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     سه شنبه ۱۰ اسفند ۱3۹۵ 
اول جمادی الثانی ۱۴3۸ - شماره ۲۱۵۷۴

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

شهید دکتر چمران)ره(: اگر امام زمان)عج( غیبت کرده 
اســت، این غیبت از ماست نه غیبت او... این ما هستیم که 

چشمان خود را بسته ایم و آمادگی نداریم.

آگهی تغییرات شرکت ماندآب سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۴۰3۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰6۹۵۰۰۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1395/9/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محمد فرخنده چچکلو به شــماره ملی 1650877234- داود فرخنده چچکلو به 
شماره ملی 1652435670- لیال فرخنده چچکلو به شماره ملی 1650880340- مهرآراء مرادزاده 
به شماره ملی 1466018364 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۸۴۷(

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 3۴۸۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰3۹6۱۴۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/9/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. آقای سهراب تقی پور 
آهنگر با کد ملی 2060701163 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کد 
ملی 0065164288 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۲6۸۴۵(

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود دنیای تجارت 
رهام در تاریخ۱3۹۵/۸/۲۹  به شماره ثبت ۵۰۱6۸۸  

به شناسه ملی۱۴۰۰63636۸۵
ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت شــرکت: انجام خدمات پیمانکاری شبکه های 
کامپیوتری انجام پروژه های برنامه نویسی، طراحی وب سایت تولید و پشتیبانی نرم افزار 
واردات صادرات و پخش و فروش انواع کاالهای مجاز شرکت در مزایدات و مناقصات 
انجام خدمات پیمانکاری ســاختمان تولید محصوالت ساختمانی و قوطی های فلزی 
در صــورت نیاز پس از اخــذ مجوزهای الزم. مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود- مرکز اصلی شرکت: تهران نواب بین خوش و قصرالدشت خیابان هاشمی 
کوچه شانجانی پالک 17 طبقه اول کدپستی 1346837476 - سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال می باشد. - اولین مدیران شرکت و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای 
روزبه کلهر به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 3750167117 
دارنده 500/000 ریال سهم الشرکه و خانم شادی رشیدی به سمت رئیس هیئت مدیره 
به شماره ملی 0011305703 دارنده 500/000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء شادی رشیدی به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شادی رشیدی به سمت سهام دار و روزبه کلهر به سمت سهام دار 
و روزبه کلهر به ســمت مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. - اختیارات 
نماینده قانونی: طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت به منزله مجوز فعالیت و پروانه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بهره برداری نمی باشد.
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۸۴۱(

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود الغدیر فناور سبز در تاریخ 
۱3۹۵/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۵۰۵۲۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰6۵۴۹۱۷3 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: پژوهش، فناوری و بازرگانی، طراحی، ســاخت 
و تولید در حوزه مخابرات، علوم، مهندســی، پزشــکی، صنعت و کشاورزی، 
مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- در صورت ضرورت 
قانونــی انجام موضوعات فعالیت پس از اخــذ مجوزهای الزم مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلــی: تهران- بزرگراه دماوند- خیابان اتحاد- 
خیابان یکم غربی )شهید آباده(- پالک 62- واحد 2 کدپستی 1658664857 
سرمایه شرکت: 2/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
خانم محبوبه دهقان نیری به شماره ملی 4420141514 دارنده 1/000/000 
ریال سهم الشــرکه و خانم سمیه السادات دانش به شماره ملی 5519821968 
دارنده 1/000/000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیــران: خانم محبوبه دهقان 
نیری به شــماره ملی 4420141514 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
مهدی واحدی زارچ )خارج از شــرکا( به شماره ملی 4433499765 به سمت 
مدیرعامل و خانم سمیه السادات دانش به شماره ملی 5519821968 به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحــدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و بهادار شــرکت از قبیل ســفته، برات، 
چک، قراردادها با امضاء آقای مهدی واحدی زارچ همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  تهران )۲6۸۴3(

عقوبت استدراج
امام علی)ع(: چه بســا کســی که با نعمت هایی که به او 

رســیده، به دام افتد، و با پرده پوشــی بر گناه، فریب خورد، 

و با ســتایش شدن، آزمایش گردد، و خدا هیچ کس را همانند 

مهلت دادن نیازمود.
نهج البالغه - حکمت ۱۱6

همان گونه که پیش بینی می شــد، »فروشــنده« 
جایزه فیلم غیرانگلیســی زبان هشــتاد و هشتمین 
مراسم اسکار را دریافت کرد. این درحالی بود که پیش 
از برگزاری مراسم یاد شــده و در دو مرحله، رقبای 
اصلی این فیلم مانند »او« از فرانسه، »نرودا« از شیلی، 
»خولیتا« از اســپانیا و ... در میان شگفتی منتقدین و 
رقابت های سینمایی  گردونه  از  کارشناسان سینمایی 

حذف شده بودند! 
دالرهای نفتی امیر قطر توســط موسسه »انستیتو فیلم 
دوحه« که بخشــی از ســرمایه گذاری این فیلــم را برعهده 
داشــتند، باعث شد تا فیلم »فروشــنده« یکه و تنها و فقط 
بــا حضور یک رقیب جدی به نــام »تونی اردمن« به میدان 

نهایی برسد. 
ســال گذشــته نیز دالرهــای همین موسســه قطری 
فیلم هایی مانند »محمد رسول اهلل« ساخته مجید مجیدی، 
»آدمکــش« )از تایوان( و »کبوتری روی شــاخه نشســت« 
)برنده جایزه اول جشــنواره ونیز( را از گردونه اسکار حذف 
نمود تا تولیدات بســیار ضعیف خود مانند »ذئب« از اردن و 

»موســتانگ« از ترکیه را به مراسم اسکار برساند و پیش از 
آن نیز فیلم »تمبوکتو« از موریتانی را اسکاری نموده بود.

ویژگی مشترک فیلم های یاد شده، ارائه تصویری تاریک 
و فاکت بار از جوامع اســامی و وارونه نمایاندن اســام به 
عنوان ریشه خشونت ها و تباهی ها و بی عدالتی ها در این گونه 
جوامع  بــود. آنچه که تقریبا از ابتدای پیدایش ســینما در 
غرب و از دوران ســینمای صامــت )مانند »رقص هفت زن 
محجبه« ســاخته »توماس آلوا ادیسون« و »عرب مسخره« 
ســاخته »ژرژ ملیس« در ســال 1897( تا امروز بیش از هر 
موضوعی به چشــم آمده و فیلم هایی همچون »تک تیرانداز 
آمریکایی« و »13 روز در بنغازی« )که در اســکار امسال نیز 
نامزد دریافت جایزه بود( که با تروریست نمایاندن مسلمانان، 
کشــتار و قتل عام آنها را توجیه کرده اند، از آخرین مصادیق 

آن به شمار می آیند. 
چراکه مراســم اهدای جوایز آکادمــی علوم و هنرهای 
سینمایی آمریکا موسوم به اســکار فارغ از بازی دولت هایی 
که حاکم بوده اند )اعم از دمکــرات یا جمهوریخواه( همواره 
مسیری ثابت و یکسان و برگرفته از بیانیه ای که در نخستین 
تجمــع بنیانگذاران آکادمی در ســال 
1928 و در منــزل »لویــی بی مه یر« 
صادر شــد، داشته اســت. بیانیه ای که 
اســاس جایزه ای موســوم به اسکار را 
مبتنی بر دو عامل معرفی کرد:1 -تقویت 
صنعت ســینمای آمریکا  2- گسترش 
ایدئولــوژی و فرهنــگ آمریکایــی در 

سراسر جهان. 
براســاس آنچه در اســناد منتشره 
سازمان سیا در ســال 2006 آمده، دو 
عامل یاد شــده فوق، بعدا نیز درتعامل 
این ســازمان و هالیوود بــا فرمولی که 
پس از جنگ جهانی دوم )تحت عنوان 
»جنــگ صلیبی بــرای آزادی«(  برای 
تدوین شــد، وجهه  آمریکا  ســینمای 

عملیاتی تر یافت. 
یعنــی در تمام طول ســالهایی که 
مراسم اســکار برگزار شده )به خصوص 
در ســالهای اخیر( علی رغم موافقت یا 
مخالفت با دولت وقــت ایاالت متحده، 
تقریبا براساس همین فرمول عمل شده 
و اکثریــت قریب به اتفــاق آثاری که 
جایزه اسکار دریافت داشته اند، از همین 

فرمول آمریکایی استفاده کرده بودند. 
برهمین اســاس است که مثا پس 
از 11 ســپتامبر 2001 و در اوج تهاجم 
دولت نئوکنســرواتیو جرج دبلیو بوش 
به ســرزمین های اســامی، اسکارهای 
فراوانی به فیلم صلیبی/صهیونی »ارباب 
حلقه ها« دادندکه با قراردادن نشانه ها و 
شاخصه هایی مانند سپاه فیل سوارها و 
9 نفره بودن یاران حلقه و مشــخصات 
ماجرا  منفــی  یعنی قطب  »ســارون« 
و.... براســاس داستان آخرالزمانی و ضد 
اســامی »جی آر.آر.تالکین«، در واقع  

لشکرکشی جرج بوش به خاورمیانه را پوشش تصویری داده 
بود و از طرف دیگر در همین بخش فیلم های غیرانگلیســی 
زبان )که اینک فیلم »فروشنده« اسکار آن را برده( این رویه 
را مثا در اســکاری کردن فیلمی به نام »حاال بهشت« )در 
تحقیر مردم فلســطین( و یا با تجلیل از مستندهایی درباره 
اشــغال عراق و افغانستان توســط نظامیان آمریکایی تداوم 

بخشیدند. 
این درحالی اســت کــه در همــان دوران و در جریان 
برگزاری مراســم اســکار، بازار تکه پرانی و انتقاد به رئیس 
جمهوری وقت بسیار داغ تر از امروز بود تا آنجا که »شان پن« 
به شــدت سیاســت های جرج بوش را مورد انتقاد قرار داد و 
مایکل مور در حالی که برای فیلمش اسکار گرفته بود، روی 
صحنه، بوش را با جمله »شــرم برتو« بــاد خطاب قرار داد! 
)گفته شــد از این پس بود که مراسم اســکار اگرچه ظاهرا 
به طور زنده اما با تاخیــر 7 تا 10 ثانیه ای و با کنترل پخش 

می شود تا چنان جمات و اظهاراتی سانسور گردد(.
همچنیــن در اوج دوران به اصطاح طایی دمکرات ها و 
اوباما )که بسیار مورد عاقه نشریات زنجیره ای و جماعت به 
اصطاح اصاح طلب است( همچنان مانیفست اصلی اسکار 
و روش قبلــی تداوم یافت به فیلم هایی مانند »محفظه رنج« 
)در توجیه تهاجم نظامی و اشغال عراق توسط آمریکا( اسکار 
بهترین فیلم اعطا شــد و از فیلم هایی همچون »پنج دوربین 
شکســته« )بازهم در تحقیر ملت مسلمان فلسطین( تجلیل 
به عمل آمد و به آثار هلوکاستی مثل »آیدا« و »پسر شائول« 
)در توجیه موجودیت رژیم صهیونیســتی( اســکار داده شد. 
یادمان نمی رود که یکی از ضد ایرانی ترین فیلم های هالیوود 
یعنی »آرگو« به عنوان تنهــا فیلم ضد ایرانی دریافت کننده 
اسکار، علی رغم ضعف فراوان ساختاری و محتوایی، در همین 
دوراِن به اصطاح طایی،  اســکار بهتریــن فیلم را دریافت 

کرد! 
امســال و در هشتاد و هشــتمین مراسم اسکار که فیلم 
همجنس گرایانه »مهتاب«، اسکار بهترین فیلم و فیلمنامه و 
بازیگری مرد را دریافت کرده و جوایز کارگردانی و موسیقی 
و آواز هم به کارگردان و آهنگســاز اســراییلی تبار )دیمین 
چزل و جاســتین هورویتز( رسیده و اســکار فیلم مستند را 
هم فیلم »کاه ســفیدها« برده که به اســم نمایش فعالیت 
عناصر امدادگر، درواقع از متحدان تروریســت های تکفیری 
و همکاران داعش دفاع کرده! حاال اســکار فیلم غیرانگلیسی 
زبان هم به فیلم »فروشــنده« یا »مشــتری« می رســد که 
به ســفارش کمپانی »ممنتو« وابســته به اتحادیه اروپا و با 
سرمایه »انستیتو فیلم دوحه« )متعلق به امیر قطر از حامیان 
تروریست های تکفیری( ساخته شده و در موضوع خود، دفاع 
و مقابله با تجاوز و تعرض بــه خانه و ناموس در یک جامعه 
اســامی را خشونت طلبی و نتیجه سنت های عقب افتاده به 

شمار می آورد. 
آن هم در شــرایطی که یکــی از موضوعات اصلی امروز 
جامعه اروپا و آمریکا تعرضات و تجاوزات جنسی ذکر گردیده 
و این موج فزاینده تعرضات و تجاوزات جنسی در کشورهای 
غربی هم در گزارش سال گذشته دانشگاه استکهلم )گزارش 
نوردیک( ذکر گردید، هم در اقدامی نادر، در مراســم اسکار 
سال قبل و توسط جو بایدن معاون اول اوباما تکرار شد، هم 
در نامه اعتراضی 17 زن سیاستمدار فرانسه انعکاس یافت  و 
هم در گزارش چندی قبل »آژانس حقوق بنیادین« )اف. آر. ای( 

و همچنین گزارش های متعدد نشــریات و رسانه های غربی 
مورد تاکید قرار گرفت و همین موضوع یکی دو ســالی است 
محور بسیاری از فیلم های هالیوود و کشورهای اروپایی قرار 
گرفته )موضوع اصلی جشنواره کن امسال هم بود که چندین 
فیلم از جمله »فروشنده« برایش سفارش داده شد( تا اینگونه 
وانمود شــود که اساس این تعرضات، تبعیض جنسیتی بوده 
و از تعصبات و ســنت های قدیمی و تفکرات دینی برخاسته 
و بنابر همین رویکرد، این دســته از فیلم ها جوایز متعدد را 
هم به خود اختصاص دادند، از جمله فیلم »اســپات الیت« 
که سال گذشته اســکار بهترین فیلم را دریافت کرد و فیلم 
»فروشنده« که دو جایزه جشنواره کن را گرفت و به آستانه 

دریافت اسکار رسید!  
امــا برگ نهایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تازه به 
تخت نشسته آمریکا برای«فروشنده« رو نمود وقتی با قانون 
جدید مهاجرتی )که اساسا اجرایی هم نشد!( صحنه را برای 
جایزه فیلم یاد شــده ساخته و پرداخته کرد تا با یک دعوای 
به اصطاح زرگری هم جایزه اســکار برای فیلم »فروشنده« 
تثبیت شــود و هم افه اپوزیسیون نمایی هالیوود و اسکار به 

این فیلم و سازندگانش هم سرایت نماید! 
این درحالی بود که ســازنده فیلــم پس از کش و قوس 
فراوان و بعد از اینکــه عاوه بر یکی از بازیگران نقش اولش 
حتی بازیگر نقش چندم فیلمش نیز از مســافرت به آمریکا 
انصراف داد، در میان نگاههای پرســش گر هــواداران خود، 
ســرانجام رضایت به اعام عدم شرکت در مراسم اسکار و به 
اصطاح تحریم حضور در آن را داد!! اما خیلی زود آنچه را که 
با دست پس زده بود، با پا پیش کشید و برای خود در مراسم 
اســکار، نماینده و متن ســخنرانی آماده کرد!!! متنی که در 
واقع کپی دست چندمی از بیانیه ها و سخنرانی ها و مکتوبات 
چند هفته اخیر نشــریات و سیاســتمداران و سران اتحادیه 
اروپــا و دمکرات های آمریکا و حتی برخــی جمهوریخواه ها 
و نئوکان های این کشــور بوده اســت!! اما فرمان ترامپ کار 

خودش را کرد!!! 
به قول معروف آش این قدر شور بود که خان هم فهمید! 
چند روز قبل نشــریه معتبر »دیلی اسکرین« با پیش بینی 

اعطای اسکار فیلم غیرانگلیسی به »فروشنده« نوشت:
»...دســتور »دونالد ترامپ« مبنی بــر ممنوعیت ورود 
مســلمانان به آمریکا، پیروزی را بــرای »اصغر فرهادی« و 

فیلمش »فروشنده« خرید.«
روزنامه »گاردین« نیز پس ازمراسم دیروز نوشت:

»... به نظر می رســد آنچه جایزه اسکار را برای فرهادی 
بــه ارمغان آورد،  رای اعتراضی بــه فرمان ترامپ برای ورود 
اتباع این کشورها بود!... در واقع افزایش آرای اعضای آکادمی 
برای فیلم »فروشــنده« به نوعی نمایش اعتراضی به فرمان 

مسافرتی ترامپ بود...«!!
اما در این میان آنچه برنده شــد، همان سفارش اتحادیه 
اروپایی/قطــری بــود که فیلمســاز ایرانی را )خــودآگاه یا 
ناخودآگاه( در قالب نگاه نژادپرســتانه و تحقیرگرانه ای قرار 
داد که توســط مراکز اســتراتژیک ایاالت متحده نسبت به 
آیین ها و سنت های دینی ملت ها )برای پرداختن به موضوع 
تعرض جنســیتی مبتابه جامعه خودشــان( تئوریزه شده و 
فراتــر از امثال ترامپ و اوباما، سیاســت های خود را از طرق 
مختلف از جمله جایزه و سفارش و جشنواره و ... به این افراد 

حقنه می کند.  

»فروشنده« چه فروخت تا اسکار بگیرد؟

استاد عباس براتی پور:
سخنان رهبر معظم انقالب

 سرفصل جدیدی برای شعر آیینی است
یک شــاعر پیشکسوت تاکید کرد که سخنان رهبر معظم انقاب 
در خصوص شعر آیینی، سرفصلی جدید در حوزه شعر آیینی به شمار 

می آید.
اســتاد عباس براتی پور در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: 
تاکید حضرت امام خامنه ای که خود ادیبی وارســته هستند، بر 
ترویج سبک زندگی در قالب شعر آیینی، چراغ و نقشه راه شاعران 

متعهد است.
وی افزود: شــعر هنری تاثیرگذار اســت و شاعران متعهد پس از 
پیروزی انقاب اســامی ثابت کرده اند که در این عرصه ســرآمدند و 
بالندگی کنونی شعر فارسی در روزگار معاصر، بی شک، مرهون ذوق و 
خاقیت و نگاه متعهدانه و دغدغه مدار ایشان است. بنابراین، این طیف 
از شــاعران می توانند با هنر خود به ترویج ارزش های ســبک زندگی 

اسامی همت کنند.
اســتاد براتی پور تصریح کرد: شعر بی درد، همانا شعری است 
که انســان را از فطــرت الهی و هویتش بــه دور می کند از این 
روشــعر آیینی مبتنی بر ارزش های اسامی، بهترین و موثرترین 
نسخه برای سازندگی انسان است چرا که این عرصه، مجموعه ای 
کامل از مفاهیم واال و ارزش های تابناک و متضمن رســتگاری را 

منعکس می کند.
در مراسم رونمایی از مستند پرتره این فیلمساز عنوان شد

سلحشور
 بین المللی ترین کارگردان ایرانی بود

همزمان با نخستین ســالگرد درگذشت مرحوم فرج اهلل سلحشور 
فیلم مستند »فرج اهلل سلحشور« به کارگردانی محمد سعید غدیریان 

در نشست سینماروایت رونمایی شد.
حجت االسام والمسلمین بصیر سلحشور فرزند مرحوم سلحشور 
در این نشست گفت: اگر چه پدرم به فیلمسازی وارد بود اما اگر کسی 
در ایــن زمینه ایــراد می گرفت می پذیرفت چرا کــه خودش را اصا 
ســینماگر نمی دانست و معتقد بود که تنها از تصاویر برای بیان قرآن 
و معنویات استفاده می کند. اما خوشبختانه کسی نمی تواند بگوید که 
آثارش مخاطب نداشــت چرا که اتفاقا مخاطب های میلیونی داخلی و 
خارجی داشــت. او سعی داشت با رسانه تصویری، به تربیت و اصاح 

جامعه کمک کند.
محســن علی اکبری، تهیه کننده سینما نیز در این نشست گفت: 
شــاید بتوان گفت که اکثر کارگردانان در وهله اول به دنبال دستمزد 
خودشــان هستند اما زنده یاد سلحشــور تنها کارگردانی بود که من 
طی این 34 سالی که در سینما فعالیت می کنم دیدم هیچ گاه دغدغه 
دســتمزد خودش را نداشت و معتقد بود اول دستمزد عوامل پرداخت 
شود و اگر پولی باقی ماند دستمزد او را بپردازند و این روحیه به تربیت 

قرآنی وی برمی گشت.
محمدحســین نیرومنــد، مدیرعامل انجمن ســینمای انقاب و 
دفاع مقدس هم در این نشســت بیان کرد: معتقدم مرحوم سلحشور، 
بین المللی ترین کارگردان مجموعه های تلویزیونی و حتی ســینمایی 
ایران بود و سریال حضرت یوسف، نزدیک به یک میلیارد مخاطب در 

سطح جهان داشت.
غدیریان کارگردان مســتند »فرج اهلل سلحشور« هم گفت: من در 
ابتدا اطاعات چندانی نســبت به مرحوم فرج اهلل سلحشور نداشتم اما 
در پژوهش های اولیه ای که انجام دادم به ویژگی های ایشــان پی بردم 
که خیلی برای من جذاب و همین ویژگی ها بود که موجب شد تا فیلم 

پرتره ساخته شود. 
رباعی های محمدمهدی سیار

 در »تشنه رود« منتشر می شود
محمدمهدی ســیار از انتشــار کتاب جدید خود با عنوان »تشنه 

رود« خبر داد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، این کتاب شامل سروده های جدید این 

شاعر در قالب رباعی است و در مرحله نهایی انتشار قرار دارد. 
دکتر محمدمهدی سیار، شاعر برگزیده کتاب سال در گفت وگو با 
خبرنگار کیهان درباره مضمون اشعار کتاب »تشنه رود« گفت: این کتاب 
هم مثل کتاب هایی که پیش از این از من چاپ شده مضامین مختلفی 
دارد. اما فضای غالب آن با عاشقانه ها و نیز پرسش ها و درنگ های انسانی 

با رنگی فلسفی است.
وی درباره انتخاب قالب رباعی برای این اشعار بیان کرد: رباعی 
قالب کوتاه و جذابی اســت که برای بیان کشف های شاعرانه و نیز 
تأمات فردی و اجتماعی ظرفیت فراوانی دارد. ظرفیتی که در اشعار 
بزرگانی چون »خیام« و »بیدل« و... و نیز شــعرای عصر انقاب از 
»قیصر امین پور«  تا »میاد عرفانپور«  نمود یافته است. ضمن این 
که رباعی با وجــود ثابت بودن وزن )که همان وزن معروف عبارت 
»ال حول و ال قوْهً اال باهلل« است تنوع و رنگارنگی موسیقایی و زبانی 

چشمگیر دارد.
ســیار درباره زمان انتشار »تشــنه رود« هم گفت: این کتاب در 
مرحله نهایی و آماده انتشار است. انتشار این کتاب هم بر عهده موسسه 

شهرستان ادب است.
گفتنی است، پیش از این از محمدمهدی سیار مجموعه شعرهای 
»رودخوانی«، »حق الســکوت«، »دادخواســت« و »بی خوابی عمیق« 
منتشر شده بود که »حق السکوت« در سال 89 در بیست ونهمین دوره 
جایزه کتاب ســال جمهوری اسامی ایران در بخش ادبیات به عنوان 

بهترین کتاب انتخاب شد.
حذف »ثریا«

 از نظرخواهی برنامه سه ستاره!
یکی از برنامه های سیما که هر سال و با هدف تقدیر از برترین های 
تلویزیون پخش می شود، برنامه چالشی و تأثیرگذار »ثریا« را از فهرست 

نظرخواهی خود حذف کرد!
برنامه »سه ستاره« قرار است از 14 اسفند و به مدت هفت شب روی 
آنتن شبکه سوم سیما برود. در این برنامه، همچون سال های گذشته با 
انتخاب مردم، هنرمندان و اهالی رسانه، برترین های تلویزیون در یک 

سال اخیر انتخاب و تقدیر خواهند شد. 
نســخه ای از نظرخواهی این برنامه نیز به روزنامه کیهان ارســال 
شد. اما با کمال شگفتی، در بخش برنامه های تخصصی، هیچ نامی از 
برنامه »ثریا« ذکر نشــده است. این در حالی است که این برنامه یکی 
از پربیننده ترین و تأثیرگذارترین برنامه های ســیما در حوزه مســائل 

علمی بوده است.
گفتنی است، برنامه »ثریا« پس از دو ماه و نیم توقف، از چهارشنبه 
شب گذشته پخش خود را با بررسی پیشرفت  ها و چالش  های صنعت 
فضایی از سر گرفت. در این برنامه عنوان شد که صنعت فضایی کشور 

بیش از سه سال است تعطیل شده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: از ناصواب ترین کارها 
اســتفاده از ابزار ضدانقالب توسط جریان های 

داخلی برای پیشبرد اهداف انتخاباتی است.
بــه گزارش اداره کل روابــط عمومی قوه قضاییه، 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی 
قضایی، با اشاره به همایش حمایت از انتفاضه فلسطین 
که هفته گذشــته در تهران برگزار شد، از رهبر معظم 
انقاب به دلیل حضور و سخنان ارزشمندشان در این 
همایش و همچنین از اهتمام رئیس مجلس شــورای 
اسامی برای برگزاری این گردهمایی قدردانی کرد و 
گفت: نفس بر پایی این همایش بسیار ارزشمند و مهم 
بود زیرا رژیم صهیونیستی سالهاست که تاش می کند 
افکار عمومی جهان را از مسئله اصلی جهان اسام که 

همان مسئله فلسطین است منحرف کند.
آملی الریجانی ایجاد داعش در کشورهای مختلف 
و تقویــت گروه هــای تروریســتی را از جمله همین 
اقدامات انحرافی دانســت و اظهار داشت: آمریکایی ها 
و صهیونیست ها همواره در پی این بوده اند که بابی را 
برای اسام هراسی و ایران هراسی باز کنند. بر همین 
اساس مدام به این موضوع دامن می زنند که جمهوری 
اســامی مســئله اول دنیا و جهان اسام است. بدون 
تردید در چنین فضای مسمومی، برپایی همایش وزین 
فلسطین در تهران با حضور بیش از 600  میهمان در 
قالب هیئت های مختلف و در سطوح گوناگون، اقدامی 
بســیار خردمندانه و موثــر بود و دیــدار نمایندگان 
کشورهای مختلف در حاشیه این همایش قطعاً منشا 

اثر و خنثی کننده بسیاری از توطئه ها خواهد بود.
وی با اشــاره به در پیش بودن انتخابات ریاســت 
جمهوری در ســال آینــده، انتخابــات در جمهوری 
اســامی را مظهر اراده مردم توصیــف کرد و با بیان 
اینکه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تعیین فردی 
که در رأس دســتگاه اجرایی کشــور قرار می گیرد از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: هنوز چند 
ماه تا انتخابات باقی مانده است اما به هر حال به دلیل 
پیچیدگی و اهمیت باالی انتخابات از جهات گوناگون 
الزم اســت که ابعاد مختلف این رویــداد که به تمام 
دستگاه ها اعم از اجرایی، نظارتی و قضایی باز می گردد 

مورد توجه و دقت جدی قرار گیرد.
رئیس قــوه قضاییه با ذکر دو نکتــه در این زمینه 
گفت: اولیــن موضوعی کــه باید از ســوی نامزدها، 
مردم، مجریان، مســئوالن و ناظــران انتخابات مورد 
توجه باشــد، تحفظ بر امور اخاقــی و رعایت حدود 
شــرعی و قانونی در جریان انتخابات است، گاهی در 
گرماگــرم رقابت ها برخی به گونــه ای رفتار می کنند 
که به نظر می رســد اصل و هدف انتخابات را فراموش 
کرده اند، گاهی نامزدها و هواداران آنها از یاد می برند 
که انتخابات برای ظهور اراده مردم به منظور تمشیت 
بهتر امور اجرایی در کشور است و همین امور اجرایی 
نیز برای اســتکمال و توسعه و هدف غایی آن سعادت 

مردم است.
آملی الریجانی با انتقاد از برخی رفتارهای نشــات 
گرفته از نوعی دیدگاه های الحادی ضمن تفسیر غلط 
و کاربــرد ابزاری از شــعار »هدف، وســیله را توجیه 
می کند«، خاطرنشــان کرد: اصلی ترین خطرها دقیقا 
زمانی رخ می دهد که هدف اصلی فراموش می شــود 

و صرفا پیــروزی هدف قرار می گیــرد. این امر باعث 
می شــود که بسیاری از اقدامات خاف اصول اخاقی، 
مباح و مجاز شــمرده شــود که این یک خطر بزرگ 

است.
رئیس قوه قضاییه، بــا تاکید مجدد بر لزوم رعایت 
اخاق و انصاف از سوی همه افراد و نهادهای دخیل در 
انتخابات، افزود: قرار نیســت اگر در دستگاهی حضور 
داریــم و قدرتی در اختیار داریــم، از این قدرت برای 
ارضای خواسته های خودمان استفاده کنیم و برخاف 
اخاق، انصاف، شــرع و قانــون گام برداریم. بر همین 
اســاس همگان باید در چهارچوب وظایف خود عمل 
کنند و حدود اخاقی، شــرعی و قانونی را نصب العین 
قــرار دهند.وی در بیان دومین نکتــه مدنظر خود بر 
لزوم هوشــیاری و دشــمن شناســی مردم، نامزدها، 
مجریان و ناظران انتخابات تاکید کرد و گفت: دشمنان 
جمهوری اسامی وقتی نمی توانند با رویارویی نظامی 
وارد میدان شــوند راهکارهــای جنگ نرم را در پیش 
می گیرنــد تا بر افکار عمومی و تصمیمات مســئوالن 

اثر بگذارند.
رئیس قــوه قضاییــه دشــمنی آمریــکا و اذناب 
منطقــه ای آن و همچنین جریان ضد انقاب فراری و 
حتی برخی افراد در درون کشــور را پا برجا دانست و 
خاطرنشــان کرد: از ابتدا تا انتهای روند انتخابات و در 
جریان رقابت ها و تبلیغات باید به دقت حرکات دشمن 
را رصد کنیم و فراموش نکنیم که دشــمن همواره از 
طریق ایجاد شایعات و مشوه ساختن چهره مسئوالن، 
نظام جمهوری اســامی و اصل انتخابات، اهداف خود 

را پیش می برد.
آملی الریجانی تاکید کــرد: یکی از ناصواب ترین 
کارها اســتفاده از ابزار ضد انقاب توسط جریان های 
داخلی برای پیشــبرد اهداف انتخاباتی اســت. برخی 
رسانه های ضدانقاب از ســوی بعضی افراد در داخل 
کشور به کار گرفته می شــوند که این کار قطعاً جرم 
اســت. بنده بعنوان مسئول دســتگاه قضایی از همه 
کســانی که می خواهند به نحوی وارد عرصه انتخابات 
شــوند می خواهم که نسبت به حیله ورزی دشمن که 
کاری جز تفرقه افکنی ندارد هوشیار باشند و اینگونه 
نباشــد که با بهره گیری از ابزارهای ضد انقاب برای 
اثبــات خود و تخریــب چهره رقیب، آب به آســیاب 
دشــمن بریزند.وی با بیان اینکه مردم مثل همیشــه 
بیدار و بصیرند و قطعا »صاح« و »فساد« را از یکدیگر 
تشــخیص می دهند، بر لزوم هوشــیاری مســئوالن، 
نامزدها، مجریان و ناظران انتخابات نسبت به دخالت 

نرم دشمن در این رویداد مهم سیاسی تاکید کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش پایانی ســخنان 
خود با اشــاره به ســالروز درگذشــت مرحوم فرج اهلل 
سلحشور کارگردان ســینما و تلویزیون، یاد و خاطره 
این هنرمند را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد که 
همه هنرمندان به جای پرداختن به سوژه های تکراری 
و مضامین دنیایی، مخاطبان خود را به سوی معنویت 
ســوق دهند و از ابزار هنر برای انعکاس معارف الهی 

استفاده کنند.
بحث در خصوص بررســی ماده 30 قانون نظارت 
بر رفتار قضات در دستور جلسه دیروز مسئوالن عالی 
قضایی قرار داشت که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس قوه قضائیه:

استفاده از رسانه های ضدانقالب برای اهداف انتخاباتی جرم است 

رهبر انقالب با صدور پیامی
 درگذشت حجت االسالم والمسلمین قرهی را 

تسلیت گفتند
معظــم  رهبــر  خامنــه ای  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت 
انقــالب اســالمی در پیامــی درگذشــت عالــم متقــی و فاضل 
 حجت االســالم والمسلمین شــیخ حسن قرهی را تســلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب مســتطاب حجه ًْ االسام و المســلمین آقای حاج سّید هاشم رسولی 
محاتــی دامت برکاته درگذشــت عالــم متقی و فاضل جناب حجهًْ االســام 
والمسلمین آقای حاج شیخ حسن قرهی رحمه ًْ اهلل علیه را به جنابعالی و خاندان 
مکّرم ایشان بویژه همسر محترمه و فرزندان آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی و علّو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سّید علی خامنه ای
۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

آیت اهلل خاتمی:
مطرح کنندگان آشتی ملی

 در پی به فراموشی سپردن فتنه ۸۸ هستند
عضو هیئت رییســه خبرگان با بیان اینکه اختالف ســلیقه های 
طبیعــی در جامعه وجود دارد، فتنه 88 را اختالف مبنایی و آشــتی 

ناپذیر دانست.
آیت اهلل ســید احمد خاتمی، عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری در 
گفت وگو با رســا، با اشاره به مطرح کردن مقوله آشتی ملی از سوی عده ای در 
کشور، گفت: مقوله آشــتی ملی یا هر واژه ای که مرادف آن است، به دلیل دارا 

بودن بار سیاسی منفی، مورد نقد رهبر معظم انقاب قرار گرفت.
وی افزود: بار سیاسی منفی این واژه این است که بین ملت دعوا وجود دارد 
و باید به جای دعوا آشتی ملی بیاید، این مسئله گزینه نادرستی است، بحمداهلل 
مردم ما در ســطح کان و در مصالح ملی با یکدیگــر اختافی ندارند و نمونه 
آن راهپیمایی باشکوه 22 بهمن اســت، حتی دشمنانی که تا دیروز می گفتند 

صدهاهزار نفر شرکت کردند، امسال اعام کردند که میلیون ها نفر آمدند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با بیان اینکه اختاف سلیقه های طبیعی 
در جامعه وجود دارد، اظهار داشــت: یک اختاف مبنایی وجود دارد که آشتی 

ناپذیر است، جریان فتنه جزو اختافات مبنایی به شمار می رود.
وی ادامه داد: هدف جریان فتنه در پوشــش و شــعار تقلب، براندازی نظام 
والیی بود، تقلب رمز اغتشــاش بود، کســانی که این مسئله را مطرح می کنند، 
افراد اندکی بوده و در برابر جمعیت حدود 75 میلیونی ایران، تعدادی نیستند؛ 
بنابراین برخی از واژه ها چون بار منفی سیاســی دارد، به کاربردنی نبوده و بعد 
از توضیح رهبر معظم انقاب، به کار بردن این واژه یا مرادف آن نوعی مخالفت 

با ایشان محسوب می شود.
آیت اهلل خاتمی با اشــاره به تاش عده ای برای عادی نشان دادن فتنه 88 
ابراز داشــت: مدت ها است که برخی درصدد به فراموشی سپردن فتنه هستند، 
گاهی در جلســات خصوصی می گویند فتنــه را فراموش کنید، تا جایی که در 
مجلس هم گفته شــد تا کی می خواهید مســئله فتنــه را همچنان مطرح نگه 
دارید.امام جمعه موقت تهران خاطرنشــان کرد: این موضوع جزو مسائل روشن 
اســت، این افراد همان هدف فراموشــی فتنه را دنبال می کنند اما باید بدانند 
حافظه مردم حافظه زنده ای اســت و رفتار غلط فتنه گران را در روز عاشــورا و 
هتک حرمتی که به عزاداران ســید الشهدا)ع( شد و همچنین مسائل دیگر این 

عرصه را فراموش نخواهند کرد.
شمخانی:

دیداری با وزیر خارجه عربستان
 در عراق نداشته ام

دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران خبر منتشــر شده مبنی بر 
دیدارش با وزیر خارجه عربستان در عراق را تکذیب کرد.

علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
چهارمین جشــنواره جهادگران علم و فناوری در دانشــگاه آزاد اسامی واحد 
علوم و تحقیقات در جمع خبرنگاران و در پاســخ به سؤالی در خصوص انتشار 
خبری مبنی بر اینکه شما با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در بغداد دیدار 

داشته اید؟ گفت: من تکذیب می کنم.
وی در خصوص ادعای وزیر خارجه عربســتان مبنی بر اینکه چرا در ایران 
اقدام تروریســتی صورت نمی گیرد نیز اظهار داشت: عربستان و تروریست ها در 

جایی می توانند انفجار و اقدام تروریستی انجام دهند که پرورش یافته اند.
شــمخانی با ذکر این نکته که ایران ســرزمین بیگانه ای نســبت به تربیت 
تروریست اســت، یادآور شد: عاوه بر این ما دســتگاه امنیتی هوشیار و مردم 

حاضر در صحنه ای داریم.
به گزارش فارس، دبیر شــورای عالــی امنیت ملی با ذکر این نکته که در 
بعضی از کشــورهای منطقه ای پیرامون ما افرادی اقدامات تروریســتی انجام 
می دهنــد که در آنجا درس خوانده، زندگی می کنند و از آنجا ماموریت گرفته 
و به جای دیگری رفته اند، خاطرنشان کرد: امروز آنها به دلیل اختاف سیاسی 
بــا زاویه های کم انتقام می گیرند، ضمن اینکــه مردم یکپارچه و یا حاکمیتی 
ندارند و سیستم امنیتی متناسب با مبارزه با تروریسم هم ندارند و سیستمی 

متناسب با جوامع آزادیخواه دارند و این تفاوت ایران با دیگر کشورهاست.

در مرحله نهایی رزمایش والیت ۹۵ صورت گرفت

شلیک موفقیت آمیز جدیدترین موشک کروز دریایی ایران
جدیدترین موشــک کروز دریایی ایران با نام 
»نصیر« در رزمایش نیروی دریایی ارتش شــلیک 

شد.
مرحله نهایــی رزمایش بزرگ دریایی ارتش از دیروز در 
آب های جنوب کشــورمان تا مدار 10 درجه و به مســاحتی 
2میلیون متر مربع آغاز شده است. در جریان رزمایش بزرگ 
نیروی دریایی ارتــش که با نام والیت95 در آب های جنوب 
کشور در حال برگزاریست، جدیدترین موشک کروز دریایی 

ساخت ایران با نام »نصیر« شلیک شد.
ســردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در حاشــیه بازدید از خبرگزاری فارس با اعام این 
خبر گفت که این موشــک توانسته اســت پس از شلیک با 
موفقیت به هدف اصابت کند. وی به میزان بُرد این موشــک 

اشاره ای نکرد.
موشک هوشمند دهالویه

در دومیــن روز از مرحلــه نهایــی رزمایــش دریایــی 
»والیت95«، برای نخستین بار سامانه های پرتاب راکت های 
هوشمند دهاویه آزمایش شدند و پس از پرتاب، شناورهای 

هدف را منهدم کردند.
این راکت های هوشــمند که ســاخته دســت توانمند 
متخصصان داخلی هســتند ضد شناورند و به صورت لیزری 

هدایت می شوند.
مرحلــه نهایی رزمایش بــزرگ دریایی والیت 95 صبح 
دیــروز با اعام رمز »یا زهرا« توســط امیر دریادار ســیاری 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در گســتره 2 میلیون کیلومتر 

مربعی آب های جنوب ایران آغاز شده است.
بازگشت غول ۳۳ هزارتنی ارتش

تعمیرات اساسی ناو لجستیک »خارک« پس از حدود 3 
سال تاش متخصصان داخلی پایان یافت و این ناو عملیاتی 
شد. این غول 33 هزار تنی، هم اکنون در حال انجام عملیات 

خود در رزمایش بزرگ والیت 95 است.
در تعمیرات اساســی صــورت گرفتــه روی »خارک«، 
دیگ های بخار و سیستم رانش آن به طور کامل عوض شده 

است.
از آنجــا کــه زمــان زیادی صــرف تعمیرات اساســی 

خارک شده، در کنار سیســتم رانش، بسیاری از سیستم ها 
و ســامانه های موجود بر روی این ناو نیز بهینه ســازی و یا 

تعویض شده است.
ایــن ناو بالگردبر با طول 207 متــر، عرض 26.5 متر و 
ســرعت 39.8 کیلومتر بر ساعت )تا قبل از تعویض سیستم 
رانش(، 8 مرتبــه در ماموریت های آب هــای آزاد به همراه 
ناوگروه هــای 3،7،9،12،18،22،24 و 27 حاضــر بــوده و 
آخرین ماموریــت وی نیز در تاریخ 28 مرداد 92 بود که در 
میانــه ماموریت ناوگروه بیســت و هفتم، جای خود را به ناو 

لجستیک الرک داد.
بــه گزارش فارس، بزرگترین ناو منطقه غرب آســیا که 
تجهیزاتــی نظیر یک قبضه توپ 76م.م، 4قبضه توپ 23م.م 
دو لول، 2قبضه توپ 20 م.م تک لول و 4 قبضه تیربار 12.7 
م.م را بــرروی خود دارد، در ســال 1356 )1977 میادی( 
در انگلستان ساخته و 7 سال بعد به ایران تحویل داده شد.

البتــه ایران 2 فروند از این ناو را ســفارش داده بود که 
به دلیل وقوع انقاب اســامی، انگلســتان از تحویل ناو دوم 

خودداری کرد.
»خــارک« به عنوان مهمترین ناو لجســتیک در نیروی 
دریایــی، عاوه بر 2 مرتبه حضــور در دریای مدیترانه که با 
عبور از کانال سوئز همراه بود، در تنها ماموریت ناوگروه های 

نداجا در اقیانوس آرام نیز حضور داشت.
این ناو مجهز به پیشــرفته ترین ســامانه های ناوبری و 
قابلیت حمل بالگردهای 3D-SH یکی از کاندیداهای اصلی 

حضور در ماموریت اقیانوس اطلس است.


