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پایی   اعالم زمان بر
هفتمین جایزه کتاب سال سینمای ایران

هفتمین دوره جایزه کتاب س��ال سینمای ایران با دبیری 
خسرو دهقان یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ در تاالر 

سیف اهلل داد خانه سینما برگزار می شود.
در این مراسم ضمن معرفی و اهدای جوایز تالیف، ترجمه 

و ناشر برگزیده کتاب سال سینمای ایران، آیین نکوداشت یک 
نویس��نده، مترجم، مدرس و منتقد سینمای ایران نیز برگزار 
خواهد ش��د. هفتمین دوره اهدای جایزه کتاب سال سینمای 
ایران با حضور نویس��ندگان، مترجمان، ناشران، سینماگران و 

عالقه مندان به حوزه آثار مکتوب و ادبیات س��ینمائی در خانه 
سینما برگزار می شود.

بنابر این گزارش، حضور دانشجویان و عالقه مندان نیز در 
این آیین بالمانع است.

اولین اکران فیلم س��ینمایی »آن س��وی 
ابرها« ساخته مجید مجیدی در پردیس گيـــــشه

ک��ورش برگزار ش��د و مجی��دی در این 
مراسم بر لزوم اکران خارجی فیلم های ایرانی تاکید کرد.

مجی��د مجیدی پی��ش از آغاز نمایش این اث��ر گفت: فیلم 
سینمایی »آن سوی ابرها« محصول سرمایه گذاری مشترک ایران 
و هند است و برخی از عوامل فیلم همچون حسن حسن دوست، 
محمدرضا دلپاک و مهران کاش��انی از س��ینمای ایران، ما را در 
ساخت فیلم همراهی کردند اما بیشتر عوامل این فیلم از سینمای 

هند بودند و »آن سوی ابرها« نیز در هند ساخته شد.
وی ادامه داد: س��ینمای ایران طی سال های گذشته نشان 
داده اس��ت که ظرفیت های بسیاری دارد و این ظرفیت ها این 
امکان را دارد که بتواند جهانی تر ش��ود و حضور س��ینماگران 

ایرانی در کشورهای دیگر برای فیلمسازی می تواند باعث رونق 
اقتصادی سینمای ایران شود.

کارگردان فیلم »آن سوی ابرها« اظهار کرد: امیدوارم این 
فیلم بتواند برای س��ینمای ایران ظرفیت س��ازی کند و قدمی 
باشد که بتوانیم اندیشه و نگاهمان را به آن سوی مرزها ببریم 
و زمینه ساخت، نمایش و اکران گسترده فیلم های ایرانی را از 

این طریق فراهم کنیم.
وی عنوان کرد: یکی از دغدغه های اصلی من همیشه این بوده 
اس��ت که بتوانیم فیلم های سینمای ایران را اکران جهانی و فراتر 
از جش��نواره ها حرکت کنیم زیرا سینمای ایران در جشنواره های 
جهانی توفیقات زیادی داشته و امروز فرصتی است که سینمای 
ایران از جشنواره های جهانی عبور و به سمت اکران جهانی حرکت 

کند تا آورده فرهنگی و اقتصادی خوبی داشته باشد.

مجيد مجيدی در اولين اکران »آن سوی ابرها«:

دغدغه من اکران خارجی فيلم هایمان است
سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل 

س��پاه پاسداران انقالب اس��المی با صدور درحـــاشيه
پیامی از ابراهیم حاتمی کیا برای فیلم "به 

وقت شام" قدردانی کرد.
در این پیام آمده است:

»س��خنان زیبا، دردمندانه و عاش��قانه جنابعالی در مراسم 
اختتامیه جش��نواره فیلم فجر عالمتی گویا از ش��جاعت، وطن 
دوستی و اخالص شماست و در زمانه ای مطرح شده که دشمن با 
تمام توان درصدد ضربه زدن به شور ایمان و عمق اعتقادات ملت 
ایران است. فیلم به وقت شام در توصیف رشادت ها و مجاهدت های 
فرزندان رشید مدافع حرم، گوشه ای از صحنه توفانی و پرحادثه 
دفاع از عزت، خاک و ناموس مردم مظلوم خاورمیانه را به تصویر 
کش��یده و به مردم بزرگ و عزیز ایران می گوید که چه فرزندان 

پرافتخار و رشیدی در دامن خود پرورانده اند.
اینجانب به عنوان خادم س��ربازان پاکباخته این سرزمین 
که توانس��ته اند در زمانی کوتاه بالیی ب��ه بزرگی داعش را در 
منطقه ریش��ه کن کنند، از جنابعالی بابت زحمتی که کشیده 
و رنجی که در ارائه این تصویر درخش��ان برده اید، سپاسگزاری 
می کنم و آرزوی آن را دارم که دیگر هنرمندان وطن دوست و 

کاردان این کشور نیز در همین مسیر گام بردارند. 
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی وظیفه خود می داند که از 
هر تالش خالصانه ای در این راه، حمایت و به ایجاد پیوند میان 
رزمندگان عرصه جهاد و ش��هادت و فع��االن و فداکاران حوزه 

هنر و فرهنگ یاری برساند. 
توفی��ق روزافزون جناب عالی و س��ایر هنرمندان متعهد و 

انقالبی ایران اسالمی را از خدای بزرگ مسئلت دارم.«

پيام فرمانده کل سپاه به ابراهيم حاتمی کيا:

سپاسگزار رنجی که برده اید هستم

ماجراهای گودی خواندنی شد
»ماجراهای گودی« مجموعه ای درباره مصرف بهینه 
برق اس��ت که پن��ج عنوان از آن به قلم پی��ام ابراهیمی 
و س��ولماز خواجه ون��د از س��وی انتش��ارات فن��ی ایران 

)کتاب های نردبان( وارد بازار کتاب شده است.
این مجموعه هش��ت جلدی درب��اره دخترکی به نام 
»گودی« اس��ت که همراه آقای دانش��مند راهکارهایی 
را ب��رای مص��رف بهینه برق پی��دا می کنن��د. »نگهبان 
جعبه ه��ای پیت��زا«، »المپیک کامپیوت��ری«، »یخچال 
تحریر«، »هم بازی برق خوار«، »گره های سبیل گربه ای« 
عنوان کتاب های این مجموعه است که زهرا محمد نژاد 

تصویرگری آنها را برعهده داشته است.
هرکتاب داس��تانی مج��زا دارد و می توان��د به طور 

مستقل برای کودکان خریداری یا بلندخوانی شود.
هر کتاب ۶ هزار تومان قیمت دارد و مناس��ب گروه 

سنی ۶ تا ۱۲ سال است.

کیهان کلهر و اردال ارزنجان در تاالر وحدت
کیهان کلهر نوازنده کمانچه و آهنگس��از با همراهی 
اردال ارزنجان نوازنده مطرح باغالما ترک تبار، اسفند ماه 

در تاالر وحدت تهران روی صحنه می روند.
کیهان کلهر از چهارم تا دهم اس��فندماه بار دیگر به 
همراه »اردال ارزنجان« در ایران به اجرای برنامه خواهد 
پرداخت؛ این دو هنرمند برجس��ته، آذر ماه سال گذشته 

نیز در تاالر وحدت تهران هنرنمایی کرده بودند.
کلهر در این برنام��ه کمانچه خواهد نواخت و اردال 
با نواختن باغالم��ا او را همراهی خواهد کرد؛ این برنامه 
ب��ا بداهه نوازی براس��اس مقام های ک��ردی غرب ایران و 

موسیقی علوی شرق ترکیه برگزار خواهد شد.
به جز ش��ب اول برنامه چهارم اسفندماه که ساعت 
۲۲:۳0 آغاز خواهد ش��د، ش��ب های بعدی 5، ۶، 7، ۸ و 
۹ اس��فندماه ساعت ۲۱:۳0 و ش��ب آخر دهم اسفندماه 

ساعت ۱۸:۳0 خواهد بود.

فرهنگستان

سینمایی که دنیا را »به وقت غرب« می خواهد
 امین توکلی

س��ینما در اتمس��فر م��ردم ای��ران س��یر نمی کند 
دغدغه های این س��ینما ب��ا دردها و مش��کالت واقعی 
مردمش متفاوت است. در این سینما خبری از کارگران 
معدن یورت نیس��ت، از فقر، فس��اد و تبعیض به عنوان 

زخم های دشمن شادکن سخن نمی گوید.
اولویت این س��ینما به وقت مردم تنظیم نشده است 
چند سال است اطراف کشورمان را آتش فرا گرفته است. 
داع��ش با حمایت رژیم جعلی و کودک کش اس��رائیل و 
پول های کثیف عربستان و برنامه ریزی آمریکا جان هزاران 
انس��ان را با وحش��یانه ترین ش��یوه ها گرفته و امپراتوری 
رس��انه ای دنیا در برابر این همه حقوق پایمال شده بشر 
سکوت می کند و سینمای های ما هم به وقت شام، یمن، 

عراق، بحرین، افغانستان، لبنان و حتی ایران نیستند.
پیشرفت ها را نمی خواهند ببینند و مردم کشورشان 
را ش��اد نمی خواهند، امنیت مردم برایش مهم نیست هر 
چند که خانواده شهید مدافع حرم میهمان این جشنواره 

باشد ولی ماهیت آثارش پشتیبان مدافعان حرم نیست.
گورخواب ها داس��تان تلخ بی عدالت��ی را نمی بیند 
وباید گفت لکه ننگ عقیم س��ازی گورخواب ها بر دامن 
روشنفکرنمای لیبرال س��رمایه داری هنوز نمایان است 
تفکری که که از سگ کشی تنفر دارد ولی کاری به آدم 
کش ها ندارد نمایش حقوق بش��ری که تهوع آور ش��ده، 
درد اعتیاد و آسیب های اجتماعی را نمی بیند ولی برای 

عوارض خروج از کشور ماتم می گیرد.
البته هس��تند هنرمندانی ک��ه برخالف جریان این 
رودخانه در حال تالش��ند ابراهیم حاتمی کیا حرف دل 
مردم را زد که با دیکتاتوری رسانه ای و هیاهویی فضای 
مجازی عده ای سعی می کنند حرف آنها شنیده نشود.

برای س��ینمایی دل مش��غول به نظام سرمایه داری 
فک��ری باید کرد س��ینمایی ک��ه دنیا را ب��ه وقت غرب 
می خواهد و از هیچ تالش��ی برای سیاه نشان دادن وطن 
خ��ود دریغ نمی کن��د باید برای ای��ن »مغزهای کوچک 
زنگ زده« فکری کرد و هنر و سینما را از دست آن نجات 
داد ت��ا »التاری« حرف غیرت بزند »ش��عله ور« دردهای 
واقعی را بگوید و »تنگه ابوقریب« مظلومیت مردم ایران 

را در برابر شعارهای دروغین صلح طلبی علم نماید.
تا س��ینما در »جاده قدیم« حرکت می  کند حرف های 
مردم را نخواهیم شنید و »امپراطور جهنم« همچنان حکومت 
خواهد کرد و به همین دلیل است که در شام پیروزی انقالب 
اسالمی جشنواره دولتی برای آثاری بر علیه انقالب خودش 
کف و سوت می زند و رسانه ملی هم چاره ای جز پخش آن 
ندارد. ولی خوش تر این بود که بعد از واقعیت حضور تماشایی 
م��ردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام نهایی این چنین 
امی��د را در جان جامعه دمید »آینده متعلق به ملت بیدار و 
بصیر ماست، ما مسئوالن باید بکوشیم از ملت عقب نمانیم.«

حسین الهام

خش��ونت پس��ر نوجوانی که 
منتقـد را ميـز  چاقو می کش��د، خواهرش 

خفه و مأمور پلیس را با اسلحه 
می کشد، قابل تقدیر با ۳ جایزه است اما قطع مسیر 
فحشای سازمان یافته خارج از مرزها خشونتی است 
که مسئوالن جشنواره دولت نئولیبرالیسِت لبخند و 
مذاک��ره، آن را در تقابل ب��ا ایدئولوژی و هویت خود 

می بینند و بایکوتش می کنند.
برای شبه روشنفکرانی که آن قدر در غرب زدگی 
خود حل و هضم شده اند که غیرت را تنها در معنای 
حس��ادت در روابط عاطفی و جنسی فهم می کنند، 
بدون شک درک مفهوم »غیرت مقدس« و گستره 
و تجس��م آن در مناسبات فرهنگی و اجتماعی یک 

جامعه دینی دشوارترین امر عقلی است.
برای آنان که براس��اس کلیشه ی  صد ساله ی 
مع��وج، تک��راری و جامانده از کتاب ه��ای صادق 
هدایت، س��ال ها درباره غیرت فیلم ساخته اند و در 
بهترین حالت آن قیصر را روی سرشان حلوا حلوا 
کرده اند، تص��ور چهره ای دوست داش��تنی و مورد 
پسنِد مردم دیندار از غیرت مقدس، ورود به حریم 
ممنوعه است، حریم ممنوعه ای که به دلیل تنبلی، 
رکود فک��ری و فهم زنگ زده آنه��ا از دین و نظام 

اجتماعی آن ایجاد شده است.
چه اینکه اگر کسی حریم این منطقه ممنوعه 
را بشکند، بی عملی آنان بیشتر توی چشم می زند 
و آنه��ا دیگ��ر نمی توانند با تکرار تصویر خش��ن و 
بی منطق و بی مبنا از مردان با غیرت، فیلم بسازند 

و کاسبی کنند.
بر همین مبنا اس��ت که هیات داوران، غیرت 
کور و کینه جوی ُمشتی انس��ان نئاندرتاِل وحشِی 
عصبی در »مغزهای کوچک زنگ زده« را می بینند 
و جایزه ب��اران می کنند و غیرت مقدس، منطقی و 
هدفمن��د آق��ا موس��ی در #التاری را ب��ا صراحت 

بایکوت می کنند.
 غیرت مطلوب ش��به روش��نفکران و کاسبان 
س��ینما برای به تصوی��ر کش��یدن، همین غیرت 
خش��ن و بی مبنای فیلم هومن س��یدی است که 
برای رس��یدن به منش��اء ش��ایعه ای درباره خواهر 
خ��ود چندین نفر را با قم��ه و پتک و زنجیر لت و 
پار می کند و به خاطر یک خطای کوچک، ناموس 
خود را با بند کفش خفه می کند و در باغچه خانه 
چال می کند، نه غیرت آقا موس��ی که برای س��رو 
س��امان گرفتن دو جوان پیش��قدم می شود و دعوا 
و کتک کاری بی جه��ت نامزد و برادر دختر قربانی 
التاری را نکوهش می کند و به دنبال ریش��ه ماجرا 
می گردد و برای قطع ریش��ه فس��اد و بی ناموسی، 
دارایی اش را می فروشد و زندگی اش را می گذارد و 

می رود تا عامل اصلی فحشا را از بین ببرد.
غیرت کور، ناموس خود را متهم می کند، دائما 
به او ش��ک دارد و از سر توهمات مالیخولیایی او را 
مح��دود و زندانی می کند. غیرت مقدس اما ناموس 
خود را محترم می ش��مرد، به او اعتماد دارد و مدام 
او را بازجوی��ی نمی کند و تالش می کند با محبت و 
مردانگی حریم خانواده را حفظ کند و به جای پاره 
تن خود، مرزهای حمایت و پاسداری از حریمش را 

در براب��ر غیر و بیگانه علم کند. و این تصویر همان 
پاشنه آشیلی است که منورالفکرها به سختی نسبت 

به آن حساسند و مدام به آینه اش سنگ می زنند.
حاال به ق��ول س��خنگوی داوران جش��نواره، 
وقتی آقا موس��ی ریش��ه مش��کالت را بی��رون از 
کش��ور می بیند، اشتباه اس��ت. آقا موسای دوست 
داش��تنِی اینها کسی است که به جای آرمانگرایی، 
خاکس��تری باشد و نقص داشته باشد، کسی است 

که پایش بلغزد و ش��ک کند. فیل��م خوب فیلمی 
اس��ت که در آن فقر و فالکت و فرزند ناخواسته و 
پدر معتاد و س��قط جنین و موسیقی زیرزمینی و 
همجنس خواهی و خودکش��ی و ترنس سکشوال ها 
م��وج بزنند و همه چیز را به گردن س��نت و دین 

بیندازد.
یا به قول آن بازیگر تکراری که دس��ت قضا او 
را میان داوران جش��نواره نشانده، محتوای التاری 
خش��ونت و انتقام را ترویج می ک��رد، در حالی که 
آنها دوست داش��تند مذاکره و گفت وگو ببینند! و 
همی��ن هیات داوران به فیلمی جایزه ویژه خود را 
می دهد که تمام س��کانس هایش مملوء از خشونت 

و وندالیسم و آنارشی است.
خش��ونت پس��ر نوجوانی که چاقو می کش��د، 
خواهرش را خفه می کند و مامور پلیس را با اسلحه 
می کشد قابل نمایش و تقدیر با سه جایزه مهم است 
اما قطع مسیر فساد و فحشای سازمان یافته ای که 
از خارج از مرزها هدایتی می ش��ود، خشونتی است 
که مسئوالن جشنواره دولت نئولیبرالیسِت لبخند 
و مذاک��ره آن را در تقابل با ایدئولوژی و هویت خود 

می بینند و بایکوتش می کنند.
اصال عجیب نیست، وقتی غیرت مقدس را تصویر 
کنی و قهرمان کنش گری را که داد مردمش را از بیگانه 
می ستاند به آنها نشان دهی، بی عرضه ها و بی مایه ها و 

بی غیرت ها به تب و تاب می افتند. )فارس(

درباره داوری های جشنواره فيلم فجر

تقدیر از خشونت »مغزهای کوچک زنگ زده« و تقبیح غیرت »التاری«

مفقودى
 NAAP13FE6DJ461163 سند كمپانى(كارخانه)خودرو پژو206 تيپ 5 به شماره ايران72-129ق91 شاسى

ش موتور 160B0063435  به نام حامد احمدى ف محمود مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

كليــه مدارك اعم از ســند كمپانى و برگ ســبز ســوارى پــژو 206 رنگ خاكســترى متاليك مــدل 82 ش موتور 
10FSJ54429983 شاسى 82624515 پالك ايران11-697ن65 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم

اينجانــب هــادى نجفــى مالــك خــودرو پــژو206 بــا شــماره شاســى NAAP03ED6CJ565180 ش موتــور 
14190084992 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس 
ادعايــى درمــورد خــودروى مذكور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خــودرو واقع در 
كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  

انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهى مزايده نوبت اول 
و   9609971984100211 دادنامــه  مطابــق  مدنــى  احــكام  اجــراى   960021 كالســه  پرونــده  در 
9609971984100182 صادره از شــعبه اول حقوقى مياندرود محكــوم عليها1-رمضان رجبى دارابى 2-حوا ثارونى 
به آدرس دارابكال منزل شخصى به پرداخت مبلغ 568650000 ريال بابت مهريه و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه در حق آمنه بخشى كفراتى با وكالت على فتحى و 284325000 ريال هزينه اجرايى در حق دولت محكوم اند. 
محكوم عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك قطعه زمين به مساحت 120مترمربع طبق 
نظريه كارشناسى شماال وصل به كوچه شرقا منزل مسكونى آهنگرى جنوبا به كوچه غربا به متصرفى باغ حاج رمضان، در 
سطح عرصه يك باب اعيانى نوساز به مساحت 110 مترمربع در دو طبقه ،طبقه همكف به صورت مسكونى مورد استفاده 
مى باشــد و طبقه اول تنها اســكلت بتنى آن اجرا شــده و داراى آب و برق و گاز مى باشــد.ارزش ملك عرصه و اعيانى 
610,000,000 ريال برآورد شده ، ملك مذكور در تاريخ 96/12/7 روز دو شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام 
مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده و به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت 
اطالعات بيشتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى 
است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك 
ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده 
توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات 

قانونى خواهد بود.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى مزايده نوبت دوم 
در پرونده كالسه 960267 اجراى احكام مدنى محكوم عليها1-رمضانعلى داداشى ف حسين2-اكبر رمضانى ف بابا 
متضامنا به پرداخت مبلغ يكصدوپنجاه و هفت ميليون و دويست و پنج هزاروچهارصدوبيست شش ريال اصل خواسته 
و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل محكوم اند. محكوم له مطابق تعرفه و خســارت تاخير با ماخذ روزشمار مبلغ سى و 
هفت هزاروششصدوپانزده ريال از تاريخ 1394/3/17 لغايت اجراى حكم در حق بانك رفاه و مبلغ مبلغ هفت ميليون 
وهشتصدوشصت هزاروهفتادويك ريال هزينه اجرايى در حق دولت محكوم است. محكوم عليها تاكنون  نسبت به بدهى 
خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك قطعه ملك و برابر نظر كارشناسى ملك مورد تعرفه شش دانگ عرصه و اعيان به 
مساحت 617/82 مترمربع داراى پالك ثبتى 328 فرعى از 36 اصلى واقع در اراضى بخش 4 ثبت مياندرود در عرصه 
اعيانى احداثى با اسكلت آجرى و سقف چوبى و پوشش ورق موجدار آزبست به مساحت 75 مترربع داراى سه اتاق وتراس 
و سرويس بهداشتى با درب و پنجره چوبى با نماى سيمان كارى با قدمت 40 سال كه داراى اشتراك گاز و برق و آب در 
حال بهره بردارى مى باشد.موقعيت و نوع اعيانى احداثى و زمان ساخت به مبلغ 550,000,000 ريال برآورد شده ،ملك 
مذكور در تاريخ 1396/12/8 روز سه شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده 
و به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشتر به دفتر اجراى احكام 
مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده 
باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده 
بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
نظر به اين كه خواهان نويد افترانى نجف آبادى به وكالت ايمان آقاجان دالور دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت كامران لياليى ف حميد در اين شعبه تسليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالسه 2/1061/16ثبت 
و بــراى تاريخ 97/1/18 ســاعت 9 صبح تعيين وقت گرديده اســت لذا به لحاظ مجهول المــكان بودن خوانده و تقاضاى 
خواهــان و به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج و به خوانده ابالع مى گردد كه در وقت رسيدگى در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دريافت نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نمايد در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمائم ابالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل

شرب  آب  تامين  طرح  فجر،  دهه  اهللا  ايام  بمناسبت 

روستاي لياول سفلي از توابع بخش خورگام شهرستان 

رودبار با حضور مسووالن افتتاح شد.

آيين در  رودبار  روستايي  فاضالب  و  آب  امور   مدير 

قرارگاه  مشارکت  با  که  طرح  اين  از  برداري  بهره   

سازندگي سپاه گيالن اجرا شد، گفت: براي آبرساني 

 به ٦٠ خانوار روستاي لياول سفلي ٨ هزار و ٥٠٠ متر 

لوله گذاري اجرا و يک دهنه چشمه بهسازي شد.

سجاد عزيزي، اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح 

را ٣ ميليارد ريال اعالم کرد.

نماينده  گيالن،  قدس  سپاه  فرمانده  مراسم  اين  در 

مديران  از  جمعي  جمعه،  امام  فرماندار،  مجلس، 

شهرستان رودبار و مردم روستا حضور داشتند.

افتتاح يك طرح آبرساني روستايي شهرستان تالش با 

مشاركت سپاه قدس گيالن

به مناسبت ايام فرخنده دهه فجر، يک طرح آبرساني 

روستايي شهرستان تالش با مشارکت قرارگاه سازندگي 

سپاه قدس گيالن افتتاح شد.

آيين  در  تالش  روستايي  فاضالب  و  آب  امور  مدير 

افتتاح اين طرح آبرساني در روستاي شيرآباد گفت: 

بيش از ٥ ميليارد و ٥٠٠ ميليون ريال براي اجراي اين 

طرح هزينه شد.

شامل  را  طرح  اين  عملياتي  حجم  نظيري،  عباسعلي 

اجراي ١٠ هزار و ٦٠٠ متر لوله گذاري خطوط انتقال و 

توزيع و بهسازي يک دهنه چشمه عنوان کرد و افزود: با 

بهره برداري از طرح مزبور، آب شرب سالم و بهداشتي 

حدود ٦٠٠ خانوار ٤ روستا بطور پايدار تامين شد.

در مراسم افتتاح اين طرح، فرمانده سپاه قدس گيالن، 

و  تالش  شهرستان  مسووالن  و  جمعه  امام  فرماندار، 

مردم منطقه حضور داشتند.

افتتاح طرح آبرسانى به روستاى لياول سفلى با مشاركت سپاه قدس گيالن

نمای نزدیک

 آیا سازندگان "التاری" 
 از دبیرخانه جشنواره فیلم فجر

شکایت می کنند؟
تهیه کنن��ده فیل��م س��ینمایی »الت��اری« در 
تازه ترین پیام توییتری خود س��خن از شکایت از 

دبیرخانه جشنواره فیلم فجر به میان آورد.
محم��ود رضوی نوش��ت: بع��د از صحبت های 
٢ نف��ر از داوران عزی��ز جش��نواره فیل��م فج��ر 
درخصوص ممیزی محتوا به جای داوری و پس��ت 
آق��ای حمی��د فرخ نژاد، ی��ک تیم حقوق��ی به من 
اع��ام کردند براس��اس بند ب ج��زء 1 ماده 10 
قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 شکایت 
از دبیرخانه جش��نواره قطعاً قابل طرح در دیوان 

است و قصد پیگیری دارند.

جشن امضا برای »رهش« در قم
س��ومین جش��ن امضای رمان»رهش« به میزبانی 

شهر قم برگزار می شود
ی��ک هفته پس از انتش��ار تازه ترین اثر داس��تانی رضا 
امیرخانی، س��ومین جشن امضا و رونمایی از آن به میزبانی 
شهر قم برگزار می ش��ود. در این مراسم کتاب »رهش« که 
به تازگی از س��وی نشر افق منتشر شده است با حضور رضا 
امیرخانی در فروشگاه کتابستان رضوی رونمایی خواهد شد.

ای��ن برنامه ام��روز ۲5 بهمن ماه و از س��اعت ۱۶ در 
فروشگاه کتابستان رضی واقع در قم چهارراه شهدا ابتدای 
خیابان صفائیه برگزار می ش��ود. »رهش« نخس��تین اثر 
امیرخانی اس��ت که قهرمان آن یک زن اس��ت. مهندسی 
به ن��ام »لیا« که خانه نش��ین اس��ت و از منتقدان جدی 
س��اختارهای تازه زندگی شهری در تهران است و همین 
مساله زندگی او را با چالش های زیادی روبه رو کرده است.

وزی ینه حوزه هنری برای اکران نور سه گز
مدیر پخش و بازاریابی موسس��ه بهمن س��بز از سه 

گزینه برای اکران نوروز ۹7 نام برد.
 غالمرضا فرجی گفت: با توجه به اینکه آقای حاتمی کیا 
و موسسه اوج تهیه کننده فیلم »به وقت شام« تمایل داشتند 
فیلمشان را موسسه فیلمیران پخش کند، قرار شد پخش 
این فیلم را فیلمیران برعهده بگیرد. وی گفت: به سنت هر 
سال برای اکران نوروزی چند فیلم به عنوان گزینه مطرح 
می شوند، احتماال در جمع بندی اولیه پیشنهاد این موسسه 

»فیلشاه«، »لونه زنبور« و »التاری« هستند.

تولید نرم افزار واجب فراموش شده
نرم افزار »واجب فراموش شده« از مباحث حجت االسالم 
محسن قرائتی است که درباره امر به معروف و نهی از منکر 
اس��ت. از جمله ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
۱- ارائه تفس��یر آیات قرآن با موضوع امر به معروف 
و نه��ی از منکر از زبان حجت االس��الم قرائتی به صورت 
صوتی، تصوی��ری و متنی ۲- ارائه احادیث ائمه اطهار)ع( 
که مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر اس��ت 
۳- بخش هایی از س��خنرانی های ام��ام خمینی)ره(، مقام 
معظم رهبری و ش��هید مطهری درب��اره امر به معروف و 
نهی از منکر 4- پخ��ش 5۱ برنامه درس هایی از قرآن به 
ص��ورت مکتوب و فایل صوت��ی mp۳ که قابل پخش در 
دس��تگاه های پخش خانگی اس��ت 5- ۱۱0 کلیپ کوتاه 
۲-۳ دقیق��ه ای نیز ب��ا موضوعات مختلف درب��اره امر به 
معروف و نهی از منکر و... در این نرم افزار ارائه شده است.

خارک به شبکه مستند می آید
مس��تند »خارک« به کارگردانی مصطفی فرزانه امشب 
ساعت ۲۱ از قاب »گنجینه« شبکه مستند روی آنتن می رود.

»خارک« از مهمترین مستندهایی است که با موضوع 
نفت ساخته شده و مصطفی فرزانه نویسنده، مترجم و از اولین 
اساتید سینما در ایران کارگردانی آن را برعهده داشته است. 
این مستند از نظر تکنیکال جزو فیلم های خوش ساخت به 
ویژه در دوره خود است، فیلم کوتاهی که روند ساخت خط 

لوله خارک گچساران را به تصویر کشیده است.
»خارک« س��ال ۱۳45 تولید ش��ده و گفتار متن و 
تدوین خوب ماه طلعت میرفندرس��کی از اساتید تدوین 

ان روزگار از ویژگی های خوب آن است.
این مجموعه ب��ه تهیه کنندگ��ی و کارگردانی حنیف 
ش��هپرراد در ۲۶ قسمت حدود یک ساعته پخش می شود و 
غالمعلی افشاریه گفتار متن آن را برعهده دارد، آرین مظفری 
نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مستند هستند.


