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    محمدصادق عابديني
حضور اسپانس�ر در برنامه ه�اي تلويزيوني، 
روشي براي تأمين مالي چرخه توليد است ولي 
كيفيت آن در برنامه هاي توليدي صداوسيما 
تابع يك روند خاص نيست براي همين تعامل هر 
شبكه و هر برنامه با حامي مالي با ديگر شبكه 
و برنامه متفاوت اس�ت. »جوان« در گفت و گو 
با عليرضا سبط احمدي، تهيه كننده تلويزيون 
عل�ت حضور لجام گس�يخته اسپانس�رها در 
برنامه هاي تلويزيوني را بررس�ي كرده است. 
بيننده هاي تلويزيون از اينكه محتواي 
برنامه هاي تلويزيوني در خدمت تبليغ 
اسپانس�رها قرار گرفت�ه ناراضي اند. 

قبول داريد اين اتفاق افتاده است؟ 
االن مهم ترين مش��كل كشور ما مس��ئله مالي و 
بي پولي اس��ت. وقتي بودجه كل صداوس��یما به 
اندازه يك شبكه خارجي نیست، چگونه مي توان 
انتظار داشت اين رس��انه مقابل هجوم فرهنگي 
دش��من بايس��تد و از ارزش هاي فرهنگي نظام 

پاسداري كند؟!
مطمئن هس�تيد بودجه صداوس�يما 
از شبكه هاي تلويزيوني كمتر است؟ 

منظورتان كدام شبكه هاست؟
بل��ه، از خیل��ي از ش��بكه ها، از »م��ن و ت��و«، 
»بي بي سي« يا »ايران اينترنش��نال«، همه اين 
شبكه ها بودجه بیشتري از صداوسیما دارند. در 
داخل ايران هم ما نهادهايي داريم كه بودجه هاي 
كالن مي گیرند كه كار فرهنگي كنند. بودجه هاي 
آنها كامل پرداخت مي شود ولي كار فرهنگي شان 

اصاًل در سطح صداوسیما نیست!
بودجه صداوس�يما رقم چش�مگيري 
اس�ت، اما در آخر ح�رف از بي پولي و 

حضور اسپانسر پيش مي آيد! 
در قانون بودجه صداوسیما ملزم شده بخشي از 
درآمدش را از اسپانسرها تأمین كند و بودجه اي 
كه از دول��ت مي گی��رد فقط كف��اف حقوق و 
فعالیت هاي روزمره را مي دهد، همه برنامه سازي 
صداوسیما وابس��ته به پول اسپانسرهاست. در 
اينجا هم هر كس كه پ��ول مي دهد حرف اول 
را مي زند، البته حق هم دارند، حضور اسپانسر 
در برنامه هاي تلويزيون براي آنها نوعي سرمايه 
گذاري است. س��رمايه گذار هم مي خواهد در 
عوض پولي كه مي ده��د نفع بب��رد. حاال بايد 
صداوسیما میان خواس��ت مخاطبش و حضور 

اسپانس��ر و بستر س��ازي فرهنگي و پاسداشت 
ارزش ها تعامل ايجاد كند. 

ما هم همين را مي گوييم كه چرا تعامل 
سازنده اي وجود ندارد؟

تلويزيون مجبور است به حرف اسپانسر ها گوش 
دهد، اين ه��م مخصوص تلويزيون نیس��ت، در 
سینما هم چنین وضعي است. فكر كرده ايد چرا 

اسپانسرها سراغ كارهاي ارزشي نمي روند؟ 
پاسخش را شما بدهيد!

چون در آن برنامه ها نمي توانند تبلیغات داشته 
باش��ند. آيا مي توان در فیلم هاي دفاع مقدسي 
محصوالت��ي مثل چیپس و پف��ك تبلیغ كرد؟ 
براي همین اسپانسرها سراغ برنامه هاي سرگرم 
كننده مي روند. پول مي دهند كه نوع خدمات 
و كااليي كه مي فروشند را تبلیغ كنند. به قول 
معروف همیش��ه هم حق با خريدار و كسي كه 
پول مي دهد است. تلويزيون براي اين از حضور 
اسپانسر در برنامه هاي پرطرفدار حمايت مي كند 
كه بتواند با پولي كه از آن در مي آورد س��ريال و 

برنامه بسازد. 
خب با اي�ن وضع مديري�ت معنا پيدا 
نمي كند، هر كسي مي تواند با اين روش 

كار را اداره كند!
اين س��ؤال را بايد از دولت كه اليح��ه بودجه را 
مي نويس��د و مجلس ك��ه آن را تصويب مي كند 
بپرسید. چرا آنها در اليحه بودجه كاري مي كنند 
كه مهم ترين رسانه كش��ور، فاقد بودجه مستقل 
باشد و دس��تش براي پول جلوي هر كس كه در 
جیبش پول دارد دراز باش��د؟ مگر در گذش��ته 
نبود كه صداوس��یما بودجه مستقل داشت و اگر 
اسپانس��ر مي آمد كمك هزينه بود ب��راي تولید 

برنامه، آن وقت مگر همه چیز سرجايش نبود؟!
االن اسپانس�ر در اغل�ب برنامه هاي 
تلويزيوني هست، چرا باز هم مي بينيم 
كه برنامه با كيفيتي ساخته نمي شود؟

روزي تلويزيون گنجشكي شده است، پول براي 
تولید نیست، براي همین سريال سازي كمرنگ 
شده و ديگر نمي توانیم سريال هاي بزرگ مانند 
سريال هاي مذهبي كه در س��ال هاي گذشته 
ساخته مي شد را بسازيم. اگر بودجه تلويزيون را 
به دالر تبديل كنیم با قیمت روز دالر مي بینیم 
كه بودجه صداوسیما اندازه يك فیلم سینمايي 

هالیوودي هم نیست!
داريد مغالط�ه مي كنيد! همه ما داريم 
ب�ا درآم�د ريال�ي زندگ�ي مي كنيم، 
صداوسيما هم قابل مقايسه با هاليوود 

نيست!
آيا واقعاً زندگي ما با ريال مي گ��ذرد و متأثر از 
دالر نیست؟ صداوسیما نمي تواند خودش را در 
حصار نگه دارد و بايد با دنیا تعامل داشته باشد. 
صداوس��یما براي تولید برنامه نیازمند واردات 
مواد مورد نیاز از خارج از كش��ور است. همین 
االن هر فیلمي كه در امريكا اكران مي شود چند 
روز بعد سر از گوشي موبايل بچه هاي من و شما 
در مي آورد. تلويزيون بايد براي بچه هاي ايراني 

برنامه داشته باشد يا نه؟!
به عنوان يك تهيه كننده تلويزيوني، تا 
به حال با خواسته هاي عجيب و غريب 

اسپانسرها روبه رو شده ايد؟
بله، براي تلويزيون مسابقه مي ساختم، اسپانسر 
حتي در نوع پوش��ش مجري برنامه و چگونگي 
نش��ان دادن برند و محصوالتي كه به مس��ابقه 
آورده بود نظر مي داد و اعمال نفوذ مي كرد. من 
تهیه كننده هم مجبور بودم براي اينكه فعالیت 
فرهنگي ادامه داشته باشد و آن مسابقه ساخته 
ش��ود، اين حرف ها را گوش كنم. مي بینید كه 
تلويزيون فقط در قانون به عنوان رسانه مستقل 
شناخته مي ش��ود اما در عمل وابسته به كسي 

است كه پول مي آورد. 
خب تهيه كننده برنامه ش�ما بوديد، 
مي توانستيد تدبيري داشته باشيد و 
نگذاريد اسپانسر نظراتش را تحميل 

كند؟!
اگر مخالف خواست اسپانسر رفتار كنیم، خیلي 
راحت جريان پرداخت چك ه��ا را قطع مي كند. 
بعد از آن من مي مانم و پیدا كردن اسپانسر جديد 

و روز از نو و روزي از نو
چرا صداوس�يما نمي توان�د مقرراتي 
وضع كند ك�ه اسپانس�ر را مل�زم به 

تبعيت از آن كند؟!
اين مسئله نیازمند سیاستگذاري درست فرهنگي 
است. هم اكنون الي ماش��اءاهلل اسپانسر دولتي 
پولدار داري��م. هم پول دارند و ه��م به محلي كه 
بتواند پول تأمین كند وصل هس��تند. چرا نظام 
آنها را مجبور نمي كند كه در س��ريال هاي دفاع 
مقدسي يا حتي فیلم هاي سینمايي دفاع مقدسي 
س��رمايه گذاري كنند. چرا آنها هم سراغ برنامه 
هايي مثل »ن��ود«، مس��ابقات و برنامه كودك و 
نوجوان مي روند؟ سیاستگذاري فرهنگي درستي 
در اين بین صورت نگرفته اس��ت. اگر اين اتفاق 
به درستي رخ داده بود، االن تلويزيون در عرصه 
اقتصادي مس��تقل بود و براي اسپانسرهايي كه 
خواهان ديده شدن در تلويزيون هستند جايگاه 

درستی تعیین مي كرد.

تهيه كننده برنامه هاي تلويزيوني در گفت وگو با »جوان«:

 قانونگذار رسانه ملي را 
وابسته به پول اسپانسر ها كرده!

    فرزين ماندگار
دانش�گاه مذاه�ب اس�امي باي�د آنطور ك�ه مق�ام معظم 
رهب�ري فرمودن�د، در ت�راز دانش�گاه هاي برت�ر جه�ان 
اس�ام ق�رار گي�رد. ام�روز اي�ن دانش�گاه ديگ�ر گمن�ام 
نيس�ت و چش�م انداز ما اين اس�ت كه دانش�گاه به عنوان 
قط�ب علم�ي مطالب�ات تقريب�ي در جه�ان مطرح ش�ود. 
به گزارش »جوان« حجت االس��الم والمس��لمین دكتر محمد 
حسین مختاري، رئیس دانشگاه مذاهب اس��المي روز گذشته 
در نشست خبري نس��بت به عملكرد مسئوالن پیشین دانشگاه 
مذاهب اسالمي انتقاداتي را وارد دانست و تصريح كرد: دانشگاه 
مذاهب اسالمي عمري حدود 25 ساله دارد، شايد انتظار اين بود 
كه اين دانشگاه در رأس بسیاري از دانش��گاه هاي جهان اسالم 
قرار گیرد. شايد انتظار اين بود كه دانشگاه مذاهب اسالمي امروز 
حداقل در داخل كشور به خوبي معرفي شده باشد، ولي متأسفانه 
بايد اعتراف كنیم كه دانشگاه مذاهب اسالمي آن بروز و ظهوري را 
كه متناسب با جايگاه واقعي اين دانشگاه و اهداف و مأموريت هاي 
آن است نداشته است. مختاري خاطرنشان كرد: در مدت 1/5سال 
كه اين مأموريت به بنده واگذار شد، با همكاري همكاران و معاونان 
كه همه از چهره هاي برجس��ته و باتجربه هستند پیشرفت هاي 
بسیار خوبي داشتیم و به موفقیت هاي چشمگیري دست يافتیم. 
وقتي در اسفند 95 كار خود را شروع كرديم در بدو ورود به دانشگاه 
هم به لحاظ كمي و هم كیفي نقص هايي داشتیم. من نمي خواهم 
زحمات بزرگواراني را كه در گذشته مس��ئولیت داشتند ناديده 

بگیرم، اما انتظار بیش از اين بود. 

وي گفت: در زماني كه كار را در دانشگاه مذاهب اسالمي شروع 
كردم، واحد خواهران در حال تعطیلي بود. به من اطالع دادند 
كه اگر دانشجويان در حال تحصیل در خردادماه فارغ التحصیل 
شوند، تنها هشت دانشجوي خانم باقي مي مانند يعني عماًل اين 
واحد در حال تعطیلي بود و ما يك كار جهادي انجام داديم و 
به صورت ضربتي خیزشي ايجاد ش��د، به طوري كه در عرض 
45 روز با يك اقبال بي س��ابقه اي از جذب دانشجويان مواجه 
شديم. به ترتیب چهار استان را توسعه داديم و دانشگاه مذاهب 
اسالمي را بر اساس مطالباتي كه علما و دانشگاهیان و مسئوالن 
آن استان از ما داشتند به ثمر رسانديم، به عنوان مثال از بهمن 
ماه در قم فعالیت خود را در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 
شروع كرديم و يكسري نخبگان از حوزه جذب شدند و اكنون 
از اس��اتید بنام در اين دانش��گاه بهره منديم. دانشگاه مذاهب 
اسالمي براساس مأموريتي كه در اساسنامه هست، 4۰ تا 5۰ 

درصد مأموريت برون مرزي دارد.

 وزارت ارشاد و سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران 
با جشن هاي خانواده محور »بهار مهرباني« به استقبال هفته وحدت مي روند

بسيج امكانات پايتخت در جشن هاي هفته وحدت
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هر كه به دنبال آرزوى خود بشتابد 

و مه��ارش را رها كند، م��رگ او را 

می لغزان��د )به آرزويش نرس��یده 

می میرد(.

معاون سازمان صداوسيما:

31 سريال با موضوع انقاب اسامي ساخته مي شود

   محمد صادقي
معاون امور استان هاي صداوسيما از ساخت 31 سريال در مراكز 
استان ها با محوريت انقاب اسامي و دفاع مقدس خبر داد. 
علي دارابي با تأكید بر ضرورت بزرگداش��ت چهلمین س��الگرد 
انقالب اس��المي گفت: همانطور كه در دنیا بزرگداشت دهه ها، 
ربع يا نیم قرن ها فرصتي براي بازنگري در راه طي شده و نگاهي 
به آينده برگزار مي ش��ود م��ا نیز در چهلمین س��الگرد پیروزي 
انقالب اسالمي، ضمن پرداختن به اين امر مي كوشیم به جوانان 
نس��ل امروز از راه پرافتخار پدرانش��ان بگويیم. دارابي چهلمین 
سال انقالب اسالمي را مرحله به بلوغ رسیدن انقالب دانست كه 
مي توان در اين فرصت فارغ از برخي تالطم ها كه متوجه انقالب 
و اوضاع كشور بوده، ارزيابي درس��تي از خدمات و كارنامه نظام 
داشت و افق آينده را ترسیم كرد. وي با اشاره به ايجاد بخش ويژه 
چهلمین سالگرد در بیست و يكمین جش��نواره تولیدات مراكز 
استان ها گفت: اين جشنواره با شعار »شبكه هاي استاني، 4۰ سال 

پايداري و افتخار و پیشرفت« و با تجلیل از برخي پیشكسوتان و 
مشاهیر دوران انقالب اسالمي برگزار شد. معاون امور استان ها 
سپس به تش��ريح برنامه هاي تولید شده و در دست تولید مراكز 
استان ها در خصوص چهلمین سالگرد پرداخت و گفت: تاكنون 
2۰۰ برنامه گفت وگومحور ب��ا عنوان »كارنامه« ب��ا هدف ارائه 
عملكرد خادمان ايران ساخته شده و در حال پخش است كه در 
اين برنامه ها از تمام اس��تانداران و مديران نهادها و دستگاه هاي 
اجرايي اس��تان از اول انقالب تا كنون دعوت مي شود تا كارنامه 

خدمات نظام جمهوري اسالمي را تبیین كنند. 
وي از تولید مستندي 33 قس��متي به مدت 5هزار و 94۰ دقیقه 
خبر داد كه دس��تاوردها و كارنامه نظام را ب��راي مردم خصوصاً 
جوانان تبیین مي كند. دارابي همچنی��ن از تولید و پخش 13۰ 
قسمت مستند درباره شهداي مدافع حرم به مدت 5 هزارو 885 
دقیقه ياد كرد و گفت: كارنامه خدمات انقالب در مس��تند هاي 
تولید شده در هر اس��تان رونمايي خواهد ش��د كه مقايسه اي از 
خدمات انقالب با اوضاع قبل از انقالب خواهد داشت كه پاسخگوي 
پرسش  هايي اس��ت كه نس��ل جوان امروز به دنبال آن هستند. 
دارابي از طراحي و برنامه ري��زي براي تولید 18فیلم تلويزيوني و 
31 سريال با موضوع انقالب و س��رداران دفاع مقدس خبر داد و 
گفت: چهار سريال »بانوي سردار«، »گنج راه شیري«، »جالل« 
و »روزهاي بي قراري 2« در مرحله تدوين و صداگذاري است و در 
ايام دهه فجر روي آنتن خواهند رفت. وي از سريال هاي »سنجر 
خان«، »مادر«، »روايت ناتمام«، »تقدير« و »آينا« نیز ياد كرد كه 

در مرحله پیش تولید هستند.

 مستندهاي»كسر الحدود« 
و »ارباب جنگ« به جشنواره عمار مي روند
مستندهاي »كسر الحدود« و »ارباب جنگ« در نهمين جشنواره مردمي 

فيلم عمار اكران می شود. 
وحید فراهاني كارگردان و مستندس��از در گفت وگو با فارس، درباره حضورش در 
نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار با دو مستند »كسر الحدود« و »ارباب جنگ«، 
گفت: »كسر الحدود« به معناي شكستن مرزهاس��ت و به تقابل جبهه مقاومت و 
امريكا در منطقه و حمايت غرب از گروه تروريس��تي داعش مي پردازد. در بخشي 
از اين مستند، به عملیاتي هم كه شهید حججي و ش��هید قمي در آن به شهادت 

رسیدند، پرداخته شده است. 
فراهاني خاطرنشان كرد: يكي از داليل ساخت اين مستند، به هجمه هايي برمي گردد 
كه از سوي داعش در رسانه ها ايجاد شده بود و مردم تصور مي كردند داعش آنقدر 
قدرت دارد كه از ما تلفات بگیرد و نیروهاي ما را اسیر كند اما واقعیت اينگونه نبود و 

رزمندگان ما تلفات فراواني را به داعش وارد كردند. 
اين مستندساز عنوان كرد: مس��تند »كس��ر الحدود« تا امروز از شبكه هاي خبر، 
مستند و 3 سیما روي آنتن تلويزيون رفته است اما در زمان هاي خوبي پخش نشده 

كه امیدوارم به شكل شايسته اي در جشنواره عمار ديده شود. 
وي درباره ديگر اثري هم كه براي حضور در جشنواره عمار درنظر گرفته است، اظهار 
داشت: مستند »ارباب جنگ« در زمان 28 دقیقه ساخته شده است و به نقش امريكا 
و پهپادهاي آنها و كمك هايي كه به داعش مي كنند، مي پ��ردازد. اين اثر در اوايل 
سال جاري ساخته شده است و در آن، مي بینیم امريكا به  رغم اينكه به صورت كامل 

داعش را رصد مي كند اما هیچ اقدامی علیه آنها انجام نمي دهد.

 روايتي از زندگي پدر موشكي ايران
در »فاتح قدس«

كتاب »فاتح قدس« روايتي از زندگي دانش�مند س�ردار 
ش�هيد حاج حس�ن طهراني مق�دم به چاپ دوم رس�يد. 
نشر معارف همزمان با هفتمین سالروز شهادت شهید حسن طهراني 
مقدم چاپ دوم كتاب »فاتح قدس« شامل روايتي از زندگاني پدر 
موشكي ايران به كوش��ش محمدحس��ین علیجان زاده روشن را 
منتشر كرد. سردار سرلشكر پاسدار ش��هید حسن طهراني مقدم 
از بنیانگذاران اصلي صنايع موش��كي جمهوري اس��المي ايران و 
بنیانگذار توپخانه و موشكي سپاه در دوران پر افتخار هشت سال 
دفاع مقدس و مسئول سازمان خودكفايي و تحقیقات صنعتي سپاه 
پاسداران بود. اين شهید گرانقدر تقريباً 25 سال از عمر خود را در 
ايجاد و توسعه اين بخش از توان دفاعي قرار داده بود و به عنوان پدر 
موشكي ايران لقب گرفت. اين كتاب به بررسي زندگي اين شهید 
بزرگ از زبان خانواده )مادر، همسر، فرزندان، برادران(، همكاران و 
همرزمان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمي و برخي 

از چهره هاي ورزشي و فرهنگي كشورمان مي پردازد. 

 .........................................................................................................
 كمدي هايي 

براي تخريب كانون گرم خانواده ها
اس�ت  معتق�د  س�ينما  منتق�دان  از  آذي�ن  جب�ار 
فيلم ه�اي ش�به كمدي در ح�ال اك�ران س�ينماي 
ايران، از خ�واب برخ�ي از مديران س�ينمايي اس�تفاده 
ك�رده و كان�ون گ�رم خانواده ه�ا را ناب�ود مي كنن�د. 
به گزارش فارس، جبار آذين منتقد سینما درباره اكران فیلم هاي 
شبه كمدي در سینما هاي كشور گفت: س��ینماي ايران به انواع 
بیماري ها مبتالس��ت، بزرگ ترين معضل و بیماري س��ینماي 
كش��ور دور بودن تفكرات و عملكرد مديران س��ینمايي و برخي 
دست اندكاران سینما از فرهنگ، ادبیات و باور هاي جامعه است. 

وي افزود: مدت هاست به دلیل ر ه گم كردگي و انحراف سازمان 
س��ینمايي و زيرمجموعه هاي آن كه عمدتاً به جاي توجه به 
موضوع��ات فرهنگ به موضوعات سیاس��ي و تج��اري توجه 
مي كنند، مسیر س��ینماي ايران از جاده فرهنگ خارج شده 
اس��ت، در حالي كه مردم مخاطب اصلي سینما هستند و بايد 
براي مردم تولید مناسب و شايس��ته وارد چرخه بازار فرهنگ 
كنند. آذين ادامه داد: بیش��تر اينگونه فیلم ها، آثاري هستند 
كه هیچ گونه ويژگي اي از س��ینماي كم��دي ندارند بلكه اين 
فیلم ها كپي دست چندمي از فیلمفارسي هاي قبل از انقالب يا 
فیلم هاي نازل و بازاري سینماي جهان هستند. اين آثار گاه براي 
به دست آوردن پول بیشتر از عناصري استفاده مي كنند كه به 
ظاهر ديالوگ ها يا صحنه هاي خنده دار هستند اما واقعیت اين 
است كه بسیاري از فیلم ها براي تخريب كانون گرم خانواده ها و 

از بین بردن فرهنگ ايراني �  اسالمي تولید مي شود. 
.........................................................................................................
 كشف سريالي انبارهاي كتاب قاچاق 

در تهران ادامه دارد
ي�ك انب�ار قاچ�اق كت�اب ديگ�ر در خياب�ان جمالزاده 
كش�ف و كتاب ه�اي موج�ود در اي�ن انب�ار توس�ط 
۲۰ وانت نيس�ان به انب�ار اتحاديه ناش�ران منتقل ش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا ، كمیته صیانت از حقوق ناشران و 
مولفان پیش از ظهر ديروز يك انبار ديگر از كتاب هاي قاچاق را در 
خیابان جمالزاده كشف كرد. كتاب هاي موجود در اين انبار بیش از 
2۰ وانت نیسان است كه كتاب هاي پرفروش ناشران را در شمارگان 
باال شامل مي شود. كارگروه صیانت هم اكنون با همكاري و نظارت 
پلیس امنیت تهران بزرگ � پايگاه هشتم مشغول تخلیه اين انبار 
است. اين انبار متعلق به خانواده »خ« است كه تاكنون شش انبار 
ديگر از كتاب هاي قاچاق آنها كشف شده است. نكته جالب توجه 
اين است كه اين خانواده)پدر و دو پسر( پیش از اين توسط پلیس 
امنیت تهران بازداشت ش��ده بودند، اما با قرار وثیقه آزاد شده اند. 

هم اكنون پلیس در تعقیب اعضاي اين خانواده است. 
.........................................................................................................

 كارگاه هاي »انتقال تجربه« 
جشنواره مقاومت در سينما فلسطين

كارگاه ه�اي انتق�ال تجرب�ه پانزدهمي�ن جش�نواره 
بين الملل�ي فيل�م مقاوم�ت ط�ي س�ه روز از شش�م تا 
هش�تم آذر م�اه و همزم�ان ب�ا برگ�زاري اي�ن روي�داد 
سينمايي در مجموعه سينما فلس�طين برگزار مي شود. 
برنامه كارگاه ه��اي »انتقال تجربه« در ايام برگزاري جش��نواره 
بین المللي فیلم مقاومت كه قرار اس��ت با حضور علي نصیريان، 
احمدرضا درويش و مسعود ده نمكي برگزار شود، به اين ترتیب 
اعالم گرديد: احمدرضا درويش با موضوع »چگونگي س��اخت 
پروژه هاي عظیم در س��ینماي مقاومت و دف��اع مقدس« روز 
سه شنبه ششم آذر، مسعود ده نمكي با موضوع »جذب مخاطب 
در سینماي مقاومت و دفاع مقدس« روز چهارشنبه هفتم آذر، 
علي نصیريان با موضوع »ويژگي ه��اي بازي و نقش آفريني در 

سینماي مقاومت و دفاع مقدس« روز پنج شنبه هشتم آذر.

سيد مرتضي  ذاكر     ديده بان 

   مصطفي شاه كرمي
هدف ما اين اس�ت ك�ه در م�اه ربيع االول ب�ه خصوص 
در طول هفت�ه وحدت با برگ�زاري جش�ن هاي متنوع 
نش�اط و اميد را در جامعه بيش�تر كنيم. نگاه اصلي در 
جش�ن هاي بهار مهربان�ي متمركز بر آن اس�ت كه اين 
جشن ها، مردمي و به صورت خانواده محور برگزار شود. 
 ب��ه گ��زارش »ج��وان«، س��عید اوح��دي رئیس س��ازمان 
فرهنگ��ي- هنري ش��هرداري تهران در نشس��ت هماهنگي 
جشن هاي گسترده بهار مهرباني به مناسبت والدت حضرت 
محمد)ص( و هفته وحدت گفت: پس از دستور رياست محترم 
جمهوري و ط��رح موضوع در هیئت دولت س��تادي با عنوان 
»جشن هاي بهار مهرباني« در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و زير نظر وزير ارشاد تشكیل ش��د. هدف اين ستاد برگزاري 
جشن والدت حضرت محمد)ص( در فضايي متفاوت نسبت 
به سال هاي گذشته است. جلساتي با اعضاي اين ستاد برگزار 
شد و در نهايت مصوبات آن به تصويب شوراي فرهنگي عمومي 
كشور رسید و كلیات طرح به صورت يك شیوه نامه به استان ها 
ابالغ شد. در اين مصوبه اداره كل ارشاد اسالمي هر استان دبیر 
و استاندار، رياست س��تاد را بر عهده دارد. در تهران استثنائاً 
مسئولیت ستاد بر عهده سازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران گذاشته شده است و امیدواريم با همكاري همه نهادهاي 
فرهنگي بتوانیم رويكرد متفاوتي داش��ته باش��یم. اوحدي با 
اشاره به اينكه در اين س��تاد از همه دستگاه ها براي همكاري 
دعوت مي كنیم، گفت: وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث 
فرهنگي و گردشگري، ستاد عالي كانون هاي فرهنگي- هنري 
مساجد، شهرداري  تهران، نیروي انتظامي، سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي و رسانه ملي بخشي از دستگاه هايي هستند 

كه به طور مستقیم در اين ستاد نقش آفريني خواهند كرد. 
رئیس سازمان فرهنگي- هنري در ادامه گفت: در شیوه نامه 
ستاد عالي جشن هاي بهار مهرباني نگاه بر آن است كه جشن ها 

مردمي و به صورت خانواده محور برگزار شود. 
وي در ادامه به تعدادي از برنامه هاي مطرح شده اشاره كرد 
و گفت: بايد چند جانمايي در تهران صورت گیرد تا با توجه 
به ش��رايط آب و هوايي بخش عمده برنامه ها را در فضاي باز 
برگزار كنیم. از جمه فضاهاي پیش��نهاد شده میدان آزادي، 
باغ موزه قصر، باغ كتاب، فرهنگسراي واليت و نقاط ديگري 
همچون: بوس��تان واليت، توچال، درياچه چیتگر، بوستان 
قیطريه و... است. همچنین برگزاري برنامه هاي تركیبي مانند 
برنامه اي كه در نوروز در بلوار كشاورز برگزار شد، كارگاه هاي 

زنده هنرهاي تجسمي، تئاتر هاي میداني، موسیقي محلي، 
جشنواره شعر، راه اندازي كاروان گل، جشنواره غذا با عنوان 
سفره مهرباني، نور افشاني در 12 میدان، برنامه گردشگري 
براي تقريب مذاهب، نیم بها كردن ظرفیت ها و امكانات موجود 
در شهر و... از جمله برنامه هاي پیشنهادي است. سعید اوحدي 
در پايان تأكید كرد: برنامه با مشاركت مردم برگزار مي شود و 
هدف آن است كه از حالت برنامه هاي كلیشه اي خارج شود. 
در ادامه نشست سید هادي حس��یني معاون هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي گفت: مردم ما در فرهنگ و تاريخ 
14۰۰ ساله اي كه از مسلمان شدنمان مي گذرد، در اعتقادات 
و باورهايشان به تناسب رسیده اند. گمان مي كنم اگر ما همین 
سنت هاي شاديانه و ش��ادمانه خودمان را احیا كنیم بخش 
بزرگي از اين راه را طي كرده ايم. در موس��یقي ما نغمه هايي 
است كه ويژه والدت رسول خاتم)ص( به وجود آمده است. 
همه اينها نشان مي دهد ما از قرن ها پیش التفات ويژه اي به 
تكريم و بزرگداشت امامان داشته ايم. وي افزود: گمان مي كنم 
اگر با كمك دستگاه هاي عضو اين جلسه، اقداماتي را كه بايد 
انجام دهیم به يك رش��ته واحد مثل دانه هاي تسبیح به نخ 
كش��یم و همه را مرتب و منظم كنیم، برنامه بزرگ و كالني 

شكل خواهد گرفت كه دور از ذهن نیست. 
حس��یني در پايان گفت: همانطوركه دكتر صالحي فرمودند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تمام قد به دنبال آن است كه اين 
شادي اجتماعي را به عنوان جشن بهار مهرباني پیگیري كند و از 
ظرفیت ادارات كل استاني و واحدهاي ستادي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي براي خدمت به برگزاري اين جشن ها كمك 
گرفته  شود. ستاد عالي جش��ن هاي بهار مهرباني به مديريت 
مهندس اوحدي به طور قطع به خوبي برگزار خواهد شد اما اگر 
بتوانیم آيین هاي محلي و سنتي خود را تحت اين مجموعه احیا 

كنیم ، انرژي سال بعد را همین االن فراهم كرده ايم.

در قان��ون بودج��ه صداوس��يما 
ملزم ش��ده بخش��ي از درآمدش 
را از اسپانس��رها تأمي��ن كن��د 
دول��ت  از  ك��ه  بودج��ه اي  و 
مي گي��رد فق��ط كفاف حق��وق و 
فعاليت هاي روزم��ره را مي دهد

حجت االسام والمسلمين محمدحسين مختاري: 

دانشگاه مذاهب اسامي قطب علمي مطالبات تقريبي می شود
    خبر


