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استقرار کامل ترین تیم جلوه  های ویژه
کشور در مجتمع دیجیتال فارس

مدیــر مرکز دیجیتال اســتان
فارس گفت:با کنار هم قرار گرفتن
نخبه  های حوزه دیجیتال و رسانه
در مجتمع دیجیتال اســتان فارس
کامل ترین تیــم جلوه  های ویژه
کشــور و اســتودیوهای آموزشی،
تصویربــرداری و صدابــرداری در
استان راه اندازی شده است.
ساســان حیدرپور مدیر مرکز
دیجیتال استان فارس با اشــاره به اینکه کامل ترین امکانات جلوه  های
ویژه کشــور ،استودیوهای صدابرداری و تصویر برداری و آموزشی در این
مجتمع فراهم اســت ،گفت:با بهره گیری از این ظرفیت  ها توانســته ایم
عنــوان برگزار کننده عنوان برتر جام بازی  های رایانه ای ،مقام برتر مقاله
نویســی در حوزه سواد رســانه ای ،برترین مجتمع دیجیتال در نمایشگاه
رسانه  های دیجیتال کشور شویم.
وی با تشــکر از حمایت  های دکتر بهزاد مریــدی مدیر کل فارس و
بتول معلم رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی  شیراز گفت :هم اکنون
با در کنــار هم قرار دادن نخبه  های حوزه دیجیتال و رســانه در مجتمع
دیجیتال استان فارس توانسته ائیم کامل ترین تیم جلوه  های ویژه کشور
و استودیوهای آموزشی ،تصویربرداری و صدابرداری را راه اندازی کنیم.
وی اظهار داشــت :حاصل این فعالیت  ها کسب مقامات برتر کشوری
از جمله مجتمع دیجیتال برتر کشــوری در نمایشگاه رسانه  های دیجیتال
تهران ،برگزار کننده برتر کشوری جام بازی  های رایانه ای خلیج فارس،
مقام دوم کشوری در انیمیشن سازی و.....بوده است.
مدیر مجتمع دیجیتال اســتان فارس در ادامه بیان داشــت ٤٥ :فیلم
داســتانی و تجربی و مستند در این مجتمع تولید و نرم افزارهای مختلفی
در راستای اقتصاد مقاومتی و آسیب  های اجتماعی در دست تهیه است که
باعث ایجاد تحول در اموزش و پژوهش در حوزه  های مختلف خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت حوزه دیجیتال و رسانه بیان داشت :از طرح  های
ارائه شده و حائز اهمیت در این مجتمع تولید فیلم  های آموزشی و تاکید بر
حفظ ارزش  های دینی و انقالبی با بهره گیری از هنر،بویژه هنر دیجیتال
اســت .حیدرپور یادآور شــد:در واقع در مجتمع دیجیتال فارس در قالبی
جدید به کمک هنر  های مختلف به خصوص هنر دیجیتال ،در فیلم  های
اموزشــی به صورت غیر مستقیم ارزش  های دینی و انقالبی را بخصوص
به نسل جوان یادآور می  شویم.

فروش امتیاز نمایش فیلم جدید لیام نیسون
در برلیناله

فیلم جدیدی کــه با بازی لیام
نیسون ســاخته میشــود موفق
شــد تا در برلیناله همه امتیازهای
نمایشــش را برای مناطق مختلف
جهان به فروش برساند.
به گــزارش خبرگزاری مهر به
نقل از ورایتی ،فیلم تریلر اکشــن
«پودر سخت» با بازی لیام نیسون
تقریبا امتیاز پخش خود را در همه
مناطق جهان فروخت و تنها امتیاز نمایش آن در آمریکا در دست صحبت
اســت .این فیلم که در بازار فیلم برلیناله امتیازهای نمایشــش را عرضه
کرده بود برای  ۹بــازار از  ۱۲بازار بزرگ منطقهای دنیا خریدار پیدا کرد
و قرارداد بســت .داستان «پودر ســخت» در کوههای راکی میگذرد و
کمپانی ســازنده آن «اســتودیو کانال» ضمن تامین همه بودجه ساخت
آن اعالم کــرده توزیع آن را در چهــار بازار بریتانیا ،فرانســه ،آلمان و
اســترالیا-نیوزیلند خودش انجام میدهد .ایتالیا ،اسپانیا ،آمریکای التین،
چین و اسکاندیناوی از جمله بازارهای بزرگی هستند که در برلیناله امتیاز
این فیلم را خریداری کردند .بنلوکس ،لهســتان ،اروپای شــرقی ،یونان،
خاورمیانه ،آفریقای جنوبی ،اندونزی و ســنگاپور دیگر مناطقی هســتند
که شــاهد نمایش این فیلم خواهند بود .در مــورد ژاپن نیز مذاکرات در
مرحله نهایی است.

محمــد رحمانیان ،کارگردان تئاتر و ســینما
در برنامه ســینما هنر و تجربه پیرامون «سینما
نیمکت» صحبت کرد؛ «خاطرات اســب سیاه»
ساخته شهرام علیدی با حضور کارگردان
روز گذشــته با حضور یک منتقد و نویسنده
و کارگردان فیلم «ســینما نیمکت» نخســتین
نشســت نقد و بررسی ســینما هنر و تجربه در
دوره تازه فعالیت این سالن در پردیس سینمایی
گلستان برگزار شد.
در ابتدای این نشست که پس از نمایش فیلم
انجام گرفت ،یوسف آفرینی منتقد سینما و تئاتر
با بیان اینکه «ســینما نیمکــت» حال متفاوتی
نسبت به سینمای کنونی ایران دارد گفت :شاید
بدین خاطر باشد که این فیلم از سوی مخاطب
عام مورد توجه قرار نگرفت.
وی با ایــن توضیح که فیلم آغاز خوبی دارد
و با سکوتی که هوشــمندانه به کار گرفته شده
تداعی تئاتــر برای مخاطب می  کنــد ،افزود:
کارگــردان با اســتفاده و وام گرفتــن از عنصر
سکوت این اتفاق را از تئاتر به فیلم آورده است.
"سینما نیمکت" اصرار به نامکانی و
نازمانی دارد
آفرینی شــیطنت  های فیلمساز را در این اثر
برای پشــتیبانی آنچه در ادامــه دنبال می  کند
دانســت و تصریح کرد :آنچه در ابتدا در سینما
نیمکت به ذهن خطور می  کند نقشــی است که
ناصی نیمکت(علی عمرانی) برعهده دارد و قرار
است سینما را بازی کند.
وی با اشاره به اینکه سینمانیمکت بین تئاتر
و سینما در رفت و آمد است ادامه داد :تئاتری که
در این فیلم روی می  دهد سینماست و گیجی که
میان این دو قرار دارد به خوبی کار کمک می  کند.
آفرینی آنچه در فیلم جریان دارد را داللتی بر
موضوع  های مختلف برشمرد که این اثر را الیه
الیه می  سازد.
او در عین حال گفت :فیلم «سینما نیمکت»
اصرار به نامکانــی و نازمانی دارد و فیلمســاز
اشــاره ای به مکان و زمان داستان نکرده و این
بازیگوشــی  های فیلم بســیار هوشمندانه پیش
می  رود.
آفرینــی ســینما نیمکــت را دارای قابهای
تصویری دلچســبی دانســت و آنــرا به خاطر
بازی  ها و گریم اثری ماندگار برشمرد.
ادای دین به کالسیک  های سینما با تاثیر از
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نیمه ابری و مه رقیق در بعدازظهر افزایش ابر

مارتین موزباخ در شــیراز بــا تمجید از زبان و ادب
فارســی گفت :اروپا بسیاری از داشــتههای خود را از
فرهنگ ایران و زبان فارسی وام گرفته است.
به گزارش ایســنا بر اساس خبر رســیده ،مارتین
موزبــاخ داســتاننویس معاصر آلمــان و برنده جایزه
ادبی "جورج بوخنر" در جمع داستاننویســان شیراز به
داستانخوانی پرداخت.
در آغاز این نشســت کوروش کمالی سروستانی در
معرفی این نویســنده گفت :مارتین موزباخ نویسندهای
اســت صاحب ســبک در ادبیات معاصــر آلمان و از
عالقهمنــدان به فرهنــگ ایرانی و زبان فارســی به
گونهای که شــیفته حافظ و ســعدی شــاعران بزرگ
شــیراز است و از تاثیر آنان بر شعر کالسیک آلمانی به
ویژه آثار گوته  ،هاینه و اگوست فون پالتن سخن گفته
اســت .وی تاکنون  ۱۱رمان خلق کرده و در داســتان
کوتاه نیز آثاری آفریده اســت .طنز ،اسطوره ،مذهب،
داســتانهای پیامبران و زندگی واقعــی مردم و آداب
و رسومشــان در آثارش مورد توجه قرار گرفته اســت.
در ادامه مارتین موزباخ بخشی از داستان "کریسمس
در شــهر ناپل" را برای حاضــران خواند و در    باره این
داستان و ســبک خود و ادبیات آلمان گفت :این ماجرا
بخشــی از رمانی اســت در    باره آداب و رسوم مردمان
ناپل .در این داســتان عادات مردم ســرزمین ناپل به
گونهای توصیف میشــود که اگرچــه واقعی و حقیقی
هستند ،اما به چاشنی طنز آمیختهاند.
او در    باره این داســتان افزود :داســتان تولد عیسی
مسیح و جشــن کریسمس که در خانههای مردم ناپل
با حساسیت برگزار میشود به ظرافت توصیف شدهاند.
در این داستان از باور مردم در    باره ساخت مجسمههای
بســیار از عیســی و مریم مقدس و حضرت یوسف یاد
شده و فرشــتگانی که در خانهها حضور دارند همراه با
این مجسمهها و نیز ســمبلها و نمادهایی از تصاویر
حیواناتی چون گربه و موش و ماهی و ...دیده میشوند
که به گونهای متداول و مرســوم در زندگی و رسوم و
جشنهای آنها جریان دارند.

در شیراز انجام شد

تمجید «مارتین موزباخ»
از زبان و ادب فارسی

ابوتراب خســروی داســتاننویس و برنــده جایزه
"کتاب ســال" و "جالل آل احمد" در ادامه نشســت
در    باره آثار مارتین موزباخ گفت :خوشبختانه در ایران ما
با نویسندگان بزرگ آلمانی همچون توماس مان ،کافکا
و آثار ترجمهشدهشان همچون "کوه جادو" و "یوسف
و برادران" آشنایی داریم و دیدار با یک نویسنده معاصر
آلمانی نیز برایمان غنیمت است.
او در    بــاره داســتان مارتین موزبــاخ گفت که این
داستان به نوعی تحلیل یک اسطوره به زبان آرکائیک
است و به نوعی به توصیف آداب و رسوم سنتی مردمان
ناپل میپردازد و از این حیث ،یعنی تحلیل اسطورهای
با زبــان آرکائیک با آثار برخی از نویســندگان ایرانی
همسویی دارد.
در ادامه ســیروس رومی  روزنامهنگار و نویســنده
گفت :این داســتان چنــان با حقایق دنیــای امروزی
در پیوند اســت که گویی همــه توصیفات آن برای ما
قابل لمس است .تصویرســازیهای این داستان بدیع

"سینمانیمکت" در شیراز نقد شد
گیجی خوشایند مخاطب

نقاشی  های "اندرو وایت"
در ادامه محمد رحمانیان پیرامون قاب  های
فیلم گفــت :پیش از آغاز فیلمبــرداری با تورج
منصوری به این نتیجه رسیدیم که از تصویرهای
حاصل از فیلمبرداری روی دست پرهیز کرده و
به خاطــر ادای دین به ســینمای کالســیک
تصویرها با اســتفاده از ســه پایه گرفته شوند.
کارگــردان «ســینما نیمکــت» در عین حال
دیدن تعدادی از نقاشی  های «اندرو وایت» را در
شیوه قاب بندی  های این فیلم بی تاثیر ندانست
و یادآور شــد :کارهای این نقــاش واقعگرای
آمریکایی در اواســط قرن بیســتم از راه نشان
دادن شــمایل  هایی از کارخانه  ها بدون اشــاره
مســتقیم به فقر حاکم بر جامعه در پالن  هایی
عمدا مورد استفاده قرار دادیم تا یادآور آن فضا
باشد.
رحمانیان پیرامون نســبت سینما و تئاتر در
«ســینما نیمکت» با بیان اینکه این دو آنچه را
که دارند از یکدیگر استخراج کردند تاکید کرد:
نمای کلوزآپ آنچه است که در تئاتر به واسطه
نور موضعی مورد اســتفاده قــرار گرفته و حتی
«فید» شــدن تصویر هم بخشی از آنچه که در
تئاتر است که در ادامه به سینما راه پیدا می  کند.
کارگــردان تئاتــر موزیــکال «ترانه  های

قدیمــی» با تاکید بر اینکــه در هیچ تئاتری در
جهان «فیکــس فریم» وجود نداشــته ،این را
برگرفته از ســیاه بازی دانست که به هنر هفتم
هدیه شد.
وی با اشــاره بــه اینکه در ســینما نیمکت
از قصه گویی به شــیوه «گوســانها» در ایران
باســتان عمل کرده تصریح کرد :قصه گویی از
گذشته  های دور در ایران وجود داشته که بعدها
بــه غرب راه پیدا می  کنــد؛ این فیلم در حرمت
گذاری و بزرگداشت «گوسانها» است.
رحمانیان که در سینما نیمکت ادای دینی به
آثار نامدار سینما کرده نخستین فیلمی  را که در
نمای نخست مورد اقتباس قرار داده «جاده» اثر
به یادماندنی فدریکو فلینی عنوان کرد و افزود:
«ســینما نیمکت» ادای دین به آثار کالسیک
ســینمای جهان و ایران است که دست کم در
 ۱۰جای آن اشاره به آثار کالسیک ایرانی دارد.
کارگــردان تئاتــر «ترانه  هــای محلی» در
بخشــی از این نشست که همراه با پرسش  های
مخاطبان برگزار شــد پیرامون تغییر پایان بندی
فیلم  هــای مطرح ســینمای جهــان در ایران
توضیحی داد و گفت :پیشــینه دســت بردن در
پایــان فیلم  های ســینمایی در حالیکه پیش از
انقالب با اثری از سام پکین پا با عنوان «فرار

کریم لکزاده:

«کله سرخ» سال آینده اکران میشود

کارگردان «کله سرخ» از برنامه ریزی برای
حضــور این فیلم در جشــنواره  های بینالمللی
سخن گفت.
کریم لکزاده کارگردان «کله ســرخها» در
گفتگو با خبرنــگار مهر در    باره زمان اکران این
فیلم گفت :همان زمانی که می  خواســتیم این
فیلم را در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به
نمایش بگذاریم تمام کارهای ســاخت آن را به
طور کامــل انجام دادیم اما هیات انتخاب گروه
«هنر و تجربــه» ترجیح دادند فیلم  هایی را که
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در بخش سودای سیمرغ هستند در بخش ویژه
قرار دهند و حتی «کله ســرخ» را الیق حضور
در بخش جنبی هم ندانستند.
وی افزود :به هر حال این فیلم آماده نمایش
است و ما در حال برنامه ریزی برای اکران  های
بین المللی آن هســتیم ،همچنین در نظر داریم
«کله سرخ» را سال آینده در سینماهای «هنر و
تجربه» به نمایش بگذاریم.
لک زاده عنوان کــرد :البته ما برای پخش
بین الملل آن هنوز با پخش کننده  ها به صورت
قطعی قرارداد نبســتیم .ایــن را هم باید بگویم
که به نظرمان این فیلم برای «کن» مناســب
نبود بــه خاطر همین آن را به این جشــنواره
نفرســتادیم اما در نظر داریم «کله سرخ» را به

جشنواره  های مهم پیشرو ارسال کنیم.
این کارگردان با اشاره به نامه ای که پیش از
برگزاری ســی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به
مسئوالن گروه «هنر و تجربه» نوشته بود ،بیان
کرد :در آن زمان من نامه ای در    باره نحوه نگاه
شورای سیاســتگذاری «هنر و تجربه» نوشتم.
بایــد بگویم که مســئوالن «هنــر و تجربه»
علیرغم وظیفه ای که بــر دوش دارند ،عالقه
زیادی به ســینمای بدنه غیر هنر و تجربه ای
دارند .برهمین اساس حتی من چند بار خواستم
با دبیر شورای سیاســتگذاری «هنر و تجربه»
صحبت کنم اما او زمانی را برای صحبت کردن
به من اختصاص نداد بــه همین دلیل من این
نامه را نوشــتم .جالب این است که حتی بعد از

و کامل اســت و خواننده را به خوانــدن ادامه مطلب
ترغیب میکند .ویژگی در خور این داســتان پرداختن
به حادثههای آشنایی همچون مغولها ،چنگیز ،یوسف
و ....است که بدین ترتیب خواننده فارسی زبان را برای
خواندن مطلب بر سر شوق میآورد.
سپس محمد کشاورز داستاننویس و برنده"جالل
آل احمد" و "کتاب سال" با بیان این نکته که به دلیل
آشنایی با آثار نویسندگانی آلمانی زبان همچون کافکا،
گونتر گراس و توماس مان امروز بسیار خوشحالیم که
رماننویسی معاصر از آلمان را مالقات میکنیم در    باره
داستان مارتین موزباخ گفت :این داستان از یک سو با
بیانی طنزگونه و از دیگر سو با تکیه بر آداب و رسوم و
فرهنگ عامه مردمانی نوشته شده که عقاید مذهبی و
ســنتی برایشان اهمیت دارد؛ او مردمانی را به تصویر
کشیده که مسائل مطرحشده در داستان آنها با مذاق و
سلیقهشان سازگاری دارد.
او در ادامه افزود :با توسعه فرهنگ و آثار ادبی از این

مرگبار» کلید خورد ،پس از انقالب
ســال  ۵۷با فیلم «داســتان ســیاوش» و
تغییرهایی کــه در دوبله و پایــان بندی انجام
گرفت بارها در دهه  ۶۰خورشــیدی تکرار شد
که توسط تلویزیون این پایه گذاری می  شود.
رحمانیان در    بــاره اینکه نخســتین تجربه
فیلمسازی او محدود به مخاطب ایرانی می  شود
اظهار کرد :وقتی این فیلم را می  ســاختم به این
فکر نکردم که بــرای ایرانی  ها یــا خارجی  ها
می  سازم زیرا می  خواستم تاریخ را ثبت کنم البته
این فیلم در کشــورهای کانادا ،آمریکا و ایتالیا
تجربه حضور در جشنواره  ها را داشته و به همین
اندازه هم پرسش بر انگیز بوده است.
"ســینما نیمکت" بســیار مدیون
«سینماپارادیزو» است
کارگردان «ســینما نیمکت» آن را بســیار
مدیون فیلم «سینماپارادیزو» دانست و در عین
حــال آنرا در ارتباط با مخاطب غیر ایرانی کم و
بیش موفق عنوان کرد.
رحمانیــان درخصوص اکــران محدود این
اثر در ســینماها گفت :تمامی  پخش کننده  های
فیلم در کشور سینما نیمکت را بایکوت کردند و
چنانچه گروه هنر و تجربه پا پیش نمی  گذاشت
امکان اکران آن وجود نداشت؛ برای اکران این
فیلم بعضی جاها التماس و خواهش کردم و اگر
گروه هنر و تجربه نبود نمی  توانستم اکران فیلم
را آغاز کنم.
وی همچنین نســخه ای که اکران آن آغاز
شــده متفاوت از آنچه در برخی ســانس  های
تهران به روی پرده رفته عنــوان کرد و افزود:
 ۸دقیقه فیلم به اصطالح ســوهان کشیده شد
تا مورد پســند تماشــاگران قرار گیــرد و آنچه
در شــیراز اکران می  شــود به اصطالح نسخه
کارگردان است.
نویسنده و کارگردان فیلم «سینما نیمکت»
پیرامــون نقش َملی(مهتاب نصیرپور) در این اثر
گفت :ترکیب زن-مادر را از آثار چخوف گرفتم
زیرا زن  هــا در آثار این نویســنده بزرگ روس
افزون بر زن بودن خاصیت مادرانه هم دارند.
در ادامه نشست  های هفتگی نقد فیلم ،سینما
هنر و تجربه شیراز ،چهارشنبه  ۲۷بهمن جاری
ساعت « ،١٦خاطرات اسب سیاه» ساخته شهرام
علیــدی با حضور کارگردان و یوســف آفرینی،
منتقد را نمایش می  دهد.
آن نامه هم آقای علم الهدی وقت دیداری نداند
اما به هر حال آن نامه به دســت خیلی از افراد
رسید و بسیاری با آن هم نظر شدند.
وی اضافــه کرد :با توجه بــه اینکه چرخه
فعالیــت علیه معترض از خــود اعتراض زودتر
عمل می  کند من توقعی نداشــتم که بعد از آن
نامه کسی از من حمایت کند اما خوشبختانه نقد
من به گوش بسیاری از دوستان رسید.
لک زاده در پایان گفت :گذشت زمان درست
یا غلط بودن این سیاســتگذاری  ها را نشــان
می  دهد چون بــه هر حال فیلم  هایی که برای
نمایش در جشنواره فیلم فجر انتخاب نشدند در
جشــنواره  های دیگر حضور پیدا می  کنند برای
مثال فیلم «تمارض» به کارگردانی عبد آبست
به بخش فورم جشنواره برلین راه یافت در حالی
که جشــنواره ما آن را نپذیرفت .امیدوارم روزی
نرسد که مســئوالن به شکل رســمی  بگویند
پشیمان هستیم.

قبیل میتوان به تبادل تکنیک ،فرم و اندیشه در داستان
میان ملــل مختلف از جمله ایــران و آلمان پرداخت.
در ادامه نشســت طیبه گوهری داســتاننویس نیز
گفت :مراســم مذهبــی و آیینی که در ایــران برگزار
میشود همانند مراسم تعزیه و عزاداری عاشورا ،اشارتی
است همچون واقعه میالد مسیح و جشن کریسمس در
این داستان که نوعی نگاه نمادین و سمبلیک است به
یک واقعه تاریخی برای راه بردن به ســوی موضوعی
دیگر در داستان.
در پایــان مارتین موزباخ ضمن ابراز خرســندی از
حضور نویسندگان شیراز در این نشست گفت :از آنجا
که زبان و ادب فارســی یک زبان و ادب بســیار غنی
است و در جهان شناختهشده است ،میتواند با بسیاری
از مضامین ادبی دیگر سرزمینها همسویی داشته باشد.
آثار غنی بســیاری در ادب فارســی وجود دارد که در
زبانهای ملل دیگر مثل عرب و ترک موجود نیســت
و این از امتیازات فرهنگ و زبان و ادب فارســی است؛
فرهنگی که اروپا بســیاری از داشتههای خود را از آن
وام گرفته است.
او افزود :من در آثارم از زبان طنز بهره میگیرم زیرا
آن را از ضروریات میدانم؛ چراکه با زبان طنز میتوان
وارد زندگــی مــردم از هر نوعی شــد؛ درام ،تراژیک،
کمــدی و ...و به راحتی آن را قضــاوت کرد؛ در حالی
که در زبان رســمی  نمیتوان آداب و رسوم مردم را به
قضاوت نشست.
موزبــاخ ادامــه داد :در روایــات ادبی یــک نگاه
ایهامگونه و ســمبلیک در ادبیات داستانی آلمانی وجود
دارد .همچــون نگاه توماس مان و یک نگاه ســاده و
بیابهــام همچون نگاه کافکا کــه صراحتا موضوع را
عنــوان میکند و مــن در مرزی میــان این دو روش
حرکت میکنم و به هر دو نوع نگاه نیز عالقهمندم.
این نشســت توسط دانشــگاه حافظ و با همکاری
رایزنــی فرهنگی ســفارت آلمان در ایــران ،معاونت
فرهنگی شــهر کتاب و مرکز اســناد و کتابخانه ملی
فارس برگزار شد.

فیلم مستند «دارالسالم»
در راه جشنواره ملی فیلم پروین

فیلم مســتند «دارالسالم»
در نهمین جشــنواره ملی فیلم
پرویــن اعتصامی  بــه رقابــت
می  پردازد؛ مستند «دارالسالم»
روایتی سهساله در قدیمیترین
گورســتان مســلمانان در شهر
شیراز و جســتجوی خرافهها و
باورهای این مکان است.
به گــزارش پایــگاه اطالع
رســانی و روابط عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی  اســتان
فارس ،با اعالم اسامی  فیلم  های منتخب و راه یافته به بخش مسابقه
 ٦بخش از جشــنواره ملی فیلــم «پروین اعتصامی» ،فیلم مســتند
«دارالسالم» هم در یکی از بخش  های رقابتی قرار گرفت.
در بخش  های «زنان و زندگی شــهری»« ،پرتره (زنان شــاخص
ایرانی)»« ،توانمندســازی زنان و بازتاب نشاط در خانواده»« ،جزیره
کیش»« ،زنان و میراث فرهنگی » و «فیلم  های مســتند نیمه بلند و
بلند زنان فیلمســاز»  ٣٨٤اثر به دبیرخانه ارسال شده که از این میان
 ٥٠اثر منتخب و به بخش مسابقه راه یافتند.
بخش «زنان و زندگی شــهری» از سوی معاونت امور فرهنگی و
اجتماعی شــهرداری تهران و اداره کل امور بانوان شــهرداری تهران
حمایت می  شــود ٩٤ ،اثر به دبیرخانه ارســال شد که از میان این آثار
 ١١اثر پذیرفته شدند.
مستند «دارالســام» روایتی سهســاله در قدیمیترین گورستان
مسلمانان در شهر شــیراز و جستجوی خرافهها و باورهای این مکان
است در مقایسهای تصویری با مفاهیم و نوشتار کتاب "کلثوم ننه" اثر
آقاجمال خوانساری به شمار می  رود.

قدردانی فرمانده قرارگاه منطقه ای مدینه
منوره نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی  از صدا و سیمای فارس

سردار سرتیپ پاسدار روح ا...
نوری فرمانده قرارگاه منطقه ای
مدینه منوره نیروی زمینی سپاه
پاســداران انقالب اســامی  با
حضور در صدا و سیمای فارس
از مدیــرکل و همــکاران این
مرکز که در برگــزاری یادواره
شــهدای واالمقام استان  های
فارس ،هرمزگان و بوشهر این
نیرو را یاری کرده اند تقدیر و تشکر کرد.
فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای مدینه منوره گفــت :اجر واقعی
تالشگران مخلص را خداوند متعال تضمین کرده است.
وی با اشــاره به پوشش رســانه ای یادواره شهدای اطالعات 3
استان فارس ،هرمزگان و بوشهر توسط صدا وسیمای فارس را بسیار
خوب توصیف کرد و با قدردانی از این عملکرد اظهار امیدواری کرد
همه ما در دفاع از حریم والیت و دستاوردهای انقالب و پاسداشت
ارزش  های به دست آمده به واسطه مجاهدت شهدای گرانقدر موفق
باشیم.
مدیرکل صدا وســیمای مرکز فارس نیز در این دیدار با اشاره به
خدمات و جانفشانی  های رزمندگان مقتدر جمهوری اسالمی  ایران در
 8سال دفاع مقدس گفت :دفاع کشور ما در مقابل هجوم بیگانگان و
استکبار جهانی که هربار به شیوه ای با نظام مقدس جمهوری عناد
می  ورزند ادامــه داد و یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی و مقابله
موفق ما با آنها یادآوری مجاهدت عزیزانی اســت که با اهدای جان
خود امنیت امروز ما را تضمین کرده اند.
یادواره شهدای اطالعات استان  های فارس ،بوشهر و هرمزگان
نیروی زمینی ســپاه پاســداران به همت قرارگاه منطقه ای مدینه
منوره و با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح ،خانواده شهدا
و مردم در شیراز برگزار شد.

