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حکمت 272 

هر ك�ه دورى س�فر )آخرت( 

را به ياد داش�ته باش�د، آماده 

مي شود.

مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اس�امي با انتقاد 
از صداوسيما به خاطر توليد س�ريال »بوي باران« به اين نکته 
اش�اره كرد كه اگر »گاندو« جريان نفوذ را در دولت نشان داد، 
»بوي ب�اران« جريان نفوذ در صدا و س�يما را نش�ان مي دهد! 
به گزارش فارس، وحید جلیلي در جمع اعضاي انجمن فیلمسازان 
انقالب اس��المي خراس��ان ضمن ارائ��ه بحث مفصل��ي پیرامون 
موفقیت ها و  چالش هاي امروز فیلمس��ازي انق��الب عنوان كرد: 
رس��انه ملي 15میلیارد تومان سفارش مي دهد سريالي مثل بوي 
باران بسازند تا در اوج جنگ نرم، اين را فرو كند در ذهن ملت؛ يك 

تصوير كثیف و سیاه، از جامعه   ايراني. 
مسئول شوراي سیاستگذاري جشنواره مردمي عمار ادامه داد: آقاي 
رسانه ملي كه دولت را نقد مي كني كه نفوذ تا كجايت رسیده، بوي 
باران را هم ببین تا بفهمي جريان نفوذ تا كجاي خودت رسوخ كرده 
است! بهترين هنرپیشه ها و توانمندترين عوامل فني ات را بسیج 
مي كني و خط مي دهي كه خانواده هاي ايراني را هر شب با خیال 
راحت با يكسري اراجیف و توهمات ساديستي بمباران كنند، همه 
اينها با حمايت آهنین مديريت صداوسیما انجام مي شود. اينها بايد 
بدانند كه سكوت در برابر باندبازي هاي مفسده انگیزشان حدي دارد 

و قطعا مصلحت آنها به مصلحت انقالب ترجیح داده نمي شود. 
سردبیر مجله »راه« در ادامه عنوان كرد: مي دانید بعضي از عوامل 
اين س��ريال، س��ال ها پیش به اتهام توهین ب��ه معصومین)ع( تا 
معرض محكومیت به اعدام هم رفتند، ولي مديريت مدبر و مدعي 
رس��انه ملي اينها را مي برد در حساس ترين جايگاه هاي مديريتي 
صداوس��یما مي نش��اند و دستش��ان را باز مي گذارد كه هر باليي 

خواستند بر سر خانواده هاي بي پناه ايراني بیاورند. 
مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي افزود: بله جريان 
نفوذ جدي است، اما مقصد اصلي مايكل هاشمیان ها شايد قبل از 
هر نقطه ديگري، رسانه ملي جمهوري اس��المي است؛ رسانه اي 
كه رفیق بازي، باندبازي و انحصارطلبي در عالي ترين س��طوحش 
س��بب فس��اد و میدان پیدا كردن عناصر ضد ملي و ضدمردمي 
و ضدانقالبي در بعضي از مهم ترين بخش هايش ش��ده اس��ت.   از 
سرفصل هاي فراموش شده در داشته هاي انقالب و جامعه ديني و 
انقالبي ايراِن بحث ديگر در اينجا دوباره، جنگ روايت هاست، يعني 
صدا و سیماي جمهوري اسالمي هم بعد از 4۰سال كه مي خواهد 
مثاًل ناپرهیزي كند و اجازه دهد يك خانواده  شهید در يك سرياِل 
داستاني به رسمیت شناخته ش��ده و تصوير شوند، دوباره با فالن 
فیلمساز عزيزي كه هیچ ادعايي هم ندارد، نه ادعاي دينداري دارد، 
نه ادعاي انقالبي گ��ري دارد، »گرگ و میش« مي س��ازند و او هم 

ايدئولوژي خودش را مي سازد. 

مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اسامي مطرح كرد 

»گاندو« نفوذ در دولت را افشا كرد و »بوي باران« نفوذ در صداوسيما را !

رئيس هيئت مديره خانه سينما مطرح كرد 

هشدار درباره دوپاره شدن خانه سينما!
   محمدصادق عابديني

ادبيات اسارت بخش مهمي از ادبيات پايداري 
و مقاومت را تش�کيل مي دهد و حتي مي شود 
گفت معناي اصلي ادبيات مقاومت را مي توان در 
آثار منتشر شده در حوزه آزادگان جست و جو 
كرد. در س�الروز بازگش�ت آزادگان به كشور، 
فرزان�ه قلعه قوند معاون پژوهش�ي موسس�ه 
پيام آزادگان و نويسنده كتاب »زمان ايستاده 
بود« كه به شرح لحظه اسارت بيش از 60 آزاده 
پرداخت�ه، در گفت وگو با »ج�وان« به موضوع 
حفظ و انتشار خاطرات آزادگان پرداخته است. 
 تعداد كتاب هاي منتشر شده با محوريت 

آزادگان چقدر است؟
در حوزه ادبیات آزادگان ح��دود هزار جلد كتاب 

منتشر شده است. 
به نظرم با توجه به تعداد آزادگان، هزار 
كتاب رقم بزرگي نيس�ت. چند كتاب 
ش�اخص درباره اس�را وج�ود دارد كه 
مقام معظم رهبري روي آنها تقريظ هم 
نگاشته اند كه خود نشانه اي از اهميت 

كار در حوزه آزادگان است؟
تعداد آثار منتشر شده درباره ش��هدا و جانبازان و 
اس��را در مجموع رقم كمي نیست. مي شود گفت 
معناي اصلي ادبیات مقاومت كه مورد توجه حضرت 
آقاست همین ادبیات آزادگان است. از مجموعه آثار 
تقريظ شده از سوي مقام معظم رهبري نیز مشاهده 
مي كنیم كتاب ه��اي »پايي كه ج��ا ماند«، »من 
زنده ام«، »سرباز كوچك امام« و »بیست و سه نفر« 
مربوط به آثار و خاطرات آزادگان است. حضرت آقا 
بسیار هوشمندانه اين تقريظ ها را منتشر كرده اند 
زيرا مخاطب اين آث��ار جوانان هس��تند و همین 
جوانان قرار است پرچمي را كه جمهوري اسالمي 
برپا داشته است به دست امام زمان)عج( برسانند. 

 ادبي�ات مقاومت ج�زو محبوب ترين 
كتاب هاي منتش�ر ش�ده در سال هاي 
اخير است، چرا در ميان آنها كمتر كتابي 

درباره آزادگان ديده مي شود؟!
شايد هیچ كس بیشتر از آزادگان صالحیت گفتن 
از مقاومت را نداشته باشد. قول مشهوري است كه 
دشمن بارها به س��توه مي آمده و به اسراي ايراني 
مي گفتند كه »ما اسیر ش��ما هستیم يا شما اسیر 
ما؟!« اي��ن اوج مقاوم��ت در زماني بیان مي ش��د 
كه اس��راي ايراني ما حیاتي برزخي داش��ته اند و 
نمي دانستند قرار است چه اتفاقي برايشان بیفتد 

ولي ما بیشتر تالش كرده ايم آثار پژوهشي داشته 
باشیم تا صرفاً ادبیات. 

 زندگي آزادگان ايراني و شرايط اسارت 
مي تواند براي عاقه من�دان به ادبيات 
جالب توجه باش�د و در كنار آن سبك 
زندگي و آرمان هاي آزادگان مورد توجه 

نسل جوان قرار گيرد!
ما ب��راي اسوه س��ازي در جامعه نیازمن��د ادبیات 
آزادگان هستیم. میانگین سني اسراي ايراني پايین 
است و بسیاري از آنها تحصیالت عالي نداشتند و 
حتي در آن دوره  »سواد رسانه اي« مطرح نبود، اما 
اسراي ايراني در مقابل رسانه ها و فضايي كه براي 
سوء استفاده از اسارت آنها به وجود آمده بود رفتاري 
را از خود نشان مي دهند كه انگار به صورت فطري 
داراي دانش و سواد رس��انه اي هستند. نمونه اش 
برخورد محمد طحانیان، آزاده 13ساله ايراني است 
كه به لطف خدا در مقابل فضايي كه مي خواستند 

ايجاد كنند ايثارگري كرد. 
 ب�ا توجه ب�ه همي�ن نکته چ�را  حجم 

خاطرات  منتشر شده كم است؟!
بچه ه��اي آزاده در 21 اردوگاه و چندي��ن زندان 
نگهداري مي شدند. در اين میان خاطرات مشترك 
و نگاه هاي مشترك زيادي وجود دارد. از شكنجه ها 
و آمارگیري ه��ا و تونل م��رگ گرفته تا ش��رايط 
بازداشتگاه ها. اين ترس وجود دارد كه تمركز صرف 
بر خاطره نگاري ما را به ورطه تكرار بیندازد. اگرچه 
خودم معتقدم اين ادبیات هیچ گاه به تكرار نخواهد 
افتاد، چون هر شخص خاطره را از زاويه ديد خودش 

روايت مي كند. 
 به توليد آثار پژوهشي اشاره كرديد، چه 

كارهايي در دست انتشار داريد؟
كارهاي پژوهشي ما بیش��تر موضوعي است، مثاًل 
موضوع اس��تفاده از راديو در دوران اس��ارت، اين 
آثار براي پژوهش��گران يك كمك اساسي است. 
دو اثر پژوهشي در دست انتشار داريم؛ يكي كتاب 

مستندنگاري است درباره سرود هاي دوران اسارت 
و  اثر ديگر نیز دفترچه ها و دستنوشته هاي استاد 
عظیم پور است. وي استاد عربي بوده و به آزادگان 

عربي تدريس مي كرده است. 
 سياس�ت »پيام آزادگان« در انتش�ار 

خاطرات آزادگان چيست؟
اگر خاطره اي خاص با زاويه نگاه نو داشته باشیم حتماً 
آن را منتشر مي كنیم. ما مجموعه كوچك و با بضاعت 
پايیني هس��تیم و نیاز به كمك داريم، براي همین 
در انتشار آثار بس��یار با دقت عمل مي كنیم، وگرنه 
مجموعه هاي انتشاراتي هم هستند كه هنوز كتاب 

در چاپخانه است 2۰هزار نسخه آن را فروخته اند! 
 نگاه م�ردم به ادبي�ات مقاومت جدي 
ش�ده اس�ت، چرا ت�اش نمي كنيد به 
خاط�رات و خاطره ن�گاري از آزادگان 

بيشتر بپردازيد؟
نگاه ما اين است كه نس��ل آينده بیشتر از اينكه به 
دنبال »چگونگي« باش��د در پي »چرايي« است. 
نسل آينده س��ؤال هاي زيادي درباره چرايي دارد 
كه بايد آن را با كار هاي پژوهشي جواب داد. رمان و 
خاطره نويسي بیشتر جواب »چگونگي« است وگرنه 
ما هم مي توانیم خاطرات آزادگان را به صورت رمان 

منتشر كنیم و به آن بال و پر بدهیم. 
 با توجه به اينکه تاريخ شفاهي اسارت  
ممکن اس�ت با از دنيا رفتن آزادگان از 
دس�ت برود، فکر نمي كنيد بايد توجه 

جدي به اين حوزه شود؟!
بعد از ديداري كه آزادگان با حضرت آقا داش��تند 
ايشان از آنها مي خواهند كه خاطراتشان را بنويسند. 
بعد از آن ش��اهد موجي از نگارش خاطره از سوي 
آزادگان هستیم. ما از اين كار استقبال مي كنیم و 
تالشمان اين است كه بعد از راستي آزمايي خاطرات، 
آن را با كمترين ويرايش ممكن منتشر كنیم. مقام 
معظم رهبري براي آزادگان تعبیر شگرفي دارند و 
از آنها با عنوان »الماس هاي درخشان« ياد مي كنند. 
همان طور كه زغال در شرايط گرما و فشار به الماس 
تبديل مي شود، شرايط اسارت و فشارهايي كه بر 
آزادگان وارد شده از آنها الماس هايي ساخته است. 
 درب�اره كت�اب »زمان ايس�تاده بود«، 

توضيح می دهيد.
من اين كتاب را براي پاس��خ به اين سؤال كه چرا 
رزمندگان ما اسیر مي شدند جمع آوري كردم. در 
هر جنگي يكسري افراد يا كشته و شهید مي شوند 
يا به اسارت درمي آيند. راه دور نرويم در كربال هم 
اهل بیت امام حس��ین)ع( به اسارت درمي آيند، 
اينكه چطور رزمندگان ايراني اسیر مي شوند مهم 
است. بسیاري از آزادگان ما يا مجروح شده بودند 
يا مهماتشان تمام شده بوده و در شرايط نابرابري 
مقابل دشمن قرار داش��تند يا براي كمك به يك 
مجروح دوباره به میدان جنگ بازگش��ته بودند. 
من س��راغ مصاحبه هايي كه از قبل ب��ا آزادگان 
انجام شده بود رفتم و آنها را بازخواني كردم و بعد 
با همان آزادگان درباره لحظه اسارتشان مصاحبه 
تكمیلي گرفت��م. در اين مصاحبه ه��ا از روحاني 
و معلم گرفته ت��ا فیلمبردار، مرزنش��ین، نیروي 
بسیجي و س��پاهي و ارتش��ي حضور دارند. من 
يك سؤال از آنها مي كردم و آن اين بود كه درباره 
شكوهمندي لحظه اسارت بگويید و پاسخ ها را با 

كمترين تغییر منتشر كردم.

معاون مؤسسه پيام آزادگان در گفت وگو با »جوان«:

 پرسش های لحظه اسارت را 
كتاب كرديم

بع��د از دي��داري ك��ه آزادگان با 
حضرت آقا داش��تند ايش��ان از 
آنها مي خواهند كه خاطراتشان 
را بنويس��ند. بع��د از آن ش��اهد 
موجي از نگارش خاطره هستيم

    فرزين ماندگار
رئي�س هيئ�ت مدي�ره خان�ه س�ينما در پاس�خ 
به س�ؤالي مبن�ي براينک�ه در اين ش�رايط كه خانه 
سينما دچار دوپارگي ش�ده فکر نمي كنيد برگزاري 
مجمع عموم�ي مي توان�د مش�کاتي را ب�ه همراه 
داش�ته باش�د، گفت: ما در دو راهي قرار گرفته ايم؛ 
يا برگ�زاري قانوني مجم�ع يا برگ�زاري مجمعي كه 
همه حضور داشته باش�ند، حتي اگر قانوني نباشد. 
ما بي ش�ك راه ح�ل قانون�ي را انتخ�اب مي كنيم. 
همايون اسعديان در نشس��ت خبري چهاردهمین هیئت 
مديره خانه سینما كه روز گذشته در ساختمان شماره 2 
اين نهاد برگزار شد، گفت: خانه سینما تابع اكثريت صنوف 
است، ما بارها تالش كرده ايم و به رؤساي صنوف گفته ايم 

چه خطراتي را پیش رو داريم. 
بس��یاري از صنوف در اين زمینه در حال تالش هستند تا 
در نوبت بعدي مجمع عمومي خانه س��ینما كه سال ديگر 

برگزار مي شود، حضور داشته باشند. 
اس��عديان ادامه داد: متأسفانه حواش��ي بسیاري 
براي خانه سینما ايجاد شده كه همه آنها شیطنت 
برخي از رسانه هاست، االن س��ه هفته است كه در 
صداوسیما و در برنامه »هفت« صحبت هايي درباره 
خانه سینما مطرح مي ش��ود كه ما اعتراض خود را 
در اين باره ارائه كرده ايم و خواسته ايم ما نیز در اين 

برنامه حضور داشته باشیم. 
اس��عديان با اش��اره به اتهامات مطرح ش��ده علیه هیئت 
مديره گفت: اعضاي هیئت مديره خانه سینما حق جلسه 
مي گیرند كه امسال اين حق  جلسه 18۰هزار تومان بوده كه 
به شرط برگزاري چهار جلسه در ماه جمعاً به هر عضو حدود 
8۰۰ هزارتومان پرداخت مي شود و اين بزرگ ترين هزينه 
ماس��ت. بعضاً اتهامات عجیبي به ما مي زنند، مگر بودجه 
6میلیارد و 8۰۰میلیوني خانه سینما جايي براي اختالس 
دارد؟ ما پاسخ اين حواشي را نداديم و نمي دهیم چراكه به 

دنبال وحدت خانه سینما هستیم. 
اسعديان درباره اينكه امكان دارد تهیه كنندگان در خالل 
اين كش��مكش ها فیلم هاي خود را از جشن سینما خارج 
كنند هم گفت: بعید مي دانم تهیه كنندگان سینما بخواهند 
فیلم هاي خود را از جشن بزرگ سینماي ايران خارج كنند، 
مسئله اين است كه مگر مي شود صنوفي كه ثبت نشده اند، 
خانه سینما را رها كرده و يك خانه سینماي ديگر تشكیل 

دهند؟ همه ما براي اين خانه سینما تالش كرده ايم. 
وي تأكید كرد: منعي براي حضور تهیه كنندگان در مجمع 
عمومي خانه نیست، البته اگر تحت يكي از چهار تشكل ثبت 

شده در وزارت كار حضور داشته باشند. 
   حقوق مديرعامل خانه سينما

ماهي ۵ ميليون تومان
اسعديان در ادامه درباره حقوق مديرعامل خانه سینما گفت: 
منوچهر شاهسواري به عنوان مديرعامل خانه سینما ماهانه 
5میلیون تومان حقوق مي گیرد. بودجه جشن امسال خانه 
سینما نیز با تدابیري كه مازيار میري انديشیده است، كمتر 
از 5۰۰میلیون تومان خواهد بود كه نسبت به جشن گذشته 

هزينه بسیار كمتري محسوب مي شود. 
رئیس هیئت مدي��ره خانه س��ینما در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود بیان كرد: ما از جهت قوانین كار، زير نظر 
وزارت كار و از نظر هنري پاسخگوي وزارت ارشاد هستیم. 
اگر صنوف روزي به قدرت كامل و بلوغ برس��ند كه بتوانند 
از خانه سینما جدا ش��وند و با پول اعضا سرپا بايستند، اين 
بسیار عالي است، اما امروز صنوف سینماي ايران با كمك 

مالي سرپا هستند. 
اسعديان در ادامه توضیح داد: مجمع عمومي خانه سینما 
تنها جمعي است كه مي تواند تصمیم بگیرد هیئت مديره 
فعلي باقي بماند ي��ا خیر. در ضمن ب��راي مجمع عمومي 
داشتن پروانه وزارت كار اصل است. اعضايي كه پروانه وزارت 
كار دارند مي توانند در مجمع حضور داشته باشند و بعداز آن 

كد شناسه ملي را هم دريافت كنند.

 ميثاق نامه هنرمندان جهادگر
درباره پيام رهبر انقاب به جهادگران 

بس�يج  س�ازمان  جهادگ�ر  هنرمن�دان  ميثاق نام�ه 
هنرمن�دان ب�ا مح�ور لبي�ك ب�ه پي�ام مق�ام معظ�م 
رهب�ري خط�اب ب�ه گروه ه�اي جه�ادي منتش�ر ش�د. 
در متن اي��ن میثاق نامه ك��ه به مناس��بت پی��ام رهبر معظم 
انقالب به جهادگران نوشته شده آمده است: پیام امید بخش و 
شورآفرين رهبرجهادي انقالب، امام خامنه اي عزيز به گروه هاي 
جهادي و بسیج س��ازندگي، پیامي اس��ت تاريخي براي گذر از 
مديريت هاي سس��ت و ناكارآمد و خلق حماس��ه هاي جهادي 
عظیم و انقالبي با پش��توانه نیروها و رويش هاي انقالبي كه دل 
در گرو آرمان هاي اسالم و انقالب دارند و گام دوم را با قدم هايي 
استوار مي پیمايند. به يقین نقش هنرمندان بسیجي و جهادي 
در عرصه خدمت رساني، خدمتگزاري و رفع محرومیت ها نقش 
بي بديلي است كه بستر و اس��باب همگاني شدن فرهنگ كار و 

خدمت جهادي در جامعه خواهد شد. 
.............................................................................................................

 سريال جديد سعيد سلطاني 
از شهرك غزالي شروع مي شود

كارگ�ردان س�ريال »س�تايش« و »پ�س از ب�اران« از 
ش�روع كار جدي�دش خب�ر داد و ب�ه  زودي اس�امي 
عوام�ل و بازيگ�ران اي�ن س�ريال رس�انه اي خواهد ش�د. 
سريال »بوم و بانو« به  كارگرداني س��عید سلطاني، نويسندگي 
شعله ش��ريعتي و اعظم بهروز و تهیه كنندگي آرمان زرين كوب 
اين  روزها مرحله پیش تولید را پشت  سر مي گذارد، تاكنون چند 
بازيگر اصلي اين سريال انتخاب شده اند و گروه سازنده مشغول 

تكمیل گروه بازيگران اين مجموعه است. 
سعید س��لطاني كارگردان »بوم و بانو« به تس��نیم، گفت: اين 
سريال كه بیش از سه ماه از پیش تولید آن  مي گذرد از هفته اول 
ش��هريورماه كلید مي خورد و تصويربرداري آن در بیش از 15۰ 

لوكیشن اصلي و فرعي انجام خواهد شد. 
كارگردان س��ريال »س��تايش« درباره س��ريال جديد تاريخي 
تلويزيون گفت: »بوم و بانو« ملودرامي است كه در دوران تاريخ 
معاصر و پهلوي اول مي گذرد. ش��عله ش��ريعتي و اعظم بهروز 
نگارش متن هاي اين س��ريال را به  عهده دارند. هنوز به مرحله 
انتخاب بازيگر نرسیده ايم ولي حتماً از بازيگران توانمند و كاردان 

استفاده خواهد شد. 
اين سريال صاحب قصه متفاوت و تازه اي است و در بستر و برهه 
تاريخي كه روايت مي كند براي مخاطب لحظات دلچسبي را رقم 
خواهد زد. هنوز به انتخاب بازيگر نرس��یده ايم و بايد فیلمنامه 
سريال نهايي بش��ود تا بتوانیم درباره بازيگران سريال صحبت 
كنیم. قصه اين س��ريال در دوره پهلوي اول روايت مي ش��ود و 

بزنگاهي است از تالقي عشق، سیاست و مذهب.
.............................................................................................................

»كيمياگر« در پله دوازدهم ايستاد
كت�اب كيمياگ�ر نوش�ته داس�تاني رض�ا مصطف�وي ك�ه 
نخس�تين چ�اپ آن در نمايش�گاه بين الملل�ي كت�اب 
ته�ران در ارديبهش�ت ۹۸رونماي�ي ش�د، س�ه م�اه 
بع�د در آس�تانه عي�د غدي�ر، چ�اپ دوازدهم�ي ش�د. 
»كیمیاگر« داستاني اس��ت برگرفته از ماجرايي واقعي در عصر 
هارون الرشید كه مصطفوي آن را به شیوه هنرمندانه اي در قالب 

رمان بازسازي كرده است. 
يونس جواني از اهل سنت اس��ت كه در جست وجوي كیمیا به 
بغداد مي رسد و در اين جست وجو، با دختري روبه رو مي شود كه 

مسیر خواست ها و آرزوهاي او را تغییر مي دهد. 
نورا )حسنیه( دختري اس��ت كه در يك ماجراي ناخواسته، در 
دربار حاكم امپراتوري اسالمي حاضر شده و دانشمندان دربار را 

با دانش كم نظیر خود مغلوب مي كند. 
سراسر اين داس��تان پر از اطالعات تاريخي و مذهبي و حوادث 

جذابي است كه خواننده به راحتي با آن همراه مي شود. 
خواندن اين داس��تان هیجان انگیز تاريخي و زيبا براي 
تمامي نوجوانان و جوانان كه همیش��ه تش��نه دانستن 
بیشتر هستند، مي تواند بسیار آموزنده و شیرين باشد. 
كیمیاگر« هديه ارزشمندي به مناسبت عید غدير است 
كه انتشارات عهد مانا آن را در 136صفحه رقعي منتشر 

كرده است. 
اين كتاب را مي توانید از كتابفروشي هاي سراسر كشور و نیز از 

سايت عهد مانا به نشاني ahdemana. ir تهیه كنید.

نويد پارسا     ديده بان

بيست ودومين جشنواره توليدات استاني سيما آغاز به كار كرد

استقبال مخاطبان از شبکه هاي محلي و استاني

    محمد صادقي
ش�بکه هاي محلي و اس�تاني صداوسيما با ايجاد نش�اط و اميد 
در جامعه باع�ث افزايش وح�دت و اتحاد در جامعه مي ش�ود. 
علي دارابي معاون رسانه ملي با اشاره به افزايش مخاطبان از شبكه هاي 
محلي و استاني صداوسیما، اين شبكه ها را عاملي براي ايجاد همدلي و 
افزايش وحدت و اتحاد خواند و گفت: تحوالت پیش روي جامعه ايران 
و نقش شبكه هاي استاني در اين مسیر يكي از مهم ترين اولويت هاست 
و در اين بین بايد به مسئله افزايش انسجام اجتماعي و همبستگي 
ملي به عنوان يكي از مهم ترين كاركردهاي شبكه هاي استاني توجه 
ويژه داشت. دارابي با تأكید بر امیدآفريني توسط شبكه هاي استاني 
خاطرنشان كرد: بايد كارنامه و خدمات دولتمردان و مسئوالن اجرايي 

را در شبكه هاي استاني به صورت برجسته و شاخص ببینیم. 
وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام رونق تولید از سوي رهبري 
معظم انقالب اس��المي خاطرنش��ان كرد: برنامه هاي صدا و سیما و 
شبكه هاي استاني بايد ناظر بر نمايش پرجاذبه اي از فضاي كسب و 

كار و تولید باشد و در حقیقت رسانه ملي حلقه اتصال كارآفرينان با 
مسئوالن براي برطرف كردن مشكالت باشد. 

دارابي با بیان اينكه اقبال و توجه مخاطبان به سمت شبكه هاي محلي 
و بومي رو به گسترش است، افزود: بايد براي موج جديد اقبال و گرايش 

مخاطبان جديد در شبكه هاي استاني برنامه ريزي كرد. 
معاون امور استان هاي صدا و س��یما با بیان اينكه اسفندماه امسال 
شاهد برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي خواهیم بود، گفت: 
راهبرد صدا و س��یما فراهم ساختن مشاركت گس��ترده مردم پاي 
صندوق هاي رأي اس��ت. وي ادامه داد: افزون بر اين كمك بايس��ته 
به نهادهاي نظارتي و دس��تگاه هاي اجرايي و مسئول براي برگزاري 
انتخاباتي پرشور كه موجب س��ربلندي ملت ايران در عرصه جهاني 

باشد، بايد سرلوحه شبكه هاي استاني باشد. 
دارابي تصريح كرد: شبكه هاي استاني وظیفه دارند پیام هاي مثبت 
و امیددهنده به جامعه بدهند، كاهش اختالفات و تنش ها، افزايش 
وحدت و اتحاد، برجسته سازي خدمات و اقدامات مسئوالن و كمك 
به همدلي و هم افزايي همه نهادها و نخبگان از سازوكارهاي اين صدور 
پیام مثبت به جامعه است. معاون امور استان هاي رسانه ملي توسعه 
پايدار استان را نخستین اولويت شبكه هاي استاني دانست و گفت: 
صدا و سیماي مراكز بايد با كمك مسئوالن ذيربط نقش اصلي را در 
تدوين پیوست رسانه اي سند توسعه پايدار استان ايفا كنند و همه 
ظرفیت ها را براي تحقق اين مهم به خدمت بگیرند كه شعار جشنواره 
بیست ودوم بر همین پايه است. بیست و دومین جشنواره تولیدات 
مراكز استاني صدا و سیما با شعار »شبكه هاي استاني، توسعه پايدار، 

رونق تولید« به مدت سه روز در بجنورد ادامه خواهد داشت. 

 نمايش سريال »بوعلي سينا«
 از شبکه4 سيما

ش�بکه4 س�يما از 30مرداد ماه 
مجموع�ه تلويزيون�ي تاريخ�ي 
»بوعلي سينا« را روي آنتن مي برد. 
هم اكنون سريال »تفنگ سرپر«در 
كنداكت��ور پخش ش��بكه4 س��یما 
ق��رار دارد ك��ه آخري��ن قس��مت از 
اين مجموعه تلويزيوني س��ه شنبه 
29 مرداد ماه پخش مي شود و از روز 

چهارشنبه 3۰مرداد ماه هر شب 2۰ بامداد سريال »بوعلي سینا« پخش مي شود. 
»بوعلي سینا« كه در س��ال 1364 به تهیه كنندگي منوچهر محمدي تولید 
شده، از جمله سريال هاي موفق دهه 6۰ تلويزيون است كه به زندگي بوعلي 
سینا دانشمند مشهور مي پردازد. كیهان رهگذار نويسنده فیلمنامه، كارگردان 
و تدوينگر اين سريال بوده است. رهگذار پیش از بوعلي سینا فیلمنامه سريال 

سربداران را نوشته بود كه به كارگرداني محمدعلي نجفي ساخته شد. 
موس��یقي زيبا و ماندگار اين س��ريال س��اخته فرهاد فخرالدين��ي و بازي 
دلنشین بازيگر نقش كودكي ابن سینا و امین تارخ در نقش بزرگسالي او، از 
جمله نقاط قوت شاخص اين سريال بوده اس��ت. عالوه بر امین تارخ، فیروز 
بهجت محمدي، محمد ابهري، جمش��ید اليق، اس��ماعیل محرابي، چنگیز 
وثوقي، سرور نجات الهي و سعید اويس��ي ديگر بازيگراني هستند كه در اين 
مجموعه به ياد ماندني به ايفاي نقش پرداخته اند. مجموعه تلويزيوني »بوعلي 
 سینا« به كوش��ش واحد تأمین برنامه شبكه4 سیما هر شب ساعت ۰۰:2۰ 

از شبكه4سیما پخش و ساعت 18 بازپخش مي شود.

    تلويزيون


