
ابوالفضل زورویی نصرآباد
این وجیزه را مدتی پیش تحت تاثیر رمان 
جناب سید مهدی شجاعی عزیز )با موضوع 
ظهور و انتظار( نوشته ام. بی اغراق در طول 
این سال ها کمتر کتابی با این مایه شیرینی 

و تاثیرگذاری خوانده ام.
ما وارثان وحی و تنزیلیم

عاشق ترین مردان این ایلیم
مردم تمام از نسل قابیلند
ما چند تا ، فرزند هابیلیم
آن دیگران ناز و ادا دارند

ما بی قر و اطوار و قنبیلیم
در بین ما یک عده هم هستند...

این روزها مشغول تعدیلیم
در این دویدن ها رسیدن نیست

عمری است ما روی تِِردمیلیم
آخر کجا می آیی آقا جان؟
بگذار ، ما مشغول تحلیلیم
دنیا به کام قوم دجال است
ما هم که با دجال فامیلیم
درس »پیام نور«تان از دور

خوب است ، ما مشتاق تحصیلیم
آقا ، شما تفسیر قرآنید
البته ما قائل به تاویلیم

نه عالم احکام قرآنیم
نه عامل تورات و انجیلیم

گفتند : شرط راستی ، مستی است
ما هم که ذاتا مست و پاتیلیم

در کل ، زمین مصر است و این مردم
یاران فرعونند و ما نیلیم

این ها اگر کرم اند ، ما ماریم
آن ها اگر مورند، ما فیلیم
فیلیم در نطع سخن اّما
وقت عمل طیرا ابابیلیم

در حفظ ما باید به جّد کوشید
ما نقطه ی حّساس آشیلیم

»آدم شدن« یک ایده ی نوپاست
ما هم نهادی زه تشکیلیم

سیصد نفر »آدم« که شوخی نیست
مستلزم تغییر و تبدیلیم

تعجیل ، کال کار شیطان است
اصال چرا مشتاق تعجیلیم؟

وقتش که شد ، آن وقت می گوییم:
آقا بیا کم کم که تکمیلیم
وقت عمل هم می رسد اّما

فعال به فکر حفظ و ترتیلیم
آخر چطوری حرف حق ؟ وقتی

مشغول ذکر و ورد و تهلیلیم
ما با همین حالت که می بینید

مستوجب تشویق و تجلیلیم
صندوق عهد و رای اگر باشد

یاران داوود و سموئیلیم
توی صف عشاقتان از صبح
ما صاحبان ساک و زنبیلیم

بعضی به نامت ، بارشان شد بار
ما تازه فکر بار و بندیلیم
)کار غنایم را به ما بسپار

چون خبره در تقسیم و تحویلیم
باد هوا خوردن که ممکن نیست

آخر مگر ماها حواصیلیم(
***

گفتند :روز جمعه می آیی
ما روزهای جمعه تعطیلیم ...
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ماموریت فضاپیمای کاسینی پایان یافت  ما روزهای جمعه تعطیلیم ...

حضرت حافظ

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

بازيافتن قديمي ترين 
قانون اساسي جهان 

سفینه  گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  طبق 
 ۱۳ از  پس  سپتامبر،   ۱۵ در  کاسینی  فضایی 
سال کاوش سیاره زحل به اتمسفر باالیی زحل 

برخورد کرد و به ماموریتش پایان داد.
عمرش  آخر  هفته  در  فضایی  سفینه  این   
سیاره  میان  در  وداع  برای  بار  آخرین  برای 
زحل و حلقه هایش حرکت کرد، از کنار تیتان، 
با  آن  از  پس  و  گذشت  زحل  قمر  بزرگ ترین 
به  کیلومتر در ساعت  سرعت حدود ۱۲۰۰۰۰ 
فرو رفت. ۸۳ دقیقه طول  اتمسفر زحل  درون 
سیاره  به  کاسینی  سیگنال  آخرین  تا  کشید 
کانبرای  در  عمیق  فضایی  آنتن شبکه  و  زمین 
استرالیا برسد؛ جایی که برخورد سفینه با زحل 

در ساعت ۱۱:۵۵ به وقت محلی گزارش شد.
در حالی که گازهای جو بر روی سطح سفینه 
سفینه  می کردند،  حرکت  به سرعت  فضایی 
به  چرخیدن  به  شروع  غیرقابل کنترلی  به طور 
زمین  با  رادیویی اش  ارتباط  و  کرد  خود  دور 
قطع شد. در طول یک دقیقه، بدنه آلومینیومی 
سفینه که به اندازه یک وانت باربری است، ذوب 
شد. آخرین قطعه سفینه که نابود شد احتماال 
و  ایریدیوم  از  ساخته شده  چارچوب های  باید 
سوختی  هسته   ۷۲ حاوی  که  باشد  گرافیت 

پلوتونیومی سفینه بود.
کاسینی در طول ۱۳ سالی که در مدار زحل 
بود از نیروی گرانش تیتان، دومین قمر بزرگ 
قرار  و  مسیر  اصالح  برای  شمسی،  منظومه 

گرفتن در موقعیت های تازه برای مطالعه سیاره 
زحل و حلقه های شگفت انگیزش استفاده کرد. 
زیادی  انرژی  کاسینی  شد  باعث  شیوه  این 
برای  صورت  این  غیر  در  چون  کند  ذخیره 
تغییری عمده در جهت حرکت باید موتورهایش 
از  را  سوختش  از  مقداری  و  می کرد  روشن  را 
دست می داد. اما دیگر سوختش تمام شده بود 

و ماموریتش باید پایان می یافت.
دالری  ۴میلیارد  ماموریت  اهداف  از  یکی 
کاسینی بررسی احتمال وجود حیات در تیتان 
و انسالدوس، قمرهای زحل بود که هر دوی شان 
بر  حیات  ایجاد  برای  شرایط ضروری  از  برخی 

اساس دانش کنونی را داشتند.
به عنوان  ماموریتش  آخر  مرحله  در  کاسینی 
نخستین شی دست ساز بشر که از فاصله زحل 
توانست  همچنین  کرد،  عبور  حلقه هایش  و 
حلقه های  از  را  تاکنون  تصویرها  نزدیک ترین 

کیوان بگیرد.
هدایت  بخش  مدیر  زوربوچن  توماس 
خبری  کنفرانس  در  ناسا  علمی  ماموریت های 
گفت: »امروز با پایان این ماموریت، می دانیم که 
هنوز سیاره ای دست نخورده داریم. ما برنامه های 
برای  آن  از  و  رساندیم  پایان  به  را  خود  علمی 
ما  کردیم.  محافظت  آینده  علمی  اکتشافات 
برای  راهی  که  هستیم  مطمئن  و  می توانیم 
بازگشت به این اقمار و انجام اکتشافاتی در آن ها 
پیدا خواهیم کرد؛ چراکه آن ها سواالت زیادی 

بیدارمان  ایجاد کرده اند که شب ها  در ذهنمان 
نگه می دارد.«

آخر  ساعت  سه  در  که  است  ذکر  به  الزم 
داده های  کلیه  برخورد،  از  پیش  ماموریت 
دایمی  حافظه  زدن  دور  با  شده  جمع آوری 
شد.  مخابره  زمین  به  مستقیما  کاوش گر 
“کرت نیبور”، دانشمند برنامه کاسینی در مقر 
“ناسا” در واشنگتن، گفت: »ماموریت کاسینی 
چیزهای خیلی زیادی به ما آموخت و برای من 
شخصا آرامش بخش است که می دانم کاوش گر 
تا آخرین ثانیه ها بر اطالعات ما از زحل خواهد 

افزود.«
میان  از  بی نظیری  تصاویر  کاسینی 

حلقه های زحل شکار کرد!
اولین  ناسا  کاسینی  فضاپیمای  چهارشنبه 
برنامه ریزی  پیش  از  شیرجه   ۲۲ )از  شیرجه 
شده( از میان حلقه های زحل را انجام داد. هیچ 
شی ساخته دست بشری برای عبور از حلقه های 
چرخان متشکل از ذرات یخ و غبار تاکنون خطر 

نکرده بود.
قمر  نزدیک  تصاویر  کاسینی  فضاپیمای 

زحل را ثبت کرد!
از  آگوست  هفدهم  روز  در  کاوش گر  این   
کرد.  عبور  دیون  قمر  کیلومتری   ۴۷۴ فاصله  
این پنجمین پرواز نزدیک این فضاپیما در طول 
آخرین  و  دیون  فراز  بر  ساله اش   ۱۱ ماموریت 
تصاویر از چهره آبله گون این قمر می باشد. این 

قمر  این  به  جدیدی  دید  شده،  گرفته  تصاویر 
که قطری برابر ۱۱۲۲ کیلومتر دارد، می دهند. 
به  زحل  سیاره  بزرگ  قمر  چهارمین  دیون 
شمار می رود که از سطح یخی و درون سنگی 

برخوردار است. 
به دلیل نور خورشید که از زحل سوی دیون 
در  خوبی  به   قمر  این  سطح  بود،  شده  بازتاب 
عکس ها مشخص است. دانشمندان ناسا در حال 
بیشتری  اطالعات  پیدا کردن  دنبال  به  حاضر 
روی  که  واکنش هایی  و  داخلی  ساختار  درباره 

سطح دیون انجام می شود هستند. 
کاسینی با پرواز بر فراز این قمر نشانه هایی از 
فعال بودن را در مناطقی از سطح آن به ثبت 
رسانده  است. قمر دیون در سال ۱۶۸۴ توسط 
کاسینی«  »جیوانی  ایتالیایی  شناس   ستاره 
سیاره  سال   ۱۱ ستاره شناس  این  شد.  کشف 
بررسی  کامل  طور  به  را  آن  قمرهای  و  زحل 
به  را  سیاره  این  از  مختلفی  تصویرهای  و  کرد 
قمر  از  پنج فالی بای  تاکنون  بود.  ثبت رسانده 
 )FlyBy( فالی بای  است،  شده  ثبت  دیون 
در   )Gravity Assist( گرانشی  کمک  یا 

ماموریت های فضایی بسیار رایج است.
در این مانور، فضاپیما به یک جرم نسبتا بزرگ 
)سیاره، قمر یا سیارک بزرگ( نزدیک می شود 
و از گرانش این اجرام و اختالف سرعت با آن ها 
و  جهت  سوخت  مصرف  بدون  و  گرفته  کمک 

مقدار سرعت خود را تغییر می دهد.

اين خانم جوان رقیب پوتین است

اعالم نام 10 فیلم ايرانی کانديدای معرفی به اسکار

 Ernest de سارزك  دو  شوكين  »ارنست 
)متولد  فرانسوي  باستان شناس   »Sarzec
پي  در   )1901 سال  در  متوفا  و   1832 سال  در 
 -  Ur( امروز  عراق  جنوب  در  خود  كاوش هاي 
سپتامبر  در  باستان(،  سومريان  سكونت  منطقه 
به  اعالم كرد كه موفق  ماه(  اين  1877 )هجدهم 
كه  شده  جهان  اساسي  قانون  ترين  قديمي  يافتن 

قدمت آن به 2300 سال پيش از ميالد مي رسد.
اساسي  »قانون  را  مكشوفه  كدهاي  كه  وي 
اوروكاگنا Urukagena« نام نهاد گفت كه اين 
كدها از آن جهت روح القوانين )ام القوانين( بوده اند 
كه حقوق و تكاليف اتباع، تكاليف و وظايف دولت، 
روابط دولت و ملت، ساختار كشور، نظام حكومتي، 
را   ... و  قواي حكومتي  دولتي،  اركان هاي  و  اموال 
نمي توانست  روشن مي ساختند و تصميمات دولتي 
از  براي نمونه؛ يكي  از چارچوب آن ها تجاوز كند. 
اصل  يك  كه  بود  كرده  منع  را  استثمار  كدها  اين 
 tello( است نه ماده و تبصره. وي در محل تل لوح
نه  و  امروز  عراق  در جنوب  تپه اي  ـ   )= Girsu
چندان به دور از بصره، اين الواح را به دست آورده 

بود.
نويسند  مي  داسارزاك  عرب ها  كه  سارزك«  »دو 
قبال آثار پايتخت هاي سومر و آكاد را از زير خاك 
بيرون آورده بود. وي در زماني كه معاون كنسول 
فرانسه در بصره بود به اين انديشه افتاده بود. بصره 
در آن زمان از شهرهاي امپراتوري عثماني )تركيه( 
بود كه بعدا و در سال 1917 به تصرف انگليسي ها 

درآمد.
از  كدها  اين  كه  بود  گفته  شوكين  ارنست       
ميالد،  از  پيش   594 در  آتني  »سولون«  نظرات 
 529 سال  در  شده  )اعالم  بزرگ  كوروش  منشور 
ميالدي   1215 سال  مگناكارتاي  ميالد(،  از  پيش 
دور  به   ... و  منتسكيو،  الك،  پوليبيوس،  عقايد  و 
باستان  روم  كه جمهوري  دارند  مطابقت  و  نيستند 
ساختار  و  پايه  مفهوم  به  كانستيتوشن  عنوان 
تخريب  با  كه  نهاده  آن  بر   )Constitution(
پاپ ها  شد.  خواهد  ويران  ساختمان  زيربنا،  و  پايه 
بعدا دستورهاي كتب مقدس را كه غير قابل تغيير 

هستند »Canon كانون = قانون« ناميدند.
    در پي تعريفي كه »منتسكيو« از قانون اساسي 
اصالح،  مشابه،  نظرات  و  آورد  به عمل  كشور  يك 
تفسير و بازنگري يك اصل و يا برخي از اصول يك 
قانون اساسي از وظايف پارلمان ها خارج شده است 
يعني با قوانين موضوعه و نظامات دولتي نمي شود 
يك اصل قانون اساسي را تغيير داد و تفسير كرد 
مگر با تصويب مجلس موسسان و رفراندم )كسب 
نظر مردم با دست كم دو سوم آراء(. استحكام يك 
قانون اساسي به ثابت نگهداشتن اصول آن است. 
بنگاه  كه  از سال 1926  آمريكا  دولت  مثال:  براي 
سال  آن  سپتامبر  در  اس.  بي.  سي.  سخن پراكني 
آغاز به كار كرد هنوز نتوانسته است يك اصل قانون 
»پرس  واژه  و  كند  اصالح  را  كشور  اين  اساسي 
راديو  شامل  را  چاپي(  )رسانه هاي   »Press
تلويزيون كند. اهميت يك قانون اساسي در ثبات 
آن است و مقامات دولتي از هر مرتبه، به حفظ و 

رعايت آن سوگند ياد مي كنند.
    در سال هاي 1385 و 1386 هجري خورشيدي 
طرح  تاريخ  كه  سال  اين  ماه  شهريور  از  ويژه  )به 
اعالم  پارلمان  در   44 اصل  پيرامون  دولت  اليحه 
شد( اين پرسش به ميان آمده است كه آيا مي شود 
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را به 
نام »سياست هاي اجرايي آن« با مصوبه هاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي 
بازنگري و احيانا اصالح و تفسير كرد؟، مخصوصا 
در اصلي كه ارتباط به اموال ملي و مالكيت جامعه 
پيروزي  از  پس  مالكيت  اين  و  دارد  اتباع(  )همه 
انقالب تحقق يافته بود. آيا اگر اين اصل وضعيتي 
آمريكاي  در  ملي  اموال  خصوصي سازي  مشابه 
التين و روسيه پس از فروپاشي شوروي پديد آورد 
مسئول كيست و چه راه حلي برايش وجود خواهد 
داشت و صدها سوال ديگر. بسياري از انديشمندان 
مطرح در سطح جهان هنگام تصويب اصل 44 در 
سال 1358 هجري، از آن به عنوان يك اصل بسيار 
مهم ـ اصلي كه در جامعه »طبقه و كالس« ايجاد 
ياد  نمي شود  اعتراض  و  طغيان  باعث  و  نمي كند 
بدون  جامعه اي  دارد  ايران  كه  بودند  گفته  و  كرده 

طبقه مي شود كه هدف پيامبران بوده است. 
ايران  اسالمي  جمهوري  اقتصاد  نظام   :44 اصل 
با  خصوصي  و  تعاوني  دولتي،  بخش  سه  برپايه 
بخش  است.  استوار  صحيح  و  منظم  برنامه ريزي 
مادر،  صنايع  بزرگ،  صنايع  كليه  شامل  دولتي 
بيمه،  بانكداري،  بزرگ،  معادن  خارجي،  بازرگاني 
راديو  آبرساني،  شبكه هاي  و  سدها  نيرو،  تامين 
هواپيمايي،  تلفن،  و  تلگراف  و  پست  تلويزيون،  و 
كه  است  اين ها  مانند  و  آهن  راه  و  راه  كشتيراني، 
به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

تلگرام: 09331377742

اصلی  رقیب  روس  جوان  زن  یک  نوشت:  ایسنا 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸  پوتین در 

میالدی خواهد شد.
به گزارش ودوموستی، منبعی آگاه به این روزنامه 
روسی گفت: کرملین در نظر دارد تا زنی را به عنوان 
در  پوتین  اصلی  رقیب  و  جمهوری  ریاست  نامزد 

انتخابات آتی روسیه معرفی نماید.
براین اساس قرار است »کسینا سابچاک« مجری 

مشهور تلویزیونی به عنوان نامزدی ایده آل و نمونه ای 
از زن جوان معاصر روسیه که قصد دارد وارد سیاست 

شود، به افکار عمومی این کشور معرفی شود.
زنان  میان  از  دیگر  گزینه های  برخی  همچنین 
فعال روسیه همانند ناتالیا ولیکایا، رئیس اتحادیه 
اجتماعی- دموکراتیک زنان روسیه، ایرینا وولینتس 
رهبر کمیته ملی والدین و ایرینا پتلیایوا، عضو شورای 
مرکزی حزب روسیه عادل برای رقابت احتمالی با 

در  روسیه  کنونی  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
انتخابات سال ۲۰۱۸ میالدی در نظر گرفته شده اند.

با این حال تاکنون پوتین موضع رسمی خود را 
برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری 
نظرسنجی های  در  است.  نکرده  اعالم  کشور  این 
همچنان  پوتین  روسیه،  در  شده  انجام  مختلف 
با بیش از هشتاد درصد بهترین گزینه برای برای 

ریاست جمهوری روسیه معرفی شده است.

پيامی كسب  با صدور  اول رئيس جمهور  معاون 
اولين مدال جهانی توسط تيم ملی واليبال را تبريك 
گفت. اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور با 
صدور پيامی كسب اولين مدال جهانی توسط تيم 
ملی واليبال كشورمان را در رقابت های جام قهرمانان 

بزرگ واليبال جهان تبريك گفت.
متن پيام اسحاق جهانگيری بدين شرح است:

كسب اولين مدال ارزشمند جهانی توسط تيم ملی 
بزرگ  قهرمانان  جام  رقابت های  در  ايران  واليبال 
واليبال جهان را به بازيكنان غيرتمند و عزيزمان، 
ورزش  جامعه  ملی،  تيم  دست اندركاران  و  مربيان 
كشور و به آحاد مردم بزرگ و قهرمان پرور ايران 
نتايج  كسب  بی شك  می گويم.  تبريك  صميمانه 
جهانی  قدرتمند  تيم های  شكست  و  درخشان 
مثل ايتاليا، آمريكا و فرانسه نشان از شايستگی و 
توانمندی باالی جوانان اين مرز و بوم دارد. اميدوارم 
بيش از پيش شاهد درخشش جوانان غيور ايرانی در 
همه عرصه های ورزشی باشيم. توفيق رفيق راهتان 

باد.

هيئت معرفی فيلم ايرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای 
سينمايی، فهرست كوتاه ده فيلمی را كه برای بررسی بيشتر 

در نظر گرفته است، اعالم كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومی بنياد سينمايی 
فارابی، هيئت معرفی فيلم ايرانی در سال جاری طبق سنوات 
گذشته، با ميزبانی بنياد سينمايی فارابی و تعامل مستقيم با 
خانه سينما و سازمان سينمايی و امور سمعی و بصری، 
سازماندهی شده است. سيروس الوند )كارگردان(، مجيد 
)كارگردان(، كمال  نيا  بزرگ  )آهنگساز(، محمد  انتظامی 
كننده(،  )تهيه  )كارگردان(، سيد جمال ساداتيان  تبريزی 
رسول صدرعاملی )كارگردان(، جواد طوسی )منتقد(، رضا 
كيانيان )بازيگر( و امير اسفندياری )معاون بين الملل بنياد 
سينمايی فارابی( در سال جاری در اين كميته عضويت 
دارند. عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايی فارابی در 
نخستين نشست اين هيئت ضمن خوشامدگويی به اعضا 
و اشاره به پيچيدگی هايی كه در تشكيل اين هيئت وجود 
دارد، گفت: طبق روال هر ساله، نامه ای به رياست سازمان 
سينمايی در خصوص نحوه تشكيل هيئت ارسال شد و طی 
مكاتباتی جداگانه، فهرست نمايندگان پيشنهادی از خانه 
سينما و فهرست فيلم های برنامه اكران در فاصله مقرر 
يك ساله از معاونت ارزشيابی و نظارت سازمان سينمايی 

درخواست شد.
تابش افزود: با توجه به آنكه اعضا هيئت می بايست در 
فيلم های فهرست برنامه اكران ذی نفع به حساب نيايند، 
تمايل  ديگر،  سوی  از  می شود.  طوالنی  كمی  روند  اين 

سازمان سينمايی و بنياد فارابی برای اينكه نمايندگان خود 
را از ميان سينماگران نام آشنا برگزينند، مسببی برای تعامل 

بهتر و كامل تر با خانه سينما محسوب می شود.
وی با اشاره به اينكه در چارچوب اين همكاری مثبت، 
بنياد به پيشينه ای قابل اعتنا در ميزبانی هيئت معرفی فيلم 
كه در اعالم رای خود و دفاع از آن استقالل كامل داشته، 
زمانی  تالش،  اين  نتيجه  داد:  ادامه  است،  يافته  دست 
مشخص می شود كه بدانيم هند _ عليرغم معرفی فيلم 
برای رقابت در رشته بهترين فيلم خارجی زبان از سال 
۱۹۵۷_ به سه نامزدی اسكار در اين رشته دست پيدا 
كرده و سينمای نوين ايران در بيست و دو سال اخير كه به 
شكلی منظم نماينده خود را به فرهنگستان معرفی كرده، 
دو جايزه و يك نامزدی در اين رشته به دست آورده است.«

مديرعامل اين بنياد اظهار داشت: سابقه معرفی فيلم های 
شايسته ای كه در رويدادهای داخلی و بين المللی آبرومند و 
موفق بود ه اند، در اين موفقيت های جهانی نقشی به سزا 

داشته است.«
در ادامه اين نشست اعضای هيئت بحث تخصصی خود 
را با مطالعه مقررات فرهنگستان آغاز كردند كه در تعريف 
فيلم خارجی زبان دستخوش برخی تغييرات شده است. 
بنا به مقررات فرهنگستان، فيلم هايی كه حائز شرايط زير 

باشند، امكان معرفی را خواهند داشت:
- توليد در خارج از اياالت متحده با ديالوگ هايی اساسا 
به زبانی غير انگليسی و امكان معرفی فيلم های بلند مستند 

و پويانمايی.

- نخستين اكران عمومی در كشور مبدا در فاصله زمانی 
يك سال گذشته )8 مهر 1395 تا 8 مهر 1396( به مدت 
يك هفته متوالی به قصد منفعت مالی تهيه كننده و صاحب 
سالن سينما )بنا به مداركی كه می بايست به فرهنگستان 
تحويل شود، اين نمايش متوالی می بايست در حداقل يك 

سالن سينمای ثابت اتفاق افتاده باشد(.
- برخورداری از شرايط اكران و تبليغ بر مبنای عرف 
پذيرفته شده در صنعت سينما )به نحوی كه اكران صرفا 
برای معرفی فيلم به اسكار ترتيب داده نشده باشد و حداقل 
سه تبليغ منتشره برای فيلم مويد نمايش آن در يك هفته 

متوالی در يك سالن سينمای ثابت باشد(.
- عدم پخش عمومی پيش از آغاز اكران سينمايی به هر 

صورتی )به جز نمايش های غير انتفاعی فرهنگی(.
- ارائه گواهی كشور معرفی كننده مبنی بر حضور اتباع و 
يا مقيمان كشور معرفی كننده در مقام عوامل خالق توليد 

و مؤلف فيلم.
- عدم ضرورت نمايش عمومی فيلم معرفی شده در 

اياالت متحده.
اعضای هيئت، پس از بررسی مقررات، به دنبال طرح 
به عنوان سخنگو  را  اسفندياری  امير  مباحثاتی مختلف، 

انتخاب كردند.
اسفندياری سخنگوی هيئت نيز در اين خصوص گفت: 
»در مرحله اول، بازخوانی مقررات، انتخاب سخنگو و بررسی 
فهرست فيلم های اكران شده و حتی حاضر در نوبت اكران 
در فاصله زمانی مورد نظر كه از معاونت ارزشيابی و نظارت 

دريافت شده است، به اتمام رسيد.
وی افزود: در نهايت، از ميان 103 فيلمی كه در فهرست 
فيلم های قابل بررسی قرار گرفته بودند، اعضای هيئت، 

ده فيلم را برای بررسی بيشتر در مراحل بعدی برگزيدند.
ترتيب  به  دارند،  قرار  فيلمی كه در فهرست كوتاه  ده 

حروف الفبا عبارتند از:
- »برادرم خسرو« ساخته احسان بيگلری

رضا  محمد  سيد  ساخته  بعد«  روز  يك  و  »بيست   -
خردمندان

- »خانه ای در خيابان چهل و يكم« ساخته حميد رضا 
قربانی

- »رگ خواب« ساخته حميد نعمت اهلل
- »الك قرمز« ساخته سيد جمال سيد حاتمی

- »ماجرای نيمروز« ساخته محمد حسين مهدويان
- »ماالريا« ساخته پرويز شهبازی

- »نفس« ساخته نرگس آبيار
- »وارونگی« ساخته بهنام بهزادی
- »وياليی ها« ساخته منير قيدی

اعضای هيئت پس از بررسی مجدد فهرست كوتاه، به 
شاخصه هايی چون حضور پنج فيلم اول، دو فيلم مقاومت و 
دو اثر فيلمسازان زن در فهرست كوتاه توجهی ويژه نشان 
دادند.« اخبار تكميلی در خصوص معرفی فيلم ايرانی به 
سوی  از  صرفا  سينمايی  هنرهای  و  علوم  فرهنگستان 
سخنگوی اين هيئت و روابط عمومی بنياد سينمايی فارابی 

اعالم خواهد شد.

تبريک جهانگیری
 به تیم ملی والیبال


