به صورت علنی و به طور شفاف اعالم خواهد شد.
وی حمایت از موضوعات و س��رفصل های خ��اص و كالن حاكم 
بر وظایف وزارت ارش��اد را هم از رویكردهای یكسال گذشته معاونت 

فرهنگی ذكر كرد و گفت: با توجه به جایگاه دین و انقالب در جامعه 
اسالمی، حمایت از فعالیت ها و برنامه های مرتبط با این حوزه و همچنین 
كتاب های مربوطه، در دس��تور كار ما بوده است و ما هیچ ابایی از این 
نداشته و نداریم كه بگوییم در جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی و در 

راستای پاسداری از ارزش ها و در چارچوب قانون فعالیت می كنیم.
به گفته صالحی، در سال جاری توافقنامه هایی به مبلغ دو میلیارد 
و ۶85 میلی��ون تومان بین معاونت فرهنگی وزیر ارش��اد و نهادهای 
مختلف با هدف تهیه كتاب های حوزه دین امضا شده است. همچنین 
۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان كتاب در ۴۴ موضوع زیرش��اخه دین 
خریداری شده است. در حوزه دفاع مقدس هم توافقنامه هایی به ارزش 
۴۶5 میلیون تومان امضاء كرده ایم و اعتباری معادل 77 میلیون و ۶۰۰ 
ه��زار تومان برای خرید كتاب های حوزه دفاع مقدس اختصاص یافته 
است. عالوه بر این مبلغ ۴ میلیارد تومان در توافقنامه ای با كانون های 
فرهنگی و هنری مساجد هزینه شده كه طی آن بخش قابل توجهی از 

كتاب های مساجد از سوی معاونت فرهنگی تامین شده است.

30بهمنمهلتناشرانبرایحضور
درنمایشگاهکتاب

س��تاد اجرایی نمایش��گاه كتاب تهران مهلت ثبت نام 
ناشران برای حضور در این دوره از نمایشگاه كتاب تهران 
را ت��ا تاریخ 3۰ بهمن ماه اعالم ك��رد و اولویت تخصیص 

غرفه ها را با ناشرانی دانست كه زودتر ثبت نام كنند.
به گزارش س��تاد خبری بیس��ت و هشتمین نمایشگاه 
بین الملل��ی كتاب ته��ران، ناش��ران می توانند ب��ا توجه به 
زمین��ه فعالی��ت  خود به یكی از وبس��ایت های اعالم ش��ده 
مراجع��ه كنند. برای این منظور ناش��ران ك��ودك و نوجوان 
 می توانند به آدرس cacbp.ir، ناشران دانشگاهی به آدرس
 nbup.ir  ، ناشران آموزشی به آدرس afnam.ir  و ناشران 

عمومی به آدرس ipcu.ir جهت ثبت نام مراجعه كنند.
بنابراین گزارش،  ناشرانی كه هر چه سریع تر ثبت نام 

كنند، در اولویت تخصیص غرفه قرار خواهند گرفت.

حضورالهدیباآثارنویسندگاننامدارایرانی
درنمایشگاهکتابهند

موسس��ه بین المللی الهدی با ح��دود 7۰ اثر از گروه 
ناشران الهدی  در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
كتاب هند ش��ركت كرده است كه از جمله آن ها می توان 
به آثاری از مصطفی مستور، محمدكاظم مزینانی، حبیب 
احم��دزاده، محمدرض��ا بایرامی، مجی��د قیصری، صادق 

كرمیار و سیده زهرا حسینی اشاره كرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی موسس��ه فرهنگی، هنری و 
انتشارات بین المللی الهدی، این موسسه با حدود 7۰ اثر از 
۱۶ ناشر عضو گروه انتشاراتی الهدی در موضوعات ادبیات،  
هنر،  تاریخ،  فلسفه، آموزش زبان فارسی و  سبك زندگی، به 
زبان های فارسی،  انگلیسی،  روسی،  فرانسه، ازبكی و اردو در 
نمایشگاه بین المللی كتاب هند شركت كرد. گروه انتشاراتی 
الهدی با مشاركت موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در 
نمایشگاه كتاب هند حاضر شده است. آثار گروه انتشاراتی 
اله��دی،  همچنی��ن از ۶ تا ۱۶ اس��فندماه س��ال جاری در 
بیستمین نمایشگاه بین المللی كتاب مسقط،  پایتخت عمان 
عرضه می شود.  همچنین این گروه انتشاراتی در فروردین ماه 

۱39۴ در نمایشگاه كتاب تونس شركت می كند.

برنامهاکرانفیلمفرمانآرا
بهزودیمشخصمیشود

برنام��ه اكران فیلم س��ینمایی »دلم م��ی خواد« به 
كارگردانی بهمن فرمان آرا به زودی مشخص می شود.

طی چن��د روز آین��ده برنامه اكران آخرین س��اخته 
س��ینمایی بهم��ن فرم��ان آرا با ن��ام »دلم می خ��واد« به 

تهیه كنندگی علی تقی پور مشخص می شود.
با توجه به اینكه »دلم می خواد« فضای ش��ادي دارد، 
این امكان وجود دارد كه یكی از گزینه های اصلی اكران 
ن��وروزی به ش��مار رود. بهمن فرمان آرا بعد از گذش��ت 
نزدیك به 9 س��ال فیلم س��ینمایی »دلم م��ی خواد« را 
ساخته است. این فیلم اولین سه گانه »زندگی« است كه 

فرمان آرا قصد ساخت آن را دارد.

رهب�ر معظ�م انق�اب فرمودن�د: جوان هايی 
که ي�ک روز جايزه بگي�ر بودند، امروز خودش�ان 
جايزه بده ان�د؛ ي�ک روز مس�تمع بودن�د، ام�روز 
مس�تمعين زي�ادی دارن�د؛ اين خ�ودش حرکتی 
اس�ت، من چندين سال اس�ت با فضای ادبيات و 
هنر و ش�عِر انق�اب ارتباط دارم، می بينم رش�ْد 

کامًا محسوس است.
دوازدهمین همایش ادبی س��وختگان وصل به 
هم��ت دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی رهبری در 
دانشگاه ها، دیروز در دانش��گاه تهران برگزار شد. به 
همین مناس��بت پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای مت��ن و فیلم بیانات دو س��ال پیش رهبر 
انقالب در دیدار برگزاركنندگان همایش سوختگان 
وصل )9۱/۱۲/7( را منتش��ر كرد كه به ش��رح ذیل 

است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آقایان س��وختگان! ان ش��اءاهلل كه موّفق و مؤید 
باش��ید. طیب اهلل انفاس��كم، خیلی خ��وب. اگر وقت 
می بود، دلمان می خواس��ت كه از آقای قزوه و آقای 
امی��ری هم اس��تفاده می كردیم كه الاق��ل برایمان 
ش��عری بخوانند، لك��ن دیگر حاال مجال كم اس��ت 

متأّسفانه. من چند جمله ای عرض بكنم.
خیلی متشكریم از این كارهایی كه شرح دادند 
دوستان، چه آنچه در مورد همین ادبیات دفاع مقّدس 
اس��ت، چه آنچه در دانش��گاه اتّف��اق می افتد. و این 
فضایی كه آقایان تصویر كردید، تشریح كردید، این 
فضا یكی از نَِعم الهی اس��ت؛ این فضا را ما درس��ت 
نكردیم، این فضا را خدای متعال درست كرده، دلها 

دست او است، هدایت دست خدا است.
اگ��ر بنا بود كه به حس��ب موازی��ن عادی آدم 

محاس��به می كرد، بای��د عكس آنچه اتّف��اق افتاده، 
اتّفاق می افتاد. ماها كم كاری��م، كوتاهی های زیادی 
داری��م؛ لك��ن خدای متع��ال كمك ك��رده، رحمت 
الهی بركت داده به هر حركتی كه از گوش��ه ای - با 
اخالص - انج��ام می گیرد، و این فضا به وجود آمده؛ 
پس این نعمت خدا اس��ت؛ اگ��ر می خواهید بماند و 
افزای��ش پیدا كند، باید ش��كر خدا را بكنید. س��عی 
كنی��م به عنوان ش��كر الهی، از این نعمت اس��تفاده 
كنیم؛ چون یكی از اجزاء ش��كر این است كه انسان 
نعم��ت را معّطل نگذارد، نعمت را بشناس��د و بداند 
كه از طرف خدا اس��ت و آن را به كار بگیرد؛ آن وقت 
این می ش��ود ش��كر عملی و قلبی پروردگار عالم؛ و 
باید ان ش��اءاهلل این توس��عه پیدا كند. و توسعه هم 
پی��دا خواهد كرد؛ یعنی انس��ان ن��گاه می كند، آثار 
رحمت خدا را می بیند؛ َفانُظ��ر اِلی  ءاثاِر َرحَمتِ اهلل؛ 

آثار رحمت الهی را انسان مشاهده می كند در گوشه 
و كنار جامعه مان و حوادثی كه در داخل كش��ورمان 

و در بیرون كشورمان اتّفاق می افتد.
هّمت كنید ان شاءاهلل، از این استعدادها استفاده 
كنید، همان طور كه گفتید جوان هایی بودند كه یك 
روز جایزه بگیر بودند، امروز خودش��ان جایزه بده اند؛ 
یك روز مس��تمع بودن��د، امروز مس��تمعین زیادی 
دارن��د؛ این الحمدهلل خوب اس��ت، این خودش یك 
حركتی اس��ت، انسان دارد مش��اهده می كند؛ من 
خب چندین سال است با فضای ادبیات و هنر و شعِر 
انقالب ارتباط دارم دیگر، آشنا هستم، می بینم، رشْد 
كاماًل محس��وس است. منتها هیچ قانع نشوید، هیچ 
مغرور نشوید، هیچ وقت فكر نكنید كه از این چیزی 
كه ما هستیم باالتر نیست؛ نه، شعرای خیلی خوبی 
داریم - همین آقایانی كه اینجا هس��تند و دیگران، 

ش��عرای خیلی خوبی اند - اّما خوب ت��ر از اینها، هم 
ب��وده، هم ممكن اس��ت كه باش��د؛ م��ا می خواهیم 
برسند به اوج و قلّه؛ ان شاءاهلل باید تالش كنند، همه 

باید تالش كنند.
این جور نیس��ت كه اگر ما شعْر خوب میگوییم، 
بگوییم خب دیگر ما الحمدهلل رسیدیم به حّد نصاب 
و تمام شد؛ نه، باید شعر را خوب تََرش كنیم، ادبیات 
را پیش ببریم، داستان را بهتر بنویسیم؛ خب در این 
زمینه های داس��تان و اینها بخصوص، خیلی كمبود 
داریم ما كه ان شاءاهلل باید همه ی اینها جبران بشود. 

ان شاءاهلل موّفق باشید.
گفتني اس��ت دهمین همایش ادبی س��وختگان 
وصل با موضوع نكوداشت شهدای جهاد علمی، روز ۶ 
اس��فند سال ۱39۱ به هّمت دفتر ادبیات و هنر نهاد 

نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران برگزار شد.

بيانات منتشر نشده رهبر انقاب در ديدار دست اندرکاران همايش سوختگان وصل:

رشد در فضای ادبيات و هنر و شعر انقاب محسوس است


