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اعالم آثار بلند ویدئویی جشنواره فیلم کودک
اس��امی دوازده فیل��م ویدئویی بلند ایرانی که در بیس��ت و 
هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به 

نمایش درخواهد آمد، اعالم شد. به گزارش سینماپرس، ۱۲ فیلم 
بلند ویدئویی امس��ال جش��نواره کودک عبارتند از: اولین عکس 
من )کارگردان: میالد جرموز(، آس��یاب مادری )کارگردان: علی 
امانی(، بچه نش��و )کارگردان: احمد درویش علی پور(، بچه های 

پرواز )کارگردان: مصطفی نظری زاده(، تبس��م گرگ )کارگردان: 
جواد علیزاده(، جشن تکلیف )کارگردان: محمود معظمی(، دکتر 
س��ه س��وت )کارگردان: کاظم راس��ت گفتار(، دیگه تنها نیستم 
)کارگردان: عباس رافعی(، رسم رفاقت )کارگردان: رهبر قنبری(، 

زمان��ی برای بیداری )کارگردان: سیدمحس��ن یوس��فی(، کفش 
)کارگردان: مرتضی آسمانی(، میهمان )کارگردان: بهزاد رفیعی(.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه در اصفهان برگزار می شود.

ــ  موضوع مناقصه : خريد ، حمل ، نصب و راه اندازى وزنه هاى تست تجهيزات (شامل ساخت ، حمل و تحويل وزنه هاى بتنى)
ــ  شرط الزامى متقاضيان:

* مرتبط بودن موضوع اساسنامه شركت با موضوع مناقصه 
* در صورت عدم احراز شرط فوق ، ساير شرايط ارزيابى بشرح ذيل مورد برسى قرار نخواهد گرفت.

1) تجربه و سابقه اجرايى(20 امتياز)                                   2) توان مالى و پشتيبانى (30 امتياز)
3) حسن سابقه در كارهاى قبلى (20 امتياز)                           4) توان تجهيزاتى (20امتياز)

5) توان فنى و برنامه ريزى(10 امتياز)
در صورت عدم اكتساب حداقل امتياز(60) از مجموع موارد فوق ، ساير پاكت (الف ، ب ، ج) توسط كميسيون مناقصه مورد بررسى قرار نخواهد گرفت.

ــ محل ، مهلت و نحوه دريافت اسناد :
از تاريخ 93/06/29 تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1393/07/08 با مراجعه به دبيرخانه امور حقوقى و قراردادها اداره كل بنادر و دريانوردى 
استان خوزستان، بندر امام خمينى(ره) ساختمان مركزى طبقه دوم و ارائه معرفى نامه و اصل فيش واريز وجه به حساب شماره 2176452210007 نزد 

بانك ملى شعبه سيبا بندر امام كد بانك 6991 به مبلغ 200/000 ريال امكانپذير است . وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . 
** ضمنا دريافت اسناد از سايتهاى ( iets.mporg.ir ) ( Bikport.pmo.ir ) نيز امكانپذير است .

ـ محل و مهلت تسليم پاكت پيشنهادها:
مناقصــه گران بايد پاكت پيشــنهادها را تا ســاعت 15:30 روز چهارشــنبه مورخ 93/07/30 بــه دبيرخانه مركزى اداره كل بنادر و دريانوردى اســتان 

خوزستان ـ بندر امام خمينى(ره) ـ ساختمان مركزى ( طبقه همكف ) تسليم و رسيد دريافت نمايند.
ــ محل و زمان بازگشايى پاكت پيشنهادها :

پيشنهادهاى مناقصه گران راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/08/07 در محل دفتر جلسات به ادرس خوزستان ـ مجتمع بندرى امام خمينى 
(ره) ـ ساختمان مركزى ـ طبقه چهارم مفتوح خواهد شد .

ـ سپرده شركت در مناقصه :
مناقصه گران بايد ضمانتنامه بانكى بدون قيد و شرط  و قابل تمديد به دفعات  به مبلغ 61/000/000 ريال      ( شصت و يك ميليون ريال) ، يا اصل 

فيش واريز وجه به حساب شماره 2196452203002 نزد بانك صادرات شعبه تاسيسات بندر امام خمينى (ره) كد بانك 3881 ارائه نمايند.
ــ مدت اعتبار پيشنهاد ها : مدت اعتبار پيشنهادها حداقل بايد 90روز باشد.

ــ آدرس دستگاه مناقصه گزار:
اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان ـ بندر امام خمينى (ره) ـ صندوق پستى 159                    

info@bik.ir :تلفن : 4001 ـ 0652252          فاكس : 2226900 ـ 0651         پست الكترونيكى 
  اداره مربوطه : اداره تعمير و نگهدارى تجهيزات خشكى : 4761 ـ 0652252 

 شماره امور قراردادها :  3054 ـ 2049 ـ 0652252
ـ هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

توضيحات : جلســه پرســش و پاسخ مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1393/07/16 در محل تعمير و نگهدارى تجهيزات خشكى واقع 
در مجتمع بندرى امام خمينى(ره) برگزار خواهد شد.

 آگهى مناقصه 
مناقصه شماره 15598 / ص14

سازمان بنادر و دريانوردى/ اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان – بندر امام خمينى(ره)

روابط عمومى اداره كل بنادر ودريانوردى استان خوزستان  
بندر امام خمينى(ره)

وزارت راه و شهرسازى
سازمان بنادر و دريانوردى

 اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان 
بندر امام خمينى ( ره ) 

جهان كودكي جهاني اس�ت كه فهم آن براي 
بزرگ ترهاي�ي كه از عالم كودكي خود حاال خيلي 
دور ش�ده اند، بس�يار غري�ب و دور از دس�ترس 
است. از همين روس�ت كه بزرگ ترها در مواجهه 
ب�ا كودكان خود با مش�كالتي ج�دي مواجه اند و 
همواره دس�ت به دامان كارشناس�ان و مشاوران 

هستند.
اما ای��ن عالم غریب ب��راي بزرگ تره��ا با تمام 
ناش��ناخته هایش عالمي بسیار س��اده و در دسترس 
اس��ت. به همان س��ادگي که هنوز هم بس��یاري از 
کارتون ها و کتاب هاي کودکانه با گذش��ت س��ال ها 
از تولیدش��ان و تکراري بودنشان میلیون ها مخاطب 
دارند و مس��یر درآمدي و مخاطب داري خود را طي 

مي کنند.
دهه ش��صتي هاي انقالب ایران که بسیاري شان 
عالم کودکي خ��ود را در اضطراب جنگ و تهدید و 
تحریم س��پري کرده اند از جمله گروه هایي هستند 
که ب��ه علت همی��ن مش��کالت دوران کودکي زود 
بزرگ ش��ده اي دارند که هنوز ه��م در عالم کودکي 
و دهه ش��صت س��یر مي کنند. این گروه همان هایي 
هس��تند که حاال بسیاریش��ان پدر و م��ادر کودکان 
امروزي هس��تند که با وجود ش��کاف نس��بي میان 

ایش��ان و کودکانشان، اما در اندیشه کودکي خویش 
و مقایسه آن با کودکان امروز در کشاکش هستند.

همی��ن زمین��ه خوبي ایج��اد مي کند ت��ا براي 
فیلم��ي که هم پ��دران و مادران دهه ش��صتي ها را 
نش��ان مي گیرد و هم کودکان امروز را، بتوان فروش 
خوب حداقل چند میلیاردي را پیش بیني کرد. این 

همان اتفاقي اس��ت که براي ش��هرموش هاي۲  رخ 
داده است.

ح��اال این فیلم در ش��رایطي خوب مي فروش��د 
و حت��ي جایگاه پرفروش ترین فیلم تاریخ س��ینماي 
ایران را که تا به امروز در اختیار اخراجي هاي مسعود 
ده نمکي بوده است، نشان کرده است که مي توان به 

خوبي حضور دو نس��ل کامال متف��اوت از مخاطبان 
را در میان بینندگان ش��هر موش ه��ا دید. پدران و 
مادران و حتي مجردهایي از نسل دهه شصتي ها که 
دست در دست یکدیگر به سینماها مي آیند تا شاهد 
فیلمي خاطره انگیز باش��ند براي خود و شاید جذاب 

براي کودکان امروز.

همی��ن مزیتي ش��ده تا به ام��روز و بنا به گفته 
عل��ی س��رتیپی از تهیه کنندگان ف��روش این فیلم 
»ش��هر موش��ها۲« جمعا در حدود 5 میلیارد و 50 

میلیون تومان در تهران و شهرستان ها برسد.
یادآوري اینکه نخس��تین بار »مدرسه موش ها« 
برای تش��ویق بچه ه��اي  به رفتن به مدرس��ه دهه 
ش��صتي ها در سال ۱360 پخش ش��د و استقبال از 
آن تا ۱05 قس��متي ش��دن به طول انجامید خاطره 
شیرین و شاید کمتر در ذهن مانده اي براي کودکان 

قدیم باشد.
جذابیت مدرس��ه موش ها با آن موش هایي که 
دیگر شبیه موش هاي ترسناک و آلوده کوچه و جوي 
نبودند، آنقدر جذاب بود که »ش��هر موش ها۱« سال 
۱36۴ ب��ه کارگردانی مرضی��ه برومند و محمدعلی 
طالبی س��اخته ش��د و اتفاقا حس��ابي هم گل کرد و 
یک��ي از معدود دوران طالیي گیش��ه س��ینما را در 

سال هاي چنگ به خود اختصاص داد.
کوچ��ك  موش ه��اي  همی��ن  دوب��اره  ح��اال 
دوست داش��تني تالش دارند تا رونق بخش سینماي 
ایراني باش��ند ک��ه خیلي با س��ینماي کودک رونق 
نمي گیرد و کم کاري در این میان بس��یار خودنمایي 

مي کند.

ترديد براي »شهرموشها« از به نام »كودكان« تا به كام »دهه شصتي ها«

بازيگر نقش دانش�جوی هنر در »معراجی ها« 
اين سريال را به كلی متفاوت با نسخه سينمايی اش 
معرفی و تأكي�د كرد س�ريال »معراجی ها« كامال 

جوان پسند و امروزی است.
حدیثه تهرانی بازیگر س��ریال »معراجی ها« که 
این ش��ب ها از شبکه یك س��یما پخش می شود در 
گفت وگ��و با مهر درباره نحوه همکاری با این پروژه 
توضیح داد: دو س��ال پیش مس��عود ده نمکی برای 
کار تازه اش دنبال بازیگر می گشت و من به دفترش 
معرفی ش��دم. او من را دید و بعد از آن ماجرا دیگر 
کسی به من زنگ نزد من هم پیگیر کار نشدم و فکر 
کردم که دیگر سریال ساخته نمی شود تا اینکه سال 
گذشته به من زنگ زدند تا دوباره به دفتر بروم. آنجا 
ده نمکی به من گفت وقتی مرا دیده برای این نقش 

انتخابم کرده است.
وی اف��زود: ای��ن س��ریال ماجرای چه��ار پنج 
دانش��جوی رش��ته هنر است که در دانش��گاه برنده 
جایزه ای ش��دند و قرار اس��ت تندیسش��ان را روی 
س��کو بنا کنند اما یك س��ری افراد مذهبی دانشگاه 
به دنبال این هستند که شهدای گمنام را آنجا دفن 
کنند. این موضوع موجب درگیری بین این دو گروه 
و منجر به بروز ماجراهایی می شود که دانشجوها به 

قصد فرار به سمت شمال بروند.
ای��ن بازیگر ادامه داد: اما آنها مجبور می ش��وند 
که مث��ل راهیان نور به س��مت جن��وب بروند! من 
نقش یکی از این دانشجویان را دارم که خیلی برای 
اهدافش تالش می کند و دختر نس��بتا شیطانی هم 
هست. او دوست دارد حق خودش را بگیرد و از حق 
خودش دفاع کند. این شخصیت آرام و قرار ندارد و 

با این جریان ها همراه می شود.

تهرانی درب��اره میزان جذابیت این س��ریال در 
حالی که مردم فیلم سینمایی آن را دیده اند، تصریح 
کرد: نس��خه س��ینمایی این کار فقط قس��مت های 
فلش بك  سریال ما اس��ت، چون وقتی دانشجو ها به 
سمت جنوب حرکت می کنند یك سری اتفاقاتی رخ 
می دهد که تمام اینها فلش بك هایی اس��ت که یك 
پی��رزن و پیرمرد برای آنها تعریف می کنند. بنابراین 
کسی که نسخه سینمایی را دیده باشد هیچ ضرری 
نمی کن��د چون هیچ ربطی به س��ریال ندارد و کامال 

متفاوت اس��ت. به نظر من سریال جذاب تر از نسخه 
س��ینمایی است چون قس��مت های طنز و شیرینی 

زیادی دارد.
وی تأکی��د ک��رد: فکر می کن��م مخاطب از این 
س��ریال خوش��ش بیاید. خود من با وج��ود اینکه 7 
یا 8 ماه قبل این کار تمام ش��د، اما برای پخش آن 
لحظه ش��ماری می کردم. از طرفی نسخه سینمایی 
مخاط��ب زیادی داش��ت اما غم انگیز تمام ش��د اما 
نسخه س��ریالی این کار جوان پسند و امروزی است 

و ده نمک��ی در فیلمنامه کاری کرد که یکی به نعل 
می زن��د و یکی هم به میخ، کل کل هایی که این دو 

گروه با هم می کنند به نظر من جذاب است.
تهرانی درباره اهداف س��اخت این سریال گفت: 
کارگردان می خواهد کل جامعه را نش��ان دهد. او به 
ش��دت آدم روشنفکری اس��ت و در این فیلم و تمام 
کار هایش می خواهد این را ثابت کند که ما انسان ها 
هیچ کدام با همدیگر مشکلی نداریم و تمام اختالف 
نظرهایی که با هم داریم س��و تفاهم است؛ یعنی اگر 
ب��ه هم فرص��ت توضیح دهیم و ح��رف بزنیم، هیچ 
وقت این مش��کالت پیش نمی آید. کل این س��ریال 

می خواهد بگوید که کسی با کسی دشمن نیست.
بازیگر س��ریال »آسمان همیش��ه ابری نیست« 
یادآور شد: جای سریالی که بتواند با حضور بسیاری 
از بازیگ��ران محب��وب و نکته های طنز تماش��اگر را 
جذب کند و مخاطب را پای تلویزیون بکشاند، خالی 
ب��ود. »معراجی ها« با این هم��ه بازیگر و تم طنزی 
ک��ه در عین جدی بودن دارد، ه��م مخاطب جذب 

می کند و هم در انتقال پیام هایش موفق است.
وی درب��اره عالق��ه اش ب��ه ایف��ای نق��ش در 
س��ریال های طنز اظهار کرد: می کنم که دو یا س��ه 
س��ریال در این قالب بازی ک��رده ام که یکی از آن ها 
»خوش نش��ین ها« بود و  آدمی  نیس��تم که در این 
تیپ بمانم و ادامه دهم چرا که خودم طنز نیس��تم. 
البته در آن س��ریال تجربه خوب��ی با علی صادقی و 

حمید لوالیی داشتم و خیلی چیزها یاد گرفتم.
این بازیگر متذکر شد: آنجا من با پیشکسوت ها 
و بهترین ه��ای طنز کار ک��ردم و یك تجربه کامل و 
جام��ع بود و ای��ن تجربه آنقدر کافی ب��ود که دیگر 
دوس��ت ندارم با کس دیگری طنز کار کنم چون با 

بهترینها کار کرده ام.
تهران��ی در ای��ن باره ک��ه دوس��ت دارد با چه 
کس��انی همبازی ش��ود، گفت: در بی��ن خانم ها من 
خیلی دوس��ت دارم که با گوهر خیراندیش همبازی 
ش��وم و او را به شدت دوس��ت دارم. در بین آقایان 
هم دوس��ت دارم با پرویز پرس��تویی و رضا کیانیان 
کار کنم ت��ا بتوانم از آنها چیزهای زیادی یاد بگیرم 
اما متاس��فانه تاکنون این افتخار نصیبم نشده است. 
من با بسیاری از بازیگرهای خوب همبازی شدم اما 
این افراد از نظر من استاد هستند و دوست دارم در 

کنارشان تجربه کسب کنم.
وی ک��ه ب��ازی در س��ریال »براب��ر اص��ل« به 
کارگردان��ی و تهیه کنندگی جالل الدین دری را به 
تازگی به پایان رسانده، درباره عالقه اش به بازیگری 
توضیح داد: من از بچگی عاشق بازیگری بودم و این 
کار را دوست داش��تم. مهم ترین هدف زندگی ام هم 
بازیگ��ری بود. اما خانواده با این حرفه مخالف بودند 
و خیلی دوست داشتند ادامه تحصیل بدهم. من هم 
در رشته مامایی تحصیل کردم و لیسانس گرفتم. با 
این حال دوره ای را در کالس بازیگری ایران گذراندم 
و بعد از یك تس��ت و یك کار ویدیویی به ابوالقاسم 
طالب��ی برای س��ریال »به کجا چنین ش��تابان« که 

نخسین کار تلویزیونی من بود معرفی شدم.
بازیگر س��ریال در حال پخش »معراجی ها« در 
پای��ان گفت: من هنوز احس��اس می کنم که اول راه 
هستم و آن نقش��ی را که دوست دارم بازی نکردم. 
ش��اید در مسیرش قرار گرفته باشم اما هنوز جایگاه 
خ��ودم را پیدا نکردم. این ب��رای من خیلی با ارزش 
اس��ت چون همین در مسیر قرار گرفت، برای آدم ها 

سخت است.

»شجاع دل«؛ حماسه ای تولیدی با یک فرمول 
هالیوودی!

»ش��جاع دل« فیلم��ی به کارگردان��ی و بازیگری مل 
گیبسون است که داستان شورش یك اسکاتلندی به نام 
والیس را روایت می کند و س��اعاتی پیش از ش��بکه اول 

پخش شد.
فیلم ش��جاع دل در ظاهر یك فیل��م تاریخی درباره 
نخس��تین مبارزه اس��کاتلندی ها علیه پادشاه انگلستان 
است. اما اتفاقات این فیلم چندان سندیت تاریخی ندارد 
و در واق��ع یك اتفاق تاریخ��ی و زندگی یکی از قهرمانان 
تاریخ اس��کاتلند دستمایه ساخت یك فیلم حماسی تمام 
هالی��وودی قرار گرفته اس��ت و در این بی��ن در این فیلم 
بیشتر جنبه های سرگرمی و تکنیکی کار مورد توجه قرار 

گرفته است تا ساخت فیلمی درباره تاریخ اسکاتلند.
نکته جالب توجه اینجاس��ت که درباره ویلیام والیس 
قهرمان تاریخی اس��کاتلند اطالعات بسیار کم تاریخی در 
دست اس��ت و بخش زیادی از داس��تان هایی که درباره 
والیس گفته می شود بیشتر شبیه به افسانه است تا اینکه 
واقعیت تاریخی داش��ته باشد.  ش��اید بخشی از علت این 
اطالعات کم تاریخی مربوط به سال ها سلطه انگلیس بر 
این سرزمین باشد و فاصله تاریخی ۱300 ساله با ویلیام 
والیس نیز مزید بر علت ش��ده است که زندگی واقعی این 

قهرمان اسکاتلندی در هاله ای از ابهام باشد.
همین کمبود اطالعات باعث ش��ده است مل گیبسون 
کارگردان این فیلم و همچنین بازیگر ایفاگر نقش این قهرمان 
نهایت اس��تفاده را در س��اخت این فیلم بکن��د و یك فیلم 
حماسی -هالیوودی بسازد. فیلمی که در جوایز اسکار ۱۹۹6 
توانست در 5 رشته به اسکار دست پیدا کند از جمله اسکار 
بهترین کارگردانی برای مل گیبسون و البته مهمترین فیلم 
اسکار سال ۹6 نیز لقب بگیرد و شاید هم مهمترین فیلم مل 

گیبسون هم به عنوان کارگردان و هم بازیگر تا به امروز.
گفته می ش��ود که ویلی��ام والیس یك اس��کاتلندی 
بوده اس��ت که فرمانده نخس��تین جنگ اس��تقالل طلبی 
اسکاتلندی ها علیه سلطه انگلستان بر اسکاتلند بوده است 
و از همین روی در داستان ها و افسانه های اسکاتلندی از 
جایگاه واالیی برخوردار است. اما در خصوص انگیزه شورش 
والیس سندی در دست نیست. مل گیبسون با نمایش یك 
داس��تان عاش��قانه و اینکه والیس به خاطر ازدواج با دختر 
م��ورد عالقه اش رو در روی حاکم قرار می گیرد داس��تان 
را برای مخاطب عام جذاب کرده اس��ت و علت اصلی یاغی 

شدن والیس را یك داستان عاشقانه نشان داده است.
روایت داس��تان های عاش��قانه حماسی با پس زمینه 
تاریخی در هالیوود س��ابقه ای طوالنی دارد. از جمله می 
توان به فیلم هایی چون اس��پارتاکوس و السید اشاره کرد. 
خصوصا اینکه داستان هایی درباره قرار گرفتن مظلوم در 
مقابل ظالم همواره موفق بوده اس��ت و مخاطب را با خود 
همراه کرده اس��ت. ش��جاع دل نیز با همین فرمول موفق 
و آش��نای هالی��وودی هم در ج��ذب مخاطب موفق عمل 
م��ی کند و هم اینکه نظر بس��یاری از منتقدان فیلم را با 
خود همراه می کند.اس��تفاده از المان های امروزی در دل 
داستان نیز در نوع خودش جالب توجه است به طور مثال 
زمان��ی که والیس را برای اع��دام می برند او مرتبا زیر لب 
می گوید آزادی، مفاهیمی از این دست بدون شك مربوط 
به قرن ها و ش��اید هم دهه های اخیر باشد و ۱300 سال 
پیش از این، چندان خبری از مفاهیم حقوق بشری امروزه 
نبوده است. موفقیت فیلم شجاع دل تا بدانجا بوده است که 
۱۹ س��ال پس از ساختش تبدیل به یك فیلم نوستالژیك 

برای بسیاری از دوست داران سینما شده است.
مل گیبسون کارگردان فیلم شجاع دل با این فیلم تا 
مدتها تبدیل به یکی از ستاره های بسیار پولساز هالیوود 
ش��ده ب��ود و جایگاه وی ب��ا این فیلم آنق��در در هالیوود 
تثبیت شدکه توانست هم رده بازیگر- کارگردانانی چون 

کوین کاستنر و کلینت ایستوود قرار بگیرد.
به غیر از داستان دراماتیك و جذاب این فیلم، شجاع 
دل از طراحی صحنه و لباس بسیار خوبی برخوردار است. 
فضای��ی عمدتا به رنگ آبی و خاکس��تری به خوبی حال 
و هوای اس��کاتلند مرطوب آن دوران را نش��ان می دهد 
همچنین نمادی از س��ردی و سختی زندگی مردم در آن 
دوران است. دوران قرون وسطی که شاید جز سیاه ترین 

دوران ها در تاریخ اروپا باشد.
پایان بندی فیلم نیز به شکلی است که نشان می دهد 
با مرگ ش��خصیت های قهرمانی چون والیس راهشان از 
بین نمی رود و همچنان کس��انی هستند که ادامه دهنده 
راهشان هس��تند خصوصا در صحنه ای که قرار است سر 
والیس از تنش جدا ش��ود او دوست و همراهش مورون را 
در بین جمعیت می بیند و همین حس امید را در لحظه 

مرگ در او زنده می کند. )منبع: سینماپرس(

»معراجی ها«؛ جوان پسند و امروزی

نشست مش�ترک مس�ئوالن جش�نواره بين المللی فيلم 
مقاوم�ت با دكت�ر دارابی معاون س�يما و مديران ش�بكه های 
مختل�ف به منظ�ور هماهنگی و تعامل بيش�تر ب�رای انعكاس 
گسترده تر اين رويداد بزرگ فرهنگی و سينمايی برگزار شد.

عل��ي دارابی معاون س��یما در این نشس��ت ضم��ن تاکید بر 
اهمیت و حساس��یت جش��نواره فیلم مقاومت گفت: کار سخت و 
دشواری را در پیش دارید و واقعا با این گستردگی و تنوع برنامه ها 

باید تبریك و خسته نباشید و خدا قوت گفت.
وی ادامه داد: جش��نواره بین المللی فیل��م مقاومت گفتمان 

سینمای انقالب اسالمی است. گفتمان امام)ره( و گفتمان رهبری 
انقالب است.

معاون سیما خاطر نشان ساخت: مسئله مقاومت، بصیرت افزایی، 
بیداری اس��المی، تقویت اندیشه های ضدصهیونیستی و پاسداشت 
دس��تاوردها و آرمان های دفاع مقدس از اولویت های مشترک ما و 

شماست و ما با هم در این حوزه مشترکاتی زیادی داریم.
وی تصریح کرد:  بواقع، ما در یك س��نگر هستیم و این حوزه 

ها امور و اولویت هایی است که باید پرداخت شود.
داراب��ی با بیان اینکه سیاس��ت ما در رابطه با جش��نواره بین 
الملل��ی مقاومت سیاس��ت کامال حمایتی، همراهی، پش��تیبانی و 

برجسته س��ازی و بازتاب رودیدادهای این جش��نواره فرهنگی و 
س��ینمایی مهم است. اضافه کرد: بدون تردید شبکه های مختلف 
به تناس��ب ظرفیت ها وارد عمل می ش��وند و انش��ااهلل با توجه به 
برنامه گش��ترده مس��ئوالن جش��نواره و عظمت این اتفاق شاهد 

انعکاس خوبی از طریق رسانه ملی باشیم.
در این جلس��ه مدی��ر عامل بنی��اد روایت و دبیر جش��نواره 
مقاومت و مدیران ستادی و مدیران شبکه های مختلف به ارزیابی 
س��ازوکارهای مناسب و موثر برای پوش��ش گسترده تر و انعکاس 

شایسته این جشنواره به تبادل نظر پرداختند.

 کدام یک از این 10 فیلم نماینده ایران 
در اسكار مي شود؟

کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به اس��کار در 
مرحله نخست ۱0 فیلم را معرفی کرد.

کمیته انتخاب فیلم ایرانی ب��رای معرفی به آکادمی 
عل��وم و هنرهای س��ینمایی در مرحله نخس��ت ۱0 فیلم 
»آذر، ش��هدخت، پرویز و دیگران«، »استرداد«، »امروز«، 
»برف«،  »تنهای تنهای تنها«، »چ«،  »خس��ته نباشید«، 
»خط ویژه«، »زندگی مش��ترک آقای محمودی و بانو« و 

»سر به مهر« را برای بررسی بیشتر انتخاب کرد.
بنیاد سینمایی فارابی اعالم کرد، جلسه انتخاب فیلم 
ایران��ی برای معرفی به آکادمی اس��کار ب��ا میزبانی بنیاد 
س��ینمایی فارابی و حضور نمایندگان س��ازمان سینمایی 

و خانه سینما برگزار شد.
اعضای این هیئت عبارتند از: حبیب احمدزاده، امیر 
اس��فندیاری، احمد امینی، آرش امینی، امین تارخ، ایرج 
تقی پور، پرویز ش��یخ طادی، محمدباق��ر قهرمانی و مجید 

میرفخرایی.
ای��ن کمیت��ه، پس از بررس��ی ه��ای تکمیلی جهت 
انتخاب نماین��ده ای برای کش��ورمان از جهات مختلف، 

نتایج بعدی را اعالم خواهد کرد.

نمایش »خانواده تت« در ارسباران 
نمایش " خانواده تت " نوشته ایشتوان ارکنی نویسنده 
اهل مجارستان با ترجمه کمال ظاهری  و کارگردانی نادر 
نادرپور ۲3  ش��هریور تا ۲ آبان  هر ش��ب س��اعت ۲0 در 

فرهنگ سرای ارسباران به روی صحنه می رود .
جلیل فرجاد ، ش��عله پاکروان ، رضا امامی ، آویش��ن 
بیکاپ��ی ، آرش آزاد و زهره وحیدن��ژاد دراین نمایش به 

ایفای نقش می پردازند . 
جشنواره بين المللی فيلم مقاومت گفتمان سينمای انقالب اسالمی است

فرزندان خمینی از فردای عاشورا پرچمدار مقاومت بوده ا ند

رئيس سازمان سينمايی در پيامی به سيزدهمين جشنواره فيلم مقاومت گفت: سينمای ايران اسالمی 
است. سينمايی كه ريشه در خط مقاومت دارد، مفهوم فرات و تشنگی و لبيک يا حسين را می فهمد.

رئیس س��ازمان س��ینمایی در این پیام با تاکید بر اینکه س��ینمای ایران را سینمای مقاومت بنامیم 
گزاف نگفته ایم تصریح کرد: س��ینمای ایران اس��المی است. س��ینمایی که ریشه در خط مقاومت دارد، 
مفهوم فرات و تشنگی و لبیك یا حسین را می فهمد، سینمای ایران و چه جای خوشوقتی که جشنواره 

مقاومت جشنواره همه سینمای ایران است.
در متن پیام رئیس س��ازمان س��ینمایی آمده است: مقاومت یك خط است، یك راه، یك نگاه است. 
راهی پرفراز و فرود، معطر به جای پای ش��هیدان. کربال، نینوا، فرات، تشنگی، یاحسین، لبیك یاخمینی 
و اینك غزه و فلس��طین نش��انه ها و کلیدواژه های این راه اند. و ما از فردای عاش��ورا با افتخار پرچمدار 
مقاومتیم. ما یعنی فرزندان خمینی و خامنه ای اسطوره های مقاومت روزگارمان. و اینك گردهم می آییم 

به نام مقاومت، برای مقاومت جشن می گیریم قرن ها استواری و ایستادگی بر اصول و ارزش ها.
در ادامه تاکید شده است: جشنواره مقاومت بهانه ای است برای رساندن پیام مقاومت به جهان و این 
بار به زبان تصویر، به زبان سینما. اگر سینمای ایران را سینمای مقاومت بنامیم گزاف نگفته ایم. سینمایی 

که کوشیده است روایت گر فتح باشد. سینمایی که در برابر فرهنگ مهاجم مردانه ایستاده است. 
در ادامه یادي از شهداي غزه شده: امسال همنوا می شویم با مردمان سربلند غزه و این جشنواره را 

تقدیم می کنیم به سفره های افطاری که به آسمانها پرکشید و به خون کودکان غزه رنگین شد.

تولید ۶ فیلم سینمایی از سریال موسی)ع(

كارگردان مجموعه تلويزيونی »موس�ی)ع(« گفت: از اين س�ريال، 6 فيلم س�ينمايی با موضوع 
كودكی حضرت موسی )ع(، ازدواج ايشان، داستان خضر و موسی، بقره، برج فرعون و همچنين كل 

داستان زندگی آن حضرت استخراج خواهد شد.
فرج اهلل سلحشور در گفت و گو با فارس گفت: به تازگی ساخت چند فیلم کوتاه را به پایان بردم. این 
فیلم های داستانی از نگاه اخالق گرایانه و ارزشی برخوردار بودند و امیدوارم در جایی که از آنها استفاده 

می شود مورد توجه قرار بگیرد.
وی در مورد پروژه حضرت موس��ی)ع( نیز توضیح داد: این پروژه به دلیل مس��ائل مالی هنوز کلید 
نخورده است و به محض اینکه مشکل بودجه آن حال شود کار ساخت آن را آغاز می کنم. شك ندارم به 

دلیل قصه جذابی که این اثر دارد مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد.
او اضافه کرد: متاسفانه این روزها مشکالت مالی باعث می شود که فیلم ها و سریال های ارزشی ما از روند 
تولید باز بمانند در حالی که ما باید بستر را به گونه ای فراهم کنیم که این آثار ساخته شوند. شك نداشته 
باشید آثاری که  سوژه هایشان برگرفته از مباحث قرآنی است بهترین سفیر ما به شمار می روند و می توانند ما 
را در جهت پیشبرد اهداف مان یاری کنند. وي ادامه داد: سریال »حضرت یوسف)ع(« این روزها از کشورهای 
عرب پخش می شود و خوشبختانه با استقبال گسترده ای از سوی مخاطبان مواجه شده است. دلیلش هم این 
است که این  اثر روایت قرآنی را در دل خودش دارد.  ما در این آثار حتی اهداف مهدویت خودمان را هم جا 

داده بودیم که خوشبختانه این اهداف در حین نمایش در آن کشورها با سانسور مواجه نشد.
سلحش��ور تصریح کرد:هنر بهترین وس��یله برای انتقال فرهنگ و مذهب است و در بسیاری از موارد 
بهتر از س��ایر ارکان ها  می توانیم از آن بهره بگیریم. کش��ورهای مختلف به راحتی با بهره گیری از هنر، 

تفکرات شان را به ما منتقل می کنند در حالی که ما از این  موضوع آن طور که باید بهره نمی گیریم.


