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سی و ششمین جشنواره فیلم فجر – بخش آخر

داوری کودکانه ،ارقام پنهان
و سردرگمی در ساختار و محتوا

سعید مستغاثی
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اگرچه نسبت به چند دوره گذشته ،از بعضی
جهات مانند سینمای دفاع مقدس و بازنمایی ماجراهای واقعی از چند دوره گذشته
این جشــنواره جلوتر بود و همچنین سعی کرده بود از برخی آسیبهای محتوایی
یک دهه اخیر جشنواره فیلم فجر همچون محور قرار دادن موضوعاتی مانند خیانت
و مهاجرت و بعضی بحرانهای محدود اجتماعی بهعنوان معضلی فراگیر و همچنین
پایانهای تلخ و نا امیدکننــده بگریزد (که در مواردی هم کامال ناموفق مانده بود)
اما در زمینه ساختاری و البته محتوا و درونمایه کلی جشنواره همچنان سردرگم و
بالتکلیف و غیراستاندارد یا بهتر بگوییم عقب افتاده عمل کرد.
هنوز تعداد بســیاری از فیلمهای منتخب در بخش مســابقه اصلی از کمترین
ساختار استاندارد ســینمایی بیبهره بودند ،هنوز درونمایه اصلی جشنواره روشن
نیســت و فیلمهای متعددی برخالف عنوان آن یعنی «فجر انقالب اســامی» در
بخش مسابقه پذیرفته شده و بعضا جایزه هم میگیرند! هنوز داوریاش ،ملغمهای
از مراسم اسکار و جشنوارههایی همچون کن و برلین و ونیز است! هنوز سلیقههای
عجیب و غریب خارج از اهداف و اســاس و عنوان جشــنواره در آن تعیین تکلیف
میکنند ،و هنوز اعضای هیئت داوری برخالف ســایر جشــنوارهها و مراسم معتبر
سینمایی در جهان از چهرههای فعال و شاخص تهی است .به این معنا که معموال
در جشــنوارههای معتبر جهانی ،افرادی برای هیئت داوری انتخاب میشوند که یا
در سالهای اخیر در مراسم یا جشنوارههای سینمایی به موفقیتی نائل شده و یا در
یکی دو ســال اخیر ،کار شاخصی انجام داده و اثر معتبری تولید کرده باشد .حتی
یکی از شــرایط عضویت در آکادمی اسکار نیز دارا بودن اثر درخشان و شاخص در
 3سال آخر کاری هنرمند است .اما در میان اعضای هیئت داوری امسال جشنواره
فیلم فجر بعضا فیلمســازانی حضور داشتند که  8سال از آخرین اثرشان میگذرد،
آن هم اثری که کمترین شباهت را به یک فیلم داشت! فیلمسازانی بودند که حتی
با بودجههای میلیاردی هم پس از چند ســال نتوانستهاند اثری قابل قبول را برای
پخش به تلویزیون ارائه کنند ،تهیهکنندهای در این هیئت داوری شرکت داشت که
 9ســال اســت هیچ اثری تهیه نکرده و آخرین اثرش نیز در سینمای ایران محلی
از اعراب نیافت ،همچنین بازیگری که در ســالهای اخیر از یک هنرپیشه معمولی
فراتر نرفته است!
به جز اینها امسال با ترکیب فیلمهای کوتاه و بلند داستانی با یک انیمیشن و
دو فیلم مستند ،در واقع یکی از عجایب جشنوارههایی از این دست به ثبت رسید!
مســئلهای که حتی صدای همان هیئــت داوران را نیز درآورد! اما قضاوت و داوری
هیئت یاد شــده و اســتدالالت آنها برای علت اینگونه داوری نیز با همان عملکرد
عجیب و غریب ســتاد جشــنواره در یک کاسه کردن همه فیلمهای کوتاه و بلند و
انیمیشن و مستند سازگار بود.
در نتایــج و آراء این هیئت داوری بعضا فیلمهایی ماننــد «التاری» علیرغم
قوتهای بسیار در ساختار و عناصر و عوامل فنی (به نظر بسیاری از کارشناسان از
جمله خود اعضای همان هیئت داوری) ،اساسا در هیچ رشتهای حتی نامزد دریافت
جایزه نشــدند! استدالل بســیار عجیب یکی از داوران این بود که درونمایه فیلم
آزارشان داده و به ذائقهشان خوش نیامده است! تم و درونمایهای که اساسا مالک و
معیارش بایستی در هیئت انتخاب یا توسط ستاد و دبیر جشنواره مد نظر قرار گیرد
نه هیئت داوری که بیشــتر بایســتی در چگونگی به تصویر درآوردن درونمایه یاد
شده دقت کرده و نقش هر یک از عوامل در این مسیر را ارزیابی نماید! اما متاسفانه
یکی از همین داوران گفت ابتدا مانند یک کودک فیلم را تماشا میکرده و اگر فیلم
به دلش مینشسته ،آنگاه به ســراغ ارزیابی دیگر عوامل و عناصر آن میرفتهاند! و
اینگونه بوده که فیلم «التاری» به دلشان ننشسته چرا که به نظر وی عامل قاچاق
دختران ایرانی را نه در باندهای مافیایی شــیوخ دبی و امارات بلکه در داخل کشور
بایستی جستوجو کرد! او علنا اظهار کرد که بازی هادی حجازیفر یا فیلمبرداری
هادی بهروز در فیلم «التاری» قابلیتهای نامزدی را داشته اما چون درونمایه فیلم
را دوست نداشتهاند ،از خیر آنها نیز گذشتهاند!
عضو دیگر هیئت داوری اظهار داشــت که با مسئله انتقام و درونمایه خشونت
(یعنــی همان درونمایــهای که تایید یا ردش در حیطــه وظائف هیئت انتخاب و
مدیریت جشنواره اســت) در فیلم «التاری» مخالف بوده! وی ادامه داد که به نظر
او نبایســتی شخصیت اصلی فیلم دســت به انتقام یعنی دفاع از ناموس و حیثیت
وطنش در مقابل تجاوز بیگانه میزده بلکه بایستی با مذاکره و تعامل و ...آن را حل
میکرده اســت! وقتی از نظر ایشان دفاع در مقابل تجارت و قاچاق دختران ایرانی،
خشــونت و آزاردهنده محسوب میشود ،شاید دفاع از مرزهای ایران در برابر تجاوز
صدام و همین امروز دفاع در مقابل داعش نیز خشونت به حساب آمده و بهتر بوده و
هست که با جانورانی مانند صدام و داعش نیز وارد تعامل و مذاکره شده و میشدیم!
با چنین استدالل کودکانه ،در واقع دیگر عوامل فنی و هنری فیلم «التاری» نیز
از ارزیابی داوران به دور ماندند! به گونهای که شبهه تحریم فیلم از سوی جشنواره
مانند آنچه سال گذشته برای «ماجرای نیمروز» اتفاق افتاد و در لحظات آخر توسط
رئیسسازمان ســینمایی رفع و رجوع شد نیز قوت گرفت .طبق این نوع قضاوت و
داوری هیچگاه نباید در مراســم اسکار فیلمهایی مانند «سوپرمن» و «ترمیناتور» و
«ماتریکس» وجود میداشتند که تنها قابلیت ارزیابی در رشتههای تکنیکی مانند
صــدا و طراحی صحنه و جلوههای ویژه داشــته و در دیگر رشــتههای اصلی مثل
فیلمنامه و بازیگری و کارگردانی و ...اساســا نامزد دریافت جایزه نمیشوند و با این
نوع قضاوت و داوری تنها همان  9یا  10فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم یا کارگردانی
و یا فیلمنامه که از نظر مجموعه داوران اسکار ،پسندیده شده یا به دل نشسته بودند
باید در هر 23رشته دیگر هم کاندیدا میشدند!
اما در زمره همین آراء ،بازیگری مانند جمشــید هاشمپور در فیلم «دارکوب»
نامزد دریافت جایزه شــده و سیمرغ بلورین را نیز از آن خود کرد که درواقع کمتر
از ســه دقیقه تنها یک بازی معمولی انجام داده بود و آنچه هیئت داوری به عنوان
دلیل گزینش وی ذکر کرد ،بیشــتر به دلیلگریم و چهرهپردازی ،همچنین دکوپاژ
کارگردان و زاویه و اندازه نمای دوربین حاصل شده بود .یا بازیگری همچون پژمان
جمشیدی به دلیل تالش و سختیهایی که در طول فعالیت چند سالهاش کشیده
بود ،از نظر هیئت داوران نامزد سیمرغ شد و نه قوت بازیاش در فیلم سوء تفاهم!
در همین داوری ،دلیل دریافت جایزه بهترین فیلمنامه توسط اثری بسیار ضعیف
و شــعاری به نام «کامیون» که نامزد دریافت  7-6جایزه شــده بود ،از ســوی یکی
از داوران اینگونه ذکر شــد که کامبوزیا پرتوی هرچه بنویســد و هرچه بســازد ،از
نظر وی عالی اســت!! یعنی جایزه وی هیچ ربطی به قوت فیلمنامه فیلم «کامیون»
نداشته است! این درحالی است که فیلمنامه «به وقت شام» به عنوان یکی از معدود
فیلمنامههای قصهگوی قوی این دوره از جشــنواره اساساً حتی نامزد دریافت جایزه
هم نشد! چراکه داور محترم اظهار کرد نفهمیده سرنوشت افرادی که در انتهای فیلم
یاد شده با چتر نجات از هواپیما به پایین آمدند ،چه شد! حتما از نظر این داور ،فیلم
«مهاجر» ساخته دیگر حاتمیکیا نیز الیق دریافت جایزه نبود ،چون سرنوشت مهاجر
و آن پالکها که به گردنش آویخته بودند هم روشــن نشــد! این داور حتی متوجه
نشــده بود که چرا کاپیتان علی در آخر فیلم «به وقت شام» با عملیات استشهادی
هواپیما را منفجر کرد و این شــهادت طلبی را خودکشی خواند! آیا به همین دلیل
فیلمبرداری درخشان فیلم «به وقت شام» از نظر هیئت داوران دور ماند؟!!
از طرف دیگر جایزه ســیمرغ مردمی نیز در یک فضای شبهه ناک اعطاء شد و
در حالی که جو ســالن به دلیل سخنان ابراهیم حاتمیکیا به نفع وی سمت و سو
گرفته بود ،منوچهر شاهســواری برروی صحنه با لحنی پدرانه که گویی میخواهد
از کــودک رنجیده خاطرش دلجویی کند ،پس از تکــه پرانی به حاتمیکیا ،بدون
هیچ توضیحی کارگردان و تهیهکننده فیلم «مغزهای کوچک زنگزده» را با اســم
کوچک فراخواند و ســیمرغ بلورین مردمی را به آنها داد! این در حالی اســت که
سالهای گذشــته معموال به طور دقیق درصد آراء مردمی برای هر یک از  5فیلم
حائز اکثریت شــده ،قرائت شده و بعد سیمرغ به فیلمی تعلق میگرفت که درصد
بیشــتری از آراء را کســب کرده بود و حتی در یکــی دو دوره وقتی میزان درصد
آراء دو فیلــم به هم نزدیک بود ،هر دو فیلم برنده ســیمرغ بلورین جایزه مردمی
معرفی شــدند ،مثل اتفاقی که در جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر برای دو فیلم
«اخراجیها» و «سنتوری» افتاد .اما در جشنواره امسال هیچ درصدی خوانده نشد!
این درحالی است که گویا برای فیلم سخیف و ضعیف «مغزهای کوچک زنگ زده»
توهم جایزههای متعددی بوجود آورده بودند ،چنانکه وقتی هومن ســیدی برای
دریافت جایزه به روی سن رفت ،به طعنه گفت :فکر کردم سالن رااشتباهی آمدم و
مراسم در سالن بغلی اجرا میشود!
در همه جشنوارههای دنیا سلیقه تاثیر دارد و این حرف هم شاید درست باشد
که اگر  7نفر دیگر داور جشــنواره بودند ،اتفاق دیگری میافتاد .ولی متاســفانه در
داوری جشــنواره سی و ششم فیلم فجر سلیقه هم حاکم نبود ،بلکه بیتخصصی و
کمســوادی حرف اول را میزد .انتخاب مابین فیلم «سرگیجه» آلفرد هیچکاک و
«دلیجان» جان فورد ســلیقه است ولی اگر چنین انتخابی بین «سرگیجه» و مثال
فیلم «عنتر و منتر» صورت بگیرد ،دیگر سلیقه مطرح نیست ،بلکه قضیه بیسوادی
است.

سرویس سیاسی-
در شرایطی که حضور با شکوه و گسترده مردم در
راهپیمایی  22بهمن آنهم در اوج خباثتها و دشــمنی
غرب  ،پشتوانه و ظرفیت عظیمی برای پاسخدهی قاطع
و عبرتآموز از ســوی دولتمردان به شیطان بزرگ و
ایادی آن فراهم آورده بود ،اما رئیسجمهور محترم در
نهایت تعجب مواضعی اتخاذ کرد که از آن برداشتی جز
نادیده گرفتن حضور تماشایی حامیان انقالب اسالمی و
ضربه زدن این ظرفیت عظیم نمیتوان داشت.
مراســم راهپیمایی یوم اهلل  22بهمن امسال در شرایطی
اندیشان یاوهگو
برگزار شد که طی هفتههای قبل برخی خام
ِ
بــا بوقهای تبلیغاتی دشــمنان و معاندان تــاش میکردند
اینگونه القا کنند که اغتشاشات ماه گذشته بر جشن پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ســایه افکنده و مردم ایران با عدم
شرکت در این مراسم به انقالب و نظام مقدس خود نه خواهند
گفت ،تصور خامی که البته با تصاویر منعکسشــده از حضور
میلیونی مردم در گوشه گوشه شهرهای کشور رنگ باخت.
بی دلیل نبود که رهبر معظم انقالب اســامی چند روز
قبل در 19بهمــن ماه و در دیدار فرماندهــان نیروی هوایی
فرموده بودند که« :امســال به لطف الهی ۲۲ ،بهمن از آن ۲۲
بهمنهای تماشایی خواهد بود».
تماشایی بودن راهپیمایی با شکوه  22بهمن از آن جهت
اهمیت دوچندان یافته که برغم یاوهسرائیهایی که در ماههای
اخیر علیه انقالب اســامی و نظام صورت گرفت مردم ایران
با خروش بیشــتر و حضور گسترده و با شکوه خود به صحنه
آمدند تا نشــان دهنــد به انقالب و نظام جمهوری اســامی
وفادارند و هر جا الزم باشــد از این سرمایه بزرگ و گرانبهای
خــود قاطعانه حمایت و حفاظت میکنند و مواضع و اقدامات
دشمنان و معاندان هم صرفا به متجلی شدن هر چه با شکوهتر
این واقعیت کمک میکنند.

نادیده گرفتن حضور تماشایی

در شرایطی که حضور با شکوه و گسترده مردم برای بیعت
دوباره با نظام و انقــاب خود آنهم در زمانی که نقض عهدها
و تحریمهای مکرر شیطان بزرگ و همچنین زیادهخواهیهای
غرب در برابر حســن نیت مســئوالن ما معنایی جز تاکید بر
اســتمرار خط تخاصم و دشمنی با ملت ایران ندارد  ،پشتوانه
و ظرفیت عظیمی برای پاسخدهی قاطع و عبرتآموز از سوی
دولتمردان به شــیطان بزرگ و ایادی آن فراهم آورده بود ،اما
رئیسجمهور محترم که ســخنران ویژه مراســم یوماهلل 22
بهمن در تهران بود ،در نهایت تعجب در حین سخنرانی خود
جمالتــی بر زبان آورد که از آن برداشــتی جز نادیده گرفتن
حضور تماشــایی حامیان انقالب اســامی و ضایع کردن این
ظرفیت عظیم نمیتوان داشت.

هم باشیم .مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم
دخالت نکنیم .حریم خصوصی مردم از آن مردم است .یک بار
هم شده فرمان هشــت مادهای امام در سال  61را بخوانیم و
طبق آن عمل کنیم و آستانه تحملمان را باال ببریم.
وی ادامه داد 40 :ســال بس اســت .بیایید کینهها را رها
کنیم .چند سال کینه و سخن ناروا گفتن!؟
این جمالت تامل برانگیز عالیترین مقام اجرائی کشــور
آنهم در جشــن چهل ســالگی انقالب مردمــش ،بالفاصله با
استقبال دستگاههای تبلیغاتی غرب مواجه شد و به تیتر یک
رسانههای غربی از جمله ســایت تلویزیون سلطنتی انگلیس
تبدیل شــد ،بیبی سی فارسی نوشــت :رئیسجمهور ایران
همهپرسی را راه خروج از بنبست سیاسی دانست.

تهیه خوراک برای ضد انقالب

مــردم قهرمان و انقالبی ما در شــرایطی در اللهزار ایران
اسالمی با پاسداشــت خون شــهیدان و راهپیمایی بینظیر
خود ورود به چهل ســالگی انقالب اسالمی را جشن گرفتند و

بن بستنمایی در جشن چهل سالگی انقالب

آقای روحانی در راهپیمایی  22بهمن به جای اعالم موضع
صریح در مقابل دشــمن ،با بن بستنمایی پیشنهاد رفراندوم

از ســوی دیگــر ایــن اظهــارات خالف وحــدت ملی
رئیسجمهور به خوراک تبلیغاتی برای معاندان تبدیل شــد

پهندشت ایران را زیر پا و عزم و ارادههای پوالدین خود به لرزه
درآوردند که مستکبران و باجگیران نظام سلط ه غرب صریحاً
گفته بودند انقالب اسالمی نباید به جشن  40سالگیاش برسد
و برای این هدف شــیطانی خود بر بستر آسیبها و ضعفها و
نقصهای موجود در کشور (که عمده آنها میوه شجره خبیثه
 ٤0سال دشــمنی و کینهتوزی و شرارت ،شبیخون و تهاجم
سیاســی اقتصادی نظامی فرهنگی و امنیتی غرب است) ،هر
آنچه در چنته داشتند به میدان آوردند و طی ماههای منتهی
به چهلمین سالگرد انقالب اسالمی با فتنهگری و سازماندهی
و به میدان آوردن مخالفان و زمینهســازی برای اجرای پروژه
ناامنسازی و واگرایی قومیتی ،به خیال خام خود همه چیز را
بــرای براندازی نظام از درون آماده کــرده بودند و بر این باور
بودند که با دمیدن در کوره برخی کاستیها و با برجستهسازی
مفاســد اقتصادی و سیاسی و سوءمدیریتها ،نظام جمهوری
اسالمی از درون فروخواهد پاشید اما همانطور که پیشبینی
میشــد مردم بهویژه نسل سوم و چهارم انقالب در جشن 40
سالگی انقالبِ خود ســنگ تمام گذاشتند و جشن تماشایی
بلوغ انقالب را فراروی چشــم جهانیــان ،خبرنگاران داخلی و
خارجی و دوربینهای دوســت و دشمن به نمایش گذاشته و
پاسداشت شگفتی بزرگ خمینی کبیر را تصویر کردند.

داد و گفت« :اگر در جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل 59
قانون اساسی مراجعه کنیم .طبق این اصل برای رفع مشکالت
و اختالفات باید به آرای مستقیم مردم مراجعه کرد .طبق اصل
 59هر چه مردم گفتند بایــد به آن عمل کنیم .این ظرفیت
قانون اساسی ما است و باید به آن عمل کنیم».
وی گفت :باید قانون اساســی را پاس بداریم و از ظرفیت
آن اســتفاده کنیم .آنچه که امروز از آن به عنوان مشــکل در
روابط اجتماعی ،بحث آزادی و سرمایهگذاریها یاد میشود ،به
خاطر عمل نکردن به قانون اساسی است .هر که قانون اساسی
را قبول دارد ،انقالبی اســت .همه نهادها و دستگاهها باید به
قانون اساســی عمل کنند .این قانون بنبستها را برداشته و
ظرفیتهای بسیاری دارد.
رئیسجمهور افزود :انقالب ما وقتی پیروز شد که همه با
هم بودیم و در قطار انقالب مسافران فراوانی بودند البته برخی
زودتر از قطار پیاد ه شــدند و برخی را هم از قطار انقالب پیاده
کردیم که میتوانســتیم پیاده نکنیم و اکنون باید همه را به
قطار انقالب دعوت کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه رای مردم اســت که منتخب
مردم را میســازد ،اظهار کرد :بعد انتخابات باید رقابت را کنار
گذاشته و قواعد سیاسی جهانی را مراعات کنیم و همه در کنار

و جمعی از چهرههای دســت چندم اپوزیسیون و ضد انقالب
داخل و خارج ،همزمان با طرح موضوع همهپرســی از ســوی
رئیسجمهــور در راهپیمایی  22بهمن بــا صدور اعالمیهای
خواســتار برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت آینده ایران
شدند.
این چهرههای سرشکسته با نادیده گرفتن حضور تماشایی
ملت ایران در سالروز پیروزی انقالب اسالمی و تجدید میثاق
مردم با اصل نظام جمهوری اســامی در بیانیه خود آوردند:
«با تکیه بر حق تعیین سرنوشــت ملتهــا ،خواهان برگزاری
رفرانــدوم جهت تعیین نوع حکومت ،تحت نظارت ســازمان
ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت
مطلوب ،خود مســئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای
رفع بحرانهای موجود تالشی موثر و همگانی به عمل آورد».
دویچه وله فارسی هم این چهرههای ضدانقالب را فعاالن
فرهنگی و اجتماعی معرفی کرد و نوشــت :آقای روحانی روز
یکشــنبه  ۲۲بهمن ،در سخنرانی خود از همهپرسی به عنوان
یک راهحل برای خروج کشــور از بنبست سیاسی سخن گفته
بود.

مسئولیت و پاسخگویی نسبت به ناکارآمدیهای دولت موضوع
رفرانــدوم و رای مردم را مطرح میکند که پیش از این با گره
زدن حل همه مشــکالت کشــور و حتی آب خوردن مردم به
مذاکره با آمریکا به نوعی کشور را با اعتماد یکطرفه به دشمن
دچار مشکل کرد .در آن مقطع برغم اینکه منطق نظام برآمده
از تجربه انقالب اسالمی ،بیاعتمادی به آمریکا بود ،اما دولت بر
خالف این منطق معطوف به حقایق تاریخی ،به شیطان بزرگ
اعتماد کرد ،امتیازهای نقد داد و وعده نسیه گرفت.
آقای روحانی پس از  4سال آزمون و خطا در زمینه اعتماد
بیدلیل به آمریکا مجبور شد بگوید «داستان مضحکی اتفاق
افتاده؛ میگویند تعهدی که قبال بســتیم ،فعال قرص و محکم
نباشد ،درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل
میگوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای
شرق آســیا میگوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر ديوانهاند كه با
شما مذاكره كنند؟ شما به مذاكرهاي كه به تاييد سازمان ملل
رسيده ،پايبند نيستيد ».این سخنان در حالی ادا شد که برای
چند ســال ،صاحب نظران منتقد با انواع فحشها و ناسزاها از
سوی دولت نواخته شدند.
 48مــاه فرصت دولت به همین بیعملی و رویااندیشــی
محض گذشت .اکنون که هنگام عملی کردن وعدهها در زمینه
ایجــاد رونق اقتصادی در حد بینیاز کــردن مردم از یارانه و
چرخش چرخ اقتصاد و تولید ،و ایجاداشــتغال برای جوانان
است ،رئیسدولت همچنان میخواهد پاسخگو نباشد و مانند
زمان تبلیغات انتخاباتی از موضع منتقد و اپوزیســیون حرف
میزند!

چاره کار احترام به مردم است نه طفره رفتن

از سوی دیگر طبق نظرسنجی اخیر مرکز دولتی ایسپا که
با حضور آقای آشــنا مشاور رئیسجمهور رونمایی شد «فقط
 ۲درصد مردم خواســتار رفع حصر (سران فتنه) هستند69 .
درصد ،بهبــود وضعیت اقتصادی و فضای کســب و کار۳۰ ،
درصد اعتراض به فســاد مالی 20/6 ،درصد بیعدالتی13/5 ،
درصد قطع حمایت از ســوریه و فلسطین 9/7 ،درصد آزادی
بیان و  2/3درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکتکنندگان
در تجمعات اعالم کردند .پاسخ  74/8درصد به این پرسش که

هدیه به خوانندگان
حضرت امام خمینی(ره) :آمریکا و اســرائیل با اســاس اسالم
دشمنند چرا که اسالم و سنت را خار راه خود و مانع چپاولگریشان
میدانند.

اخبار ادبی و هنری
قدردانی اکبر عبدی از رهبر معظم انقالب

اکبر عبدی بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون از رهبر معظم انقالب
قدردانی کرد.
وی در گفت وگو با شبکه دوم سیما ،گفت :شاید باورکردنی نباشد
اما در این مدتی که بیمار بودم کسی که اصال فکرش را هم نمیکردیم
به دلیل مشــغله زیاد وقتش را داشته باشند به ما فکر کنند ،جویای
احوال ما شدند.
عبدی ادامه داد :آقا در این مدت دو بار از طریق دوســتانی که
خدمتشــان میرسند ،حال من را پرســیده و به این دوستان گفته
بودند ،پیگیری احوال اکبر عبدی شــوید و اگر کمک مالی یا دوا و
درمان نیاز دارند ،رسیدگی کنید.

دروغهای مضحک از نوع وهابی!

رسانههای معاند بعد از هر راهپیمایی و حضور گسترده مردم در
آیینهای ملی و دینی ،به پرت و پالگویی مشغول میشوند تا آبروی
نداشته خود را به خیال خود حفظ کنند.
تا دیروز ،توزیع ساندیس و کیک ،تهدید به اعدام و اخراج از ادارات
دولتــی ،توزیع چلوکباب و ...از جمله دروغهایی بود که معاندین  ،با
جــار زدن آن ،حضور چند ده میلیونی و دشــمن کوب مردم ایران
در راهپیماییها را توجیه میکردند ،اما دروغ امســال شــبکه وهابی
«کلمه» را میتوان شــاهکاری(!) دانســت که فقط از ذهن معیوب
معاندین بر میآید!
مجری این شــبکه با عصبانیت به راهپیمایی  22بهمن پرداخت
و در حالیکه حرکت صداو سیما را در پوشش تصویری حماسه ملی
ایرانیان ،ناشــیانه توصیف کرد ،گفت«:صدا و سیما تصاویر  22بهمن
بهار و تابستان» را پخش کرد!
ظاهرا ضدانقالبیون وهابی هنوز نام فصلها و ماهها را نمیدانند و
از برشمردن ترتیب این نامها عاجزند و نمیفهمند که بهمن  ،تحت هر
شرایطی ،مختص به فصل زمستان است .البته بیسوادی ضد انقالب
محدود به وهابیون نیست .دی ماه بود که شبکه بهایی«من و تو» که
از لندن برنامه پخش میکند ،در بخش مثال خبری خود ،هیجان زده
اعالم کرد ،سپاه پاسداران از راه دریا شهر ایذه را محاصره کرد.این ادعا
در حالی است که ایذه صدها کیلومتر با دریا فاصله دارد!
محسن یزدی ،مدیر مرکز مستند سوره:

برخی مدیران در ساخت مستندهای
تاریخی-انقالبی مانع تراشی میکنند

رفراندومهای قبلی کافی نبود؟

رئیسجمهــور محتــرم در حالــی برای طفــره رفتن از

تقدیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حماسهآفرینی ملت ایران

جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با صدور
اطالعیهای از حماسهآفرینی بزرگ ملت شریف
ایران در راهپیمایی  22بهمن امسال تقدیر کرد.
در این اطالعیه آمده است:
راهپیمایی پرشــور و حماسهآفرین مردم مومن و
انقالبی ایران در یوماهلل  22بهمن ضربهای ســهمگین
و دشمنشکن بود که نهیبی طوفانی بر پیکره استکبار
جهانی زد.

بصیــرت و عمق معرفــت مردم ،تمــام تالشها
و برنامهریزیهــای دشــمنان را در بیرونــق کردن
راهپیمایــی  22بهمن ناکام گذاشــت و حیات طیبه
انقالب اسالمی را شادابتر و پویاتر از همیشه در چشم
جهانیان جلوهگر ساخت.
جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم ضمن تقدیر
و تشــکر از آحاد ملت ایران اعالم مــیدارد؛ حمایت
هوشــمندانه و پرابهت مردم از نظام اسالمی ،حرکت

کشــور به ســوی اهداف و آرمانهایش را هموارتر و
سریعتر خواهد کرد و جمهوری اسالمی به وجود این
پایههای اقتدار ،همراهی و همدلی ،بر خود میبالد.
در پایان این اطالعیه آمده است :خدمت به مردم
بخصوص اقشــار ضعیف جامعه ،مبارزه با فساد و دفاع
فداکارانه از انقالب و ارزشهای دینی در صدر مطالبات
ملت از کارگزاران نظام است و این مهم ،باید قاطعانه و
مجدانه پیگیری و محقق شود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای نوبت اول

شهرداری اهواز

شــهرداری اهواز در نظر دارد پروژههای مشــروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به مدت دو ســال شمسی به موسسات انتظام
واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

شرح مناقصه
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عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق  6-5-4-2شهرداری اهواز
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عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق  8-7-3-1شهرداری اهواز

 -1از موسســات انتظام دعوت به عمل میآید ،جهت دریافت اســناد مناقصه
به نشــانی :اهواز خیابان انقالب -نبش خیابان غزنوی -ســاختمان شــماره 3
شــهرداری -اداره قراردادهای شــهرداری اهواز( :تلفن تماس33799160- :
 )33774062و یا به حراست ساختمان شماره  3شهرداری یا به سامانه قراردادها
به نشانی  peymankar.ahvaz.irمراجعه نمایند.
 -2موسسات انتظام باید اساسنامه آنها به تایید مرکز انتظام ناجا رسیده باشد و
همچنین دارای پروانه فعالیت صادر شده از مرکز انتظام ناجا باشند.
 -3ارائــه گواهی صالحیت ایمنی ،بهداشــت و محیط زیســت( )HSEبه نام
موسسه یا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره موسسه الزامی است.
 -4در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
 -5هزینه انتشار آگهیها به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -6مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ،از تاریخ انتشار آگهی به مدت
ده روز کاری اســت و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه حراســت مســتقر
در آدرس فوقالذکر میباشــد( .حداکثر مهلت تحویل پاکتها ســاعت  15روز
سهشنبه مورخ  96/12/8میباشد)
 -7شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد.
 -8مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه میبایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.
الف -فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا  0203994398001شهرداری
اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز
ب -به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شــهرداری اهواز و به مدت سه ماه از
تاریخ افتتاح پیشنهادها
ج -چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز

مبلغ اولیه سال اول (ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

78/167/216/871

3/909/000/000

98/096/684/479

4/905/000/000

 -9برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -10تاریخ برگزاری کمیســیون مناقصه در ســاعت  12روز چهارشــنبه مورخ
 96/12/9میباشد .حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز میباشد.
 -11نتیجه کمیســیون برابر ماده  18قانون اصالح و تسری آئیننامه معامالت
شــهرداری تهران به شهرداریهای مراکز اســتانها ،کالنشهرها و شهرهای
بــاالی یک میلیون نفر جمعیت ،به برنده اعالم خواهد شــد تــا مراحل انعقاد
قرارداد انجام شود.
 -12به اســتناد بنــد  5ماده  11قانــون اصالح و تســری آئیننامه معامالت
شــهرداری تهران به شهرداریهای مراکز اســتانها ،کالنشهرها و شهرهای
باالی یک میلیون نفر جمعیت ،میزان تضمین انجام تعهدات  ٪10میباشــد که
پس از تحویل موقت آزاد خواهد شد.
 -13بر اســاس ماده  10قانون اصالح و تســری آئیننامه معامالت شهرداری
تهران به شــهرداریهای مراکز استانها ،کالنشــهرها و شهرهای باالی یک
میلیون نفر جمعیت ،شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری میباشد.
 -14به برنده مناقصه پیشپرداخت داده نخواهد شد.
 -15پیمانکار میبایســت توانایی پرداخت حداقل ســه ماه حقوق کارکنان را
داشــته باشد ،بدون اینکه از سوی کارفرما پرداختی صورت گرفته باشد .در غیر
اینصورت مشمول جریمه  ٪15با اجزاء هر ماه دیرکرد خواهد شد.
 -16سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اهواز

آیا از شرایط اقتصادی رضایت دارید ،منفی بوده است».
صدبار دیگر هم از مردم نظرسنجی کنند ،همین قضاوت
را درباره اولویتهای خــود و میزان رضایت از عملکرد دولت
خواهند داشت .چاره کار ،تمکین و احترام به نظر مردم است،
نه تولید مســئله برای طفره از مسئولیت پاسخگویی .براستی
اگر بنابر نظر گرفتن از مردم باشــد 97/2 ،درصد آنها در سال
 92با حذف یارانه مخالفت کردند .پس چرا دولت درصدد است
یارانه  34میلیون نفر را حذف کند؟
کافی است مدیران کشور نگاهی به شعارها و پالکاردهای
مردم در راهپیمایی روز یکشــنبه بیندازند .مردم از تبعیض،
بیعدالتی ،فســاد اقتصادی ،مشکالت معیشتی و بیکاری و...
گالیههای عمیقی دارند اما در عین حال پای انقالب و نظامی
که نهال آن را  40ســال پیش با دست خود کاشتند و امروز
تبدیل به درختی تناور شــده ،ایســتادهاند .مطالبه و خواسته
مردم ،انقالبی و جهادی عمل کردن مســئوالن در حوزههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،دیپلماسی و ..برای حل مشکالت
پیشرو و حرکت به ســمت قله اســت .صداها و عالمتهایی
که راههای انحرافی را نشــان میدهند ،در خوش بینانهترین
حالت تکمیلکننده ناآگاهانه پازل دشمن و مسیری به سمت
دره هستند.

تشییع و تدفین  2شهید گمنام در دانشگاه آزاد پیشوا

رئیسدانشگاه آزاد اسالمی ورامین ،پیشوا و قرچک از تشییع و تدفین دو
شهید گمنام در دانشگاه آزاد پیشوا خبر داد.
حسینعلی شــیبانی دیروز در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت :ما هر چه داریم از
شهداست؛ جای خرسندی است که دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا پایان ماه جاری شاهد
تشییع پیکر پاک شهداست .وی ادامه داد :با توجه به وجود  16هزار دانشجو در این دانشگاه
توفیقی نصیب شــد تا این مراسم برگزار شود تا هم اثرات معنوی آن در محل دانشگاه و
بین دانشجویان طنینانداز شود و هم دانشجویان بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق
کنند.شــیبانی اظهار داشت :مراسم استقبال از پیکر دو شهید واالمقام در قرچک ،مراسم
وداع در ورامین و مراسم تشییع و تدفین در شهرستان پیشوا انجام شده است.
آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران (سهامی خاص)
شناسه ملی  10100736086شماره ثبت 28144
بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران (سهامی خاص) دعوت بعمل میآید تا در
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت که راس ساعت  11صبح روز پنجشنبه مورخ  1396/12/10در محل قانونی
شــرکت واقع در تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان گلدان -پالک  -8واحد  -14کدپســتی  1966883487تشکیل میگردد،
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه -1 :کاهش اجباری سرمایه  -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی بطور فوقالعاده شرکت باشد.
هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران (سهامی خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده صاحبان سهام شرکت
صنایع الکتریکی ناسیونال ایران (سهامی خاص)
شناسه ملی  10100736086شماره ثبت 28144

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران (سهامی خاص)
دعوت بعمل میآید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده این شــرکت که راس
ســاعت  10صبح روز پنجشــنبه مورخ  1396/12/10در محل قانونی شرکت واقع در تهران،
خیابان آفریقا ،خیابان گلدان -پالک  -8واحد  -14کدپستی  1966883487تشکیل میگردد،
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 95/12/30
 -2استماع گزارش بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 95/12/30
 -3بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 95/12/30
 -4انتخاب بازرسین اصلی و علیالبدل برای سال مالی 1396
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
 -6سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده شرکت باشد.

هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران(سهامی خاص)

مدیر مرکز مستند سوره گفت :ما که میخواهیم برای  40سالگی
انقالب مستند بسازیم و این همه در این باره از طرف مسئوالن نظام
تاکید میشود اما یک آقای مدیرکل محترمی دستور میدهد که کسی
حق ندارد از کاخها فیلمبرداری کند و ما هم زورمان به جایی نمیرسد!
محسن یزدی ،مدیر مرکز مستند سوره حوزه هنری در گفت وگو
با خبرنگار کیهان اظهار کرد :مدتی اســت که مستند زندگی شهید
مدرس را شروع کردهایم و برای آن پژوهش مفصلی هم انجام دادهایم
و برای تولید آن هم هر چه در توان داشتیم صرف کردیم.
وی افزود :تا کنون مســتند مناسبی درباره این شخصیت بزرگ
تاریخ ایران ساخته نشده و ما سعی کردیم درادامه رویکردمان به تاریخ
و زوایای بازگو نشده آن این کار را انجام دهیم.
یزدی بااشاره به اینکه ما در این مسیر گاهی با اتفاقات تأسف باری
مواجه میشویم گفت :در طول ساخت کارهای اینچنینی مرتب با مانع
روبرو میشــویم که یکی از عجیبترین آن عدم اجازه فیلمبرداری از
کاخها است.
وی افزود :میراث فرهنگی رســما به ما اجازه فیلمبرداری از کاخ
گلســتان را نمیدهد و مدیرکل امور موزهها حتی اجازه نمیدهد ما
برایش کار را توضیح دهیم.
مدیر مرکز مستند سوره بااشاره به اینکه استدالل آنها صدمه زدن به
اموال موزه است گفت :اوال کار مستند وسایل زیادی ندارد که بخواهد
به موزهها صدمه بزند ثانیا این چه استداللی است که آقایان میکنند؟
مگر با هر بهانهای میشود در موزهها و کاخها را بست؟
یزدی با بیان اینکه مســتند زندگی شــهید مدرس منتظر اجازه
سازمان میراث فرهنگی برای تصویربرداری از کاخ گلستان است گفت:
ما که میخواهیم برای  40سالگی انقالب مستند بسازیم و این همه در
این باره از طرف مسئوالن نظام تاکید میشود اما یک آقای مدیرکل
محترمی دســتور میدهد که کسی حق ندارد از کاخها فیلمبرداری
کند و ما هم زورمان به جایی نمیرسد.

 29اسفند مهلت پایان اعتبار

مهلت تعویض کارت هوشمند
تمدید نمیشود

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت :مهلت تعویض کارت
هوشمند تمدید نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سیفاله ابوترابی افزود :کارتهای
ملی که  29اســفند مهلت پایان اعتبار آنهاست از ابتدای فروردین 97
هیچ اعتباری نخواهند داشت و قابل استفاده نخواهندبود.
ابوترابی توصی ه کرد :شــهروندان حداقل تا قبل از  29اســفند پیش
ثبتنام کرده و با توجه به زمانبندیها به مراکز مراجعه کنند تا بتوانند
بدون مشــکل از خدمات مدنظرشان مثل استعالمهای مختلف استفاده
کنند.
وی بااشاره به  7ساله بودن اعتبار کارتهای ملی ادامه داد :تقریبا 6
میلیون نفر از هموطنان داخل کشور و آن گروه که خارج از ایران سکونت
دارند ســالهای  90و  91اقدام به دریافت کارت ملی کردهاند ،بنابراین
با درنظر گرفتن شرایط آن روز به این افراد کارتهای قدیمی ارایه شده
است که این گروه از دارندگان کارت ملی قدیمی با درنظر گرفتن تاریخ
اعتبار میتوانند به مراکز برای تعویض کارت خود مراجعه کنند.
ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید براینکه گروه یاد شده
میتوانند هم اکنون نیز برای دریافت کارت ملی هوشــمند اقدام کنند،
گفت :اما هیچ اجباری نیست و با توجه به افزایش تقاضا و ازدحام موجود
میتوانند متناسب با تاریخ اعتبار کارتهایشان اقدام کنند.
ابوترابی افزود :از زمان تکمیل ثبتنام در مراکز تعیین شده یک ماه
تعیین شده است که کارت ملی هوشمند تحویل شود اما این روند با توجه
به شــرایط کاری در برخی مناطق به  40روز هم رســیده و در مناطقی
دیگر هم یک هفتهای کارت تحویل شده است.
وی درباره هزین ه صدور کارتهای ملی هوشــمند نیز تاکید کرد :بر
اساس مصوبه هیئت دولت هزینه انجام این کار از سال  1394تا 1397
هیچ تغییری نخواهد داشت و  20هزار تومان بابت ارایه خدمات 9 ،هزار
تومان بابــت تصویربرداری و  2هزار تومان هم خدمات پســتی به این
ترتیــب تنها  31هزار تومان مجموعا از متقاضیان دریافت خواهد شــد.
هموطنان گرامی نباید درباره ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیکی
دچاراشتباه باشند به این دلیل که پیش ثبتنام هموطنان تنها در دفاتر
پست رایگان صورت میپذیرد و ممکن است دفاتر دیگر یا دیگر مراکزی
که این خدمات را ارایه میکنند هزینهای از متقاضیان دریافت کنند که
به هزینههای رسمی اعالم شده افزوده میشود.

