
گزارش
 امسال جشنواره   ای پرشور 

خواهیم داشت
مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از 
دبیرخانه چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم 

فجر بازدید کرد.
ســیدمهدی جــوادی مدیرعامل بنیاد ســینمایی 
فارابی در گفتگو با ســتاد خبــری چهل ویکمین 
جشــنواره بین المللــی فیلم فجر دربــاره حضور 
کارگردانان کار اولی در این دوره از جشنواره فیلم 
فجر اظهار داشــت: یکی از سیاســت های سازمان 
ســینمایی در دوره جدیــد ســرمایه گذاری  بنیاد 
ســینمایی فارابی و توجه جدی تر به استعدادیابی 
کارگردانان فیلم اولی، همچنین »راه اندازی باشگاه 
فیلم اولی ها در بنیاد فارابی« بوده است. وی ادامه 
داد: تغییر مکانیزم تایید صالحیت کارگردانان فیلم 
اولی، احتماال موجب خواهد شد، امسال نسبت به 
سال های گذشته آثاربیشــتری از کارگردانان فیلم 
اولی در چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر داشته 
باشــیم که تصور می کنم بخش قابــل توجه ای از 
آثار خیره کننده امســال که توجــه مخاطب را به 
خود جلب خواهد کرد، محصول کارگردانان جوان 
و فیلم اولی باشــد که اســتعدادها و سرمایه های  
آینــده ســینمای ما هســتند. مدیرعامــل بنیاد 
سینمایی فارابی با بیان این که جشنواره فیلم فجر 
همواره مورد توجه اهالی سینما بوده است چرا که 
بزرگترین رویداد سینمایی کشور است، مطرح کرد: 
با توجــه به آنچه که در عرصه تولید فیلم شــاهد 
بوده  یا با اهالی ســینما گــپ زده ایم، فکر می کنم 
جشــنواره امسال هم فارغ از جشــنواره دوره های 
گذشته نباشد. دوســتان سینماگر مشتاق هستند 
که جشــنواره فیلم فجر هر چه زودتر شروع به کار 
کند تا کارنامه یک ســال گذشته سینمای ایران را 
در این ماراتن ســینمایی ببینند، بررســی کنند و 
خــود را در معرض ارزیابی قــرار دهند. به همین 
دلیل فکر می کنم امســال هم جشنواره  ای پرشور 
خواهیم داشــت و می توانیم آثار یک سال گذشته 
ســینمای ایران را در آینه چهل ویکمین جشنواره 

فیلم فجر نظاره  کنیم.
جوادی همچنین درباره آثــار قابل نمایش در این 
دوره از جشنواره فیلم فجر، اظهار کرد: برای پاسخ 
به این پرسش باید منتظر نتایج هیات انتخاب بود 
اما آنچه شنیده و شاهد آن در عرصه تولید بوده ام 
بیانگر آن است که امسال با تنوع ژانرهای سینمایی 
روبه رو خواهیم بود که می تواند طیف وســیعی از 
مخاطبان را پوشــش دهد. تصــور می کنم غنای 
ژانــری چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر یکی از 
مزیت های این دوره از جشنواره نسبت به سال های 
گذشته باشد. در حقیقت ژانرهای مختلف از جمله 
درام، دفــاع مقدس، اجتماعی، کــودک و نوجوان 
و ورزشــی می تواند ســبد جذابی برای مخاطبان 
حرفه ای جشــنواره فیلــم فجر فراهــم آورد. وی 
خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم فجر همواره محفل 
و خانه سینماگران بوده چراکه کامالتخصصی است 
و ســینماگران در تمــام اجــزا آن از جمله هیات 
انتخاب و داوری دخیل هســتند. حتی پشتیبانی 
بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینمای 
ایران برای برگزاری جشــنواره فیلم فجر به منزله 
این اســت که خود ســینماگران پیش برنده امورا 

جشنواره فیلم فجر هستند. امید

 برنامه سینمایی »هفت« 
از 12 بهمن  پخش می شود

برنامه »هفــت« در ایام برگزاری جشــنواره فیلم 
فجر از هنرمندان، منتقدان و مسئوالن فرهنگی و 
هنری در حوزه سینما، برای گفت وگو، نقد، تحلیل 

و بررسی فیلم و سینما دعوت می کند.
محمــد تنکابنی تهیــه کننده برنامه ســینمایی 
»هفت« از رونمایی از هویت بصری)لوگو( و پخش 
تیــزر برنامه از آنتن خبر داد و گفت: امســال این 
ویژه برنامه از دو بخش اصلی تشکیل شده؛ در نیمه 
اول برنامه شاهد میزهای موضوعی مبتالبه صنعت 
تصویــر ایرانی هســتیم و در آن موضوعاتی چون 
»ژانرهــای مغفول«، »امر ملــی و هویت ایرانی«، 
»اقتباس و ادبیات« و... پرداخته می شــود. ســعی 
کرده ایــم در فصل جدید برنامــه هفت کمی فراتر 
از مســائل صنفی ســینمای ایران، به آنچه مسیر 
پیش روی صنعت تصویر ایرانی را تســطیح می کند 
بپردازیم. تنکابنی خاطرنشــان کرد: این قسمت با 
حضور کارشناســان مرتبط و مربوطه تدارک دیده 
شــده اســت. تهیه کننده »هفت« ادامــه داد: در 
بخش دوم که بخش اصلی برنامه اســت، میز نقد 
آثار حاضر در جشنواره چهل و یکم را خواهیم داشت 
که با دعوت منتقدان بحث و تبادل نظر خواهد شد. 
برنامــه »هفت« با اجرای بهروز افخمی از دوازدهم 
بهمن ماه تا پایان جشــنواره هر شب ساعت 23 به 
مدت 120 دقیقه به صورت زنده از شــبکه نمایش 

پخش خواهد شد.

 »سرهنگ ثریا« آماده نمایش 
در جشنواره فجر شد

فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی 
عــاج برای حضور در جشــنواره فیلــم فجر آماده 

نمایش شد.
به گزارش روابــط عمومی فیلم، فیلم ســینمایی 
»ســرهنگ ثریــا« بــه نویســندگی و کارگردانی 
لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شــعبانی پس از 
طــی مراحل فنی برای حضــور در چهل و یکمین 
جشــنواره فیلم فجر آماده نمایش شد. »سرهنگ 
ثریا« تازه ترین محصول ســازمان هنری رسانه ای 
اوج اســت کــه از زاویــه ای متفاوت بــه حضور 
 ســازمان مجاهدین خلق )منافقیــن( در پادگان 

اشرف می پردازد.

اخبــــار

علــی کالنتری   جشــنواره فیلم فجر بــه عنوان مهم 
ترین رویداد فرهنگِی کشــور هرســاله با معرفی آثاری از 
ســینماگراِن تازه کار و با تجربه تــا چندین روز و یا حتی 
چندین ماه به بحث اول محافل سینمایی تبدیل می شود. 
امســال هم با وجود برخی نامالیمتی ها و حتی ناسازگاری 
برخی سینماگران با این جشنواره معتبر از تاریخ دوازدهم 
تا بیست و دوم بهمن ماه جشنواره فیلم فجر به قوت خود 
باقی اســت و در پردیس ملت و برج میالد تهران به دبیری 

مجتبی امینی برگزار خواهد شد.
جشنواره فجر همیشه در خود حواشی تلخ و شیرین زیادی 
داشــته اســت و هیچگاه این حواشــی از چشمان تیزبین 
خبرنگاران مخفی نمانده، به همین دلیل فعاالن این حوزه 
همیشــه خاطرات ادوار گذشته و همچنین سیمرغ دارانی 
که به حق و یا حتی ناحق سیمرغ را شکار کرده اند به یاد 
دارند. به همین مناســبت و در آستانه آغاز چهل و یکمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر، نگاهی اجمالی داریم به کارنامه 
10 دوره گذشــته جشــنواره فیلم فجر که قطعا خالی از 

لطف نیست.

سی و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر 1391
»اســترداد«، پروژه ی پر هزینه ای که به کارگردانی علی 
غفاری، تولیدش در چهار کشــور انجام شــد و آنچنان که 
باید و شــاید با اســتقبال منتقدان روبرو نشد ولی با این 
وجود چهار سیمرغ را از آن خود کرد. جشنواره سی و یکم 
آنچنان که انتظار می رفت شاهد فیلم های خوبی نبود ولی 
با این وجود فیلم هایــی همچون »گناهکاران و دهلیز« به 
حقشــان نرسیدند. در این دوره »حمید فرخ نژاد« با وجود 
اینکه عطاران، شــهاب حسینی و صابر ابر در نقش هایشان 

خوش درخشیده بودند، سیمرغ را با خود به خانه برد.

سی و دومین دوره جشنواره فیلم فجر 1392
»رســتاخیز« فیلم احمدرضا درویش در این دوره غوغایی 
بــه پا کرد و بــه جز دو جایــزه بهترین فیلــم و بهترین 
فیلمنامــه اکثر جوایز اصلی و فرعی را تصاحب کرد. بهروز 
افخمی هم توانســت بــا فیلم » آذر، شــهدخت، پرویز و 
دیگران « ســیمرغ بهترین فیلم جشــنواره را از آن خود 
کنــد. رضا عطــاران برای بــازی در فیلم متفــاوت طبقه 
حساس توانست سیمرغ را از آن خود کند و بازی بی نظیر 
 مریال زارعی در فیلم شــیار 143 اولین سیمرغ را برای او 

به ارمغان آورد.

سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر 1393
رخ دیوانه ســاخته ابوالحســن داوودی با وجود فیلم هایی 
همچون »من دیه گو مارادونا« هســتم و »دوران عاشقی« 
توانست 2 جایزه مهم بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را 

نصیب داوودی و همسرش بیتا منصوری کند.
ســعید آقاخانی برای بازی در فیلــم خداحافظی طوالنی 
توانست سیمرغ بهترین بازیگر مرد را بگیرد و باران کوثری 
برای دومین بار در جشــنواره فیلم فجر موفق به کســب 
ســیمرغ بهترین بازیگر زن شــد. در این دوره نیز جایزه 

بهترین فیلم از نگاه مردمی و داوران مشــترکا به یک فیلم 
یعنی »رخ دیوانه« به تهیه کنندگی بیتا منصوری رسید تا 
»رخ دیوانه« موفــق ترین فیلم این دوره از نظر جلب نظر 

خواص و عوام باشد.

سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 1394
سال 1394 را می توان یکی از بهترین سال های 10 سال 
گذشته جشــنواره فیلم فجر دانست، جایی که مهدویان با 
»ابد و یک روز« و با »ایستاده در غبار« جمعا در 18 رشته 
نامزد ســیمرغ شــدند. در این دوره ابد و یک روز بهترین 
فیلــم از نگاه مردمی لقب گرفــت و پریناز ایزدیار بهترین 
بازیگر نقش اول زن و نوید محمد زاده بهترین نقش مکمل 
مرد را از آن خود کردند. این در حالی است که فیلم خوش 
ســاخت »بادیگارد« در این دوره بدلیل درخشش این دو 

فیلم آنچنان مورد توجه قرار نگرفت.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 1395
جشنواره سی و پنجم را اکثر اهالی هنر به یاد دارند جایی 
که بحث داوری ها و اتهام تبانی بســیار داغ شــد و آنقدر 
اوضاع در معرفی نامزدها به مشــکل خــورد که اوج تایید 
و تکذیب ها و تقدیر و تشــکرها قبل و بعد اختتامیه به راه 
افتاد. »بدون تاریــخ بدون امضا«ی وحید جلیلوند بهترین 
کارگردانی و بهترین نقش مکمــل مرد را برای تیم تولید 
به ارمغان آورد، محســن تنابنده برای بازی در فیلم فراری 
جایــزه بهترین بازیگر مرد را برای خــود کرد و همچنین 
لیال حاتمی برای بازی در فیلم »رگ خواب« حمید نعمت 
اهلل موفق شــد جایگزه بهترین بازیگــر نقش اول زن را به 

دست بیاورد.

سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر 1396
»مغزهای کوچک زنگ زده« ســاخته هومن سیدی با 11 
نامزدی تنها برنده بهترین سیمرغ هنروتجربه و سه سیمرغ 
فرعی دیگر در جشــنواره سی و ششــم شد. بهترین فیلم 
جشنواره به »تنگه ابوقریب« رسید و ابراهیم حاتمی جایزه 
بهترین کارگردانی را برای فیلم »به وقت شــام« به دست 
آورد. حمید نعمت اهلل در این دوره نیز با فیلم متفاوت و با 
کیفیت »شعله ور« ناکام بزرگ جشنواره شد و فقط نقش 
آفرینــی متفاوت امین حیایی هیــات داوران را مجبور به 

اهدای یک دیپلم افتخار بازیگری کرد.

سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 1397
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین 
بازیگــر نقش اول مــرد، نقش اول زن، نقــش مکمل زن، 
بهترین چهره پردازی، ســال 1397 به ساخته نرگس آبیار 
یعنی »شبی که ماه کامل شد« رسید. سال 97 سالی پربار 
از لحاظ سینمایی بود جایی که عالوه بر شبی که ماه کامل 
شــد، »متری شش و نیم« ســعید روستایی و »رد خون« 
محمدحسین مهدویان و »سرخ پوست« نیما جاویدی هم 
حضور داشتند که از این حیث و تعداد فیلمهای فاخر می 
تواند رکورددار جشــنواره های ده ســال اخیر باشد. متری 
شش و نیم سعید روستایی در سال 1397 توانست بهترین 

فیلم از نگاه تماشاگران لقب بگیرد.

سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر 1398
مجیــد مجیدی پس از ســال ها با فیلم »خورشــید« در 
این جشنواره توانست ســیمرغ بهترین فیلم را از آن خود 
کند. محمد حســین مهدویان پس از تجربه موفق ساخت 

فیلم های ماجرای نیمروز و ایســتاده در غبار توانســت با 
ســاخت فیلم »درخت گردو« جایزه بهترین کارگردانی را 

با خود به خانه ببرد.
پیمان معادی برای بازی در درخــت گردو جایزه بهترین 
بازیگــر نقش اول، امیــر آقایی برای شــنای پروانه جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، طناز طباطبایی برای بازی 
در »شــنای پروانه« جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
همچنین نازنین احمدی بــرای بازی در فیلم »ابر بارانش 
گرفته« موفق به دریافت ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 

زن شد.
همچنین فیلم شــنای پروانه ساخته رســول صدر عاملی 
توانست در این دوره جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 

را به دست بیاورد.

سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر 1399
همزمانی این جشنواره با شیوع کرونا از مهم ترین اخباری 
اســت که از آن زمــان به یاد داریم. یــک فیلم جنگی به 
نــام »یدو« از کارگردانی جوان توانســت در کمال تعجب 
منتقــدان و مخاطبان جشــنواره، جایــزه بهترین فیلم و 
بهترین کارگردانی ایــن دوره را دریافت کند. رضا عطاران 
برای فیلم »روشــن« ســیمرغ بهترین بازیگــر نقش اول 
مرد و رویا افشــار ســیمرغ بهترین بازیگــر نقش اول زن 
بــرای فیلم »مامان« را دریافت کردند. پوریا رحیمی ســام 
بــرای بــازی در فیلــم »زاواال« و گالره عباســی با فیلم 
»ابلق« برنده جوایز نقش مکمل مرد و زن شــدند. جایزه 
 بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران هم به »ابلق« ســاخته ی 

نرگس آبیار رسید.

چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر 1400
چهلمین دوره جشــنواره که همچنــان متاثر از کرونا بود 
اما این بار با قدرت بیشــتری شــروع به کار کرد. در این 
دوره هادی حجازی فر که به عنوان بازیگر و کارگردان برای 
اولین بار پا به جشــنواره گذاشــته بود توانست »موقعیت 
مهدی« را با تهیه کنندگی حبیب اهلل والی نژاد به سیمرغ 
بهترین فیلم برســاند. رضا میر کریمی بــا فیلم »نگهبان 
شــب« به جایزه بهترین کارگردانی رســید. امین حیایی 
پس از ســال ها برای بــازی در فیلم »بــرف آخر« جایزه 
بهتریــن بازیگر نقش اول مــرد را از آن خود کرد و طناز 
طباطبایی بــرای بازی در فیلم »بی رویــا« به کارگردانی 
آرین وزیردفتری توانســت جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
زن را با خود به خانه ببــرد. بهترین فیلمنامه هم به فیلم 
»علف زار« و کارگــردان فیلم اولی و خوش فکر آن یعنی 
کاظم دانشــی رســید. نکته قابل توجه و حاشیه جشنواره 
ســال گذشته هم حذف سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم 
بود که مورد اعتراض برخی از کارگردان ها و تهیه کننده ها 

قرار گرفت.
حال و در فاصله کمی که تا شــروع جشنواره چهل و یکم 
باقی مانده باید منتظر ماند و دید که قرار اســت امســال 
شــاهد چه فیلم هایی باشــیم و در نهایت سیمرغ بر روی 

شانه چه کسانی خواهد نشست!
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یک دهه با جشنواره فیلم فجر

عصر دوشــنبه سوم بهمن و در ســومین روز از برگزاری جشنواره تئاتر فجر، در 
جریان اجرای نمایش خیابانــی »لیلی و مجنون« در پهنه رودکی، اتفاق جالبی 

رخ داد و یک زباله گرد، به گروه بازیگران این کار پیوست.
به گزارش فارس، عصر دوشنبه سوم بهمن و در سومین روز از برگزاری جشنواره 
تئاتــر فجر، در جریان اجرای نمایش خیابانی »لیلی و مجنون« در پهنه رودکی، 
اتفاق جالبی رخ داد و یک زباله گرد، به گروه بازیگران این کار پیوست. او با حضور 
در این نمایش و همراهی با دیگر عوامل کار، از زندگی خود گفت و تماشــاگران 
را گاه به گریه و گاه به خنده انداخت. یک میلیون تومان دســتمزد، حاصل بازی 

او در نمایش »لیلی و مجنون« بود.
در سومین روز از برگزاری بخش خیابانی چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر هم زمان با داوری اجرای نمایش خیابانی »لیلی و مجنون« به نویســندگی و 
کارگردانی بهنام کاوه از آبادان اتفاقی رخ داد که همه حاضران را ســخت تحت 
تأثیر قرار داد و بار دیگر نشان داد هنر چه جایگاهی دارد و تئاتر و تعامل هنرمند 

این عرصه با مخاطب چه تأثیر عمیق و کارسازی می تواند داشته باشند.
حین اجــرای نمایش خیابانی »لیلی و مجنون« بهنــام کاوه بازیگر و کارگردان 
نمایش متوجه حضور یک زباله گرد در پهنه رودکی می شود و با توجه به موضوع 
نمایشــش که دربــاره زباله گردی و فقر بود، ناگهان کاوه به ســراغ مردی به نام 

رسول می رود تا از او بخواهد در اجرای نمایش او را همراهی کند.
مرد خجالت می کشــد و نمی خواهد بیاید در جمع تماشــاگران و داوران؛ اما با 
صحبت های کارگردان نمایش حس امنیت و صمیمیت می کند و به جمع حاضر 

در پهنه رودکی می پیوندد و بعد از مدتی که نمایشنامه پیش می رود، بهنام کاوه 
به رسول می گوید داستان زندگی ات را برایمان تعریف کن!

همه اشــک را در چشمان رســول دیدند، دیگر از سر خجالت نبود، اشکی که او 
ریخت برای محبت های مخاطبان و هنرمندان حاضر بود، رسول با بغض داستان 

زندگی اش را در چند جمله روایت می کند و ناگهان می رود.
با دور شــدن رســول از محل اجرای نمایش، داوران و مخاطبــان به بهنام کاوه 
اشــاره می کنند که برود دنبال رسول و او را با خود دوباره به محل اجرا در پهنه 

رودکی بازگرداند.
رسول و بهنام بازمی گردند و نمایش، اجرایش را از سر می گیرد.

در پایان اجرا، بهنام کالهش را برداشــت و به ســمت حاضران گرفت تا هدیه ای 
برای رسول در کاله قرار دهند.

بــه گفته حاضران در محل اجرا و بهنام کاوه، بیش از یک میلیون تومان هدیه از 
طرف مخاطبان و هنرمندان تئاتر فجر برای رسول جمع و به او اهدا می شود.

تعامــل با مخاطب و بازی گرفتن از مخاطبان حاضــر در خیابان و محل اجرای 
خیابانی یکی از ویژگی های نمایش های خیابانی است که در اجرای نمایش »لیلی 

و مجنون« در جشنواره تئاتر فجر در مؤثرترین شکل شاهد آن بودیم.
بهنــام کاوه، کارگردان نمایش خیابانی »لیلــی و مجنون« درباره تعامل هنرمند 
تئاتر و مخاطب و ازاین دســت اتفاقات در اجراهــای خیابانی توضیح داد: »چند 
وقتی است که من درباره این نمایش و سوژه آن فکر می کردم. سوژه من خیابان 
و آدم های این خیابان هاست، آدم هایی که در سرما، گرما، باران، برف و... مشغول 

به فعالیت هستند.«
کاوه در مورد حضور رسول در نمایشش هم گفت: »خداوند نظاره گر ما بوده است 
و دســتش را روی سر رسول کشــید که در جمع ما حاضر شد، با او خندیدیم، 

گریستیم و لحظاتی را زندگی کردیم.«
کاوه به داستان این نمایش خیابانی اشاره کرد و گفت: »شخصیت داستان فردی 
خیابان گرد اســت و از دل خیابان و مشکالت مردم که شبانه اتفاق می افتد و در 
بحث اقتصادی به وجود می آید، ســخن می گوید. این فرد قصه خودش را روایت 
می کند، این که چه اتفاقاتی افتاده اســت و این موضوع را می گوید چرا نتوانسته 
 اســت ازدواج کند و به آرزوهای کوچکی که اکنون برای ما تبدیل به آرزوهایی 

بزرگ شده اند دست یابد.«
کاوه جشــنواره فجر را از بزرگ ترین جشــنواره های ایران دانست و گفت: »این 
جشــنواره کامل کننده تمام جشنواره هاســت، وقتی کاری تولید می شــود و به 
جشــنواره فجر وارد می شــود نسبت به دیگر جشــنواره ها یک دیدگاه حرفه ای 
بودن نســبت به اجراها وجود دارد و این موضوع باعث می شــود شما خود را در 

این جشنواره محک بزنید.«

 زباله گردی که برای چند دقیقه بازی 
در تئاتر فجر، یک  میلیون گرفت

دبیر چهل و یکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر گفت: بزرگ ترین تفاوت جشنواره 
امســال با سال های پیش در پوست اندازی تئاتر ایران است. وجود بیش از 110 نمایش 

به واسطه حضور جوانان نخبه در جشنواره، نوید از آینده روشن تئاتر ایران می دهد.
کوروش زارعی، دبیر چهل و یکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر ســوم بهمن ماه 
در اســتودیوی شــبکه جام جم حضور پیدا کرد تا با مجریان برنامه شب نشــینی به 
گفت وگو بنشــیند؛  وی در این برنامه درباره حال و هوای جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر ســخن گفت. زارعی گفت: بزرگ ترین تفاوت جشنواره امسال با سال های پیش 
در پوست اندازی تئاتر ایران است. وجود بیش از 110 نمایش به واسطه حضور جوانان 
نخبه در جشــنواره امســال، نوید از آینده روشــن تئاتر ایران می دهد. آینده  سینما، 
تلویزیون و تئاتر ایران بسیار روشــن است و امسال ما بانوان کارگردان بسیار موفقی 
داشتیم. وی درباره استقبال مردم گفت: خوشبختانه استقبال مردم از جشنواره تئاتر 
فجر بسیار فوق العاده بود و سالن بسیاری از نمایش ها به کلی پر می شدند. در مواردی 
حتی تعداد بازدیدکنندگان به اندازه ای بود که جایی برای نشســتن وجود نداشــت 
و مخاطبان ســر پا بودنــد. او در ادامه درباره ویژگیهای فــردی خود گفت: من اهل 
هرمزگان هستم و سال 72 در 18 سالگی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر آمدم؛ در 
آن ســال با وجود آن که چهارم دبیرســتان مردود شدم اما توانستم ۵ جایزه دریافت 
کنم. اثر من در آن ســال اقتباســی از اوتلو بود و هنوز هنرمندان قدیمی من را با آن 
اثر می شناســند. زارعی ادامه داد: در آن زمان حضور بازیگر زن در تئاتر ممکن نبود 
در نتیجه من برای نشــان دادن ارتباط نقش ها سعی کردم زن را در سایه نشان دهم 
و برای ایجاد ســایه ها کاغد کالک گرفتم. همچنین جایزه نویســندگی، کارگردانی، 

بازیگری، موسیقی این تئاتر به همراه جایزه اثر جوان را برای آن اثر گرفتم.

کوروش زارعی:

امسال سال پوست اندازی تئاتر ایران بود

آگهی مفقودی
اصل ســند مالکیت  برگ ســبز یکدســتگاه تراکتور کشــاورزی به شــماره انتظامی 
۱۵ ۲۹۴ ک ۱۹  و به شــماره شاســی N۳HKTAA۵DFHQ۰۵۱۱۱ و شــماره موتور 
YAW۳۴۰۷C بــه نام حســینعلی قاید حاجی خواجــه لو مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. پارس آباد مغان
********************************************************************

ســند کمپانی سواری سمند مدل ۱386 شــماره پالک ایران6۲-8۹۹د۵6 شماره 
موتور ۱۲۴86۱۹0۴6۱ شــماره شاســی 707۱۱703 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری
********************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت وانت نیســان مدل ۱38۹ شــماره پالک ایران6۲-
۵۵3س۹۴ شماره موتور ۵6۹۹7۱ شــماره شاسی NAZPL140TBN277782 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
********************************************************************

جواز تأســیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشــاورزی به شماره۵86۴۱/ق/۱۲ تاریخ 
8۹/8/۲۹ به نام ســید آرمین قاســمی آهنگرکالیی فرزند ســید حســن به شماره ملی 

۲۱6۲637۵۹6 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. /نوبت اول ساری
********************************************************************

جواز حمل سالح شکاری ساچمه زنی تک لول نیمه خودکار کالیبر۱۲ به شماره بدنه 
0۲8۹-۱۱  شناسه ســالح ۱33۲۵۴۵8 متعلق به علی مهدیان کرانی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پراید صبا جی تی ایکس مدل ۱378 رنگ نوک 
 S1412278615010 مدادی روشن-متالیک شــماره موتور 00۱360۱۲ شماره شاسی
شماره پالک ایران۹۲-7۵3ب۵۲ به نام سیدعلی موسوی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری
********************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری پژو آردی آی ۱600 مدل ۱38۵ رنگ یشــمی 
روغنــی شــماره موتــور ۱۱78۵0۱7۹7۱ شــماره شاســی ۲3۴۱۱8۱6 شــماره پالک 
ایــران7۲-۵۹۵د۲۱ به نام علی اصغر گل بابایی مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می گردد. ساری
********************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید ۱3۲ رنگ سفید روغنی مدل ۱38۹ شماره 
موتور 3۴۴3۵36 شماره شاسی S1422289154883 شماره پالک ایران8۲-۴66ط3۱ 

به نام تیمور بهادری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
********************************************************************

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
فرزنــد  اینجانــب رضــا مجیــدی  التحصیلــی  فــارغ   مــدرک 
قدرت اله به شــماره شناســنامه  23 صادره از ســمنان در 
مقطع کارشناســی پیوسته رشته مدیریت صنعتی صادره 
از واحــد دانشــگاهی ســمنان بــا شــماره 82128370050  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنــده تقاضــا می شــود اصل مدرک  را به دانشــگاه آزاد 

اسالمی واحد سمنان ارسال نماید.  


