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دريچه
تاکید مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

بر تولیدات مشترک با مضمون انسانی
مدیرعام��ل بنی��اد س��ینمایی فاراب��ی در دی��دار ب��ا
"محمدابراهیم عارفی" رئیس افغان فیلم خواستار تولیدات
مشترک با مضامین انسانی و جهانی شد.
علیرضا تابش به پیوند عمیق فرهنگی ایران و افغانستان
و تاثیر به سزای سینما برای ماندگاری این پیوند اشاره کرد
و گفت :فیلمهایی که با موضوعات انس��انی و جهانی تولید
میش��ود ارتباط خوب و تاثیرگذاری را با مخاطبان سینما
در سایر کشورها برقرار میکنند.
مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فاراب��ی همچنین تقویت
پیونده��ای فرهنگ��ی دو کش��ور را یک��ی از اولویتهای
همکاری مشترک دانس��ته و گفت :نمونه خوب همکاری
مشترک دو کشور در حوزه سینما ،حضور فیلم سینمایی
"چند متر مکعب عشق" به کارگردانی جمشید محمودی
به عنوان نماینده افغانستان در اسکار دوره قبل است.
عارفی رئی��س افغان فیلم نیز در این دیدار به س��ابقه
همکاریهای بنیاد س��ینمایی فارابی با کشورهای همسایه
در دورههای گذشته اشاره کرد و یادآور شد :سینمای ایران
توجه ویژ ه ای به سینمای کشور افغانستان دارد و در فیلمهای
ایرانی نوعی نگاه درست به این کشور نشان داده شده است و
حضور سینمای این کشور در مجامع و جشنوارههای جهانی
به مثابه حضور سینمای ایران بوده است.
رئیس افغان فیلم ضمن ابراز امیدواری مبنی بر تولید
فیلمهای مشترک در آینده نزدیک ،به تالش برخی اقوا ِم
با نفوذ افغانس��تان بر علیه فرهنگ و س��ینما اش��اره کرد
و گفت :گروه هایی هس��تند که علیه پیش��رفت فرهنگ
رقابت دارند و همچنین تالش میکنند تا مانع اتحاد سه
کشور فارسیزبان منطقه شوند.

اخبار
همایون اسعدیان

دبیر هفدهمین جشن خانه سینما شد
همایون اس��عدیان به عنوان دبیر هفدهمین جش��ن
خانه سینما معرفی شد.
آتیال پسیانی سخنگوی هیات مدیره خانه سینما اعالم
کرد ،هیات مدیره جامعه اصناف س��ینمای ایران به اتفاق
آرا همایون اس��عدیان را به عنوان دبیر هفدهمین جشن
خانه سینما برگزیدند .پس��یانی در پایان گفت :به زودی
مدیر اجرایی جش��ن و همچنین ش��ورای سیاستگذاری
جشن هفدهم تعیین و اعالم خواهد شد.
تجديد چاپ  ۲۰رمان کانون پرورش فکری
 ۲۰عنوان رمان نوجوان در آستانه بیست و هشتمین
نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران از سوی کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان تجدید چاپ شد.
این رمانها که اولین مرحله چاپ آنها بین س��الهای
 ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۲بوده است ،اکنون به دومین و سومین مرحله
ن
چاپ رسیده است .براساس این خبر «االکلنگ کودکی ماشی 
هاچی کوچی» محمد رمضانی« ،وقت قصه من را صدا کن»
محمدرضا یوسفی« ،بازگشت پروفسور زالزالک» جمالالدین
اکرمی« ،بازیها و لحظهها» حس��ن احم��دی« ،گذر از کوه
کبود» محمدعلی علومی« ،پیش از بس��تن چمدان» مینو
کریمزاده« ،عاش��قانههای یونس در ش��کم ماهی» جمشید
خانیان« ،شناگر» عباس عبدی و «امیرحسین و چراغ جادو»
و «صوف��ی و چراغ جادو» ابراهیم حس��نبیگی از جمله این
رمانها هس��تند .همچنین «کرمی که هیوال ش��د» جعفر
توزنده جانی« ،جزیره» داریوش عابدی« ،توران تور» عباس
جهانگیریان« ،شاهینها و بشکه باروت» محمدرضا اصالنی،
«شکارچی کوس ه کر» عباس عبدی« ،آوازهایم برای تو» نورا
حقپرست« ،چشم عقاب» محسن هجری« ،پیشگو» حمید
نواییلواسانی« ،ننه یخی ،پسر و تابستان» حمیدرضا نجفی
و «ات��اق تاریک» محمد بکایی از دیگر رمانهایی به ش��مار
میروند که تجدید چاپ شدهاند.
بهمن  13دقیقه برای کن کوتاه شد
کارگ��ردان فیلم «بهمن» خبر داد که این فیلم آماده
حضور در بازار فیلم جشنواره «کن» است.
مرتضی فرشباف به ایسنا گفت :بعد از صحبتی که با
آقای نوروزبیگی تهیهکننده فیلم داشتیم ،تصمیم گرفتیم
یک بار دیگر فیلم را تدوین کنیم به همین دلیل یک ماه
دیگر روی فیلم کار کردیم و تدوین مجددی داش��تیم که
طی آن  13دقیقه از مدت زمان فیلم کوتاهتر شد.
او اضافه کرد :س��ال گذشته برای شرکت در جشنواره
فجر خیلی شتابزده به نسخه نهایی رسیدیم و هفت ماه
صرف کارهای ویژوال افکت شد ،اما در نسخه جدید ،فیلم
خوش ریتمتر شده و آماده اکران در ایران و خارج از کشور
است .فرشباف درباره زمان احتمالی اکران این فیلم گفت:
پیشبینیهای اولیه ما برای اکران پاییزی است.
«میکاییل» میرود
پخ��ش س��ریال پلیس��ی «میکاییل» امش��ب (15
اردیبهشتماه) به پایان میرسد.
قس��مت آخر س��ریال در حال پخش «میکاییل» ،به
کارگردانی سیروس مقدم امشب ساعت  22از شبکه یک
س��یما به روی آنتن میرود؛ ضمن اینکه هنوز جایگزینی
برای «میکاییل» از س��وی شبکه یک سیما انتخاب نشده
است .مجموعه «میکاییل» با همکاری نیروی انتظامی به
تهیهکنندگی الهام غفوری س��اخته ش��د و نگارش آن را
سعید نعمتاهلل بر عهده داشت.
انتخاب دو بازیگر اصلی فیلم پرویز شهبازی
دو بازیگر اصلی فیلم جدید پرویز شهبازی انتخاب شدند.
پیش تولید فیلم س��ینمایی «نس��یم» به کارگردانی
پرویز شهبازی و تهیهکنندگی مسعود ردایی مدتی است
که آغاز شده و قرار است با انتخاب بازیگران اصلی از 25
اردیبهشتماه وارد مرحله فیلمبرداری شود.
ساعد س��هیلی و یک دختر بیست ساله دو بازیگری
هستند که تاکنون حضورشان در این پروژه قطعی شده و
با دستاندرکاران «نسیم» قرارداد بستهاند .ساغر قناعت
بازیگری اس��ت که از می��ان  1500متقاضی دختر برای
ایفای نقش «نسیم» انتخاب شده و قرار است با این فیلم
برای اولینبار بازی جلوی دوربین را تجربه کند.
بنابر این گزارش،طبق اعالم مشاور رسانهای این فیلم؛
البته دستاندرکاران پروژه قصد داشتند کاراکتر پسر جوان
«نس��یم» را هم از میان چهرههای جدید انتخاب کنند که
در نهایت به گزینه مناسبی نرسیدند تا ساعد سهیلی ایفاگر
این نقش باشد.

خیلی کوتاه
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فرهنگ و هنر

محمود فرشچیان «شام آخر» خود را
رونمایی میکند

تقدیر مرکز مسلمانان هالیوود
از پیمان معادی
مرک��ز عموم��ی ام��ور مس��لمانان هالیوود
( )MPACپس از اکران «کمپ ایکسری»
آپارا تخان�ه
از پیم��ان مع��ادی با اهدای جای��زه «صدا و
وجدان حقیقت» تقدیر کرد.
س�لام المریاتی ،رئیس این مرکز که ط��ی نامهای از معادی
برای حضور در این مراس��م دعوت کرده است ،در قسمتی از این
روز گذشته سخنگوی شورای
صنفی نمایش از عقد قرارداد
هنـر هفتـم
اکران فیلم س��ینمایی «اسب
س��فید پادشاه» به کارگردانی محمد حسین لطیفی
خبر داد.
غالمرض��ا فرج��ی س��خنگوی ش��ورای صنفی
نمایش با اش��اره به اکران فیلم س��ینمایی «اس��ب
س��فید پادش��اه» گفت :قرارداد اکران «اسب سفید
پادش��اه» ب��ه کارگردانی محمد حس��ین لطیفی در
گروه س��ینمایی اس��تقالل بع��د از «رخ دیوانه» به
کارگردانی ابوالحسن داودی بسته شد .با اين وجود
هن��وز از اكران فيلمهايي كه در چند ماه اخير مورد
مناقشه اكران قرارگرفتهاند خبري دقيق ارائه نشده
اس��ت .فيلمهاي «خان��ه دختر»« ،نهن��گ عنبر»،
«قصهها» و «عصباني نيستم» و البته «خانه پدري»
از جمله فيلمهايي هس��تند كه از س��ال گذشته به
موضوع اكران شدن و يا عدم اكران آنها به دفعات از
مراجع مختلف از جمل��ه نمايندگان مجلس ،معاون
سينمايي ارشاد ،شوراي صنفي نمايش ،كارگردانان
و تهيهكنن��دگان اين فيلمها اش��اره ش��ده اس��ت و
كماكان ماهيت اكران اين فيلمها در هالهاي از ابهام
قرار دارد.

محمود فرشچیان خردادماه امسال از آخرین تابلوی خود با
نام «شام آخر» رونمایی میکند.
حس��ن صائب نماینده محمود فرش��چیان بیان کرد :اواسط
خردادماه س��ال جاری محمود فرش��چیان به ایران سفر میکند

نامه برای این بازیگر نوش��ت« :ما این افتخار را داریم از ش��ما به
عنوان مس��لمانی که با بازی در فیل��م «کمپ ایکس ری» فضای
مناس��بی را برای اعتراض به رفتارهای ضدبش��ری نسبت به یک
مس��لمان زندانی ش��ده ،رقم زدید ،یاد کنیم .بازی درخشان شما
روایت شفافی است از ارتباطات انسانی و اشتراکات بشری در کنار
یکدیگر ....چرا که این فیلم به صورتی ظریف و دقیق اش��تباهات
دولت ما (ایالت امریکا) را با منطق و اس��تفاده از یک روش ساده
یعنی با نش��ان دادن دوس��تی و عشق زیر سؤال میبرد .به همین
دلیل امیدواریم که ش��ما پذیرای جایزه بیس��ت و چهارمین دوره
جشن ما باشید».

ای��ن مراس��م همزمان ب��ا والدت حضرت عل��ی(ع) در هتلی
واقع در لس آنجلس برگزار ش��د و پیمان معادی به عنوان بازیگر
مسلمان بینالمللی شایسته تقدیر و تشکر ویژه شده است.
معادی که مش��غول ب��ازی در پروژه بینالملل��ی دیگری در
جزیرهمالتاي ایتالیاس��ت ،نتوانس��ت در این مراسم حضور داشته
باشد.
 MPACیکی از معتبرترین مراکز بس��ط و اش��اعه اسالم در
هنر و سینمای امریکاست که از اعتبار ویژهای برخوردار است.
پیم��ان معادی به زودی برای رس��یدگی و اکران فیلم «کمپ
ایکسری» و سایر فعالیتهای سینمایی خود به ایران باز میگردد.

تراكم فيلمهاي مشكوك ،پشت دروازه اكران

البت��ه فرجی با اش��اره به جلس��ه روز گذش��ته
ش��ورای صنفی نمایش در پاس��خ ب��ه اینکه قرارداد
فیلم س��ینمایی «قصه ها» به کارگردانی رخش��ان

بنی اعتماد در گروه آزاد بس��ته ش��ده است یا خیر؟
به مهر گفته اس��ت :درخواس��ت اکران «قصهها» به
ش��ورای صنفی نمایش ارائه شده اس��ت اما در این

دالیل انتخاب حیدری ب ه دبیری فیلم فجر

دارد بنابراین مجموع این عوامل موجب ش��د تا محمد
حیدری به عنوان دبیر جشنواره کنارم بایستد.
ایوبی در پاس��خ به اینکه حی��دری در اداره موزه
سینما منفعل عمل کرده و حال این سؤال مطرح است
که آیا می تواند از عهده برگزاری جش��نواره فیلم فجر
برآی��د؟ گفت :درباره موزه س��ینما باید بگویم از زمانی
که حیدری به عنوان مدیرعامل انتخاب ش��د ،در موزه
سینما شاهد تحوالت بنیادین بودیم .تغییرات در موزه
سینما شگفت آور بوده و حیدری در این مدت توانست
معنا و مفهوم واقعی موزه را به این مکان س��ینمایی و
تاریخ��ی برگرداند و همین امر باعث ش��د بس��یاری از
س��ینماگرانی که تاکنون به م��وزه نرفته بودند به موزه
سینما بروند و لذت ببرند.
وی افزود :اطمینان م��ی دهم که محمد حیدری
انتخاب مناسبی برای دبیری سی و چهارمین جشنواره
فیلم فجر اس��ت و می تواند به عنوان یک مدیر جوان،
روح تازهای در مدیریت جشنواره فیلم فجر بدمد.
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این پرسش که
کارنامه کاری و مدیریت حیدری بیشتر در عرصه تئاتر
بوده و وجهه سینمایی کمتری دارد ،متذکر شد :اینطور
نیس��ت که محمد حیدری چون سابقه مدیریت تئاتری
بیش��تری دارد ،با سینما بیگانه است .او با سینما بیگانه
نیست و در دو سال گذشته یکی از یاران من در عرصه

رییس سازمان سینمایی درباره
دالیل انتخاب محمد حیدری به
ديـدگــ�اه
دبیری سی و چهارمین جشنواره
فیلم فجر بر ش��ناخت حیدری از سینما و نزدیکی نوع
نگاهاش در این عرصه به او تاکید کرد.
حجت اهلل ایوبی در نخستین اظهارنظر خود درباره
دالیل انتخ��اب محمد حیدری به عنوان دبیر س��ی و
چهارمین جش��نواره فیلم فجر به مه��ر گفت :واقعیت
این اس��ت که من دس��ت روی هر فرد دیگری غیر از
محم��د حیدری نیز می گذاش��تم ،ب��از در معرض این
پرس��ش قرار می گرفتم که دالیلم ب��رای این انتخاب
چ��ه بود ولی از نظر م��ن محمد حیدری ارتباط خوبی
با صنوف و جامعه س��ینمایی دارد و به عنوان مش��اور
هنری و س��ینمایی در میان سینماگران شناخته شده
اس��ت .او در برگزاری جشنواره های مختلف به عنوان
مدیر هنری حضور داش��ته و در این عرصه موفق عمل
کرده است.
رئیس س��ازمان س��ینمایی با بیان این مطلب که
دی��دگاه محم��د حیدری ب��ه او نزدیک اس��ت ،گفت:
حیدری ه��م جنبه های هنری برگ��زاری یک رویداد
هنری و جش��نواره ای و هم س��ینما را می شناسد .از
همه مهمتر از جهت نوع نگاه در عرصه س��ینما فردی
نزدیک به خودم اس��ت و با ذوق و س��لیقه من آشنایی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در توضی��ح موضع اخیر خود
گـــ�زارش
پیرامون تأثی��ر رفع تحریمها
بر وضعیت سینمای ایران گفت :قطعاً قرار نیست با
رفع تحریمها همه چیز کن فیکون شود.
عل��ی جنتی روز گذش��ته در حاش��یه برگزاری
همایش ملی حقوق مالکی��ت ادبی ،هنری و حقوق
مرتب��ط در جمع خبرن��گاران درب��اره الیحه جامع
مالکیت فکری گفت :دلیل تنظیم این الیحه روزآمد
شدن قوانین بود.
وی افزود :در گذش��ته قوانین��ی در این زمینه

و از جدیدتری��ن تابل��وی فاخر خود با نام «ش��ام آخر» رونمایی
خواهد کرد.
صائ��ب گفت :این تابلو پس از  ۲س��ال که در موزه اس��تاد
محمود فرشچیان واقع در کاخ موزه سعد آباد به نمایش گذاشته

خواهد ش��د س��پس به آس��تان قدس رضوی اهدا میشود و با
این تابلو تعداد آثاری که اس��تاد فرشچیان به موزه آستان قدس
رضوی اهدا کرده اس��ت به  ۱۷اثر میرسد که هر یک از جهات
مختلفی بسیار ارزشمند و فاخر هستند.

سینما بوده و یقین دارم از عهده این مهم بر میآید.
ایوبی تصریح کرد :ضمن اینکه دبیران جش��نواره
فیل��م فجر در دوره های گذش��ته غیر از محمدمهدی
عسگرپور ،جملگی از مدیران فرهنگی بوده اند و کمتر
وجوه هنری در آنها دیده می ش��د اما با انتخاب محمد
حیدری یک وجه جدیدی که همان وجه هنری محمد
حیدری اس��ت ،بر مدیریت جش��نواره فیلم فجر اضافه
شده است.
وی در پاس��خ به اینکه چرا از س��ینماگرانی چون
رض��ا میرکریمی که هم تجربه هنری و هم تجربه های
مدیریتی موفق دارد برای دبیری جش��نواره فیلم فجر
بهره نبرده است؟ گفت :بسیار دوست دارم فیلمسازی
چون رضا میرکریمی به عنوان دبیر جشنواره کار کند
اما نمی توانیم با چنین درخواس��تی باعث شویم وی از
عرصه فیلمس��ازی خود عقب بماند .به نظر من ساخت
فیلمی مثل «به همین سادگی» کمتر از برگزاری یک
جشنواره فیلم فجر نیست.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در عرصه سینما
در پای��ان صحبت های خود ضم��ن قدردانی از تالش
های علیرضا رضاداد دبیر دو دوره قبلی جشنواره فیلم
فج��ر گفت :ج��ا دارد بار دیگر از ت�لاش های علیرضا
رض��اداد برای اینک��ه قبول زحمت ک��رد و دو دوره از
جش��نواره فیلم فج��ر را با قدرت و ق��وت برگزار کرد،
تشکر کنم و بگویم که او مدیری با اخالق است که دو
سال در کنار ما بود.

کمبود سینمای مدرن برای اکران «محمد(ص)»
داشتیم اما چون نواقصی در این زمینه وجود داشت
قانون جامعی پیش��نهاد شد که بخش ادبی و هنری
آن تقدیم مجلس شده است .این قانون و این الیحه
با توجه به جمی��ع جهات و جوامعی که امروز با آن
مواجه هستیم تدوین شده است.
وزیر ارش��اد در پاس��خ به س��وال دیگری درباره
اظه��ارات اخی��رش در اختتامی��ه بخ��ش بینالملل
جش��نواره فیلم فجر درباره تأثی��ر لغو تحریمهای بر
شرایط سینمای ایران گفت :رفع تحریمها قطعاً باعث

معرفي برگزيدگان «جایزه جهانی عكس اربعین»
آيي��ن اختتاميه نخس��تين «جاي��زه جهاني
عكس اربعين» صبح ديروز با معرفي صاحبان
جشنـــواره
آثار برگزيده برگ��زار و از  6اثر برتر داخلي و
خارجي با اهداي تنديس ،لوح تقدير و جايزه ويژه ،تجليل شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات

کن فیکون شدن شرایط نمیشود .باالخره آنچه مهم
و تأثیر گذار اس��ت توانمندیهای خود ما است و لغو
تحریمها صرفاً باعث ازبین رفتن برخی محدودیتها
خواهد شد .جنتی ادامه داد :در این زمینه تنها بحث
نیاز به مواد اولیه نیس��ت و ما وابستگیهای دیگری
داریم که باید آنها را هم در نظر گرفت.
وی سپس در این زمینه به نمونهای اشاره کرد
و گفت :م��ا همین امروز برای اک��ران عمومی فیلم
سینمایی «محمد رسولاهلل(ص)» که با مدرنترین

اس�لامي ،آيين اختتاميه نخستين «جايزه جهاني عكس اربعين»
ب��ا معرفي صاحبان آثار برتر ،پيش از ظه��ر ديروز با حضور ابوذر
ابراهيميتركمان ،رئيس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامي و
محمدحسين هاشمي ،معاون فرهنگي اين سازمان ،صاحبان آثار
برگزيده از داخل و خارج از كشور و جمعي از هنرمندان و عكاسان
در محل موزه امام علي(ع) برگزار شد.
در اين مراس��م كه در سالروز وفات حضرت زينب كبري(س)

جدیدترین اظهارنظر درباره فروش فیلمها
عل��ی س��رتیپی گف��ت :برخ�لاف صحبتهایی که میش��ود ،فروش
سینماها در فروردین امسال از سال گذشته بیشتر بوده است.
گيــــــشه
مدیرعام��ل فیلمی��ران در گفتوگ��و ب��ا ایس��نا ،گف��ت :با همه
بدبینیهایی که به فروش س��ینماها در س��ال جاری وجود داش��ت ،فیلمهای اکران نوروز
در فروردینماه باالی  6میلیارد تومان فروخت در صورتی که س��ال گذش��ته این رقم 300
میلیون تومان کمتر بود.
وی ادامه داد :البته قیمت بلیت هم باالتر رفته و از نظر تعداد مخاطب این تعداد بیشتر
نش��ده است .سرتیپی با پیشبینی اینکه در اردیبهشتماه از نظر تعداد مخاطب نیز نسبت
به سال گذشته افزایش داشته باشیم ،گفت :با وجود اینکه پردیس سینمایی ملت و آزادی
به عنوان دو سالن اصلی دو هفته در چرخه اکران نبودند و در اختیار جشنواره قرار داشتند
اما وضعیت خوبی را از لحاظ فروش شاهد هستیم.
وی ادامه داد :این ش��رایط در حالی اس��ت که نسبت به س��ال گذشته تعداد تیزرهای
تلویزیونی به شدت کم شده ،تبلیغات شهری محدود شده و بلیت نیم بها هم اصال نداشتیم.
آقای ضرغامی (رئیس س��ابق صداوسیما) نگاه ویژهای به سینما داشتند و تیزرهای رایگان
به فیلمها اختصاص میدهند اما در حال حاضر فیلمها حتی با پرداخت پول هم نمیتوانند
تیزر بگیرند که امیدوارم سریعا فکری به حال این موضوع شود.
ای��ن پخشکننده که در حال حاضر فیلم «ایرانبرگ��ر» را در حال اکران دارد مجموع
ف��روش ای��ن فیلم را چهار میلیارد و  150میلیون تومان اعالم کرد و گفت« :ایرانبرگر» در
تهران دو میلیارد و  550میلیون تومان و در شهرستانها یک میلیارد و  600میلیون تومان
فروش داشته است.
علی سرتیپی درباره فروش فیلمهای جدیدی که روی اکران رفتهاند ،اظهار کرد« :من
دیگو مارادونا هس��تم» نسبتا از فروش خوبی برخوردار اس��ت ،متأسفانه این فیلم هم هیچ
تبلیغات تلویزیونی و شهری ندارد.

تجهی��زات تولید شدهاس��ت حداقل ب��ه  ۴۰یا ۵۰
س��الن مجهز نیاز داریم که باید به سیس��تم نمایش
سینمای  Dمجهز شود که این سیستم نمایش یک
سیس��تم آمریکایی است .باید تالش کرد از راههایی
این سیس��تم را به دس��ت آورد تا بتوانیم فیلم را با
همان کیفیتی که تولید شده به نمایش درآوریم .از
این نمونهها مواردی وجود دارد و اینگونه نیست که
حاال با دیجیتال شدن و عدم نیاز به مواد اولیه هیچ
نیاز دیگری نداشته باشیم.
جنت��ی درب��اره الزام پیوس��تن به کنوانس��یون
«برن» برای تأمین حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری

برگزار ش��د ،اب��وذر ابراهيميتركمان ،رئيس س��ازمان فرهنگ و
ارتباطات اس�لامي با اش��اره به اهميت و تأثيرگذاري احیاگری و
س��ازندگی واقعه عاش��ورا ،گفت :اجتماع ميليون��ي زائران اربعين
حسيني نشانگر اقتدار جهان اسالم است .در راهپيمايي ميليونها
زائر حس��يني ،ميتوان عش��ق مردم به اباعبداهللالحس��ين(ع) و
اهلبيت(ع) را مش��اهده كرد و بدون ش��ك اين اجتماع به نوعي
عُمق معرفتي امت اسالم محسوب ميشود.

 ۴رویکرد اصلی وزارت ارشاد
برای برگزاری نمایشگاه کتاب
س��ید عباس صالحی رئیس نمایش��گاه کتاب ب��ا بیان این که جامع��ه ایرانی قدر
نمایش��گاه کتاب را میداند گفت :امس��ال نمایش��گاه با چند رویکرد تاسیس��ی و
نمايش�ــگاه
تکمیل��ی همراه اس��ت که وجه بینالمللی آن اس��ت .نمایش��گاه کت��اب و بخش
بینالملل آن باید از عنوان بینالمللیاش حفاظت کند.
صالحی طی یک نشس��ت خبری به همراه مدیران کمیتههای این دوره ،برنامههای نمایشگاه کتاب
را تشریح کرد و به سوال خبرنگاران پاسخ داد.
صالحی در این نشست با ارائه گزارشی اظهار داشت :در این دوره  ۲۴۵۰ناشر داخلی در  ۲۱۶۰غرفه
حضور دارند ۳۰۰ .هزار کتاب داخلی و  ۱۶۵هزار کتاب خارجی و مجموعا حدود  ۴۶۰هزار عنوان کتاب
را در نمایش��گاه خواهیم داش��ت مثل کتابخانهای که طی ده روز در گردش اس��ت .میشود گفت حدود
نیم میلیون کتاب در نمایشگاه امسال حاضر است .وی ادامه داد :در بخش بینالملل از حدود ۱۰۰هزار
عنوان کتاب غیرتکراری التین ۵۰درصد مربوط به س��ال  ۲۰۱۳به اینس��و است و می توانیم ادعا کنیم
در بخش بینالملل چند قدم به جلو آمدهایم .وی در ادامه گفت :نمایشگاه کتاب دریچهای برای اقتصاد
نشر نیست بلکه روزنهای برای گفتوگوی فرهنگی بر مبنای کتاب و نشر است.
رئیس نمایش��گاه کت��اب با بیان این که جامعه ایرانی قدر نمایش��گاه کتاب را میداند گفت :امس��ال
نمایش��گاه با چند رویکرد تاسیس��ی و تکمیلی همراه است که وجه بینالمللی آن است .نمایشگاه کتاب و
بخش بینالملل آن باید از عنوان بینالمللیاش حفاظت کند .صالحی درباره انتخاب کشور عمان به عنوان
مهمان نمایشگاه کتاب گفت :عمان میتواند برای ما پایلوت فرهنگی در منطقه خلیج فارس باشد.
وی درباره رویکرد دوم ارشاد گفت :رویکرد دوم ما عدالت فرهنگی است .نمایشگاه کتاب نمایشگاه
ملی ایران اس��ت با این نگاه چند اتفاق امسال رخ داد .یک روز به استانها اختصاص یافته تا برنامه نشر
خود را معرفی کنند .اهواز به عنوان پایتخت کتاب ایران غرفه مستقل دارد.
صالحی خاطرنش��ان کرد :رویکرد س��وم واگذاری امور تصدیگرایانه است.این اتفاق را پارسال چند
قدم تجربه کردیم اما امس��ال بخش زیادی جلو آمدهایم ۵ .کمیته اصلی نمایش��گاه به اتحادیه ناش��ران
و کتابفروش��ان تهران سپرده شده است.رئیس نمایش��گاه کتاب ادامه داد :رویکرد چهارم توجه به نشر
دیجیتال و الکترونیک است چرا که افق آینده نشر ترکیب نشرالکترونیک و کاغذی است و نشر کاغذی
نمیتواند نشر الکترونیک را نادیده بگیرد.

هفته برای زمان و چگونگی اکران آن هیچ تصمیمی
گرفته نشده است.
فرج��ي همچنين تاكي��د كرده اس��ت كه «در
جلس��ه ديروز هیچ صحبتی پیرام��ون ثبت قرار داد
فیلمهای «قصهها» به کارگردانی رخشان بنیاعتماد
و «خانه دختر» به کارگردانی ش��هرام شاهحس��ینی
و «نهن��گ عنبر» به کار گردانی س��امان مقدم« ،در
دنیای تو س��اعت چند است؟» به کار گردانی صفی
یزدانیان صورت نگرفت».
اين س��خنان در حالي مطرح ش��ده اس��ت كه
در چند روز اخير اخب��ار متعددي درخصوص فيلم
«خانه دختر» در رسانهها منتشر شده است .از جمله
ش��هرام شاهحس��ــینی کارگردان فیلم س��ینمایی
«خانه دخت��ر» در تماس تلفنی با صب��ا گفته بود:
محمد شایس��ته تهیه کننده فیلم سینمایی «خانه
دخت��ر» از س��اعت  ۸روز  ۷اردیبهش��ت با حضور
در محل برگزاری جلس��ه ش��ــورای صنفی نمایش

ب��ا اعضای این ش��ورا به گپ و گف��ت درباره اکران
این فیلم پرداختــه و قرارداد اکران فیلم سینمایی
«خان��ه دختر» به ش��ورای صنفی نمای��ش تقدیم
ش��ده اس��ت .وی با اش��اره ب��ه صحبته��ای اخیر
ایوب��ی مبنی بر این ک��ه اکران هر فیل��م منوط به
در اختیار داش��تن پروانه نمایش است ،تاکید کرد:
ب��ا توجه به اصالحاتی که ش��ورای پروانه نمایش به
فیل��م وارد ک��رده بود تمامی اصالح��ات را در فیلم
انجام دادیم و بر همین اس��اس پروانه نمایش فیلم
س��ینمایی “خانه دخت��ر ” در تاریخ 1393/۱۲/16
به شماره  ۱۷۴۹۲۷/۹۳/۱۵۴توسط شورای صدور
پروانه نمایش سازمان س��ینمایی صادر شده است.
شاهحس��ــینی در اي��ن گفتوگو اع�لام کرده بود:
ما با  ۱۷س��ــینما در تهران قرارداد بس��تیم و تنها
س��ینماهای حوزه هنری و سینماهای شهرداری را
در اختیار نداریم
ب��ه هر تقدير به نظر ميرس��د كمك��م معاونت
س��ينمايي ارش��اد با معضلي جدي به نام انباشتگي
فيلمه��اي مجوز اكراندار مش��كوك ب��ه توقيف در
پش��ت ديوار اكران ميباشد ،و بايد منتظر بود و ديد
كه مديران ارش��اد در اين خصوص چ��ه تدبيري را
پيش ميگيرند.

هم گفت :اگر به معاه��دات بینالمللی نپیوندیم که
نمیتوانی��م از آثارمان دربازاره��ای جهانی حمایت
کنیم اما بحث اصلی این اس��ت ک��ه ما خودمان هم
امروز در حال استفاده از تولیدات خارجی مانند کتب
دانش��گاهی و همین نرمافزارهای کاربردی هس��تیم
آن ه��م بدون پرداخت حقوق مولفانش��ان .ما اگر به
معاه��دات بینالمللی بپیوندیم قطع��اً باید تعهدات
متقابل خود را هم داشته باشیم .وی افزود :باید دید
در مجموع حجم صادرات فرهنگی ما بیشتر است یا
واردات ما و بعد براس��اس آن اگ��ر منافع ما بیش از
ضرر آن بود حتماً باید به این معاهدات بپیوندیم.

ابراهيميتركمان در رابطه با اهداف برگزاري نخس��تين دوره
«جای��زه جهان��ی عكس اربعین» و همگام ش��دن آن ب��ا اجتماع
ميليوني زائران اربعين حس��يني ،گفت :نخستين دوره اين جايزه،
آذرماه سال گذشته به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
در آستانه اربعين حسيني و همزمان با راهپيمايي عظيم دلدادگان
آستان حضرتش از سراسر جهان به سوي كربالي معلي در رشته
عكس در ايران و ديگر كشورها برگزار شد.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ(

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻳﺰﺩ
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ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﺕ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
 -1ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺩﺭ  2ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺭﺩﻳﻒ
1
2

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻒ  ،ﺁﺑﺪﺍﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺪﻫﺎﻯ ﺻﻼﺣﻴﺖ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﭼﺎﻫﻬﺎ

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻳﭗ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﺎﻧﻰ ،
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﻰ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

6/001/216/000

300/040/000

3/350/880/000

221/000/000

 -2ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /42956ﺕ 28493ﻣﻮﺭﺥ  82/8/11ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﻯ
ﺑﻌﺪﻯ ﺁﻥ
 -3ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 12 :ﻣﺎﻩ
 -4ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ  www.yzrw.irﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻳﺰﺩ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ،ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ  ،ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  15ﻣﻮﺭﺥ  94/2/27ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﻣﻮﺭﺥ
 94/2/28ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ.
ﻡ ﺍﻟﻒ469/

ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ

