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راز «قبرهای پر سر و صدا» منتشر شد

مس��تند «قبره��ای پرس��ر و
خیابان انقالب
صدا» روایتگر س��نگ قبرهای
خرد ش��ده بهش��ت زهرای تهران است؛ سنگ قبر
منافقانی که در جریان پیروزی انقالب و بعد از آن
هالک شدند.
مس��تند «قبرهای پرسر و صدا» روایتی تازه از
س��نگ قبرهای خرد شده در بهشت زهرای تهران
اس��ت که از پش��ت پرده آغاز اختالفات س��ازمان
مجاهدی��ن خل��ق و جمه��وری اس�لامی در اوایل
انقالب پرده بر میدارد.
در خالصه داستان این مستند سینمایی آمده
است :در تهران س��نگ قبرهای خُ رد شدهای است
که همچون شیپور تقابل سازمان مجاهدین خلق با
ایدئولوژی انقالب اسالمی را مینوازند.
در این مس��تند ع�لاوه بر رونمای��ی از تصاویر
دیده نشده از روزهای انقالب ،چهرههایی همچون
مرح��وم ابراهیم ی��زدی ،مه��دی طالقانی ،روحاهلل
حس��ینیان ،عزتاهلل مطه��ری و چهرههایی دیگر
جلوی دوربین رفتهاند.
«قبره��ای پر س��ر و ص��دا» ب��ه کارگردانی و
تهیهکنندگی محمدعلی ش��عبانی س��اخته ش��ده
است.
توزیع اینترنتی این مس��تند آغاز ش��ده است.
عالقهمن��دان ب��رای دریافت مس��تند میتوانند به
س��ایتهای فروش فیلم و مستند و سینما مارکت
مراجعه کنند.

زیست بـوم

زندگی شهید بهشتی سریال میشود
جــام جــم

زندگ��ی ش��هید بهش��تی
دستمایه تولید س��ریالی ۴۰
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هلل عليهوآله:
پيامبر اکرم صلى ا 

قسمتی میشود.
سریال شهید بهشتی این روزها مراحل تحقیقات
را پشت سر میگذارد .تحقیقات برای نگارش فیلمنامه
این س��ریال از یک سال و نیم پیش آغاز شده و برای
پروسه تحقیقات سه مرحله پژوهش اولیه و سرفصلها،
پژوهش جامع و میدانی و همچنین پژوهش شکلی و
دراماتیک در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر مرحله نخست پژوهش به پایان
رس��یده و از آبانماه سالجاری گروه تحقیقاتی این
سریال وارد فاز جدید تحقیقات یعنی پژوهش جامع
و میدانی شدند که پیش بینی میشود ،این مرحله
تا خرداد  ۹۸به اتمام برس��د .پس از آن قرار اس��ت
مرحله نهایی یعنی پژوهش ش��کلی و دراماتیک به
موازات طراحی فیلمنامه سریال آغاز و دنبال شود.
تیم تحقیقات این س��ریال به سرپرستی سعید
اصغ��رزاده کار خ��ود را دنب��ال میکنن��د و نگارش
فیلمنامه برعهده حسین ترابنژاد است.
این س��ریال محص��ول مش��ارکت و همکاری
س��ازمان صداوس��یما ،ق��وه قضاییه ،بنیاد ش��هید
انقالب اس�لامی و استانداری و ش��هرداری استان
اصفهان است.
تهیهکننده سریال «شهید بهشتی» محمدرضا
ش��فیعی و مجریط��رح ای��ن مجموعه موسس��ه
فرهنگی هنری وصف صباست.

برترين جهاد ،جهاد كسى است كه صبح خود را
با اين نيت آغاز كند كه به احدى ستم روا ندارد.
محاسن :ج، ۱ص ،۲۹۲ح۴۴۹

ننجون
کاشیهای تاریخی
مال آبریزگاه خانه پدری ننجون بود؟

رئیس سازمان گردشگری :قول میدهم سفر در
لونقل
نوروز گران نشود .هرچند که هزینههای حم 
از این قاعده مستثنی است.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) مردم برای مسافرت از خر استفاده کنند که
هزینههای حملونقل ثابت بماند.
ب) م��ردم میتوانن��د مث��ل عرفای ق��رن چهارم
"طیالطریق" کنند و یکهویی مثال از تهران بپرند مشهد!
ج) پشت سر مسافر گریه شگون ندارد.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
همچن�ان رئی�س س�ازمان گردش�گری :مردم
نگران نباش�ند کس�ی جرأت ندارد آثار تاریخی را
غیررسمی خرید و فروش کند.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) کاش��یهای تاریخی که اخیرا فروخته شده
مربوط به دیوار آبریزگاه منزل پدری "ننجون" بوده و
ارزش تاریخی نداشته است.
ب) در کاخ صاحبقرانیه هیچ اتفاق بدی نمیافتد
و فقط پنج س��ال اس��ت که در کاخ را بستهاند تا عمه
رهبر کره ش��مالی ،مادر هوگوچاوز و س��ایر میهمانان
عزیز استراحت کنند.
ج) آث��ار تاریخی در مملکت ما به طور "رس��می"
خرید و فروش میشود.
د) همه چی آرومه ما چقدر خوشحالیم.

با تقدیر و بزرگداشت «امیرحسین فردی»

جشنواره «شهید غنیپور» برگزیدگانش را شناخت

نقطهچین زیر را با گزینه مناسب پر کنید
باز هم رئیس س�ازمان گردشگری :اگر رقم این
بودجه خودمان را اعالم کنم مطمئنم ...

الف) عقل از سرتان میپرد.
ب) خواب از سرتان میپرد.
ج) هوای سفر از سرتان میپرد.
د) هیچکدام.

تسنیم

آیی��ن اختتامیه
جناح فرهنگی
همی��ن
هجد
جشنواره ادبی شهید غنیپور در مسجد
جواداالئمه(ع) افتخار برگزار شد.
رض��ا امیرخان��ی ،احم��د دهقان،
محمدرض��ا بایرام��ی ،داوود امیری��ان،
محمود احمدزاده ،گلعلی بابایی ،محسن
مومنیش��ریف ،نیکن��ام حس��ینیپور،
محمد ناصری ،ناصر نادری ،محمدحسن
حس��ینی ،مصطف��ی خرام��ان ،حبیب
یوسفزاده ،خس��رو باباخانی ،مصطفی
رحماندوس��ت ،علیاصغ��ر جعفریان،
ابراهی��م زاهدیمطل��ق و محمدعل��ی
قربانی در این مراسم حضور داشتند.
محم��د ناص��ری دبیر جش��نواره
در ابتدای این مراس��م اظهار داش��ت:
بی��ش از  2هزار کتاب توس��ط هیئت
داوران ارزیاب��ی ش��د و از بی��ن ای��ن
آث��ار ،کتابهایی به عن��وان نامزد در
بخشهای کودک و نوج��وان ،رمان و
بزرگسال انتخاب شد.
وی گفت :قرار بر این بود تا ضمن
اعالم برگزیدگان جایزه از کتابی نیز به
عنوان کتاب برگزیده در عمر  40ساله
انقالب تقدیر شود اما با اعضای شورای
نویس��ندگان به این نتیجه رسیدیم که
از بین چهرههای ادبی در این  40سال
ی��ک نفر معرف��ی و م��ورد تقدیر قرار
گیرد .در حالی ک��ه چهرههای زیادی

وجود داشتند اما ارزیابیها بر این بود
که چه��ره ماندگار چه��ار دهه انقالب
امیرحسین فردی باشد.
مصطفی رحماندوس��ت ،محس��ن
مؤمنی شریف ،محمدرضا بایرامی ،رضا
امیرخانی از جمله حاضرینی بودند که
به بیان خاطراتی از امیرحسین فردی
پرداختند.
در ادام��ه این مراس��م برگزیدگان
بخشه��ای مختل��ف هجدهمی��ن
جشنواره ادبی ش��هید غنیپور معرفی
شدند.
رمان بزرگسال:

برگزیده« :ش��هرهای گمش��ده»
نوشته :آیدا مرادی آهنی
شایس�تهتقدیر« :ابدی» نوشته:

آغاز پیشفروش مستند «عابدان کهنز»

پیش ف��روش مس��تند س��ینمایی
آپارا تخان�ه
«عاب��دان کهن��ز» ک��ه در جریان
اکرانهای مردمی خود در نقاط مختلف کش��ور ،بیش از
 ۴۰میلیون تومان فروش داش��ته است ،از طریق سایت
«عماریار» شروع شد.
«عابدان کهنز» که به کارگردانی «مجید رس��تگار»
و تهیهکنندگی «امیر مهریزدان» ،در «مدرس��ه مستند
عم��ار» تولید ش��ده اس��ت ،روایت تربیت ،ش��کوفایی و
بالندگی نوجوانان مسجد امیرالمومنین(ع) ُکهَنز شهریار
اس��ت ک��ه در وقایع مهم انقالب اس�لامی از جمله فتنه
س��ال  ۱۳۸۸و فتنه تروریس��تهای تکفیری در سوریه
حضوری فعال داشتهاند.
این مستند در طی هشت هفته اکران مردمی ،تاکنون در

کافه کتاب

مهدی صفری

پیگیری

رمان نوجوان:
برگزی�ده« :نجات االغ» نوش��ته:

فاطمه دهقان
شایس�ته تقدی�ر« :زمس��تان
بیشازده» نوشته :فاطمه نفری

هاللاحمر:

منتظر صدور حکم پرونده "یاسین رامین"
هستیم

رمان کودک:

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هاللاحمر گفت:
رس��یدگی به پرونده یاس��ین رامین تمام شده است و
منتظر صدور حکم دادگاه هستیم.
علی فرجی اظهار کرد :پرونده یاس��ین رامین در
مرحله صدور رأی اس��ت ،قاض��ی آخرین دفاع را اخذ
ک��رده و منتظریم هر موق��ع دادگاه صالح بداند ،رأی
صادر شود .در دیوان محاسبات نیز پروندهای تشکیل
شده و جلسهای نیز برگزار شده است.
وی درب��اره عل��ت تش��کیل پرون��ده در دی��وان
محاس��بات گفت :به دلیل اینکه بح��ث تخلف اداری
مطرح است ،معموال مس��ائل مالی مربوط به تخلفات
در دیوان محاسبات نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
فرجی همچنین درخصوص موضوع واردات ش��یر
خشک فاس��د نیز گفت :در این پرونده مطلبی درباره
شیرخشکهای فاسد وجود ندارد.

برگزی�ده« :م��ن مترس��کم ولی
میترسم» نوشته :احمد اکبرپور
شایس�ته تقدیر« :مهمان دیوها»
نوشته :عباس قدیر محسنی
در پای��ان ای��ن مراس��م از مرحوم
«امیرحس��ین ف��ردی» ب��ه مناس��بت
چهلمین س��الگرد انقالب اس�لامی به
عنوان چهره ماندگار چهار دهه ادبیات
انقالب اسالمی تقدیر شد.

بیش از  ۱۱۰نقطه کشور از جمله بندر لنگه ،دهلران ،رامهرمز،
نهاوند ،ساری ،مشهد ،فراشبند ،آبادان ،اسالمشهر ،شهربابک،
کاشان ،برازجان ،نهبندان ،اراک ،شاهرود ،سبزوار ،کرمانشاه،
مهریز و همچنین دانشگاهها و مراکز علمی مانند دانشگاه علم
و صنعت تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاه علمی
کاربردی اصفهان ،دانش��گاه فرهنگیان شیراز و...اکران داشته
است و حدود  ۱۴هزار نفر به تماشای آن نشستند.
عالقهمندان برای تهیه مس��تند س��ینمایی «عابدان
کهنز» ک��ه موفق به دریافت لوح افتخار بخش مس��تند
مدافع��ان ح��رم و فانوس پراس��تقبالترین اث��ر نهمین
جش��نواره مردمی فیلم عمار ش��ده اس��ت ،میتوانند به
س��ایت «عماریار» به نش��انی  Ammaryar.irمراجعه
کرده و در صورت ثبتنام تا  ۱۷اس��فند ،از تخفیف ویژه
 ۴۰درصدی برخوردار شوند.

تابلو اعالنات
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توقیف خودرو حادثهسازان
چهارشنبه آخر سال تا پایان نوروز

رئیس پلی��س پایتخت گفت:
پليـــــس
خ��ودروی اف��رادی ک��ه در
چهارش��نبه آخر سال دس��ت به اقدامات مخربانه
بزنند تا پایان نوروز توقیف خواهد شد.
س��ردار حس��ین رحیمی اظهار کرد :ششمین
مرحله از طرح دستگیری و برخورد با اراذل ،اوباش،
مزاحمان نوامیس و افرادی که در نقاط مختلف شهر
اقدام به ش��رارت میکردند ،توسط پلیس امنیت به
مرحل��ه اجرا در آمد .وی با بیان اینکه در این مرحله
 ۹۵پرونده تشکیل شد که  ۱۳۳حکم به مرحله اجرا
در آمد ،افزود :در پاکس��ازی  ۸۵محله ۲۹۷ ،باشگاه
ورزشی ،تفرجگاه ،پارک و مناطق تفریحی  ۲۸۰نفر
از مزاحمان مردمی ،و اراذل و اوباش دستگیر شدند.
وی درخصوص مراس��م چهارش��نبه آخر سال
نیز گف��ت :با افرادی که اقدام به توزیع مواد محترقه
غیرمجاز کنند ،برخورد جدی میشود و به پلیسهای
امنیت و پیشگیری و آگاهی این دستور را دادهایم.
فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به اینکه وسایل
نقلیه افرادی که در چهارشنبه آخر سال با خودروی
خود دس��ت به اقدامات مخربانه بزنند تا پایان نوروز
توقیف خواهد شد .تصریح کرد :واحدهای صنفی هم
ک��ه اقدام به توزیع مواد محترقه آس��یبزا غیرمجاز
کنند پلمپ خواهند شد.

رأی پرونده ایران مال
تا آخر سال صادر میشود

شهردار منطقه  ۲۲شهرداری
پا يتخــــت
تهران گفت :مراحل رسیدگی
ب��ه پرونده ایران مال در حال اتمام اس��ت و تا آخر
سال رأی آن صادر میشود.
علی نوذرپور با اش��اره ب��ه جزئیات این پرونده
که به کمیس��یون ماده  ۱۰۰ارس��ال ش��ده است،
افزود :برخی تصور میکردند که ایران مال بیش از
ظرفیت اکولوژیک منطقه بارگذاری کرده است ،در
حالی که این کار صورت نگرفته و تخلف ایران مال
به خاطر  ۱۶هزار مترمربع مغایر با پروانه است.
وی ب��ا بیان اینکه تراکم پهنهای که ایران مال
در آن مس��تقر شده  ۵۲۰درصد است ،گفت :آنچه
هم که در پروانه ارائه شده  ۳۰۵درصد و این میزان
زی��ر تراکم مجاز اس��ت ،به این معن��ی که تخلفی
خارج از تراکم منطقه وجود ندارد.
نوذرپ��ور تصری��ح ک��رد :پروان��های ک��ه برای
مجموعه صادر ش��ده یک میلیون و  ۶۰۰هزار متر
مربع اس��ت و آنچه مالک اجرا کرده یک میلیون و
 ۳۰۰هزار مترمربع است که کمتر از پروانه ساخت
اس��ت .وی تصریح کرد :در بعض��ی بخشهای این
پروژه کارب��ری که پارکینگ بوده ب��ه نوع دیگری
از کاربری تبدیل ش��ده اس��ت ک��ه از نظر مقررات
شهرسازی تخلف محسوب میشود.

دادستان تهران خبر داد

بازداشت  ۲۸۲نفر و ممنوعالخروجی
 ۸۶۰نفر در پروندههای اقتصادی  ۸ماه گذشته
بانک سرمایه نمادی از فساد اقتصادی در کشور است

دادس��تان تهران
ميـــــز ا ن
آخری��ن وضعیت
رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی
را تشریح کرد.
عب��اس جعفری دولتآبادی اظهار
ک��رد :اقدامات دادس��تانی درخصوص
پروندههای مهم اقتصادی با قوت خود
ادامه دارد.
دادس��تان تهران اف��زود :در  ۸ماه
گذش��ته  ۲۸۲نفر بازداشتی ۸۶۰ ،نفر
ممن��وع الخروج��ی ۱۲۱ ،متهم تحت
تعقیب داش��تیم و احکام  ۱۰۰نفر نیز
در حال اجرا است .وی با بیان اینکه در
پروندههای پتروشیمی  ۱۳نفر ،گمرک
 ۸نف��ر ،کاغذ  ۱۷نفر و گوش��ت  ۴نفر
بازداشتی داش��تیم ،گفت :یک باند ۷
نفره قاچاق س��ازمان یافته عینک نیز
شناس��ایی ش��د که  ۱۲۰هزار عینک
قاچاق وارد کرده بودند.

عم��ل کند و زمانی که دادگاه حکم رد
مال بدهد بای��د ببینیم این رد مال به
چه افرادی تعلق میگیرد.
دادس��تان تهران با اشاره به اینکه
بازداش��ت افراد تابع مقررات اس��ت و
قاضی نمیتواند س��لیقهای عمل کند،
گف��ت :بعض��ا دیده ش��ده قرارها برای
برخی افراد ش��دید و برای برخی افراد
خفیف اس��ت که دادستان میتواند در
این موارد ورود پیدا کند.
وی ادام��ه داد :بخش��ی از پرونده
بانک س��رمایه کیفرخواس��ت خورده و
بخشی هم مفتوح است.
جعف��ری دولت آب��ادی گفت :روز
گذش��ته در رس��انهها گفته ش��د که
یقین��ی مته��م پرونده بانک س��رمایه
فراری است ،اما این فرد متواری نیست
بلکه در بیمارستان عمل جراحی کرده
و فقط در دادگاه حاضر نشده است.

اموالی را کش��ف کند ،چراکه آنها را به
نام دیگران زده بودند.
دادس��تان تهران با بیان اینکه در
پرونده کاغذ هم  ۸ش��رکت را بررسی
کردیم که  ۱۹۰میلیون دالر ارز گرفته
بودند ،تاکید ک��رد :در حال حاضر ۱۷
نفر بازداشت هستند.
جعف��ری دولتآبادی با اش��اره به
اینکه این ش��رکتها ب��ه بهانه واردات
کاغذ ارز دولتی گرفته اند ،ولی یا آنها
را وارد نکردند و یا اینکه کاغذها را در
بازار آزاد فروخته اند ،خاطرنشان کرد:
متولی واردات کاغذ وزارت ارشاد است
که باید نظارت داشته باشد.
دادس��تان ته��ران گف��ت :دولت
گوشت زیادی وارد کشور کرده و حدود
یک میلی��ارد دالر ارز را به واردات آن
اختصاص داده است ،اما باید نظارت در
توزیع وجود داشته باشد.

خاوری بازداشت خواهد شد
جعف��ری دولتآبادی با اش��اره به
اینک��ه این حجم س��نگین پروندههای
مهم نشان از فعالیت دستگاه قضا دارد،
اظهار کرد :از پلیس بینالملل خواستیم
که محمود خاوری را به کشور مسترد
کند ،اما هنوز به نتیجهای نرس��یدیم؛
البته به پیش��رفتهایی رسیدهایم و او
بازداشت خواهد شد.
دادس��تان تهران با اشاره به اینکه
در عفو اخیر محکومان ۵ ،هزار نفر در
تهران آزاد شدند و  ۳هزار نفر تخفیف
مجازات داش��تند ،بیان ک��رد :در کل
کش��ور هم  ۴۰هزار نفر مش��مول عفو
ش��دند .وی تاکید کرد :این عفو تاریخ
ن��دارد و همچن��ان در حال بررس��ی
پروندهها هستیم.
جعفری دولت آبادی درباره پرونده
حس��ین هدایتی و پرداخت وجوهی از
س��وی وی به بازیکن��ان فوتبال تحت
عن��وان هدی��ه اظه��ار کرد :ت��ا زمانی
ک��ه دادگاه حکم رد م��ال صادر نکند
م��ا نمیتوانی��م کاری انج��ام دهیم و
دادس��تان باید در چه��ار چوب حکم

بانک سرمایه نمادی
از فساد اقتصادی در کشور است
دادس��تان تهران خاطرنشان کرد:
وی وثیقه گذاشته و کیفرخواست برای
پرونده او صادر ش��ده و بعد از بهبودی
محاکمه اش اجرا میش��ود .وی تاکید
ک��رد :بانک س��رمایه نمادی از فس��اد
اقتصادی در کش��ور است و دادستانی
به طور جد پیگیر این پرونده است.
جعف��ری دولتآبادی با اش��اره به
اینکه تمام افرادی که در پرونده بانک
س��رمایه دخی��ل بودند تح��ت پیگرد
قانونی قرار گرفتند و برخی دس��تگیر
و زندان هس��تند ،گف��ت :پرونده بانک
سرمایه در حال بررسی است.
دادس��تان تهران با بی��ان اینکه در
پرون��ده ط�لای ش��ادی و پروندههای
بزرگ��ی مانن��د عظی��م خ��ودرو تعداد
شکات زیاد است ،اظهار کرد :متهمان با
زرنگی اموال خود را جابجا کرده بودند
و در م��واردی آنها را به نام کارگران و
اعضای خانواده خود ثبت کرده اند.
وی گفت :وقتی دادستانی به پرونده
ورود پی��دا میکند ،در ابت��دا نمیتواند

نباید اجازه دهیم سرمایه کشور
به تاراج برود
جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه
محتکران هر روز دس��ت روی یک کاال
میگذارند ،اظهار کرد :دولت برای واردات
کاال به کشور ارز تخصیص میدهد که یا
کاالها وارد نمیش��وند و یا اینکه دست
مصرف کنند واقعی نمیرسند.
دادس��تان تهران با بیان اینکه باید
دس��تگاههای مس��ئول به ای��ن موارد
نظارت کنند و نباید اجازه دهیم سرمایه
کش��ور به تاراج برود ،اظهار کرد ۴ :نفر
در پرونده گوشت بازداشت هستند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه
این افراد حواله جعلی برای گوشت صادر
میکردند و این کاالی اساسی را در بازار
آزاد میفروختن��د ،خاطرنش��ان کرد۳ :
پرونده احتکار گوشت هم تشکیل شده
ک��ه یکی از پروندهها کوچ��ک بود و به
تعزیرات ارسال شد.
وی ب��ا بیان اینکه دو پرونده دیگر
در دادستانی رسیدگی میشود ،گفت:
الزم است مردم هم در مبارزه با فساد
با ما همکاری داشته باشند.

همدلی

ﻣﻴﺜﻢ ﭼﻬﺎﺭ

در شهر

ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺻﻨﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:

رمان «دایرهها» منتشر شد

رمان دایرهه��ا به قلم حمید نورشمس��ی از
سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.
«دایرهها» نخس��تین رمان حمید نورشمسی
اس��ت که با تمی اجتماعی از س��وی انتش��ارات
کتاب نیستان منتشر شده است.
نخس��تین داس��تان بلند حمید نورشمس��ی
روایتی اس��ت از زندگی چهار نف��ر که بهانههای
کوچکی آن را به هم پیوند میزند و در زمانی که
این بهانههای کوچک ب��رای آنها در حال تبدیل
شدن به مهمترین و زیباترین دلیل برای زندگی
است ،تقدیر و روزگار و شاید جوهره آن افراد که
س��اخته و پرداخته بطن اجتماعی اس��ت که آنها
را در خ��ود پرورانده اس��ت آن را از آنها میگیرد
و دور میکند.
کتاب نیستان رمان «دایرهها» را در  ۱۴۸صفحه
و با قیمت  ۲۲,۰۰۰تومان منتشر کرده است.

تمدیدجشنوارهنمایشهایآیینیوسنتی

مهلت ارس��ال آث��ار برای ش��رکت در بخش
صحنهای نوزدهمین جشنواره نمایشهای آیینی
و سنتی به مدت یک هفته تمدید شد.
در پی درخواست تعدادی از گروههای نمایشی
و به ویژه گروههای استانی ،متقاضیان شرکت در
این بخش میتوانند تا  ۲۱اسفند نسبت به ارسال
آثار خ��ود به دبیرخانه جش��نواره اق��دام نمایند.
ای��ن مهلت قرار بود پیشتر در تاریخ  ۱۵اس��فند
ب��ه پایان برس��د .این تمدید صرفا ش��امل بخش
صحنهای میش��ود ک��ه نمایشهای تختحوضی
(بخش ویژه استاد علی نصیریان) نام دارد.
برقراری ارتباط با دبیرخانه نوزدهمین جشنواره
نمایشهای آیینی و س��نتی از طریق تلفن و نمابر:
 ۶۶۷۱۰۷۰۲و  ۶۶۷۰۵۱۰۱-۵داخلی  ۳۱۹و پست
الکترونیکی d_jashnvareha@yahoo.com
میسر است.
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-1ﺭﺿﺎ ﺭﻫﻨﻤﺎ 09195531417
 -2ﺩﺍﻭﺩ ﻳﻮﺳﻔﻰ 09121642058
-3ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮﻯ 09371148860

مفقودی

برگ سبز خودرو سواری رانا به رنگ سفید روغنی مدل  1392به
شماره پالک 871 14ل  32و شماره شاسی NAAU01FE9DT030573
و شماره موتور  160B0055897متعلق به عبدالحسین جبارپوربا کد ملی
 1828441104مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

فروش سفالهای  7000ساله

دس��ت س��اختههای دختران و زنان روستای
کلپورگان در سیس��تان و بلوچستان برای ساخت
هنرستانی در این روستا به فروش میرسد.
قدمت ساخت سفال در روستای کلپورگان به
هفت هزار سال میرسد به همین دلیل سال گذشته
اس��م کلپورگان به عنوان نخستین روستای آسیا و
اقیانوسیه به فهرست شورای جهانی صنایعدستی
اضافه شد .این سفالها با خاک خاص همان منطقه
و بدون چرخ سفالگری ،رنگ و لعاب ساخته میشود
که بعد از پخته شدن به رنگ سرخ در میآید.
این دانشآموزان س��فالهای ساخته شده و
کارهای سوزندوزی خود رابه تهران فرستادهاند
تا در نمایش��گاهی که از  15تا  17اس��فندماه در
دانشگاه فرشچیان واقع در خیابان انقالب ،خیابان
 12فروردین ،خیابان ش��هید نظری غربی ،پالک
 97برپاست ،به نفع ساخت هنرستان بفروشند.

شروعشمارهگذاریخودروهایگذرموقت

رئیس مرکز ش��مارهگذاری و تعویض پالک
پلیس راهور ناجا شرایط شمارهگذاری خودروهای
گذر موقت را اعالم کرد.
س��رهنگ علی محمدی اظهار داش��ت :برابر
دس��تورالعمل صادره ارائه معرف��ی نامه از گمرک
ترخیصکننده با مهر برجس��ته ،ارائه پروانه س��بز
گمرکی یا کارنه دوپاساژ و ارائه مدرک احراز هویت
ش��امل گذرنامه یا اقامت کشور مبدا و گواهینامه
رانندگی مجاز و معتبر و برای اتباع خارجی روادید
(ویزای) معتبر جهت ش��ماره گذاری خودروهای
گذر موقت الزامی است.
وی اف��زود :مال��کان ای��ن دس��ته از خودروها
باید به نزدیکترین واحد ش��مارهگذاری به گمرک
ترخیصکننده به همراه م��داک مربوطه به همراه
خودرو جهت بازدید مراجعه کنند .و باید نسبت به
پرداخت وجه پالک برابر تعرفه مصوب اقدام کنند.

