
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6399 |    ش��نبه 25  دی  1400 | 12 جمادی الثان��ی 1443 |  اذان ظه��ر: 12:14 | 
غروب آفتاب: 17:14 | اذان مغرب:34: 17 | نیمه شب شرعی:23:30 |      اذان صبح فردا: 05:45 | طلوع آفتاب فردا: 07:13 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    یرعامل: محمدجواد  اخوان
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88498458
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزیع: شركت نشر گستر امروز 88498476 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

امام علي)ع(: 
نصيحت كردن ت�و )دیگران را( در 
حضور جمع، خرد كردن و كوبيدن 

شخصيت طرف است. 

)ميزان الحكمه، ج 10، ص 582(

اسفنديار قره باغي در بيمارستان بستري شد
پيشكس�وت  خوانن�ده  قره باغ�ي،  اس�فندیار  فرزن�د 
موس�يقي كش�ورمان از بس�تري ش�دن ای�ن هنرمن�د 
در یك�ي از بيمارس�تان هاي ش�هر تبری�ز خب�ر داد. 
ياشار قره باغي، فرزند اسفنديار قره باغي ضمن اعالم خبر بستري 
شدن پدرش در بیمارس��تان به مهر گفت: متأسفانه طي روزهاي 
گذشته پدرم به دلیل عارضه جس��ماني كه برايش پیش آمده در 
بیمارستان بستري شده و هم اكنون در بخش سي سي يو بستري 
است. وي افزود: متأسفانه فعاًل شرايط خوبي را نمي توان براي پدر 
توصیف كرد، به هر حال طي روزهاي اخیر بحث جراحي هم به میان 

آمده اما شرايط سني پدر ريسك عمل جراحي را باال مي برد.

    موسيقي

    سينما

دفاع ۴۰ چهره سينما از موضع بازيگر 
هري پاتر در حمايت از فلسطين

پ�س  هالي�وودي  سرش�ناس  بازیگ�ران  از  ش�ماري 
مقاوم�ت  از  دف�اع  در  واتس�ون«  »ام�ا  پس�ت  از 
فلس�طين، ب�ار دیگ�ر از ای�ن جنب�ش حمای�ت كردن�د. 
به گزارش مهر به نقل از ديلي میلي، س��وزان ساراندون و مارك 
رافلو از جمله بازيگراني هس��تند كه به حمايت از »اما واتسون« 
در دفاع از مقاومت مردم فلسطین برخاس��تند. پس از اينكه اما 
واتسون از سوي نماينده پیش��ین رژيم صهیونیستي در سازمان 
ملل به يهودستیزي متهم شد، اكنون ش��ماري از هالیوودي ها 
از جمله سوزان س��اراندون، پیتر كاپالدي، استیو كوگان، مارك 
رافلو، ويگو مورتنسن، ماكسین پیك و هريت والتر از اما واتسون 
بازيگر مجموعه فیلم هاي »هري پاتر« حمايت و از جنبش مردم 
فلسطین پش��تیباني كردند. در بیانیه اي كه به امضاي 4۰چهره 
مشهور از صنعت سینما رسیده است، آنها به حمايت از تصويري 
پرداختند كه هفته پیش واتس��ون در صفحه اينس��تاگرام خود 
منتشر كرده بود و در پس زمینه پرچم فلسطین اين شعار به چشم 

مي خورد: »همبستگي يك فعل است.«
اين 4۰ شخصیت نوشته اند: ما با مردم فلسطین كه براي حقوق 
انساني خود تحت قوانین بین المللي مي جنگند، اعالم همبستگي 
مي كنیم. ما به اين وس��یله بر عدم توازن قدرت میان اسرائیل به 
عنوان يك نیروي اشغالگر و فلسطینیان؛ مردمي كه تحت سلطه 

يك رژيم آپارتايد با نیروهاي نظامي قرار دارند، تأكید مي كنیم.

   محمدصادق عابدیني
مجموعه نمایشي »جيران« ساخته حسن فتحي 
كه قرار بود صبح دیروز منتشر شود، منتشر نشد تا 
ماجراي دعواي حقوقي سازندگان دو سریال شبكه 
نمایش خانگي جدي تر از گذش�ته مطرح ش�ود. 
سازنده س��ريال »آهوي من مارال« معتقد است كه 
كارگردان »جیران« طرح او را دزديده يا كپي كرده و 
ساترا جلوي پخش اولین قسمت از »جیران« را گرفته 

است تا اوضاع را سامان دهد!
چند ماهي مي ش��ود مهرداد غفارزاده، نويس��نده و 
كارگردان سريال »آهوي من مارال« با ادعاي اينكه 
حسن فتحي از طرح او كپي برداري كرده، شكايتي را 
مطرح كرده است و گفته مي ش��ود ديروز هم همین 

شكايت باعث شد »جیران« پخش نشود. 
»ناصرالدين شاه قاجار« در يك سال گذشته به چهره 
محبوب ش��بكه نمايش خانگي تبديل ش��ده است. 
اين ش��اه قاجار كه 5۰سال بر ايران س��لطنت كرد و 
دس��ت آخر هم تیر میرزا رضاي كرماني نوار زندگي 
او را قطع كرد، در دوران جواني عاشق دختري به نام 
»خديجه« مي شود؛ دختري اهل روستاهاي تجريش 
كه ناصرالدين ش��اه جوان او را حین شكار مي بیند و 
آنچنان دلباخته مي شود كه دختر را جیران مي نامد و 
او را جزو زنان سوگلي خود قرار مي دهد. داستان عشق 
شاه قاجار و دختر تجريشي، اكنون دستمايه ساخت 
چند سريال شده و دعواي حقوقي را نیز به راه انداخته 
اس��ت. غفارزاده كه ادعاي رفاقت س��ي و چند ساله با 
فتحي دارد و فیلمنامه هايش را براي فتحي مي فرستاده 
تا او بخواند و نظر دهد، طرح فیلمنامه جديدش را پیش 
فتحي مي برد، اين فیلمس��از درب��اره اتفاقات آن روز 
مي گويد: »زماني كه ايده را با ايشان در میان گذاشتم، 
كمي فكر و احواالتش تغییر كرد و ديگر شام نخورد و 
بالفاصله با اسماعیل عفیفه تماس گرفت كه گوشي اش 
خاموش بود، اما به من گفت با ايشان صحبت مي كند. 

در حقیقت واسطه آشنايي من و اسماعیل عفیفه آقاي 
حس��ن فتحي بود. فرداي آن روز كه شب عاشورا بود، 
اس��ماعیل عفیفه با من تماس گرفت كه پیش ايشان 
بروم. آنجا بود كه گفت حسن فتحي اين ايده را دوست 
دارد و با وجود آنكه دو تا سه سريال پیشنهادي دارد اما 

مي خواهد طرح مرا بسازد.« 
غفارزاده مي گويد كه قراري بین او و فتحي و عفیفه 
گذاشته مي ش��ود كه طرح مدنظر وي ساخته شود. 
اين فیلمساز مي گويد: »صحبت اين بود كه من حتماً 
فیلمنامه را بنويس��م، چون طرح براي من بود. دوم 
اينكه من از اول هم مي خواس��تم خودم كارگرداني 
كنم. تا اينجاي كار صحبت كارگرداني ايش��ان و من 
نبود، اما ظاهراً رويكرد اس��ماعیل عفیفه اين بود كه 
كارگردان حس��ن فتحي باش��د، ولي صراحتاً با من 

مطرح نكردند.«
طبق روايت غفارزاده كه در گفت وگو با يك خبرگزاري 

مطرح كرده، فتحي قرار بوده اس��ت به عنوان مشاور 
كارگ��ردان در كنار او باش��د، اما در ادام��ه ماجرا و با 
كش و قوس هايي كه پیش مي آي��د، غفارزاده متوجه 
مي ش��ود فتحي و عفیفه داس��تاني مش��ابه آنچه او 
مي خواسته بسازد را مي سازند و براي همین به خانه 

سینما شكايت مي كند. 

شكايت به آنجا مي رسد كه قرار است بخش هايي را كه 
شباهت زيادي به فیلمنامه غفارزاده دارد از »جیران« 
حذف كنند. در اين میان ساترا به عنوان نهاد ناظر بر 
تولیدات ش��بكه نمايش خانگي ورود پیدا مي كند و 
جلساتي با حضور دو طرف دعوا برگزار مي شود. برخي 
رسانه ها نوشته اند كه »طرفین دعوا توافق كردند طي 
روزهاي پنج شنبه۱6 و جمعه ۱7دي، طي جلساتي 
به تماش��اي س��ريال »جیران« و تطبیق آن با طرح 
سريال »آهوي من مارال« بپردازند تا درباره وجود يا 
نبود مشابهت آنها به صورت مشترك توافق كنند، اما 
به  رغم موافقت اولیه، با استنكاف عفیفه، تهیه كننده 

سريال »جیران« اين جلسات برگزار نشد.«
پلت فرم پخش كننده سريال »جیران« هفته گذشته 
مراسم ويژه را براي رونمايي از اين سريال برگزار كرد 
و در آن وعده پخش اولین قسمت سريال در صبح روز 
جمعه داده شد، با اين حال صبح ديروز روابط عمومي 
»جیران« با صدور بیانیه اي نوش��ت: »قس��مت اول 
سريال عاشقانه »جیران« به كارگرداني حسن فتحي 
و تهیه كنندگي اس��ماعیل عفیفه كه قرار بود جمعه 
۲4دي ماه س��اعت8 صبح منتشر ش��ود، در بازبیني 
نهايي ساترا مالحظه اي بیان ش��د كه در حال رفع و 

تهیه نسخه نهايي هستیم.«
ناصرالدين شاه قاجار كه داستان سلطنتش به قصه ها 
شباهت دارد، يك بار هم در س��ريال »قبله عالم« با 
سرنوشت شومي روبه رو شد. گويا استقبال فیلمسازان 
از داستان هاي عشقي شاه قاجار، سرانجام خوبي ندارد، 
آنچنان كه جیران نیامده متوقف ش��د و »آهوي من 

مارال« هم درگیر دعواي حقوقي شده است. 
ساترا هنوز درباره چند و چون رفع توقیف »جیران« 
توضیحي ارائه نداده و يكي از پرخرج ترين محصوالت 
ش��بكه نمايش خانگي كه هنوز فیلمب��رداري آن به 
اتمام نرسیده اس��ت، با چندين چهره سینمايي فعاًل 

بايد منتظر رأي اين سازمان ناظر باشد. 

توقف »ناصرالدين شاه« وسط دعواي »مارال« و »جيران«
دعواي حقوقي 2 فيلمساز باعث شد یك سریال با وجود تبليغات قابل توجه به موقع پخش نشود

»ناصرالدين شاه قاجار« در يك سال 
گذش��ته ب��ه چه��ره محبوب ش��بكه 
نماي��ش خانگي تبديل ش��ده اس��ت. 
اي��ن ش��اه قاج��ار در دوران جوان��ي 
عاش��ق دختري ب��ه ن��ام »خديجه« 
مي ش��ود؛ دختري اهل روس��تاهاي 
تجري��ش، او را حين ش��كار مي بيند

     نشر

تدوی�ن موضوع�ي بيان�ات آی�ت اهلل 
خامن�ه اي درب�اره ش�عر منتش�ر ش�د. 
انتشارات كانون انديشه جوان كتاب »رسم 
ش��اعري: تدوين موضوعي بیانات آيت اهلل 
خامنه اي درب��اره ش��عر« را با گ��ردآوري 

محمدرضا وحیدزاده منتشر كرد. 
اين كت��اب در ۱۲فصل جداگان��ه به بیان 
ديدگاه هاي رهبر معظم انقالب درباره شعر 
و ش��اعري مي پردازد. در اين اثر با عناويني 

چون »كلیاتي درباره شعر و شاعري«، »بايد هاي شعر خوب«، 
»اهمیت ش��عر و كار ادب��ي تأثیرگ��ذار«، »ارزيابي وضعیت 
شعر، از گذشته تا امروز«، »ارزيابي از وضعیت شعر انقالب«، 
»راهكار هايي براي پیش��برد ش��عر انقالبي«، »شعر آيیني«، 
»درباره ش��اعران«، »خاطرات و تجربیاتي از شعر«، »شعر و 
شهر ها و اس��تان هاي ايران« و »درباره جريان ها و سبك ها و 
انواع ادبي« مواجه مي شويم. محمدرضا سنگري، پژوهشگر و 

علیرضا قزوه از شاعران آيیني كساني هستند 
كه براي اين مجموعه مقدمه نوشته اند. در 
بخش پايان��ي كتاب منظوم��ه فكري مقام 
معظم رهبري در موضوع شعر و مقايسه آن 
با ساير نظريات و رويكرد هاي متداول در اين 

زمینه تبیین و تحلیل مي شود. 
رهبر معظم انقالب همزمان ب��ا میالد امام 
حسن)ع( در ماه مبارك رمضان با شاعران 
ديدار و ديدگاه هايش��ان را درباره ش��عر به 
شاعران گوش��زد مي كنند. ش��اعران حاضر در جلسه هم به 
شعرخواني در محضر ايشان مي پردازند. از جمله شاعراني كه 
تاكنون در اين ديدار هاي هر ساله شعرخواني كرده اند مي توان 
به س��یدحمیدرضا برقعي، فاضل نظري، علیرضا بديع، سارا 
جلوداريان، ناصر فیض، مصطفي رحماندوست، علیرضا قزوه، 
احمد عزيزي، مرحوم حمید سبزواري پدر شعر انقالب، علي 

معلم دامغاني، عباس براتي پور و افشین عال اشاره كرد.

بيانات رهبر معظم انقالب درباره شعر در »رسم شاعري«

         آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي
1– موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزي در نظر دارد، گازرسانى به حفره هاى پراكنده در سطح زون شهرستان زرنديه ( مامونيه، پرندك، 

زاويه، رازقان، خشكرود و كليه روستاهاى گازدار شده آنها )  را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.
شرح مختصر پروژه: ( اجراى 3360 متر شبكه پلى اتيلن، 330 عدد انشعاب  پلى اتيلن و فلزى، جمع آورى 50 عدد و جابجايى 50 عدد انشعاب پلى اتيلن و فلزى و 

تعويض 50 مورد علمك فلزى آسيب ديده به صورت تكى و پراكنده )
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 

3- ميزان و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: برابر مصوبه هيئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  640,566,000    ريال 
خواهد بود.

4- در اين پروژه 20درصد  پيش پرداخت طبق آيين نامه تضمين پرداخت مى شود.
5- محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها: 

-محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي: محل دريافت اسناد، سامانه «ستاد» www.setadiran.ir مـى باشد.
-مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي: آخرين مهلت ارسال اسناد ارزيابى، لغايت ساعت 12 مورخ 1400/11/09 از طريق سامانه «ستاد» www.setadiran.ir مى باشد.
-زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزيابي كيفي، مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي شده اند، در مراحل بعدى مناقصه شركت مى نمايند.

-رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى الزامى است. قيمتها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
-زمان گشايش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر مي گردد.

6- مبلغ برآوردي و پيشنهادي تقريبى دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 12,811,308,000  ريال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال 1400 مي باشد.
7- پيمانكاران بايستي داراي گواهينامه ايمني از اداره كار، گواهينامه صالحيت در رشته تاسيسات وتجهيزات ، كد اقتصادي، كد كاربري پايگاه ملي مناقصات و داراى 

گواهى امضاى الكترونيكى در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه اطالع رساني WWW.shana.ir مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 32412081-4 -086 

امور قراردادهاي شركت گاز استان مركزي تماس حاصل فرمايند. 
تلفكس: 086-32776660 

 روابط عمومي شركت گاز استان مركزى

نوبت اول (00-59)
كد پايگاه ملي:       53106182 
شناسه اگهى: 1259419

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2000001105000083)

TR/M01-9820043 -ZPD موضوع مناقصه : خريد 8 دستـگاه كنترل ولو همراه با اكچويتور الكتروهيدروليك تحت تقاضا
1-محل و مكان اجراي كار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

2-مدت اجراي كار: 12 ماه
3-نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

4-بدليل اهميت ويژه استفاده ازكاالهاى تخصصى داراى كيفيت مناسب و موردتأييد در صنعت نفت، حضور در فهرست بلند بمنزله ارائه گواهى صالحيت در نظر گرفته شده و صرفاً 
اسناد ارزيابى كيفى ارائه شده توسط سازندگان داخلى مندرج در AVL نفت مورد بررسى قرار گرفته و ساير سازندگان خارج از AVL  بدليل عدم حضور در فهرست بلند دستگاه 

مركزى، از فرآيند ارزيابى كيفى كنار گذاشته مى شوند. ارائه تصوير كد ثبت نام در سامانه EP  جهت كاالى موردتقاضا؛ همراه با استعالم ارزيابى كيفى تكميل شده، الزامى است.
زمان ونحوه  خريد اسناد ارزيابي كيفي : شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ  1400/11/04 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) 
به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند. الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه 
از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  

اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند. 
 زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده : شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/11/23 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در 

سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد) در مهلت مقرر  اقدام  نمايند.
اعالم نتايج ارزيابي كيفي : پس از انجام ارزيابي كيفي ، دعوتنامه شركت در مناقصه براي مناقصه گراني كه صالحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد شد و در آن زمان 
مي بايست تا مهلت مقرر مندرج در دعوتنامه نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد)اقدام نمايند.ضمناً اصل پاكت الف (ضمانتنامه 

شركت در فرآيند ارجاع كار) الك و مهر شده را در مهلت مقرر  به دفتر كميسيون مناقصات تحويل و رسيد دريافت نمايند.
جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره 61630116 تماس حاصل فرمائيد.

www.shana.ir                                     www.setadiran.ir                                www.ioptc.ir
روابط عمومي 
مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 

نوبت اول
شناسه آگهى: 1257874

فراخوان مناقصه عمومى 
يك مرحله اى همزمان با ارزيابى كيفى(فشرده)                                   
شركت ملّي گاز ايران در نظر دارد موضوع خدمات تعمير و نگهداشت ازسيستم و تجهيزات اعالم و اطفاء حريق ساختمان 
هاى ستادى خود را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اى به شماره ثبت 2000093863000007 در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. الزم به ذكر است كليه مراحل بارگذارى از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى 

پاكت ها از طريق درگاه سامانه مذكور به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
1- موضوع مناقصه: خدمات تعمير و نگهداشت ازسيستم و تجهيزات اعالم و اطفاء حريق ساختمان هاى ستادى شركت ملي گاز ايران .

2-  نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: مديريت توسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران به آدرس تهران، ميدان هفتم تير، خيابان شهيد مفتح جنوبى، 
خيابان شهيد شيرودى، پالك 10، طبقه چهارم، امور خدمات پيمانهاى ستاد

3 - مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1400/10/25 لغايت 1400/10/30 ساعت 16
4-مهلت بارگذارى پيشنهادات: حداكثر تا 1400/11/19 ساعت 16

5- زمان بازگشايى پا كت هاى استعالم ارزيابى كيفى: 1400/11/20 ساعت 8
ــركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 2,310,659,221 ريال (دو ميليارد و سيصد و ده ميليون و ششصد و پنجاه و نه هزار و  6- ميزان و نوع تضمين ش
ــت بصورت يكى از تضامين معتبردرآيين نامه تضمين براى معامالت دولتى (مصوب 94/09/22  هيات  ــت و يك ريال) كه مي بايس دويست و بيس
وزيران) در سامانه بارگذارى و اصل تضمين را در پاكت دربسته حداكثر تا پايان مهلت بارگذارى پيشنهادات به امور خدمات پيمان هاى ستاد به آدرس 

فوق الذكر تحويل نمايند.  
7- برآورد اوليه اجراى كار: مبلغ 46,213,184,427 ريال (چهل و شش ميليارد و دويست و سيزده ميليون و صد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و 

بيست و هفت ريال) براى مدت دو سال مى باشد.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن81315760 و 81315775 دفتر امور خدمات پيمانهاى ستاد شركت ملي گاز 

ايران، تماس حاصل نمايند. 
روابط عمومي شركت ملي گاز ايران

نوبت اول
شناسه اگهى: 1254123 

برگزیدگان دوازدهمين جشنواره عمار تقدیر شدند

چفيه شهيد در دستان فيلمساز حماسه ها

مراس�م اختتامي�ه       رویداد
دوازدهمي�ن دوره 
جشنواره مردمي فيلم عمار، شب گذشته با تقدیر 
از برگزی�دگان بخش هاي مس�ابقه »مس�تند« و 
»داستاني« و پاسداشت مسعود جعفري جوزاني، 
نویسنده و فيلمساز باسابقه كشورمان برگزار شد. 
بنابراين گزارش، هیئت داوران دوازدهمین جش��نواره 
مردمي فیلم عم��ار در بخش مس��تند، تاريخ فرهنگي 
اجتماعي و دف��اع مقدس فان��وس جش��نواره را به اثر 
»كد۰۲4« به كارگرداني عبدالرضا رحماني نسب اهدا 
شد. هیئت داوران جش��نواره در بخش مستند، فانوس 
اين بخش را به اثر »يكي از ما )بي بي(« به كارگرداني امیر 
اطهر سهیلي اهدا كرد. هیئت داوران در بخش مستند 
»جنگ نرم« فانوس جشنواره را به اثر »قیچي تیز« به 

كارگرداني علیرضا باغشني اهدا كرد و در بخش مستند، 
حافظه ملي فانوس جش��نواره به اثر »پسر طاليي« به 
كارگرداني عباس وهاج تعلق گرفت. در بخش مدافعان 
حرم نیز فانوس جشنواره به »محاصره 36۰ درجه« به 
كارگرداني حامد هاديان اهدا شد. هیئت داوران در بخش 
فیلم »داستاني بلند« نیز فانوس بهترين كارگرداني را به 
سیدجالل دهقاني اشكذري براي اثر »دختر ايران« اهدا 
كرد. همچنین لوح افتخار بهترين بازيگري نیز به گالره 
عباسي براي بازي در فیلم داستاني »دختر ايران« تقديم 
شد. لوح افتخار بهترين صدابرداري نیز به حسین بشاش 
و بهترين تصويربرداري به هاشم مرادي براي اثر »تروا« 
تقديم شد. همچنین فانوس ويژه دبیر جشنواره به آقاي 

محمد علیزاده فرد براي اثر»تروا« تقديم شد. 
در بخش ويژه اين مراس��م، آيین پاسداش��ت مسعود 
جعفري جوزاني، نويسنده، كارگردان و فیلمساز باسابقه 
كشورمان و خالق آثاري مانند سريال ماندگار »در چشم 
باد« برگزار شد. در اين آيین، با حضور امراهلل احمدجو، 
كارگردان س��ريال »روزي روزگاري«، مادر شهیدان 
خالقي پور، چفیه فرزند شهیدش، رسول خالقي پور را 
به مسعود جعفري جوزاني اهدا كرد. جعفري جوزاني با 
ساخت »جاده هاي سرد«، سینماي انقالب را در سطح 

جشنواره هاي جهاني مطرح كرد.


