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اخبار
حضور بازیگر مغزهای کوچک زنگ
زده در آخرین ساخته نرگس آبیار

بازیگر فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده"
گفت :امسال در فیلم سینمایی "شبی که
ماه کامل شد" به کارگردانی نرگس آبیار
به ایفای نق��ش پرداختم که برای حضور
س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده
میش��ود .البته س��ال پیش در شاه کش
به ایفای نقش پرداختم که س��ال گذشته
به فجر نرس��ید و عوامل ب��ه دنبال اکران
آن هس��تند.فرید سجادیحسینی بازیگر
س��ینما ،تئاتر و تلویزی��ون در گفتوگو با
میزان ،درخصوص فعالیتهای اخیر خود
در عرص��ه بازیگری گفت :در حال حاضر
با نمایش "ش��یروانی داغ" به کارگردانی
آی��وب آقاخانی روی صحنه هس��تم که
در آن با بازیگران خوبی همچون نس��یم
ادبی و امیرعل��ی دانایی ،فریبا متخصص
همبازی ش��دهام.وی در مورد فعالیتهای
سینمایی خود طی س��ال جاری ادامه داد:
امس��ال در فیلم س��ینمایی "شبی که ماه
کامل ش��د" ب��ه کارگردان��ی نرگس آبیار
به ایفای نق��ش پرداختم که برای حضور
س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده
میش��ود .البته سال پیش در شاه کش به
ایفای نقش پرداختم که س��ال گذشته به
فجر نرس��ید و عوامل به دنبال اکران آن
هستند.بازیگر فیلم "مغزهای کوچک زنگ
زده" در همین راس��تا ادامه داد :عالوه بر
فیلم نرگس آبی��ار در فیلمی با نام موقت
"خون خدا" ب��ه کارگردانی مرتضی علی
عباس میرزایی به ایف��ای نقش پرداختم
که آن هم برای حضور در جش��نواره فیلم
فج��ر آماده میش��ود.وی درباره ش��انس
دریافت س��یمرغ بلورین در جشنواره فیلم
فجر اضافه کرد :امسال با دو فیلم قطعی
راهی فجر هستم اما فکر نمیکنم شانس
دریافت سیمرغ بلورین جشنواره را داشته
باشم .البته نقشم در فیلم خون خدا نقش
قابل توجهی است و اگر شانسی باشد برای
آن فیلم دارم.بازیگر فیلم "فروشنده" درباره
حضور نابازیگران و واینرهای اینستاگرام در
عرصه بازیگری تاکید کرد :سینما عالوه بر
بخش هنری بخش سرمایه را نیز شامل
می شود .اگر میخواهیم سینما به راه خود
ادامه دهد بای��د از لحاظ اقتصادی توجیه
مالی داشته باش��د و من فکر میکنم که
انتخاب این افراد به عنوان بازیگر به بخش
اقتصادی سینما باز میگردد.
یک سیاهپوست
مجری اسکار  ۲۰۱۹شد

رهبر معظم انقالب اس�لاميفرمودند:
م��دارس را مزين کنيد ب��ه نمازخواني
نوجوان��ان؛ اين برتري��ن تضمين براي
سالمتي آينده جامعه است.
به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه اطالع

رس��اني دفتر حفظ ونش��ر آثار حضرت
آيتا ...خامن��هاي ،رهبر معظم انقالب
اسالمي ،در پياميبه بيست و هفتمين
اجالس سراسري نماز ،اجالس ساالنه
نماز را نشان ه حقگزاري در برابر فريضه
نماز دانستند و درباره اهميت نماز افزودند:
نماز آنجا که با خشوع و حضور گزارده
شود جامعه را به صالح و سداد در زبان
و عمل ميکش��اند و اعتال ميبخشد.
متن پيام رهبر انقالب اسالميبه بيست

رئيس جمهور در اجالسيه سراسري نماز:

راه مقاومت در برابر قدرتها ،تکيه بر خدا است

گ�روه اجتماعي :رئيس جمهور نماز را مظهر دين و
قدرت دانست و گفت :امروز روز فشار اقتصادي دنيا
بر ما است و فشار اقتصادي آمريکا و صهيونيستها
عليه ما است ،بايد با تکي ه بر خداوند بايستيم.
حس��ن روحاني صب��ح چهارش��نبه در اجالس��يه
سراس��ري نماز به ميزباني دانشگاه سمنان با بيان
اينک��ه باالترين عمل يک مؤمن و مس��لمان نماز
اس��ت ،تأکيد کرد :شايد بش��ود همه دين را در دو
کلمه پرستش و نيايش خالصه کرد ،پرستش جوهر
اس�لام اس��ت يعني باطن و حقيقت دين محسوب
ميش��ود و نياي��ش نيز ص��ورت زيباي پرس��تش
محسوب ميشود.وي با ابراز اينکه نماز يک عبادت
صرف يا يک فرع دين مثل ساير فروع دين نيست،
نماز همه چهره اس�لام است و صورت اسالم نماز
محسوب ميشود ،افزود :جوهر دين ،ايمان به خدا
و اعتقاد بهحق است و عمل به دستورات الهي است
اما نماز پرچم دين قلمداد ميشود ،شما کشور را با
پرچم ميشناس��يد لذا دين بدون نماز قابل شناخته
شدن نيس��ت.رئيسجمهور اظهار داشت :تعبيرات
قرآن نه نس��بت ب��ه نماز در اس�لام بلکه در همه
ادي��ان الهي به اين امر معطوف اس��ت ،آنجايي که
خداوند به موس��ي س��خن ميگويد از نماز صحبت
ميفرمايد ،موسي کليم که افتخارش کليما ...شدن
اس��ت با نماز گره ميخورد ،از قرآن نيز پيدا اس��ت
که خداوند لطف خاصي نس��بت به حضرت موسي
داش��ته اس��ت اما بيش از  ۱۳۵نوب��ت در قرآن نام
موسي (س) آمده اس��ت.روحاني افزود :اين موسي
کليم اولين دس��توراتش اين اس��ت که نم��از را بپا
دارد و آن کودک��ي که س��خن ميگويد و طهارت
م��ادر و حقانيت خود را ب��ه جهانيان اعالم ميکند
به مقوله نماز اشاره ميکند ،لذا واقعيت دين اتصال
به خداوند منان اس��ت و چهره درخش��ان دين نماز
محس��وب ميش��ود.وي بيان کرد :وقتي حضرت
ابراهيم،هاجر را ميگذارد و کودکش اس��ماعيل را
در بياباني خش��ک رها ميکند آنجا هم از نماز ياد
ميش��ود ،نماز براي اين نيست که ما سر خداوند يا
س��ر دين بخواهيم منتي بگذاريم ،بلکه حيات ما و
سکون ما و آرامش ما در کنار نماز به وجود ميآيد،
امام صادق(ع) ميگويد حضرت علي(ع) هر وقت به
مصيبتي مواجه ميش��د ميايستاد و نماز ميخواند،
ل��ذا علي(ع) با آن عظمتش که تربيتش��ده يگانه
اش��رف مخلوقات هس��تند ،وقتي با مشکل مواجه
ميش��وند نماز ميخوانند و اين نش��ان ميدهد که
نماز چقدر مهم است
نماز افتخار بشريت و انسان است

«کِوین هارت» هنرپیش��ه سیاهپوس��ت
آمریکایی اجرای اس��کار  ۲۰۱۹را برعهده
دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
یک سیاهپوس��ت مجری اس��کار ۲۰۱۹
ش��د«کِوین هارت» هنرپیشه سیاهپوست
آمریکایی به عن��وان مجری اصلی نود و
یکمین مراس��م اس��کار انتخاب شد.او در
این باره نوشت« :س��الها از من پرسیده
میشد که آیا مجری اسکار خواهی شد؟ و
جواب من همیشه این بود که این فرصتی
اس��ت که به ندرت در تمام طول زندگی
یک هنرمند رخ میدهد و قطع ًا خوشحال
خواهم ش��د .االن نیز واقعا خوشحالم که
باالخره آن روز رسید و من مجری اسکار
شدم .به ش��دت هیجان زده هستم ،زیرا
این یکی از آن اهداف و آرزوهایی بود که
همیش��ه داشتم و به عنوان یک هدف آن
را برای خود در نظر گرفته بودم .اینکه به
فهرست اسطورهای میزبانان اسکار افزوده
ش��وی باور نکردنی است .مطمئنم مادرم
االن از خوش��حالی لبخندش تا بناگوش
رفت��ه اس��ت .میخواه��م از خان��وادهام،
دوس��تانم و هواداران تش��کر کنم که مرا
حمایت کردند .مطمئنا اسکار امسال را به
شکلی ویژه برگزار خواهیم کرد همچنین
از آکادمی اس��کار برای در اختیار گذاشتن
این فرصت به بنده تشکر میکنم».مراسم
اسکار در تاریخ  ۲۴فوریه از شبکه ABC
روی آنتن میرود .جیمی کیمل که دو سال
پیش مجری این مراسم بود پیشتر اعالم
کرده بود که برای س��ال س��وم در اجرای
این مراس��م حضور نخواهد داشت.هارت
به تازگی در فیلم «مدرسه شبانه» در کنار
«تیفانی َهدیش» بازی کرده اس��ت که با
موفقیت در باکسآفیس آمریکا همراه بود
و به عنوان یکی از پرفروشترینهای آخر
هفته  ۲۰۱۸ش��ناخته شد.کوین هارت در
 ۶ژانوی��ه  ۱۹۷۹در فیالدلفیا به دنیا آمد.
او هنرپیش��ه سینما و تلویزیون ،نویسنده،
تهیهکننده و کمدین استندآپ اهل آمریکا
اس��ت .وی کار خود را با برنده ش��دن در
چندین مس��ابقه کمدی در باش��گاههای
نیوانگلند آغاز کرد.

و هفتمين اجالس سراس��ري نماز که
در استان س��منان برگزار شد و آيتا...
ش��اهچراغي ،نماينده وليفقيه در اين
اس��تان ،آن را قرائت کرد به اين شرح
است:بس��م ا ...الرحمن الرحيم و صلي
ا ...علي محمد و آله الطاهرين،اجالس
ساالن ه نماز از سويي نشان ه حقگزاري
در براب��ر فريضهاي اس��ت که ميتواند
بر هم�� ه اعمال و فراي��ض ديگر ،روح
بدمد و آنه��ا را کارآمد کند« :إن ُقبِلَت

ُقبِ َل ماسِ واها» و از سوي ديگر خدمت
حق اين هدي ه
بزرگي است به آنان که ِّ
الهي را ندانس��ته و در آن سهلانگاري
ميکنند.نماز آنگاه که با خشوع و حضور
گزارده شود جامعه را به صالح و سداد
در زب��ان و عمل ميکش��اند و اعتالء
ميبخش��د.بخش مهمياز گرفتاريها
و آلودگيه��اي ما براث��ر نپرداختن به
اين حقيقت هش��دار دهنده اس��ت .از
اي��ن رو ترويج نماز با هم ه ش��يوههاي

اثرگذار ،در ش��مار وظايف بزرگي است
ک��ه همه بايد ب��دان اهتم��ام ورزيم و
شما دستاندرکاران اين اجالس بويژه
عالم مجاهد جناب حجةاالسالم آقاي
قرائتي بحم��دا ...در اي��ن راه از توفيق
الهي بهرهمند شديد.آموزش و پرورش
ميتواند در اين عرصه از اثرگذارترينها
باشد.مدارس را مزين کنيد به نمازخواني
نوجوان��ان؛ اين برتري��ن تضمين براي
سالمتي آينده جامعه است.

رئيسجمهور بابيان اينک��ه حضرت علي(ع) آمد و
با جس��م بيجان حضرت زهرا(س) مواجه شد که
خيلي برايش س��خت بود ،ادامه داد :حضرت ايستاد
و دو رکعت نماز خواند و بعدش حضرت علي(ع) از
خداوند کمک گرفت ،نماز افتخار بش��ريت و انسان
اس��ت ،اينکه خداوند به ما اجازه داده و ما را دعوت
کرده اس��ت بايد ق��در بدانيم ،چراک��ه خداوند از ما
خواس��ته اس��ت.روحاني بابيان اينکه ما نياز به نماز
داريم و اين فخر ما است که خداوند از ما خواسته با

«محمدحس��ین اخوانصدیق��ی» و
«حس��ینعلی قجهای» دو شهید نخبه از
دانشگاههای هوستون تگزاس و صنعتی
شریفهستندکهعملیاتالیبیتالمقدس
سرنوشت مش��ابهی را برای آنها رقم زده
اس��ت.به گزارش ایس��نا ،محمدحسین
اخوانصدیقی سال  ۱۳۳۰در تهران متولد
شد .تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه
جعفری اس�لامی گذراند .در سال ۱۳۵۰
موفق به اخذ دیپلم در رشته برق شد و به
دلیل هوش و استعداد فراوان در سال ۵۲
در همین رشته گواهینامه تکنسین عالی

نماز از خانواده بايد شروع شود

او حرف بزنيم و با او صحبت و از او ياد کنيم ،تأکيد
کرد :اين چه عبادتي است که با وقتشناسي ،مکان،
نظم و ترتيب ،پاکي و خداوند رحمان و رحيم شروع
ميشود ،حداقل ما در روز  ۱۷رکعت نماز ميخوانيم
و حداقل  ۱۰بار ميگوييم بس��ما ...الرحمن الرحيم.
ل��ذا اين ياد کردن نام خدا در طول روز يک توفيق
است ،نماز وسيله هدايت ما است .راه را به ما نشان
ميدهد و اين ديني که همه مسلمانان در طول ۲۴
س��اعت حداقل  ۱۰بار بايد خداوند را با رحمانيتش
صدا بزنند ،از اين دين خشونت و بداخالقي و تهمت
درنميآي��د ،اگر رفتار ما با نمازمان نميخواند جايي
مشکلداريم.وي افزود :اولين نکتهاي که قرآن براي
آرامش ما بيان ميکند که در مش��کالت جزعوفزع
نکنيم و در راحتيها و در دس��تاوردها حرص ما را
نگيرد ،نماز اس��ت .چه چيزي ميتواند ملت بزرگي
را در برابر قدرتها حفظ کند جز نماز؟ جز تکيه به
لطف و رحمت خداوند؟ در انقالب اسالمينيز نماز
مخصوص ًا جماعت آن چهرههاي گوناگوني داشت.
در دوران قبل از انقالب اس�لامينماز دستهجمعي
ميان جوانان دو معنا داش��ت ،نخست انقالبي بودن
و ديگري مذهبي بودن ،نماز دستهجمعي به معناي
روشنفکر معتقد بود.
رئيسجمه��ور گفت :جو دانش��گاه ته��ران قبل از
انق�لاب مانند ام��روز نبود ،در تمام دانش��گاه يک
دخترخانم با روسري داشتيم اما موقع ظهر بسياري
جوانان ميآمدند و بس��ياري دخترها نيز چادر س��ر
ميکردند و ميرفتند و نماز ميخواندند ،نماز عالمت
ايمان و اسالم بود ،البته آنوقت عالمت ايستادگي
و مذهبي بودن نيز محس��وب ميشد .افرادي بودند
که در غرب درسخوانده بودند وقتي آمدند به ايران
افراد مذهبي بودند و احس��اس کردند که نماز بايد
ظهور داشته باشد
ساختمان نماز بيش�تر دستهجمعي ترسيمشده
است

روحاني همچنين بابيان اينکه اين افراد احس��اس
کردند که نماز قدرت اس�لام و نمايش شعائر دين
اس��ت و ضروري اس��ت و باي��د آن را اعالم کنيم،
گفت :براي مثال امربهمعروف خصوصي نميشود؛

لذا نماز را ميتوان خص��وص خواند چراکه عبادت
فردي اس��ت اما اصل نماز ش��ايد بيشتر بر مبناي
جمع بناش��ده باش��د چراکه بس��ياري از اذکار نماز
جمع هس��تند ،پيداست که س��اختمان نماز بيشتر
دستهجمعي ترسيمشده اس��ت.وي بابيان اينکه در
همان زمان انقالب بودند افرادي که روشنفکر و از
غرب آمده بودند ،مانند مرحوم سحابي و بازرگان که
در دانشکده فني دانشگاه تهران هم حتي نمازخانه
احداث ک��رده بودند ،اف��زود :انس��انهاي متديني
بودند که برخيش��ان نماز شب را ترک نميکردند.
رئيسجمه��ور همچنين نماز را مظهر دين و قدرت
دانست و گفت :امروز در سطح دنيا آن ظهور و بروز
دين کجاست؟ دو چيز بيشتر نيست يکي حجاب و
ديگري نماز است .آن چيزي که عالمت دين است
نماز محسوب ميش��ود ،لذا چطور ميتوان نماز را
ترويج کرد و گفت که امروز روز فشار اقتصادي دنيا
بر ما است و فشار اقتصادي آمريکا و صهيونيستها
عليه ما اس��ت ،بايد با تکي ه بر خداوند بايس��تيم ،در
انق�لاب خيلي آدمها مذهب��ي و غيرمذهبي بودند،
اما آنهايي که پاي انقالب ايس��تادند و برنگشتند
همانهايي بودند که اهل نماز بودند.روحاني بابيان
اينکه در جبهه چه کساني ايستادند و مبارزه کردند؟
گف��ت :در دوران دفاع مقدس چهرههايي داش��تيم
که م��ردان باايمان و اهل نم��از بودند و من خودم
اگر آنه��ا را نميدي��دم باور نميک��ردم ،من باور
نميکردم ک��ه آدميکه حقوق ماهان��ه ميگيرد و
نيمياز حقوقش را در بين فقرا تقس��يم ميکند ،تا
نديدم باورم نميش��د که شهيد عباس بابايي وقتي
قطعهاي از هواپيما موجود نبود ميگفت من خودم
اين هواپيما را بلند ميکنم که کسي برايش اتفاقي
نيفت��د و ويژگي اين اف��راد مخلص اهل نماز بودن
بود.وي افزود :مردم اهل نماز ما حتي در جنگ نيز
رحم و مروت نس��بت به دشمن داشتند و بارها آب
را در زمان تشنگي به دشمن ميبخشيدند و لذا بايد
پرسيد چه چيزي باعث اين عظمت است که باعث
ش��ده ما در برابر جهان بايستيم؟ امام آنچنان روح
مطمئني داشت که ما در حيرت بوديم ،امام خميني
(ره) کام ً
ال مطمئن بود که انقالب پيروز ميش��ود و
اين مهم نشان از ايمان به خداوند است.

روایت مشترک دو شهید نخبه

انس��تیتو تکنولوژی تهران (فوق دیپلم )
را دریاف��ت کرد.او ب��رای ادامه تحصیل
به آمریکا رفت و در دانش��گاه هوس��تون
تگزاس مشغول به تحصیل در رشته برق
و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در
این رشته ش��د .به دلیل باال بودن سطح
علمی  ،از طرف دانش��گاه به عنوان یک
شاخص در بولتن سالیانه معرفی شد.آنقدر
موفق بود که دانشگاه تگزاس مقاله و نام
او را به عنوان دانشجو نمونه اعالم کرد.
با آغاز جنگ تحمیلی به ایران بازگش��ت
و در جبهه حضور یافت .محمد حس��ین

درجریان عملی��ات الی بیت المقدس در
سال  ۶۱به شهادت رسید.حسین قجهای
روز چهاردهم ش��هریورماه س��ال ،۱۳۳۷
در زرین ش��هر اصفهان ب��ه دنیا آمد  .در
س��ن هفت س��الگی به مدرسه رفت و تا
اخذ مدرک دیپلم تحصیل کرد .از کودکی
عالقه زیادی به ورزش کش��تی داشت و
به عنوان قهرمان اول شهرستان و استان
اصفهان برای چند سال متوالی معرفی شد
و به مسابقات انتخابی تیم ملی راه یافت.او
به دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف رفت و
سال  ۱۳۵۳وارد فعالیتهای سیاسی شد.

رئيسجمه��ور با تأکي��د بر اينکه س��تاد اقامه نماز
زحمات بس��ياري را کشيده است ،بيان کرد :نماز از
خانواده بايد ش��روع ش��ود ،پدر و مادر اساس نماز و
تربيت نماز را بايد تشکيل دهند ،تحکيم خانواده و
ايمان آن و رفتار مادر اصل و اس��اس اس��ت ،نبايد
ب��ه بچه گفت بلند ش��و و نماز بخ��وان وقتي بچه
ميبين��د که والدين اول وقت نماز ميخوانند او هم
به اين عمل دعوت ميشود.روحاني بيان کرد :سال
 ۴۳وقتي امام (ره) آزاد ش��دند اينهمه دانش��جوي
دانش��گاه تهران و اس��اتيد در مدرسه فيضيه آمدند
و در کنار طالب آن جش��ن ب��زرگ را برپا کردند،
همه احس��اس کرديم هدفي بلند داريم و آن هدف
در س��ايه اتصال بهحق و وحدت امکانپذير است و
امروز در اين ش��رايط بيش از ه��ر زمان ديگر نياز
به اس��تعانت از خداوند داريم.وي با ابراز ناراحتي از
اينکه در گزينشها سؤاالتي از جوانان ميکنند که
متأسفانه تشويق ميشوند به دورويي و ناچار هستند
دروغ بگويند ،افزود :فردي ميگفت در اين امر ۸۰
درصد دروغ ميگفتم تا بتوانم اس��تخدام شوم ،اين
دين ما نيس��ت و ما ش��کل ديگري از دين راداريم
معرف��ي ميکنيم ،ما باي��د دي��ن را واقعي معرفي
کنيم ،نماز وظيفه ،فخر و عظمت انس��اني اس��ت
که نيايش و اس��تعانت از خداوند محسوب ميشود.
رئيسجمهور با تاکيد بر اينکه اگر ميخواهيم نماز
را ترويج کنيم بايد آنرا از خانه آغاز کنيم و س��پس
مدرسه و آموزشوپرورش در اين راستا بزرگترين
وظيف��ه را بر دوش دارد ،تصريح کرد:در ش��وراي
عالي انقالب فرهنگي بس��ياري مس��ائل را مطرح
ميکني��م و ميگوييم که بهجاي اين مصوبات بايد
پولها را به دبس��تانها داد چراکه در اين مکانها
هس��ت که شاکله و شخصيتها س��اخته ميشود،
امروز دانش��جويان موفق هم ساختهشده دبستان و
خانواده موفق هس��تند ،ما بايد به آموزشوپرورش
توجه کني��م و بدانيم که چطور بچهه��ا را به نماز
دع��وت کنيم.به گزارش مهر ،روحاني بيان کرد :ما
امروز بايد مردم را تشويق کنيم ،از سوي ديگر بايد
گفت اس��اس دين ما انتخاب است و هيچ جا با زور
و اجبار دين درس��ت نميش��ود ،از امامت ،نبوت و
 ...با انتخاب اس��ت ،حتي اس��اس نماز نيت است،
نماز با نيت درس��ت ميشود ،اينکه به ما ميگويند
نماز معراج مؤمن اس��ت نشان ميدهد که ايمان تا
درست نش��ود نماز معراج نميشود.وي افزود :نماز
باعث تقرب اس��ت منته��ي تقوا باي��د بيايد تا اين
ق��رب ايجاد ش��ود پس ما امروز ب��راي معنويتمان
و دنيا ،آخ��رت ،قدرت و توان و ايس��تادگيمان در
برابر مش��کالت زندگي و هجمهها و فش��ارها بايد
به نماز پناه ببريم زيرا نماز عمود دين ما محس��وب
ميش��ود.رئيسجمهور بابيان اينکه نماز همهچيز را
معنا ميکند و گويي همه اعمال ما جس��م است و
نماز روح ،تأکيد کرد :اين روح است که ميتواند ما
را بهجايي برس��اند که موفق شويم و لذا بايد از خدا
بخواهيم که همه ما خادم مساجد و قرآن باشيم که
اگر اينچنين باشد خادم مردم خواهيم بود.

و دزلی را پذیرفت .هنوز مدتی نگذش��ته
بود که به عنوان مس��ئول عملیات سپاه
مریوان و دزلی معرفی ش��د .حس��ینعلی
ماهها ب��ا ضدانقالب جنگید و درعملیات
محمد رس��ولاهلل(ص) با سمت فرمانده
عملیات حاضر ش��د .بعد از ش��رکت در
عملیات «فتحالمبین» با س��مت فرمانده
گردان س��لمان فارس��ی در عملیات الی
بیتالمقدس ش��رکت کرد و سرانجام در
جاده اهواز ـ خرمش��هر در سال  ۶۱و در
س��ن  ۲۵س��الگی بر اثر اصابت گلوله به
سرش به شهادت رسید.

يک ناشر عنوان کرد

يک ناشر با بيان اينکه مردم با خريدن کتاب قاچاق
از دستفروشها آسيب وحشتناکي به سيستم نشر
ميزنند ميگويد :مزيتي ک��ه مبارزه با قاچاقچيان
کتاب براي ما داشت اين بود که فهميديم بازار کتاب
رونق زيادي دارد و قاچاقچيان رونق ما را گرفتهاند.
حامد کني  -مدير انتشارت روزبهان  -که کتابهاي
ل نامه کوتاه به
آنه��ا از نادر ابراهيميمانن��د «چه 
همسرم»« ،يک عاشقانه آرام» و «بار ديگر شهري
که دوس��ت ميداش��تم» به صورت قاچاق توزيع
ميشوند ،در گفتوگو با ايسنا ،درباره پديده قاچاق

کتاب و اقدامهاي اخير براي مقابله با آن اظهار کرد:
ساالنه دهها هزار جلد از کتابهاي نشر ما به صورت
قاچاق توليد و توزيع ميش��ود .اتفاقاتي که در حال
حاضر و به همت کارگروه صيانت از حقوق ناشران،
مؤلفان و مترجمان اتحاديه ناشران و کتابفروشان
استان تهران انجام ميش��ود در نوع خود کمنظير
بوده و جاي تقدير دارد ،چراکه کار بس طاقتفرسا
و پرخطري است.او با اش��اره به خطر کار مبارزه با
قاچاق کتاب توضيح داد :قاچاقچيان کتاب اشخاص
ي هستند و ممکن است گروه صيانت را به
خطرناک 
طرق مختلف تهديد کنند و به آنها آس��يب جدي
بزنند و برايشان دردسر درست کنند؛ اين گنگهاي
قاچاق کتاب بيشک از قشر ناصالح جامعه هستند و
مقابله با آنها مصائب خود را دارد .دوستان کارگروه
صيانت جانشان را کف دستشان گرفتهاند و اين
کار را انج��ام ميدهند .برخي از اين قاچاقچيان به
قدري خطرناکاند که نميشود آنها را گرفت.کني

در ادامه گفت :به نظرم بخشي از مشکالت به خاطر
نب��ود همکاري دولت و به نحوي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالميبا اتحاديه است .موضوع فقط گرفتن
کتاب تقلبي و متقلب نيس��ت .مش��کل اصلي اين
اس��ت که مردم نميدانند و مخاطب اين کتابها
قرار ميگيرند .متأسفانه در اين حوزه کار شاخصي
نکردهايم؛ آگاهي دادن به مردم بخش��ي از وظايف
صداوسيماست .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميبهتر
است با همراه کردن صدا و سيما و همراهي اتحاديه
موضوع قاچاق کتاب را اطالعرساني کند و به مردم
هش��دار دهد تا از اين کاالهاي تقلبي دوري کنند.
اين ناش��ر با تأکيد بر اينکه بخش وسيعي از مردم
نميدانند آنچه ميخرند تقلبي اس��ت ،خاطرنشان
کرد :مردم به هواي اينکه اين کتابها ارزانتر است
يا کمک به يک دستفروش ،کتابي ميخرند غافل
از اينکه آسيب وحشتناکي به سيستم نشر ميزنند.
زحمتي که دوستان ما در اتحاديه ميکشند فقط در

جشنواره فیلم فجر شاهد اتفاقات
خوبی خواهد بود

وزیر ارش��اد گفت :جش��نواره فیلم فجر
ش��اهد اتفاقات خوبی خواهد بود .دیگر
جش��نواره های فج��ر از جمل��ه تئاتر و
موسیقی نیز ش��وراهای سیاستگذاری
خود را مش��خص و ش��روع به کار کرده
اند.ب��ه گ��زارش ف��ارس ،س��ید عباس
صالحی وزیر ارش��اد در حاش��یه جلسه
هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت:
جشنواره فیلم فجر شاهد اتفاقات خوبی
خواه��د بود .دیگر جش��نواره های فجر
از جمله تئاتر و موس��یقی نیز شوراهای
سیاستگذاری خود را مشخص و شروع
به کار ک��رده اند.وی ادامه داد :امس��ال
به مناس��بت برگزاری چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،شاهد اتفاقات
خوبی در جشنواره های فرهنگی و هنر
با تولید و ارائه آثار ارزش��مند ،با محتوای
فاخ��ر خواهی��م بود .ب��ا مجموعه هایی
مذاکرات��ی ص��ورت گرفت��ه و همچنان
ادام��ه دارد لذا اگر به نتیجه برس��د که
این جشنواره در محل جدید و درغیر این
صورت در محلهای قبلی برگزار خواهد
شد.

سینما
سیروس الوند «آنجا ،همان
ساعت» را کلید زد

س��یروس الوند فیلم س��ینمایی «آنجا،
همان س��اعت» را در تهران کلید زد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سیروس
الوند بعد از چهار س��ال دوری از عرصه
کارگردانی ،با تهیه کنندگی و کارگردانی
فیلم س��ینمایی «آنجا ،همان ساعت»
به عرصه ساخت فیلم بازگشت.الوند دو
سال منتظر مهیا ش��دن شرایط ساخت
این فیلم س��ینمایی بود ک��ه در نهایت
پس از فراهم شدن شرایط ،فیلمبرداری
«آنجا ،همان ساعت» هفته گذشته در
تهران آغاز ش��د.پرویز پرستویی ،ماهور
الوند ،شهرام حقیقت دوست ،امیرحسین
فتح��ی ،ش��اهرخ فروتنی��ان ،س��عید
پیردوست بازیگران این فیلم سینمایی
هستند و یوسف فروتن هم در این فیلم
معرفی می ش��ود.این بازیگ��ران اولین
تجربه هم��کاری با س��یروس الوند را
دارند.هادی قندی هم به عنوان سرمایه
گذار با سیروس الوند همکاری میکند.
مدیر فیلمبرداری «آنجا ،همان ساعت»
اصغر رفیعیجم است که پیش از این در
فیلمه��ای «برخورد» و «برگ برنده» با
الون��د همکاری کرده اس��ت.در خالصه
«آنج��ا ،همان س��اعت» آمده اس��ت:
رعنا (معلم مقطع ابتدایی) و امیر (کارگر
کارگاه بلور سازی) زندگی عاشقانه خود
را در محله قدیمی ،در حاشیه شهر آغاز
کردهان��د غافل از آنکه ش��یطنتی جنون
آمیز خوش��بختی س��اده آنها را نشانه
گرفته است.

تئاتر

سال  ۱۳۵۶به قم مهاجرت کرد و توسط
مأموران ساواک دستگیر شد .چند مرتبه
نیز به منظ��ور فعالیتهای سیاس��ی به
ش��یراز و قم سفر کرد .با پیروزی انقالب
به اس��تخدام کمیته درآمد ،چندی بعد به
همراه دوستانش سپاه پاسداران زرینشهر
را بنیان نهاد سپس به عنوان مسئول یک
گروه به س��نندج رفت و چهارماه در این
ش��هر خالصانه خدمت کرد.در بازگش��ت
به زادگاهش مس��ئولیت عملیات س��پاه
پاسداران زرین شهر را به او سپردند .برای
مدتی نیز مسئولیت توپخانه سپاه مریوان

مردمباخريدنکتابقاچاقبهسيستمنشرآسيبميزنند

فیلم فجر

بخش گرفتن اين متقلبان خطرناک است ،اما کاري
روي اذهان عموميانجام نميشود که خود آسيب
را جديتر ميکند .اگر مردم کتابها را نخرند ،کار
قاچاقچي و قاچاقفروش بسيار سخت ميشود .اين
کتابها فروش دارد که قاچاقچيان توليد ميکنند؛
در واقع توليد کتاب را کانال مخاطبان تعيين ميکند،
به همين دليل بخشي از ماجراي صيانت از کتاب،
اطالعرس��اني به مردم اس��ت که متوجه شوند اين
دس��تفروشها عوامل رسميتوزيع کتاب نيستند و
اف��راد با خريد اين کتابها به مولفان و ناش��ران و
صنعت نش��ر آسيب جدياي ميزنند که بايد روي
آن کار شود و در دستور کار وزارت ارشاد قرار بگيرد
و از طريق کانالهاي مختلف به مردم اطالعرساني
شود.او در ادامه بيان کرد :متأسفانه در زمينه قضايي
هم همکاري مناس��بي نشده اس��ت ،مثال يکي از
قاچاقچي��ان کتاب را با وثيقه اندک آزاد کردند .اين
فرد چند ميليارد کتاب را قاچاق کرده است.

پوالد کیمیایی هم
بازیگر تئاتر میشود

پ��والد کیمیای��ی قص��د دارد در نمایش
«چن��د و چون به چ��اه رفتن چوپان» به
کارگردان��ی علی یازرلو ایفای نقش کند.
به گزارش تسنیم  ،این بازیگر سینما در
صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعالم
کرده این نمایش که متن آن را علیرضا
نادری نگاشته است ،دی ماه سال جاری
روی صحن��ه میرود.عل��ی یازرلو نیز در
صفحه ش��خصی خود اعالم کرده است
این نمایش در سیزدهمین دوره جشنواره
تئاتر فجر برنده و برگزیده در هشت رشته
از جمله نویسندگی ،کارگردانی ،بازیگری
زن ،بازیگ��ری م��رد ،طراح��ی صحنه،
طراحی موسیقی ،طراحی لباس و برنده
تندیس اثر اول ش��ده است.طبق اعالم
پ��والد کیمیایی ،آزاده بهرام��ی در برابر
او ایف��ای نقش میکند.ای��ن گروه هیچ
اطالع��ات دیگری درباره مح��ل اجرا و
زمان دقیق آن اعالم نکردهاند؛ اما پیش
از ای��ن نیز زمزمههای��ی مبنی بر حضور
پ��والد کیمیایی در یک اثر نمایش��ی در
سال  97به گوش رسیده بود.چند و چون
به چاه رفتن چوپان در س��ال  1373و با
بازی مهدی س��لطانی در جشنواره فجر
برای نخستین بار اجرا شده است.

