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   مصطفي شاه كرمي
مدير ش�بكه نس�يم در جري�ان بازدي�دش از 
روزنامه ج�وان كه ب�ه مناس�بت روز خبرنگار 
انجام ش�د از پش�ت پرده ش�بهات و اتهامات 
مالي به برخي از برنامه ه�ا و مجريان تلويزيون 
ك�ه در رس�انه ها انع�كاس ياف�ت، خب�ر داد. 
محمد احساني مدير شبكه نسیم به همراه تعدادي 
از مسئوالن اين شبكه روز گذشته به منظور تبريك 
روز خبرنگار به روزنامه »جوان« آمد. احساني كه در 
عرصه هاي مختلف مديريتي در تلويزيون و سینما 
فعالیت داش��ته اس��ت از خردادماه س��ال گذشته 

مديريت شبكه نسیم را بر عهده دارد. 
او در در اين ديدار به برخي حواشي و شبهات مالي 
مطرح شده در مورد برنامه هايي مثل »دورهمي« 

اشاره كرد. 
احس��اني درباره مباحث مالي و پولي كه در مورد 
برخي از برنامه ها و مجريان شبكه هاي تلويزيون به 
خصوص مهران مديري و برنامه دورهمي »شبكه 
نسیم« از س��وي يك رسانه مطرح ش��د، گفت: به 
نظر بنده مديري را بي دلیل زدن��د چراكه اين فرد 
يك وام��ي را از بانك يا موسس��ه مال��ي به منظور 
برطرف كردن مشكالتي كه در حوزه فعالیت هاي 
هنري اش]مثل ساخت و تولید سريال هاي شبكه 
نمايش خانگي و...[ ايجاد ش��ده بود، گرفته و االن 
هم در حال پرداخت اقساط آن است، البته داستاني 
كه در اين زمینه ش��كل گرفت بسیار پیچیده تر از 
مباحثي است كه به ظاهر در مورد برخي برنامه هاي 
صدا و سیما مثل »دورهمي« و... در فضاي رسانه اي 
و ش��بكه هاي اجتماعي و گروه هاي خبري كه در 
فضاي مجازي مي كنند، ش��كل گرفت. شما اگر با 
دقت بیش��تري خط خبري اين مسائل را پیگیري 
كنید مالحظه خواهید كرد يك��ي از روزنامه هاي 
جريان به اصط��الح اصالح طل��ب در رديف اولین 
رسانه هايي اس��ت كه به آن پرداخت. بعد از انتشار 
خبر در اين روزنامه، ش��بكه ماهواره اي »من و تو« 

اولین رسانه معاند نظام بود كه اين خط خبري را با 
رنگ و لعاب پررنگ تري در پي گرفت. 

احساني در ادامه تأكید كرد: وقتي مسئوالن شبكه 
ماهواره اي مثل من و تو مي بینن��د كه يك برنامه 
تلويزيوني توانسته است مورد توجه و اقبال مخاطبان 
قرار بگیرد سعي مي كنند تا با طرح اتهامات مختلف 
به آن حمله كنند. در اين رابطه به دلیل حساسیت 
بسیار باالي عموم مردم كشور و مشكالت اقتصادي 
كه جامعه با آن دست به گريبان شده است، طرح 
موضوع اتهامات مالي و پول��ي به راحتي در ذهن و 
قلب افراد مي نشیند و برايشان ايجاد سؤال و شك 

و شبهه مي كند. 
در واقع اينگونه اقدامات سیاه نمايانه با استراتژي و 
دكترين عملیات رواني و با اهداف پنهاني مانند پنجه 
انداختن به صورت برنامه س��ازان موفق تلويزيوني 
يا مجريان��ي كه در ج��ذب مخاطب توانس��ته اند 
موفقیت هاي قابل اعتنايي كسب كنند، طراحي و 
اجرا مي شوند. اقدام مهران مديري دزدي، اختالس 
يا تعابیري مشابه اين نیست ولي متأسفانه برخي 
رس��انه ها با عدم رعايت اخالق در مورد اين مجري 
تلويزيون از اين دست تعابیر استفاده زيادي كردند. 
احس��اني در ادامه اين بحث تأكید كرد: بر اساس 
اطالعاتي كه بنده به عنوان مدير شبكه نسیم دارم 
بايد به مخاطبان محترم عرض كنم كه اوالً موضوع 
گرفتن وام و پرداخت اقساط آن مربوط به چند سال 

قبل و پی��ش از تولید و س��اخت برنامه پرمخاطب 
»دورهمي« شبكه نسیم بوده است. نكته دوم اينكه 
گمان مي كنم مهران مديري با همین وام آثاري مثل 
»قهوه تلخ« را براي انتشار در شبكه نمايش خانگي 
ساخته است. اينجا الزم است عرض كنم كه در مورد 
اسپانس��رش اول ماركت، خود بنده با آنها صحبت 
كرده ام و مي دانم كه بر اساس قرارداد تسويه كامل 
انجام و چك آخرين قسط آن هم صادر شده است. 

ش��ما ببینید وقتي وزير خارجه امريكا مي رود در 
جمع س��لطنت طلب هاي نیويورك و س��خنراني 
مي كند نمي گويد كه مثاًل در ايران فساد هست يا 
افرادي مثل خاوري حضور دارند يا چیزهايي شبیه 
به اين، بلك��ه مي گويد فالن مرج��ع تقلید يا فالن 
عالم بزرگ ديني و وابستگان به آنها فاسد هستند! 
اين يعني از ريشه زدن و ايجاد شبهات بنیادي در 

ذهن افراد. 
احس��اني با تأيید اظهارات دكتر گنج��ي در ادامه 
افزود: دش��منان ما آنقدر پیچی��ده بازي مي كنند 
كه گاهي ما در شناخت و تشخیص اولويت ها دچار 

اشتباه مي شويم. 
خبرنگار فرهنگ��ي »جوان« در م��ورد عواملي كه 
احساني معتقد بود باعث عدم تشخیص اولويت ها 
يا سرخط اصلي خبرها مي ش��ود، گفت: اين بحث 
شما تا حدودي درست است اما وقتي فالن مدير يا 
مسئولي كه در مورد شبهات و اتفاقات مطرح شده 
زيرمجموعه اش اطالعات دست اول و روشنگرانه اي 
دارد بايد آن اخبار را با مراعات صرفه و صالح دستگاه 
متبوعش در اختی��ار خبرنگاران و رس��انه ها قرار 
بدهند. چه اينك��ه وقتي اصحاب رس��انه به جاي 
جريان آزاد اطالعات با يك سیستم چند قفله روبه رو 
مي ش��وند از كجا بايد علت و اصل برخي شبهات و 
اتهامات مطرح شده در رسانه هاي خودي يا معاند را 

به اطالع مخاطبان برسانند. 
نكته اين اس��ت كه برخي مديران و مس��ئوالن به 
جاي تعامل و محرم دانس��تن رس��انه هاي مدافع 
اهداف انقالب و نظام به منظور روشنگري، حمايت 
و در صورت لزوم دف��اع از دس��تگاه ها و نهادهاي 
حاكمیتي، پیرامون خودشان ديوارهاي متعددي 
ايجاد مي كنند. اين مسئله مي تواند يكي از داليل 
قابل بحث در ايجاد و تقويت ش��بهات و ش��ايعات 
توس��ط رس��انه هاي معاند يا مخالف نظ��ام علیه 
كشور و انقالب باشد. نمونه چنین مدعايي همین 
صحبت هاي شما در مورد وام مهران مديري و زمان 
دريافت و نحوه پرداخت آن است كه گفتید مربوط 
به چند س��ال پیش بوده كه اتفاقاً حاال هم در حال 
پرداخت اقساط آن مي باشد. اگر جزئیات يك خبر 
در اختیار رسانه و خبرنگار قرار نگیرد، نمي توان از 
آنها توقع مقابله با شبهات و شايعات پراكنده از جانب 
رسانه هاي زرد يا مخالف در سطح جامعه و همچنین 

تبیین و روشنگري داشت.

ب��ر اس��اس اطالعات��ي كه بن��ده به 
عنوان مدير شبكه نس��يم دارم بايد 
به مخاطبان محت��رم عرض كنم كه 
موضوع گرفتن وام و پرداخت اقساط 
آن مربوط به چند سال قبل و پيش از 
توليد و س��اخت برنامه پرمخاطب 
»دورهمي« ش��بكه نسيم بوده است

مدير شبكه »نسيم« با حضور در روزنامه جوان عنوان كرد

شبكه»منوتو«خطحاشيهسازي
دربارهمديريرادنبالكرد

     محمد صادقي
رئي�س رس�انه مل�ي در نشس�ت نقش رس�انه مل�ي در 
تقوي�ت اش�تغال و تولي�د، پيش�نهاد راه اندازي ش�بكه 
»مردم« با هدف انتش�ار اخب�ار اميدبخ�ش را مطرح كرد. 
عبدالعلي علي عسگري هدف از برگزاري نشست نقش رسانه ملي 
در اشتغال و تولید را افزايش اس��تفاده از تولیدات داخلي به جاي 
واردات عنوان و تأكید كرد، رسانه ملي با قدرت اين راهبرد را ادامه 
خواهد داد. علي عسگري با اشاره به تالش دشمن براي ترويج روحیه 
ناامیدي در كشور، رويكرد صداوسیما را امید آفريني از راه تولید و 
پخش برنامه هاي جذاب در زمینه اش��تغالزايي و تشويق مردم به 
سرمايه گذاري در بخش اشتغال دانست. وي همچنین با يادآوري 
شرايط بد مالي صداوسیما، از آمادگي اين سازمان براي تولید فیلم، 
سريال و مستند با موضوع اشتغال، كارآفريني و گردشگري خبر داد. 
رئیس رسانه ملي تصريح كرد: شبكه هاي برون مرزي مي توانند با 
برند سازي از كاالهاي ايراني زمینه توسعه صادرات را فراهم كنند. 
علي اصغر مونس��ان، رئیس س��ازمان میراث فرهنگي نیز در اين 
نشست، بر نقش گردشگري در ايجاد نش��اط جامعه تأكید كرد و 
گفت: گردشگري ابزاري مناسب براي ايجاد شور و نشاط در جامعه 
محسوب مي شود و در ش��رايطي كه غربي ها با تبلیغات مسموم و 
منفي علیه كشورمان س��عي در كاهش میزان ورودي گردشگران 
خارجي به داخل كشور دارند، روند افزايش گردشگر خارجي نشان از 
معرفي درست ايران از طريق رسانه ها دارد به طوري كه در مدت سه 
ماهه اول امسال شاهد افزايش 28درصدي میزان ورود گردشگران 
خارجي به كش��ور بوديم و اين آمار در تیرماه به بیش از 50 درصد 

رسیده است. مونسان با بیان اينكه از ابتداي امسال تا به حال میزان 
خروج مسافر از كشور با 5 درصد كاهش روبه رو شده است، از رسانه 
ملي خواست تا بخشي از زمان پخش برخي از شبكه هاي تلويزيوني 
در اختیار معرفي ظرفیت هاي گردشگري داخل كشور قرار گیرد. 
نمايندگان فراكسیون تولید و اشتغال مجلس شوراي اسالمي كه 
در نشست »نقش رسانه ملي در تولید و اشتغال« حضور داشتند با 
بیان نظرات خود بر نقش صداوسیما در معرفي فرصت هاي حوزه 
گردشگري و تولید برنامه هاي شاد براي مردم تأكید كردند. يعقوب 
شیوياري نماينده مردم میانه در اين نشست، از صداوسیما خواست 
تا در فیلم ها و سريال هاي تلويزيوني از كاالي ايراني حمايت شود. 
شهرام كوسه غراوي نماينده مردم مینودشت نیز پیشنهاد كرد تا 
صداوس��یما راهبرد ترويج و آموزش اش��تغالزايي جوانان را به كار 
بگیرد. گفتني اس��ت با توافق میان رسانه ملي و س��ازمان میراث 
فرهنگي قرار است شبكه هاي راديو و تلويزيوني گردشگري با هدف 

توسعه گردشگري داخلي راه اندازي شود.

صداوسيما نقش پررنگ تري در تقويت توليد ملي ايفا مي كند

راه اندازي شبكه تلويزيونی »مردم« با هدف پخش اخبار اميدبخش

همزمان با 40 سالگي انقالب اسالمي و به همت نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور چهارمين دوس�االنه بين المللي كارتون كتاب برگزار مي شود. 
فراخوان چهارمین دوس��االنه بین المللي كارتون كتاب 25 مردادماه منتشر 
خواهد شد. سیدمسعود ش��جاعي طباطبايي، دبیر چهارمین دوره جشنواره 
كارتون كتاب در اين خصوص گفت: همزمان با 40 سالگي انقالب شكوهمند 
اسالمي ايران و با بهره گیري از تجربیات سه دوره برگزاري جشنواره بین المللي 

كارتون كتاب، چهارمین دوساالنه توس��ط نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 
برگزار مي شود. وي ادامه داد: در اين دوره از جشنواره نیز موضوعاتي چون كتاب 
و شهر، كتاب و زندگي، كتاب و خانواده، كتاب و كودك، كتاب و كتابخانه، كتاب 
و كتابدار، كتاب و رسانه و كتاب و آينده مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به 
اعتباري كه اين مسابقه در مجامع تخصصي بین المللي به دست آورده، امسال 

نیز مثل دوره هاي گذشته شاهد برپايي باشكوه آن خواهیم بود.

چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب برگزار مي شود

گفت وگوي»جوان« با احمد بابايي، شاعر آييني

شعر آييني آبروي ادبيات است
احمد بابايي از آن دس�ت ش�اعراني اس�ت كه در ميان 
جوانان طرفدار بس�ياري دارد، خوب ش�عر مي  سرايد 
و انصافًا خوب هم مي خواند، ش�ايد بدين جهت اس�ت 
كه ذائقه حاض�ران در محافل را مي شناس�د و مخاطب 
را اقن�اع مي كن�د. بابايی ج�زو ش�اعران دغدغه مند 
در ح�وزه ايثار و ش�هادت به حس�اب مي آيد ك�ه آثار 
او گواه ماجراس�ت. ب�ا او در خصوص ح�ال و هواي اين 
روزه�اي ادبي�ات و ش�عر آيين�ي و موضوع�ات ديگر 
گفت وگوي�ي انج�ام دادي�م ك�ه از نظرت�ان مي گذرد.

شعر آييني در حال حاضر شرايط نسبتًا خوبي 
را سپري مي كند. شايد بتوان به اندازه انگشتان 
يك دست شاعر آييني كه با قوت شعر مي گويند 

نام برد. نظرتان در اين باره چيست؟ 
پاس��خ اين سؤال، دش��وار اس��ت. براي درك واقعیت شعر 
آيیني، بايد واقعیت روزگارمان را بشناسیم. عصر ما، يكي از 
نفسگیرترين دوره هاي تاريخي است. دوره غیبت به خودي 
خود، تاريك و ترسناك است، طبق آيه شريفه اللهم انا نشكوا 
الیك فقد نبینا و غیبه ولینا... ما در حال حاضر در چنین دوره 
تلخ و سختي هستیم. فراواني واليتمداران و شكوه تشیع در 
كش��ور ما، نبايد فريبمان دهد. ما در نزديك ترين زمان به 
ظهور قرار داريم، البته مشخص اس��ت كه اين حرف، وقت 
ظهور، معین نمي كند، پاس��خ سؤال ش��ما، بدون شناخت 
حداقلي از زمان زيستنمان امكان ندارد، شعر آيیني، نماد 
شیعه است. مهم ترين، بابركت ترين، اصیل ترين و وسیع ترين 
اتفاقات ادبي و هنري كش��ور ما قطع��اً در فضاي مذهبي و 

آيیني است. شعر آيیني، امروز، آبروي ادبیات است. 
در خصوص ش�عري ك�ه درب�اره مدافعان حرم 
محضر رهبر معظ�م انقالب خواندي�د توضيح 

بدهيد.
ديدار با حضرت آقا آرزو و آبروي شاعران است. آن شعر، چند 
خصوصیت داشت، اول آنكه، جزو اولین شعرها بود كه درباره 
مدافعان حرم سروده ش��د و رس��ماً در تريبون هاي عمومي 
خوانده ش��د. دوم آنكه آن روزها، شهداي غريب مدافع حرم و 
جهاد پاسداران حضرت زينب)س( طرح و تبلیغ نمي شد. سوم 
آنكه، شعر در فضاي مرثیه و اشك نبود بلكه به اليه هاي پنهان 
و داليل جهاد جبهه مقاومت مي پرداخ��ت. چهارمین نكته، 
نوع برخورد و تشويق و تحس��ین منحصر به فرد حضرت آقا 
بود. لبخند و بغض و تحسین هاي مكرر حضرت آقا را به خودم 
نمي بندم! آن آفرين ها و تشويق ها، تقدير از خون شهدا و قلب 
سوخته خانواده شهدا بود. برخورد حضرت آقا روحیه دادن به 

مبارزان جبهه مقاومت بود، به نوعي بنده زبان مدافعان حرم 
شده بودم. خود شعر، تحت تاثیر شهادت ويژه شهید اسكندري 
سروده شد. سردار شهید اسكندري، مظلومانه به شهادت رسید 
و محاسن سپیدش با خون گلويش خضاب و سرش از تن جدا 
شد و مانند قصه عاشورا سر بريده اين شهید، باالي نیزه رفت، 

هنوز هم با ياد شهید اسكندري دلم مي سوزد. 
به حضور مميزي در شعر اعتقاد داريد؟

بدون چارچوب، قانون، مقررات، محدوديت و بدون ممیزي 
مي توان زندگي كرد؟ هیچ كش��وري، هی��چ مكتبي، بدون 
قانون و چارچوب و ممیزي نیس��ت. آنچ��ه ممیزي را معنا 
مي دهد، مرزه��اي مكتب هاس��ت. يك��ي از داليل اصلي 
گرفتاري ه��اي اعتق��ادي و بیماري هاي فرهنگ��ي ما اين 
است كه در طول 40 سال گذش��ته، نبض مبادي فرهنگي 
و تبلیغاتي در دس��ت تفكراتي بوده كه ن��ه دغدغه دين را 

داشته اند نه دلشوره انقالب را فهمیده اند. 
شما از شاعراني هستيد كه دغدغه مسائل روز 

را داريد، علت چيست؟
علت، اعتقاد به اين است كه تعريف ما از »شاعر« و »شعر« با 

ديگر مكاتب ادبي و سیاسي و معرفتي فرق مي كند.«
شاعر مومن تافته جدا بافته از مردم نیس��ت. اشرافیت، قاتل 
وجدان است. داشتن روحیه اشرافي، شاعر و هنرمند را از مردم 
جدا مي كند. ش��اعر مومن، بايد با مردم باشد، از مردم بگويد، 
براي مردم بخواند... »مردم« در فرهنگ جهادي ما، »خانواده« 
خدا هس��تند. رفتن در راه خدا، بدون دلسوزي براي »مردم« 
امكان ندارد، جهاد ش��اعر، روشنگري است. شاعر، وقتي زبان 
مظلومیت و غیرت مردم مي شود، مجاهد في سبیل اهلل است. 

نقطه اوج شعر و ادبيات را كجا مي بينيد؟
نظر شخصي من اين است كه »شعر و ادبیات« هنگامي به 
نهايت اوج و رفعت خود مي رس��د كه پرچم بر زمین افتاده 
شهدا را از خاك بردارد، ش��عر، بايد براي دين منفعت را به 

دنبال داشته باشد.

حكمت 41

قلب احمق در دهان او و زبان 

عاقل در قلب او قرار دارد. 

غالمرضا موسوي، تهيه كننده و خبرنگار سابق روزنامه كيهان:

خبرنگاري فراتر از مأمور روابط عمومي است

غالمرضا موس�وي مي گوي�د: برخي مس�ئوالن خبرنگاران 
را خ�ار چش�م خ�ود مي بينن�د و بيش�تر عالقه مندن�د 
ب�ه ج�اي خبرن�گار مأم�ور رواب�ط عموم�ي را ببينن�د. 
غالمرضا موس��وي، تهیه كننده س��ینما كه در سال هاي دور 
روزنامه نگاري و خبرن��گاري را تجربه كرده و دبیر سیاس��ي 
روزنامه كیهان بوده اس��ت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان درباره ش��اخصه هاي يك خبرن��گار حرفه اي مي گويد: 
خبرنگار خوب پاسدار خبر و آزادي اس��ت. اينكه آزادي هاي 
حرفه اي را رعايت كن��د و اينكه بتواند خودش آدم س��المي 
باشد )س��الم به معناي اقتصادي، نگارش خبر، انتقال درست 
به مخاطب( اينها ويژگي هايي است كه يك خبرنگار بايد براي 
موفق بودن داش��ته باش��د. زماني به ما خبرنگاران ياد دادند 
حافظ آزادي باشیم. خبر را با امانت ببريم و چشم و گوشمان 
را در مورد حرف هاي ديگران وقت��ي مي خواهند خبري را به 
نوعي دس��تكاري كنند، ببنديم. اما االن در خیلي از اتفاقات 

جامعه طبیعتاً و متأسفانه اخالق مداري كمي دچار تزلزل شده 
است. اين در روزنامه نگاري هم اتفاق خواهد افتاد، در سینما 
هم بدين نحو خواهد بود و... به هر حال ما از ش��رايط جامعه 
تاثیر مي گیريم. هر قدر جامعه اعتقاد بیشتري داشته باشد و 
معتقدتر و راسخ تر بر افكارش بماند، طبیعتاً روزنامه نگار و ساير 

مردم هم بر اصول معتقد خواهند بود. 
موس��وي گفت: ما اوايل انقالب در ش��رايطي كار مي كرديم كه 
مردم براي همسايه شان، اهل محله و كشور رايگان كار مي كردند. 
طبیعتاً خبرنگاري كه در آن شرايط كار مي كند، با خبرنگاري كه 
عالوه بر كار حرفه اي خود مجبور است اسنپ هم كار كند، متفاوت 
اس��ت. به گمانم مؤسس��اتي كه خبرنگار دارند، بايد به خبرنگار 
احترام بگذارند. احترام به خبرنگار يعني اينكه حداقل زندگي او 
را تأمین كنند. اگر حداقل زندگي يك خبرنگار از نظر اقتصادي 
تأمین ش��د، طبیعتاً مي توان انتظار داش��ت كه بايد كارش را به 
درستي انجام دهد. وقتي اين اتفاق نمي افتد، باالخره پس از مدتي 
سست مي شود، البته اين به معني اينكه حتماً راهش را كج مي كند 
نیست، اما سست مي شود. اينكه خبرنگار صبح در فالن روزنامه يا 
فالن خبرگزاري كار كند و عصر مجبور شود براي روابط عمومي 
فالن جا كار كند، در عین سالمت اما اجباري است كه براي او پیش 
آمده. طبیعتاً اين آدم پس از يك مدت حساسیت هاي خبرنگاري 
خود را از دس��ت مي دهد و به روابط عمومي تبديل مي شود. بايد 
مواظب بود و نگذاشت كه خداي ناكرده اين دو در هم ادغام شوند. 
خبرنگار ما بايد تأمین باش��د، نبايد خود را ب��ه در و ديوار بزند تا 

زندگي اش را تأمین كند.

    سینما

آغاز اكران »تنگه ابوقريب« با 40 سالن
فيلم س�ينمايي»تنگه ابوقري�ب« تازه ترين س�اخته بهرام توكلي كه س�ال 
گذش�ته س�يمرغ بلوري�ن بهتري�ن فيل�م سي وشش�مين جش�نواره ملي 
فيلم فج�ر را درياف�ت كرده ب�ود، اكران خ�ود را از روز گذش�ته آغ�از كرد. 
در حال حاضر 40 سالن س��ینمايي در اختیار اين فیلم قرار گرفته است اما با توجه به 
درخواست بسیاري از سینماداران شهرستان ها، احتماالً تعداد سینماهاي نمايش دهنده 
»تنگه ابوقريب« افزايش پیدا مي كند. بنابراين گزارش، بهرام توكلي نهمین فیلم بلند 
سینمايي اش را با داستاني دفاع مقدسي تولید كرده است؛ اثري كه »تنگه ابوقريب« نام 
دارد و تهیه كنندگي آن را سعید ملكان عهده دار شده است. »تنگه ابوقريب«، تنگه اي 
بسیار اس��تراتژيك بود. اتفاقي كه درباره آن فیلم ساخته شده  است، واقعه اي است در 
سال 6۷ در محدوده اي كه عراق پیشروي مي كرد و مناطق را از رزمندگان ايراني پس 

مي گرفت، آن اتفاق افتاد، در شرايطي كه ايران به هیچ عنوان آمادگي دفاع نداشت. 
 نیروهاي ايراني در آن بازه زماني همه درگیر بودند، يكسري در شمال غرب درگیر بودند، 
يكسري ديگر در شلمچه و جزيره مجنون درگیر بودند. بچه هاي گردان عمار تازه از خط 
پدافندي برگشته بودند، به آنها مرخصي داده بودند تا برگردند تهران، چون بیشترشان 
بچه تهران بودند. اين بچه ها حمام رفتند و آماده ش��دند و بلیت قطارشان را دريافت 

كردند. قطارهاي انديمشك معموالً بعد از ظهر به راه مي افتد. 
ساعت 11 - 10 صبح اعالم كردند كه عراق به تنگه ابوقريب حمله كرده است و هیچ 
كسي را نداريم كه برود جلوي آنها بايستد، مي گويند كه گردان عمار را بفرستید، اطالع 
مي دهند كه گردان عمار آماده شده اند كه بروند مرخصي. دستور مي دهند كه گردان 
عمار را برگردانید به تنگه ابوقريب. بچه هاي گردان عم��ار را برمي گردانند به پادگان 
دوكوهه سريع تجهیزات مي دهند و با كامیون آنها را به خط مي فرستند. تنگه ابوقريب 

محصول مركز فیلم و سريال سازمان هنري رسانه اي اوج است.

بدون خبرنگار لحظه ها ماندگار نمي شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي: »اگر زحمات ش��ما ]خبرنگارها[ 
نباشد، اين لحظه ها هرگز ماندگار نمي شود... شما آن را حفظ 
مي كنید و در اختیار اف��كار مردم قرار مي دهی��د. بدون اين 
دوربین ها، قلم ها و دلس��وزي هاى ش��ما براى تهیه و تنظیم 
اخبار و مطالب، اين كارهاى ما مثل يك چیزهاى تثبیت نشده 

است. « 1380/8/23
پايگاه اطالع رساني KHAMENEI. IR همزمان با 1۷ مردادماه 
سالروز شهادت شهید محمود صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري 
اسالمي ايران در مزار شريف افغانستان و روز خبرنگار، پوستر »بدون 
خبرنگار لحظه ها ماندگار نمي شود« را بر اساس بیانات رهبر انقالب 

درباره  اهمیت حرفه  خبرنگاري منتشر كرد. 
..........................................................................................................

در ديدار با نمايندگان مجلس مطرح شد 
 درخواست وزير ارشاد از مجلس

براي كمك به وضعيت كاغذ 
وزي�ر ارش�اد و معاونان�ش ب�ا حض�ور در مجلس ش�وراي 
اس�المي درباره مش�كالت ح�وزه فرهنگ س�خن گفتند. 
س��یدعباس صالحي در اي��ن ديدار ب��ر دغدغه تأمی��ن كاغذ 
رس��انه هاي مكتوب تأكید ك��رد و گفت: با تمام ق��وا در تالش 
هس��تیم دغدغه عزيزان رس��انه اي را كه با موضوع كاغذ سر و 
كار دارند برطرف كنیم و چشم انداز روش��ني در اين خصوص 
وجود دارد، كاغذ خوش��بختانه در گروه كاالهاي اس��تراتژيك 
قرار گرفته است و قیمت پايه نیز مشخص شده و ستاد تنظیم 
بازار نیز قیمت ها را مش��خص كرده و كاغذ مطبوعات با قیمت 
پايه هر كیلوگرم 4100 تومان كه با ارز پیشین خريداري شده 

است، ارائه مي شود. 
صالحي درباره كاغذ سنگ توضیح داد: در تولید كاغذ ايده هاي 
زيادي وجود دارد كه يكي از آنها كاغذ سنگ است و براساس آن 
مي توانیم كاغذ را از لحاظ قیمت و مرغوبیت به نحوي كه بخواهد 
با كاغذ موجود رقابت كند بررسي كنیم و بايد پیگیري شود، قطعاً 
ما براي تأمین نیاز كاغذ كشور بايد اين موضوعات را بررسي كنیم 

تا كمتر نیازمند كاغذ وارداتي باشیم. 
در اين نشست، محمد سلطاني فر معاون امور مطبوعاتي تصريح 
كرد: معضل كاغذ بسیار اساسي است و از نمايندگان مي خواهیم 
ما را كمك كنند. پروسه سخت ما در كاغذ به اين دلیل است كه 
تولیدكنندگان كاغ��ذ در داخل، تولید بس��یار محدودي دارند. 
سلطاني فر تصريح كرد: با وجود اينكه ما در زمینه واردات كاغذ 
تمام همت خود را به كار گرفته ايم، موجودي امروز ما در كاغذ 
تا دو سه ماه آينده بیشتر نیس��ت كه اين مي تواند روزنامه هاي 
اصلي را به چالش بكش��اند. در ادامه اين نشس��ت، سیدعباس 
صالحي درباره قانون مطبوعات، گفت: قانون مطبوعات مي تواند 
به زيرس��اخت هاي مطبوعات كمك كند، قانون مطبوعات در 
حال حاضر در فضاي دولت در دس��تور كار قرار دارد و به دنبال 
اليحه آن هستیم كه متأسفانه قرار بود تا 15 مرداد ارائه شود اما 
متأسفانه در هر جلسه دولت به دلیل مشكالت مباحث اقتصادي 

و ارزي اين اليحه به تأخیر افتاد. 
صالحي ادامه داد: در حوزه فضاي مجازي يك مش��كل اساسي 
بخش هاي غیرمجوزدار است، فضاي مجازي مجوزدار مشمول 
قانون هستند و مورد مراقبت قرار مي گیرند و چنانچه شكايتي 
وجود داشته باشد پیگیري و تذكرات الزم داده مي شود. در مورد 
حوزه غیرمجوزدار در فضاي مجازي طبعاً مشكالتي دارند. فضاي 
انبساطي اين محیط باعث مي شود كه مخاطب از فضاهاي ديگر 
سردربیاورد، متأس��فانه حوزه فضاي مجازي انبساطي دارد كه 
كار ما را سخت مي كند كه حتماً با همفكري اعضاي كمیسیون 

مطبوعات مجلس مي توانیم به راهكاري در اين باره برسیم.
..........................................................................................................

مجلس ترحيم امروز برگزار مي شود
 پيكر »اصغر فردي« در مقبره الشعرا

به خاك سپرده شد
پيكر اصغر ف�ردي، ش�اعر، ادي�ب و پژوهش�گر تبريزي و 
از ش�اگردان وف�ادار و برجس�ته اس�تاد ش�هريار، ام�روز 
ب�ا حض�ور م�ردم ادب پ�رور و قدرش�ناس تبريز تش�ييع 
و در مقبره الش�عراي تبري�ز ب�ه خ�اك س�پرده ش�د. 
كمالي همسر اين شاعر در گفت وگو با فارس به برگزاري مراسم 
ترحیم اش��اره كرد و اظهار داش��ت: مجلس ترحیم آقاي فردي 
امروز پنج شنبه از س��اعت 18 الي 20 در مسجد دانشگاه تبريز 

برگزار مي شود.

    خبر


