
ریحانهدرتماشاخانهمهربهصحنهمیرود
نمایش "ریحانه" به نویسندگی و کارگردانی سیروس 
همتی از امروز س��وم اسفندماه در تماش��اخانه  مهر حوزه 

هنری به صحنه می رود.
ای��ن نمایش با نگاهی به ماجرای »باغ فدک« ماجرای 
دخت��ری را روایت می کند که قطع��ه زمینی از پدرش به 
ارث برده؛ اما برای دریافت و تصاحب آن، که حق شرعی و 

قانونی اوست با مشکالت و معضالتی مواجه می شود.
این نمایش که تولید مش��ترک حوزه هنری و پردیس 
تئاتر تهران اس��ت، چن��دی پیش به عن��وان افتتاح کننده  
سالن استاد مش��ایخی پردیس تئاتر تهران اجرای عمومی 
خ��ود را آغاز کرد و اکنون اجرای عمومی خود را در حوزه 

هنری دنبال می کند. 
در ای��ن نمایش رضا مهدی زاده به عنوان طراح صحنه 
و لباس و احس��ان تارخ به عنوان آهنگس��از حضور دارند و 
همچنین علی سلیمانی، س��روش طاهری، آزیتا نوری وفا، 
علی یعقوب زاده، ش��هرام مس��عودی، اله��ه زحمتی، آرزو 
عصاری و سیروس همتی به ایفای نقش می پردازند. ضمن 
این ک��ه مدیریت تولید این اثر نیز برعهده  حس��ین دیردار 

است.
نمایش »ریحانه« تا 15 اسفندماه هر روز رأس ساعت 
18 در تماش��اخانه مهر حوزه هن��ری میزبان عالقه مندان 
است. تماشاخانه مهر، در ساختمان مرکزی حوزه هنری به 

نشانی خیابان حافظ نبش خیابان سمیه واقع است.

پخشعلیالبدلازشباولنوروز96
برای نوروز 1396 پخش سریال "علی البدل" از شبکه 

یک سیما آغاز می شود.
این س��ریال از شب اول نوروز پخش می شود و به طور 

کلی در 14 قسمت تولید شده است.
به گفت��ه تهیه کننده ای��ن س��ریال "علی البدل" یک 
س��ریال قوی، خوش ساخت و پر بازیگر است و متن بسیار 
خوبی دارد و برای تولید آن زحمت بس��یاری کشیده شده 

است.
گفته می ش��ود پس از پخش "علی البدل" و مش��اهده 
اینک��ه مردم با آن ارتباط برق��رار کرده اند یا خیر، در مورد 
فصل های بعدی این اثر تصمیم گیری می ش��ود اما به گفته 
الهام غفوری چنین ظرفیتی را دارد و حتی مقایسه کردن 

آن با سریال "پایتخت" هم سخت است.
غفوری توضیح داد: من س��ریال "علی البدل" را خیلی 
دوست دارم و تصور می کنم خوش ساخت تر و در عین حال 
سخت تر و سنگین تر از س��ریال "پایتخت" بود و امیدوارم 

که مردم هم آن را دوست داشته باشند.
گفتنی اس��ت، س��ریال تلویزیون��ی "علی الب��دل" به 
کارگردانی س��یروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری و 
با حض��ور هنرمندانی همچون مهدی فخیم زاده،  حس��ین 
محب اهری، احمد مهران فر،  هادی کاظمی،  مهدی هاشمی،  
محمود جعفری، هومن حاجی عبدالهی و محس��ن تنابنده 

جلوی دوربین رفته است.

تکرارکنسرتزمستانیعلیرضاقربانی
کنس��رت زمستانی علیرضا قربانی با اجرای قطعاتی از 
ساخته های فردین خلعتبری و مهیار علیزاده برای دو شب 

دیگر تمدید شد.
این خواننده مطرح طی روزهای بیست و یکم و بیست و 
دوم اسفندماه سانس های تمدیدی اجرایش را در تاالر وحدت 
تهران روی صحنه می برد. فروش بلیت های این کنس��رت از 
س��اعت 10 صبح دیروز آغاز ش��ده و عالقه مندان برای تهیه 
 بلیت می توانند به سایت ایران کنسرت و مراکز معتبر فرهنگی 
و هنری مراجعه نمایند. این برنامه با همت موسسه فرهنگی و 

هنری »آهنگ اشتیاق« برگزار خواهد شد.
علیرضا قربانی روز هش��تم بهمن ماه این کنس��رت را 
طی دو س��انس در ب��رج میالد ته��ران روی صحنه برد و 
در م��دت زمان کمتر از پن��ج روز بلیت های این اجراها به 

پایان رسید. 
اعضای هم��راه قربان��ی در این کنس��رت عبارتند از: 
کنس��رت مایس��تر: میثم مروس��تی، ویلن: نیلوفر محبی، 
ویوال: پریس��ا پیرزاده، ویلنسل: آتنا اش��تیاقی، کنترباس: 
فرش��ید پاتینی��ان، فلوت: ش��قایق صادقی��ان، کالرینت: 
س��ایوری ش��فیعی، هورن:مهسا یوس��فی نژاد و پرکاشن: 

بهتاش ابوالقاسم.
این کنس��رت ها در تاریخ ش��نبه 21 اس��فند 1395 
ساعت 22:00  و یکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 21:30 

در تاالر وحدت برگزار خواهد شد.

زندهبادکودکيکتابشد
کتاب "زنده باد کودکي" نوشته مرتضي کوه مسکن به 

همت انتشارات آزگار به چاپ رسید.
کت��اب زنده باد کودک��ي در س��تایش دوران کودکي و 
استفاده از فرصت و لحظات در سراسر طول دوران زندگي  و 

مخاطب آن عموم مردم و تمامي رده های سني مي باشند.
در قسمتي از این کتاب آمده است : ما انسان ها آنقدر 
مشغول بزرگ شدن هس��تیم که گاهی فراموش می کنیم 
که باید کودکی کنیم تا بزرگ شویم وگر نه جای خالی ا ش 
تا آخر عمر حس می ش��ود، روزگار؛ کودکی ا  ت را می گیرد 
و در بزرگ��ی با یک جفت چش��م گریان و کوله باری از غم 
تنهای��ت می گذارد و به قصاص گن��اه کودکی که نکرده ای 
در بزرگسالی سنگس��ارت می کند؛ فی الواقع خلقت انسان 
طوریس��ت که روز به روز بر غم هایش افزوده می ش��ود؛ تا 
س��رانجام با کوله باری از غم ترک دنیا می کند، این اس��ت 

حکایت دنیایی که ما به آن دل بسته ایم.
این کتاب در چاپ اول هفته گذشته در 5 فصل و 90 
صفحه در قطع جیبي توس��ط انتش��ارات آزگار روانه بازار 

کتاب شد و قیمت آن 10000 تومان است.
عالقه من��دان ب��ه تهی��ه ای��ن کت��اب مي توانن��د به 
کتابفروش��ي های مجاز در سراسر کشور مراجعه کرده و یا 
عدد 1 را به ش��ماره 10002000404040 پیامک نموده 
و یا با ش��ماره 35346408 -011 دفتر انتش��ارات تماس 

حاصل فرمایند.
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ایرانبزرگمهریراد
دوبلوروگویندهپیشکسوتدرگذشت

ایران بزرگمهری راد بازیگر پیشکسوت و قدیمی تئاتر و دوبله 
که چندی پیش به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شده 
بود، س��اعت سه بامداد دیروز دوم اسفندماه به دلیل عفونت حاد 

ریوی و نارسایی قلبی در بیمارستان پارسا درگذشت.

وی دوبل��ور جی��ن س��یمونز در فیلم های��ی چ��ون دزیره، 
المرگنتری، اسپارتاکوس، س��رزمین پهناور، این زمین مال من 
است، خرقه، پا در مه، پایان خوش، گلوله ای در انتظار است، این 
می تواند شب موعود باش��د، تا زمانی که بادبان ها برفرازند، بس 

جوان، بازیگر، آدم و الی��ن، قفس طالیی زرد چرک، اندروکلس 
و شیر بوده است.

گروه فرهنگ و هنر روزنامه سیاست روز، درگذشت این 
هنرمند پیشکسوت را تسلیت می گوید.

گیشه

گزارش شش

سینماآفریقاازسرگروهیحذفشد
جلس��ه شورای صنفی اکران 2 اسفند 95 برگزار شد و 
در این جلسه قرارداد اکران فیلم های جدید به ثبت رسید.

در ای��ن جلس��ه قرارداد فیل��م »نقطه ک��ور« با کف 
فروش 4 هفته بعد از فیلم »خوب، بد، جلف« در سرگروه 
زندگی، »سه بیگانه« با کف فروش چهار هفته برای اکران 

نوروزی در سرگروه ماندانا ثبت شد.
همچنی��ن اکران فیلم »هلن« از تاریخ 4 اس��فند در 
سرگروه کورش خواهد بود و با ثبت قرارداد فیلم »ماجرای 
نیمروز« ب��ا کف فروش 4 هفته برای اک��ران نوروزی در 

سرگروه کورش این فیلم هم روی پرده می رود.
همچنین فیلم »یک روز بخصوص« با کف فروش 4 هفته 

برای اکران نوروزی در سرگروه آزادی درنظر گرفته شد.
حذف سرگروهی سینما آفریقا بنا به اعتراض شورای 
عال��ی تهیه کنندگان و جایگزینی »س��ینما قدس« برای 
سرگروهی بعد از برنامه اکران نوروز 96 از دیگر مصوبات 
جلسه دیروز بود. بر این اساس سینما آفریقا فقط تا پایان 

برنامه اکران نوروزی سرگروه خواهد بود.
تعویض فیلم »ش��اباش« در سرگروه آفریقا به خاطر 
ک��ف فروش پایین با فیلم »ماحی« از تاریخ 4 اس��فند و 
تعویض فیلم »چهار اصفهانی در بغداد« در سرگروه ماندانا 
به خاطر کف فروش پایین با فیلم »افس��ونگر« از تاریخ 4 

اسفند نیز از مصوبات جلسه شورای صنفی اکران بود.

ازبچههایماجراینیمروزتقدیرشد
مراسم قدردانی و تجلیل از سازندگان فیلم سینمایی 
»ماجرای نیمروز« بهترین فیلم سی و پنجمین جشنواره 
فجر با حض��ور تهیه کننده، کارگردان، بازیگران و س��ایر 

عوامل فیلم در تاالر جلسات حوزه هنری برگزار شد.
محسن مومنی شریف در ابتدای نشست ضمن تبریک 
به کلیه عوامل این فیلم گفت: به راس��تی شایسته تقدیر 

هستید که در جشنواره فیلم فجر به خوبی درخشیدید.
وی ادام��ه داد: از آقای س��یدمحمود رضوی تش��کر 
می کن��م ک��ه تهیه کننده ای صاحب س��بک به حس��اب 
می آین��د و همینط��ور، آق��ای مهدویان ک��ه خالقیت در 
کارهایشان کامال مشهود اس��ت. فیلم هایی که می سازند 
هم باورپذیر و هم مس��تندگونه روایت می ش��وند. در این 

فیلم زندگی جریان دارد.
رئی��س حوزه هنری انقالب اس��المی ب��ا بیان اینکه 
اس��تقبال از فیل��م »ماج��رای نیمروز« پیام ه��ای خوبی 
داش��ت، تصریح کرد: خوش��بختانه، این فیلم هم با اقبال 

عموم و هم خواص همراه بود.
وی افزود: به عقیده من دهه ش��صت، سال شصت و 
تاری��خ آن دوران به نوعی قله تاریخ معاصر ما به حس��اب 
می آید ک��ه تحوالت پی در پی و ح��وادث آن زمان زیاد 
دیده نش��د. اتفاقات »ماجرای نیم��روز« به خوبی روایت 
می ش��ود. ضمن اینکه حوادث مهم دیگری هم هست که 
جوان��ان عالقمند به آن هس��تند و می خواهند بدانند که 

هنوز بیان نشده است.
وی خاطرنش��ان کرد: مردم و جوانان باید با سرانجام 
»منافقین« آش��نا ش��وند و باید آنها را آگاه کنیم تا دچار 
این سرنوش��ت نشوند و دادن چنین آگاهی هایی به مردم 
رس��التی پیامبرگونه است. به شما تبریک می گویم که به 
نس��ل امروز و نس��ل های دیگر این آگاهی حیات بخش را 

هدیه می کنید.
س��پس، محمد حمزه زاده رئیس س��ازمان سینمایی 
حوزه هن��ری به عوام��ل فیلم بابت حضور خوبش��ان در 

جشنواره و ساخت فیلمی با کیفیت تبریک گفت.
وی گفت: فیل��م »ماجرای نمیروز« اثری ش��جاعانه 
اس��ت و اگر جسارت، شجاعت و پشتکار نمی بود هیچگاه 

این اثر درخشان خلق نمی شد.
همچنین، س��یدمحمود رضوی در این نشست گفت: 
به لحاظ عقالنی و شرایط تولید این فیلم نمی توانست در 
جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند؛ اگر بخواهیم واژه کار 
جهادی را در جایی به کار ببریم به دس��ت اندرکاران این 

پروژه می توانیم بگوییم که کار جهادی کردند.
وی ادامه داد: دو ماه شبانه روز پیش تولید این کار را 
انجام می دادیم اما نمی دانس��تیم پروانه ساخت برای این 
فیلم صادر می ش��ود یا خیر؛ و بعد از ش��روع تولید دو ماه 

عوامل با تالش شبانه روزی کار کردند.
رض��وی گفت: با اینکه تعداد عوام��ل این پروژه زیاد 
بود اما چند تیم ش��بانه روزی به کار مشغول بودند و اصال 
فرصت استراحتی برایشان نبود که اگر کار غیر این پیش 
می رفت به کیفیت فعلی نمی رسیدیم و قطعا برای نمایش 

در جشنواره فجر آماده نمی شد.
این تهیه کننده در بخش دیگری از صحبت خود گفت: 
بعد از ساخته شدن فیلم می دانستیم که فیلم خوب ساختیم 
اما بدون تعارف تصور فیلم برت��ر را نمی کردیم. از روز آخر 
وقتی با استقبال مردم مواجه شدیم توقع برای ما جدی شد 
و فک��ر می کردیم که اگر س��یمرغ را نگیریم حق ما خورده 
شده اس��ت. در روزهای آخر جشنواره سینما آزادی روزی 
پنج سانس برای فیلم »ماجرای نیمروز« سانس فوق العاده 

می رفت اما همچنان مردم بیرون سالن منتظر بودند.
وی گفت: به دلی��ل همین فضای خوبی که مردم به 
این فیلم ایجاد کردند، تصمیم گرفتیم هر چه زودتر فیلم 

را اکران کنیم.

در شب شعر »همه برای فلسطین« مطرح شد
شاعر انقالبی

 اشک ها و ابیاتش را نمی فروشد
مدی��ر دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری با 

بیان اینکه هر انس��ان انقالبی چیزهایی دارد جناح فرهنگی
ک��ه قابل فروش نیس��ت، گفت: یک ش��اعر 

اشک ها و ابیات اشعارش را نمی فروشد.
به گزارش پویا، ش��ب ش��عر »همه برای فلس��طین« یکشنبه 
اول اسفندماه، به مناسبت شش��مین کنفرانس بین المللی حمایت 
از انتفاضه فلس��طین با حضور محس��ن مومنی شریف رئیس حوزه 
هنری، عالءالدین بروجردی رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
ش��ورای اس��المی، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری و جمع 

کثیری از شاعران و ادبای کشور برگزار شد.
در ابتدای مراس��م شب ش��عر »همه برای فلسطین«، علیرضا 
قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در سخنانی با بیان 
اینکه برای هر انس��ان انقالبی، چیزهایی وجود دارد که قابل فروش 
نیست، اظهار کرد: یک شاعر اشک ها و ابیات اشعارش را نمی فروشد 
و ی��ک انقالب، آرمان های بنیان گذارش حضرت امام خمینی)ره( را 

به هیچ قیمتی نمی فروشد.
وی ادام��ه داد: روز ق��دس و ن��ام فلس��طین ب��ا ن��ام حضرت 
ام��ام)ره( گره خورده اس��ت و ام��روز اگر حزب اهلل لبن��ان می تواند 
جلوی اس��رائیل بایس��تد، به برکت نام حضرت امام )ره(، آرمان ها 
و ایده های ایش��ان است. جمله ش��نیدنی حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای که فرمودند اس��رائیل تا 25 س��ال آین��ده وجود نخواهد 
داش��ت، تنها یک حرف نیست. ایمان داریم که اسرائیل تا 25 سال 
 آینده وجود نخواهد داش��ت و حرکت سیدالش��هدا)ع( تاثیر خود را 

خواهد گذاشت.

قزوه خاطرنشان کرد: امروز می بینید که اتفاق زیبایی همچون 
راهپیمایی اربعین رقم خورده است و همان طور که در دوران جنگ 
شعارمان این بود که راه قدس از کربال می گذرد و امروز بزرگ ترین 
س��مینار مس��لمانان را در کربال برگزار می کنیم و مردان کربالیی 

اتفاقات بزرگ رقم می زنند.
مصطفی محدثی خراسانی شاعر کشورمان نیز در بخشی از این 
مراسم، پس از ش��عرخوانی، بیانیه شاعران فارسی زبان در حمایت 
از انتفاض��ه مردم فلس��طین را قرائت کرد. بخش��ی از این بیانیه به 

شرح زیر است:
»انتفاض��ه آغاز طنین پیروزی ش��رافت س��نگ، در برابر ننگ 
تانک و مسلس��ل اس��ت و به راس��تی که وعده الهی نزدیک اس��ت 
و س��رانجام مش��ت های گره کرده جوانان غیور و شجاع فلسطینی، 
غده س��رطانی رژیم صهیونیستی را از جغرافیای جهان محو خواهد 
ک��رد و تنها نامی ننگین از این رژیم منحوس در تاریخ جهان باقی 

خواهد ماند.

مسلمانان جهان هیچ گاه از اولین قبله گاه خود و آرمان مقدس 
قدس، دس��ت نخواهند کش��ید و تا پیروزی کامل مردم فلسطین و 
آزادی و رهایی بیت المقدس از چنگال خونخواران رژیم کودک کش 
صهیونیس��تی، یار و یاور انتفاضه مردم فلس��طین خواهند بود. چرا 
که فلس��طین نقطه عطف امت اس��الم است و این سرزمین شریف، 
همان گونه که اولین قبله گاه مس��لمین بوده اس��ت، دلیل وحدت 

نهایی امت واحده نیز خواهد بود.«
همچنین در این مراس��م ش��اعرانی مانند محمدمهدی سیار، 
محمد س��لیمان از کش��ور فلس��طین، حجت االسالم س��یدعبداهلل 
حسینی، سکندر حس��ینی از افغانستان، علی محمد مودب شاعر و 
مدیرعامل موسس��ه شهرستان ادب، سیداحمد شهریار از پاکستان، 
محمدجواد آس��مان، سینا علی محمدی و... به شعرخوانی با موضوع 

انتفاضه فلسطین پرداختند.
اجرای این مراس��م برعهده قادر طراوت پور شاعر آیینی کشور 

بود.

 نشس��ت خب��ری یازدهمین 
گزارش رسانه

گروه فرهنگ و هنر
دوره جشنواره فیلم های 100 
ثانی��ه ای با حضور علی قربانی 
دبی��ر این جش��نواره و یزدان عش��یری مدیر روابط 
عمومی سازمان س��ینمایی سوره حوزه هنری صبح 

دیروز دوم اسفند در حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی قربانی گفت: جشنواره 
فیلم های 100 ثانیه ای در س��ه مرحله ش��کل گرفته 
است، مرحله اول ایجاد نام دارد که معتقدم دوستان 
من در حوزه هنری کرج این جش��نواره را تاس��یس 
کردند، آنها به درستی تشخیص دادند که دنیای امروز 
دنیای دستگاه های موبایل و فضاهای مجازی است و 
از همی��ن رو ایجاد رس��انه های جدید ضروری و الزم 
است که به آن فکر کنیم. مرحله دوم تثبیت جشنواره 
اس��ت که دوس��تانم در ح��وزه هنری تهران ش��کل 
کارشناس��انه به آن دادند و به برگزاری این جشنواره 
اهتم��ام ورزیدند. مرحله س��وم مرحله توزیع و تولید 
نام دارد. بنابراین من معتقدم در دو، س��ه سال اخیر 
سعی کردیم هر چه بهتر فیلم ها را به دست مخاطبان 
برس��انیم یعنی پلی میان مخاطبان و تولیدکنندگان 
فیلم های 100 ثانیه ای باشیم. از همین رو ما به سراغ 
تولیدکنندگان، فیلمسازان و سرمایه گذاران رفتیم و 
دس��ت آن ها را در دس��ت یکدیگر گذاشتیم و سپس 
ای��ن ارتباط را با ش��بکه های پخش مث��ل تلویزیون، 
ایس��تگاه های مترو، تلویزیون های شهری و فضاهای 
مجازی ایج��اد کردیم زیرا پرداختن به این مس��ایل 
ب��رای هرچه بهت��ر منتقل کردن پیام ه��ای اخالقی 

ضروری بود که ما در این مرحله موفق شدیم.
وی اف��زود: در دو، س��ه س��الی ک��ه در خدمت 
دوستان در جش��نواره فیلم های 100 ثانیه ای بودم 
همواره فریاد زدم که این جش��نواره، جشنواره حوزه 
هنری نیست معتقدم در حال حاضر جامعه ما بیشتر 
از هر زمان دیگری از بی اخالقی رنج می برد و بهبود 
این شرایط تنها به عهده حوزه هنری نیست بنابراین 

همه باید کمک کنیم که پرچم جش��نواره باال باشد. 
در واقع بهترین چیزی که می تواند اخالق را گوشزد 
کند فیلم های 100 ثانیه ای ب��ه خاطر نوع ارایه اش 
است. با این وجود واقعیت این است که موفقیت هایی 
که در جش��نواره »100« رخ داد مربوط به این چند 
دوره قبل نیس��ت زیرا با حضور یک ش��خص و یک 
نفر نمی توان چیزی را تغییر داد. البته دوس��ت دارم 
ی��ک چیز دیگر را هم بگویم؛ اینک��ه ما در برخی از 
عرصه ها موفق نش��دیم. من دوست داشتم بسیاری 
از دس��تگاه های فرهنگ��ی و غیرفرهنگی در کنار ما 
باش��ند تا بتوانیم از طریق فیلم کوتاه که بهترین راه 
برای خروج از بی اخالقی اس��ت فعالیت کنیم اما در 

این عرصه موفق نش��دیم البته یکسری دستگاه ها به 
کمک ما آمدند به عنوان مثال سال گذشته سازمان 
فرهنگی و هنری ش��هرداری تهران و موسسه تصویر 

شهر بعد از برگزاری جشنواره به کمک ما آمدند.
قربانی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان 
ک��رد: برخالف آنچه تصور می ش��ود فیلم های 100 
ثانیه ای، فیلم های ارزانی نیس��تند منظور از ساخت 
فیلم ه��ای 100 ثانی��ه ای صرفا فیلم ه��ای موبایلی 
نیس��ت، فیلم ه��ای 100 ثانیه ای فیلم ه��ای کاملی 
هس��تند که نیازمند کار تخصصی اس��ت. این را هم 
باید بگویم ه��ر چند برخی از دس��تگاه ها به کمک 
ما آمدند اما دوس��ت داش��تم بگویم آقای راهنمایی 

و رانندگی! آقای بهزیس��تی! و خانم محیط زیس��ت! 
کجا هس��تید؟ این عرصه برای شما است، پس چرا 
فعالیت نمی کنید؟ باید یادآور ش��وم که ما س��االنه 
چقدر هزینه برای فوتبال می کنیم که در 90 دقیقه 
آن ش��اهد بی اخالقی باشیم؟ البته من نمی گویم که 
نباید به این مساله پرداخت اما ما می توانیم با همین 
هزین��ه فیلم های زی��ادی را تولید کنی��م که مروج 
اخالق باش��د. ما همین حاال فیلم های کوتاه زیادی 

داریم که کنترل خشم را می آموزد.
دبیر یازدهمین دوره جش��نواره فیلم های 100 
ثانی��ه ای بی��ان کرد: ما پیش��تر ب��رای 2 روزی که 
جشنواره برگزار می شود، اعالم کردیم که هر استانی 
که شرایط پخش دیجیتال دارد می تواند همزمان با 
ما فیلم ها را اکران کند. بر همین اس��اس سه استان 
خراس��ان رضوی، کردستان و البرز همزمان با تهران 
فیلم ه��ای 100 ثانی��ه ای را به نمای��ش می گذارند. 
موض��وع اخالق، س��بک زندگی، اخ��الق و فرهنگ 
کار و اخ��الق و اقتصاد مقاومتی از مس��ایلی بود که 
ب��رای ما اهمیت داش��ت برای مثال قاچ��اق کاال و 
تولی��د ایرانی جزو دغدغه های م��ا بود. من می توانم 
این جا بگویم که کس��ب پول دغدغه ما نبود. خیلی 
از دس��تگاه ها برای ترویج خود می خواس��تند که در 
جش��نواره حضور داشته باش��ند اما ما قبول نکردیم 

مگر اینکه در آثارشان مروج اخالق باشند.
قربان��ی بی��ان ک��رد: از ۷ جش��نواره دنیا مثل 
جش��نواره فیلم بوس��تون، افغانس��تان، بخش��ی از 
جش��نواره کن، ژنو، لبنان، پاکس��تان و چین آثاری 
را ب��ه نمایش می گذاریم این را ه��م باید بگویم که 
در بخش مس��ابقه هزار و 9۷0 فیلم از 101 کش��ور 
به دس��ت ما رس��ید که ما 59 فیل��م را برای بخش 
مس��ابقه انتخاب کردیم. در این میان آمریکا با 21۷ 
اثر، هن��د 203 اثر، انگلیس 89 اث��ر و ترکیه با ۷4 
فیلم بیشترین تعداد آثار ارسالی را به خود اختصاص 

داده بودند.

قربان��ی ادامه داد: م��ا امروز بیش��تر از هر چیز 
دیگری به اشاعه اخالق در جامعه نیاز داریم به همین 
ترتیب ما فیلم هایی را که در آن سیاه نمایی شده باشد 

و مروج اخالق نباشند، به جشنواره راه ندادیم.
وی در بخش دیگر از صحبت هایش درباره کمک 
به فیلمس��ازان گفت: این جش��نواره به خودی خود 
تولیدکننده نیست اما ش��رایطی را مهیا می کند که 
دست سرمایه گذار و تولیدکننده را در دست یکدیگر 
بگذارد. از آنجایی که من در بخش معاونت سینمایی 
حوزه هنری پس��تی را دارم باید بگویم که سه مرکز 
در حوزه هن��ری تولیدکنن��ده و حمایت کننده آثار 
کوتاه هستند. بنابراین جشنواره به خودی خود تنها 
پلی ارتباطی برقرار می کند. جشنواره به خودی خود 
نمی تواند تولیدکننده باش��د زیرا اگر به سمت تولید 

برود دچار مشکل می شود.
قربان��ی بی��ان ک��رد: فیلم ه��ای 100 ثانی��ه ای 
فیلم هایی هس��تند که برخی از آنها پخش بین الملل 
دارند. فیلم هایی که تولید حوزه هنری اس��ت در امور 
بین الملل س��ازمان سینمایی این کار انجام می شود و 
سایر عزیزانی که تهیه کننده خصوصی دارند و تمایل 
دارند که ما پخش آثار آنها را برعهده بگیریم همین جا 

اعالم می کنم که با آغوش باز پذیرای آنها هستیم.
وی در پای��ان گفت: هزینه برگزاری جش��نواره 
فیلم ه��ای 100 ثانیه ای با جوای��ز آنها 650 میلیون 
تومان مع��ادل با برگزاری دوره قبل اس��ت و تقریبا 
100 میلی��ون توم��ان کمت��ر از دوره نهم اس��ت در 
اینجا باید از ش��بکه دو، مس��تند، نمایش و آی فیلم 
که ویژه برنامه های فیلم های 100 ثانیه ای را به خود 
اختصاص دادند و به طور کلی از صدا و سیما به دلیل 

کمک هایش تشکر کنم.
یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای 
به همت حوزه هنری انقالب اسالمی طی روزهای 4 
تا 6 اس��فندماه س��ال جاری به دبیری علی قربانی در 

تهران برگزار می شود.

آگهي تجديد مزايده کتبي (نوبت دوم)

شهرداري فارسان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ٤/١٢٤٠ مورخ ٩٥/١٠/٣٠ شوراي محترم اسالمي شهر، جايگاه تک منظوره CNG فارسان را با 

کليه تجهيزات، به مدت يک سال به يکي از شرکت هاي واجدالشرايط و مورد تأييد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان به صورت استيجاري و از 

طريق مزايده کتبي واگذار نمايد. 

تاريخ توزيع اوراق: از روز سه شنبه ٩٥/١٢/٠٣ لغايت پايان وقت اداري روز شنبه ٩٥/١٢/١٤

زمان بازگشايي پاکت ها: روز يکشنبه مورخه ٩٥/١٢/١٥ رأس ساعت ١٠ صبح در محل شهرداري فارسان

محمدصادق اسالمي فارساني-شهردار فارسان

نشست رسانه ای جشنواره فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای برگزار شد

پرچم باالی ترویج اخالق

آگهي تجديد مناقصه (نوبت دوم)

شهرداري فارسان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ٤/١٢٣٩ مورخ ٩٥/١٠/٣٠ شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به واگذاري خدمات شهري و فضاي 

سبز شامل: نظافت معابر، اليروبي جداول، نگهداري، نگهباني و ايجاد فضاي سبز و ساير امور در حوزه خدمات شهري به شرکت هاي واجد الشرايط از 

طريق مناقصه به مدت يک سال شمسي اقدام نمايد. 

تاريخ توزيع اوراق: از روز سه شنبه ٩٥/١٢/٠٣ لغايت پايان وقت اداري روز شنبه ٩٥/١٢/١٤

زمان بازگشايي پاکت ها: روز يکشنبه مورخه ٩٥/١٢/١٥ رأس ساعت ١٠ صبح در محل شهرداري فارسان

محمد صادق اسالمي فارساني -شهردار فارسان


