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صاف گاهی وزش باد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس یکی از
مهمترین رویدادهای فصل پاییز امسال را
برگزاری همایــش «زبان و هویت» اعالم
و خاطرنشــان کرد :ایــن همایش روزهای
 ٢٥و  ٢٦آذرماه برگزار میشــود و جزییات
بیشــتر در مورد آن در آینده اطالع رسانی
خواهد شد.
بهزاد مریدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی  فارس اگر چه چند صباحی است که
از زیربار فشار برنامه  های فرهنگی و هنری
فصل بهار و تابســتان خارج شده و استثنائ ًا
بــه نوعی روزهای آرامش پس از طوفان را
به خصــوص پس از بازگشــت از اصفهان
و نشســت مدیــران کل ادارات فرهنگ و
ارشــاد اسالمی  کشــور ســپری می  نماید،
امــا همچنان به فکر اجــرای برنامه  های
فصــل پاییز و بــه خصــوص رویدادهای
مهمی  مانند برگزاری هفته کتاب ،نمایشگاه
کتــاب ،نمایشــگاه مطبوعــات و همایش
زبان و هویت است.
او البته اخبار خوبی را به عنوان سوغات
ســفر به اصفهان با خود به شیراز آورد و از
راه اندازی خبرگــزاری فرهنگ رضوی در
استان فارس خبر داد .تشکیل معاونت قرآن
و عترت از دیگر مسایلی بود که این مسئول
فرهنگی به آن اشاره و اظهار امیدواری کرد
که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
احکام آن به زودی ابالغ شود.
بهــزاد مریدی با بیان ایــن که در آینده
نزدیک  ٣اســتان فارس ،قم و خراســان
شاهد راه اندازی خبرگزاری فرهنگ رضوی
خواهند بود اظهار داشــت :تجربه برگزاری
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افتخاری دیگر برای کارگردان جوان کازرونی؛ مهدی راوش با فیلم
"مات" به بخش مسابقه جشنواره فیلم مذهب امروز ایتالیا راه یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی  اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی  فارس ،فیلم (مات) به نویسندگی وکارگردانی مهدی
راوش ،از فیلم ســازان جوان شهرســتان کازرون ،به بخش مســابقه
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز ایتالیا" راه یافت.
اثر یاد شــده و پنج اثر دیگر از فیلمســازان ایرانی تنها آثار ایرانی
هستند که توانسته اند مجوز حضور در نوزدهمین جشنواره بین المللی"
فیلم مذهب امروز ایتالیا" را به دست آورند.
فیلم "مات" به همراه پنچ اثر دیگر از فیلم ســازان ایرانی ،تنها آثار
کشورمان هستند که توانستند مجوز حضور در بخش نهایی نوزدهمین
جشنواره ی بین المللی فیلم مذهب ایتالیا را به دست آوردند.
فیلــم "مــات" بــه نویســندگی و کارگردانی مهــدی راوش و
تهیه کنندگی روح اهلل راوش ،از هنرمندان جوان و ارزشــی شهرستان
کازرون ،محصول باشگاه فیلم سوره حوزه ی هنری است که با دستان
توانمند هنرمندان گروه رســانه ای تبلیغی دوکوهه فیلم و موسسه ی
فرهنگی هنری برشــنگ ســاخته شده اســت و به بخش مسابقه ی
نوزدهمین جشنواره بین اللملی فیلم مذهب امروز ایتالیا راه یافته است.
در اســفندماه  ،٩٣فیلم "مات" موفق شد در جشنواره کل گراش،
تندیــس و دیپلم افتخار بهترین کارگردانــی (مهدی راوش) ،تندیس
و دیپلــم افتخار بهترین بازیگری مرد (ارشــیا زرین) ،تندیس و دیپلم
افتخار بهترین بازیگری زن (خانم الریجانی) و تقدیر بهترین فیلمنامه
(مهدی راوش) را از آن خود کند.
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احمد  رضا سهرابی

ثبت نام طرح «پائیزه کتاب» در کتابفروشــیهای سراســر کشــور
آغاز شد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از روابــط عمومی  خانه کتاب،
کتابفروشــان میتوانند از تاریخ  ۲۴مهرماه تــا  ۲۴آبان ماه با مراجعه به
سایت خانه کتاب به نشانی  ketab.irدر طرح «پائیزه کتاب» ثبت نام
کنند .طرح «پائیزه کتاب» همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب
جمهوری اســامی  ایران از  ۲۴آبان ماه تا  ۲۴آذر ماه در کتابفروشیهای
عضو این طرح اجرا میشــود و کتابفروشــیهایی میتوانند در این طرح
شرکت کنند که دارای پروانه کسب با تاریخ معتبر باشند.
همچنین کتب آموزشی ،کمک آموزشــی ،نایاب ،افست ،فاقد شماره
شابک و کتابهایی که در سایت خانه کتاب موجود نباشند ،مشمول طرح
مذکور نخواهند بود.
در این طرح سقف تخفیف برای هر کتابفروشی حداقل  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
و ســقف مجاز خرید بــرای هر خریدار حداکثر  ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال اســت.
خریدار میتواند در چند نوبت و از چند کتابفروشی ،کتابهای عمومی  را با
 ۲۰درصد تخفیف و کتابهای کودک و نوجوان را با  ۲۵درصد تخفیف از
کتابفروشیهای عضو طرح «پائیزه کتاب» خریداری کند.
بر اساس این گزارش ،کتابفروشیهای عضو طرح که دارای نرم افزار
فروش هستند ،در صورتی که فایل مشخصات مختصر کتابهای موجود
خود را با فرمت اکســل ارسال کنند ،سقف خریدشان تا  ۵۰درصد افزایش
خواهد یافت .این اطالعات به منظور تسریع در پردازش اطالعات هنگام
فروش خواهد بود .با توجــه به مکانیزه بودن طرح «پائیزه کتاب» ،کتاب
فروشــیها میبایســت مجهز به رایانه بوده و دسترسی کامل به اینترنت
داشته باشند و کتب فروخته شــده میبایست در سامانه مربوط در سایت
( )ketab.irثبت شود.
ثبت مشــخصات کتابهای فروخته شده میبایست آنالین و همزمان
با فروش آن صورت گیرد .ثبت کتاب خارج از زمان خرید تخلف محسوب
شده و موجب مسدود شدن درگاه کتابفروشی خواهد بود .کتابفروشی ملزم
به ارایه دیتای واقعی خریداران بوده و ارایه دیتای جعلی و ساختگی موجب
مسدود شدن درگاه کتابفروشی میشود .کتابفروشیهای عضو طرح ملزم
به نصب پوســتر طرح پاییزه در ورودی و محل قابل رؤیت فضای کتاب
فروشــی تا پایان این طرح هستند .موسســه خانه کتاب متعهد میشود
حداکثــر تا یک ماه بعد از پایان طرح با کتابفروشــیهای عضو این طرح
تسویه حساب کند.
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شیراز میزبان همایش
"زبان و هویت"

برنامه  های دهه کرامت و جشنواره رضوی
باعث شده تا با جدیت برنامه ریزی بیشتری
برای سالهای آینده ،برگزاری جشنواره را
در دستور کار قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای مورد
نظر سازمان متبوع خود در فصل پاییز ابراز
داشــت :پاییز امســال در چند حوزه اصلی
فعالیتهای خود را پیگیری میکنیم که از
آن جمله میتوان به برگزاری هفته کتاب از
 ٢٢تا  ٢٧آبان ماه اشاره کرد.
این مســئول فرهنگی در ادامه از وقوع
چند رویداد مهم در حوزه معاونت فرهنگی
و مطبوعاتــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد

اســامی  فارس خبر داد و گفت :برگزاری
نمایشــگاه کتاب در نهم آذرمــاه یکی از
این رویدادها می  باشــد و همــکاران ما در
بخشهــای مختلف نهایت تــاش خود
را برای معرفی روســتای دوستدار کتاب و
کسب عنوان پایتخت کتاب به کار میبرند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  فارس
با اشــاره به وجود چند روز تعطیل همزمان
با برگزاری نمایشگاه کتاب بیان داشت :این
تعطیالت باعث میشود تا استقبال باالیی
از نمایشگاه کتاب رخ دهد و با توجه به این
که در سال گذشته رتبه نخست را در بحث
فروش و کثرت حضور ناشــران داشــتیم،

شهرام نیا در نشست خبری عنوان کرد؛

حضور  ۲۰۰فعال نشر ایران در فرانکفورت
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی
از حضور  ۲۰۰فعال نشــر ایرانی در نمایشگاه
فرانکفورت و تخصیــص فضای  ۳۰۰متری
برای ایران در نمایشگاه کتاب بلگراد خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،نشســت خبری
حضور ایران در نمایشــگاه بینالمللی کتاب
فرانکفــورت و بلگراد صبح امــروز با حضور
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی و
مدیــرکل همکاریهای فرهنگی ســازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی  برگزار شد.
در این نشست امیرمســعود شهرام نیا در
ســخنانی با اشــاره به اینکه نمایشگاه کتاب
فرانکفورت را باید گردهمایی ســاالنه اهالی
نشر به شمار آورد گفت :امسال سومین سالی
اســت که ایران درقالب یــک غرفه تجمیعی
و بــه نام ایران در این نمایشــگاه حضور پیدا
میکند .غرفه ایران در بخش بزرگســال در
سالن شماره  ۵و در فضایی به مساحت تقریبی
 ۲۰۰متر برگزار میشود و غرفه بخش کودک
نیز در سالن سه و به مساحت تقریبی  ۴۰متر
برپا میشود .در بخش بزرگسال تالش ما این
بود به شــکل و شمایلی قابل دفاع در طراحی
دســت پیدا کنیم و در بخش محتوایی نیز بر
اساس فراخوانی که منتشر کردیم  ۱۱ناشر و
یــک آژانس ادبی و در بخــش کودک نیز ۶

ناشــر و به همراه آنها پنج تشکل نشر شامل
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران؛ مجمع
ناشران دفاع مقدس و مجمع ناشران انقالب
اســام ،انجمن زنان ناشــر و انجمن ناشران
دانشــگاهی نیز در نمایشگاه حاضر به حضور
شدند.
وی افــزود :در این دوره تالش ما این بود
که ناشــران عالقه مند به فعالیت جهانی در
غرفه نشــر ایران حضور پیدا کنند و وظایف
دیگــری مانند طراحــی دکور ،حمــل بار و
هماهنگیها توســط موسســه انجام شد .از
سوی دیگر دوســتان رایزنی فرهنگی ایران
در آلمان نیز امســال با پیشــنهاد ما غرفهای
جــدا ندارند و فعالیــت خــود را در غرفه ما

تجمیع کردهاند.
به گفته شهرامنیا امسال حدود  ۲۰۰فعال
نشــر ایران و  ۱۰نویسنده در نمایشگاه کتاب
فرانکفورت از سوی ایران حضور دارند.
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی
در ادامه با اشــاره بــه برگــزاری روز ایران
نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز گفت :در این
مراسم ویژه ســفیر ایران در آلمان نیز حضور
خواهد داشــت و برای نخستین بار نیز روزی
با عنوان روز ادبیــات کودک برگزار میکنیم
که در مراســم آن آقای فرهاد حســنزاده به
عنوان نامزد دریافت جایزه اندرسن نیز حضور
خواهد داشت.
وی همچنین ارائه پیشنهادهای ایران برای

گرنت و معرفی طرح تاپ(حمایت از ترجمه آثار
ایرانی به سایر زبانها) را از دیگر برنامههای
ایــران در ایــن دو نمایشــگاه معرفی کرد.
شهرام نیا همچنین با اشاره به غرفه ایران در
نمایشــگاه کتاب بلگراد از مساحت تخصیص
یافته  ۳۰۰متری بــرای آن خبر داد و گفت:
طراحی دکور این نمایشــگاه نمادی است از
نگارگری و خطاطی ایرانی و طی برگزاری آن
 ۸نویســنده که در مابین آنها برخی از اهالی
سینما نیز حضور دارند به غرفه ایران میآیند.
وی از حضــور  ۱۱ناشــر ایرانی و اجرای
برنامههــای ویژه بــرای معرفی نمایشــگاه
کتاب تهران ،صنعت چاپ در ایران و معرفی
تصویرگران ایرانی در این نمایشــگاه خبر داد
و افزود ۵۰ :اثــر تصویرگری پس از فراخوان
منتشر شده از سوی انجمن تصویرگران برای
حضور در این نمایشــگاه انتخاب شــده که
توســط دو نفر از تصویرگــران ارائه و معرفی
خواهد شد.
شــهرام نیا همچنین از ارائــه  ۸۰عنوان
کتــاب دو زبانه و  ۲۰۰عنوان کتاب کودک و
نوجوان و نیز  ۲۵۰اثر منتخاب ادبیات معاصر
ایــران و نیز برگزاری  ۳۰نشســت در غرفه
ایــران خبر داد و گفت :تفاهمنامهای میان دو
نمایشگاه کتاب تهران و بلگراد نیز در جریان
حضور ایران در این رویداد امضا خواهد شد.

تالش شبانه روزی همکاران صدا و سیما تحسین ائمه جمعه ،نمایندگان خبرگان
رهبری ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی   و فرمانداران استان را برانگیخت
تاکنون افزون بر صد نفر از مدیران ،مسئوالن
استان انعکاس صدا و تصویر مردم استان فارس
را در رســانه ملی تحســین برانگیز دانسته اند و
در قالب تریبون نمازجمعه ،ســخنرانی ،جلسات
شــورای اداری ،حضوری ،تلفنی و ارسال نامه از
انعکاس شایســته و بی نظیر ارادت مردم فارس
به سیدالشهدا و خاندان اهل بیت علیهم السالم
قدردانی کردند.
آیــت اهلل دســتغیب تولیت آســتان مقدس
احمدی و محمــدی علیهم الســام و نماینده
مردم فارس در خبرگان رهبری :صدا و سیما ی
فارس امسال به مراتب بهتر از سال  های گذشته
عمــل کرد و برنامه  ها غنــی از معرفت حضرت
ابا عبداهلل الحسین علیه السالم بود که نمونه بارز
آن برنامه اشک عشق می  باشد.
آیت اهلل بهشــتی نماینده مــردم فارس در
خبــرگان رهبری :تالش صدا و ســیما هم در
پوشــش عزاداری  ها خوب بود و هم در مباحث
معرفتی خوب عمل کرد.
حجت االسالم والمسلمین موسوی خراسانی
امام جمعه آباده :صدا و سیما در نشر معارف دین
و انعکاس عزاداری  های مردم اســتان بی نظیر
عمل کرد.
حجت االسالم والمسلمین طالبی امام جمعه
اقلید هم کار صدا و سیما را بسیار عالی دانست

وگفت خودم از نزدیک شــاهد خدمت و تالش
زیبــا و با دقت عزیزان بودم کــه به خوبی روح
دینی و اســامی   و شــور و شــعور عزاداران را
منتقل می  کنند.
حجــت االســام والمســلمین ســید رضا
شــاهچراغ امام جمعه گراش :صدا و ســیمای
فارس یک حســینه از عزاداران سیدالشــهدا در
فارس بود که سراسر کشور از آن بهره بردند.
اصغــر فرودی فرماندار گراش :صدا وســیما
در ترویــج فرهنگ عاشــورایی وتعمیق معرفت
حسینی نقش بسیار ارزنده ای داشت.
حجت االسالم والمسلمین دژگام امام جمعه
جهرم :از صدا و سیما که در ارسال صدا وتصویر
عزاداران فارس به همه جای کشــور تالش کرد

تشکر می  کنم
صحرائیان فرماندار ویژه جهرم :صدا و سیما
انصافا سنگ تمام گذاشت.
رضایی نماینده مردم جهرم :پوشــش رسانه
ای عزاداری  هــای فارس نشــان از اراده و عزم
جدی دســت اندرکاران در خدمــت صادقانه با
استان بود
حجت االســام والمســلمین عزیزی امام
جمعه ســعادت شــهر :الحق واالنصاف صدا و
سیما در همه موارد از جمله ارتباط مستقیمی  که
با کربالی معلی ،مشــهد مقــدس و حرم مطهر
حضرت معصومه (س) داشــت نقش خود را به
خوبی ایفا کرد.
برومندی نماینده مردم ارسنجان ،پاسارگاد و

مرودشت :،صدا و ســیما ی فارس در دهه اول
محرم انصافا نقش بی بدیلی داشــت و در اطالع
رسانی به احسن وجه عمل نمود .من به صدا و سیما
نمره  20می  دهم.
احمدی منش فرماندار پاسارگاد :امسال صدا
و ســیما در به نمایش گذاشتن قیام امام حسین
در استان فارس حرکت خوب و زیبنده ای داشت.
حجت االسالم والمسلمین سید نظام هاشمی
  امام جمعه موقت رســتم :صدا و سیما ی فارس
نقش را به خوبی ایفا کرد و با انعکاس شایســته
عزاداری  ها و معارف دینی دشــمنان شــیعه را
مایوس کرد.
ایزدی فرماندار رستم :صدا و سیما در تبیین
حوادث تاریخی عاشورا و انعکاس عزاداری  ها به
نحو مطلوب عمل کرد.
پیام  های تلفنی مخاطبان برنامه  های متعدد
دهه اول محرم نیز سرشــار از قدردانی از دست
اندرکاران برنامه بود.
مخاطبان پخش مســتقیم مراســم عزاداری
شــهرهای فارس را اقدامی  پســندیده دانستند
وموجب آشنایی با آیین عزاداری مردم در اقصی
نقاط استان برشمردند.
گفتنی اســت بیشــترین قدردانی مخاطبان
مربوط به برنامه  های ارتباط مستقیم با کربالی
معلی بود.

انتظار داریم که مجددا ً به این مقام دســت
پیدا کنیم.
مریــدی همچنیــن از اعــام آمادگی
بسیاری از ناشران برای حضور در نمایشگاه
کتاب شــیراز خبر داد و افزود :از هم اکنون
درصدد هستیم تا نمایشگاه با غنا و کیفیت
باالیی برگزار شود و در همین راستا در حال
رایزنی بــا برخی از خطیبان و ســخنوران
مطرح کشور هستیم تا در برنامه  های جنبی
نمایشــگاه لحظات مفیدی را برای مردم و
مراجعه کنندگان رقم بزنند.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی  استان در
ادامه یکی از مهمتریــن رویدادهای فصل
پاییز امســال را برگــزاری همایش «زبان
و هویــت» اعالم و خاطرنشــان کرد :این
همایش روزهــای  ٢٥و  ٢٦آذرماه برگزار
میشــود و جزییات بیشــتر در مورد آن در
آینده اطالع رسانی خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  فارس
در بخــش دیگری از ســخنانش به ادغام
برخی معاونت  های سازمان متبوع خود نیز
اشــاره کرد و افزود :عمــده تغییرات انجام
شــده به دلیل الزامات ســاختاری سازمان
بوده اســت چرا که بر اســاس ساختارهای
جدید سازمانی تمام استانها میبایست از
 ٣معاونــت فرهنگی و مطبوعاتی ،معاونت
هنری و سینمایی و همچنین معاونت توسعه
مدیریت و منابع انسانی برخوردار باشند ،اگر
چه چند استان کشور با رایزنی  هایی که انجام
شده از معاونت قرآن و عترت هم برخوردار
میشــوند که فارس نیز جزواین استانها
خواهد بود.

جنتی:

در روزهای آینده موضوع استعفا
مشخص خواهد شد

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی  در
پاسخ به خبرنگاران در خصوص طرح
استعفایش در رســانه  ها گفت :البته
قرار نیســت در ایــن رابطه صحبتی
کنم اما در چنــد روز آینده همه چیز
مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،
علی جنتی روز یکشــنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات نماینده
مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات و در جمع خبرنگاران
فقط به این جمله در مورد شایعه استعفا و یا رفتن و ماندن خود در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  بسنده کرد.
انتخابات الکترونیک اطمینان بخش است
عضو کابینــه دولت یازدهم با تاکید بــر اطمینان بخش بودن
برگزاری انتخابات الکترونیــک گفت :قبال نیز در هیات نظارت بر
مطبوعات به تفصیل موضوع مورد بررســی قــرار گرفته که یک
سیســتم ایمنی تدارک دیده شــود که انتخابات با اطمینان کامل
برگزار شود .جنتی افزود :خوشبختانه امروز با همکاری بخش  های
مختلف «آی تی» ،این مهم محقق شــده و شاهد برگزاری اولین
دوره انتخابات الکترونیک هستیم.
به گفته وی ،امروز با اینکه حدود یک ونیم ساعت از شروع کار
انتخابات گذشته حضور مدیران مســوول مطبوعات و رسانه  های
اســتان تهران و شهرســتان  ها خیلی خوب ،چشمگیر و نسبتا باال
بوده است .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی  با یادآوری اینکه شش
ساعت زمان می  برد که این انتخابات برگزار شود ،گفت :از واجدان
شرایط می  خواهیم که هر چه زودتر در این انتخابات شرکت کنند.
جنتی ابراز امیدواری کرد امروز میزان رای دهندگان به حد نصاب
بیش از  51درصد تعداد رای دهندگان برسد که نیازی به برگزاری
انتخابات مجدد نباشد.
شــانزدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مســئول در هیات
نظارت بر مطبوعات ،دیروز از ساعت  10تا  16و بصورت الکترونیکی
از طریق ســامانه جامع رسانه  های کشــور ()e-rasaneh.ir
برگزار شد.
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پیرغالمان حسینی
شب پارسی (بازپخش)
صبح دلگشا(زنده)
خبر(23بازپخش)
سریال مدار صفر درجه (قسمت)2
کاشانه مهر(زنده)
نگاه روز(زنده)
قرآن اذان ظهر مناجات
مسابقه تلفنی(زنده)
سخنرانی مذهبی
سینمایی دقایق برخورد (بازپخش)
مستند علم ورزش
گمپ گال(زنده)
اخبار فارس
مستند
قرآن اذان مناجات
مشاورشما(زنده)
سریال مدار صفردرجه(قسمت)2
کاشانه مهر(بازپخش)
اخبار استان
ورزش در فارس (زنده)
شب پارسی(زنده)
اخبار استان
فیلم سینمایی دان 2

