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امام علی)ع(:
افراد عيب دار دوس�ت دارند عيوب 
مردم را پخش كنن�د تا بهانه  اي براي 

معايب خويش فراهم  آورند. 
)غرر الحكم، )چاپ دانش�گاه( ج4، 

ص340( 

محم�د خزاع�ي، رئي�س س�ازمان س�ينمايي 
كش�ور به همراه جمعي از مديران اين س�ازمان 
به منظ�ور تب�ادل نظ�ر و هم انديش�ي پيرامون 
تعام�ات  و  همكاري ه�ا  فض�اي  گس�ترش 
دو س�ازمان ص�دا و س�يما و س�ينما ب�ه ديدار 
»پيم�ان جبل�ي« رئي�س رس�انه مل�ي رف�ت. 
پیمان جبلي، رئیس س��ازمان صدا و س��یما در اين 
نشست مشترك طي سخناني ضمن تأكید بر لزوم 
همگراي��ي و هم افزايي دو مجموعه صدا و س��یما و 
س��ازمان س��ینمايي گفت: اين نگاه مشتركي را كه 
بین س��ینما و تلويزيون ش��كل گرفته اس��ت، بايد 
قدر دانس��ت. س��ال ها منتظر اين فرصت بوديم كه 
سینما و تلويزيون از لحاظ اهداف فرهنگي و انقالبي 

يكسان شود. 
بیش از دو تا س��ه دهه اس��ت اين همگرايي میسر 
نش��ده بود. نگاه ارزش��ي در دولت و دس��تگاه هاي 
اجرايي سازمان سینمايي و نوع نگاه تحولي در صدا 
و سیما، باعث شده است اتمام حجتي براي همه ما 

ايجاد شود. 
او با بی��ان اينكه اكثر م��ردم از وضعیت فرهنگي در 
كشور راضي نیستند و البته كه اين نظر رهبري نیز 
است، گفت: اين وضعیت نابسامان فرهنگي دغدغه 
مشترك بین مردم، رهبري و مس��ئوالن نهادهاي 

فرهنگي خواهد بود. 
در بخش نماي��ش خانگي در دولت قب��ل فیلم ها و 
سريال هايي مجوز گرفته اند كه وقتي فیلمنامه شان 
را مي خوانیم، دچار حیرت مي ش��ويم، چه برسد به 
اينكه اين آثار س��اخته ش��وند، در چنین شرايطي 
مسئوالن سازمان سینمايي و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي با نگاه ارزشي و انقالبي مجبورند فیلم هايي 

را اكران كنند كه ذاتاً با آن همسو نیستند. 
جبلي با بیان اينكه س��ینما با بخ��ش خصوصي در 

ارتباط است، گفت: استعدا دهاي جوان پراكنده اي 
در س��طح كش��ور وجود دارند كه بايد آنها را كشف 
كنیم، به كمك مجل��س و دولت باي��د بتوانیم اين 

خألها را جبران كنیم. 
در جلسه اي كه با تهیه كنندگان داشته ايم، خودشان 
هم اين مس��ئله را عنوان مي كردند؛ از همان نقطه 
طرح و ايده كاري با كارگردان و سازندگان اثر همراه 
ش��ويم و ايده هايمان را به آنها بگويیم و تا جايي كه 
ممكن است افق هايمان را به هم نزديك كنیم و عالوه 

بر خريد كپي رايت در ساخت آثار مشاركت كنیم. 
    كارگروه تخصصي سينما و تلويزيون 

رئیس سازمان صدا و سیما ادامه داد: ما از پیشنهاد 
شما در خصوص ش��كل گیري »كارگروه تخصصي 
سینما و سیما« به ش��دت اس��تقبال مي كنیم. در 
اين رابطه تجرب��ه خوبي در حوزه كت��اب داريم، به 
نظرم حتماً اين مفید خواهد ب��ود و ايده هايي را كه 

دوس��تان مطرح كردند، قابلیت اجرا ش��دن در آن 
كارگروه دارد. 

اكن��ون ش��هرك س��ینمايي غزال��ي را داري��م و 
ما و ش��ما مي توانیم باه��م هم��كاري كنیم. بحث 
ديتاس��نتر)Center Data( مي تواند بسیار مهم 
باش��د و صندوق مش��ترك براي تولید مس��تند و 

انیمیشن را به راحتي مي توان انجام داد. 
جبلي با بیان اينكه هزينه هاي انیمیش��ن در خارج 
از كش��ور باالس��ت، گفت: ما به انجام كار مشترك 
در انیمیش��ن اعتقاد داريم. در كار س��رمايه گذاري 
و تأمین منابع مش��اركت خواهیم ك��رد و بعد از آن 
توافق مي كنیم كه در جشنواره يا بعد از آن در صدا 
و س��یما پخش ش��ود. من از ايده كارگروه به شدت 

استقبال مي كنم. 
    مرجع سينماشناسي تلويزيون

جبلي گفت: موضوعات مشترك زيادي وجود دارد 

كه مي توان طرح كرد. با همكاري سازمان سینمايي 
اين كارگروه به نوعي مرجع سینماشناسي تلويزيون 
نیز خواهد بود. در حال حاضر در بحث تیزر فیلم هاي 
س��ینمايي تصمیم گیرنده اداره كل بازرگاني است، 
البته شوراي محتوايي دارند و دوستان نظر مي دهند 
ولي منطقي تر اين اس��ت كه كارگروه مشترك بايد 
مرجع اين قضیه باش��د. قباًل س��یمافیلم هر س��ال 
هفت، هش��ت فیلم س��ینمايي آماده مي كرد و آثار 
ارزشمندي را در جشنواره ارائه مي كردند و استقبال 
خوبي هم مي ش��د. اين موضوع هم مي تواند دوباره 
احیا شود، البته امس��ال هم فیلم سینمايي مهدي 

باكري را داريم. 
    همگرايي سينما در جهت منافع ملي 

محمد خزاعي، رئیس س��ازمان س��ینمايي نیز 
در اين نشس��ت با بیان اينكه حوزه استحفاظي 
سینما و رسانه ملي بس��یار به هم نزديك است، 
گفت: اين دو س��ازمان مأموريت ها و چالش هاي 
مش��تركي در عرصه فرهنگ و تصوي��ر دارند و با 
توجه ب��ه چالش ها و خألهايی ك��ه در اين حوزه 
هم در زمینه تولید محتوا و هم در عرصه مباحث 
گفتماني وجود دارد، مي توانی��م به راهبردهاي 

مشترك دست يابیم. 
او ادامه داد: يكي ديگر از چالش هاي مبتالبه و پیش 
روي اين دو س��ازمان، چالش مجازي غیررس��مي 
اينترنت و ماهواره اس��ت كه هر روز گس��ترد ه تر و 
فراگیرتر در اقصی نقاط كشور در اليه هاي مختلف 
اجتماع��ي فرهنگ س��ازي مي كنن��د و اين چالش 

حاكمیت فرهنگي و تصوير را تهديد مي كند. 
 رئی��س س��ازمان س��ینمايي با اش��اره ب��ه اينكه 
خوشبختانه در اين دوره نوگرايي را در دو مجموعه 
رسانه ملي و س��ینما حس مي كنیم، گفت: كارهاي 

روي زمین مانده بسیار زياد است.

گپ تاريخي سيما و سينما 
پيمان جبلي: سال ها منتظر اين فرصت بوديم كه سينما و تلويزيون از لحاظ اهداف فرهنگي و انقابي، هم مسير شوند

مجموعه مستند »سرطان اجتماع« وارد فاز تازه اي 
از توليد شد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مؤسسه 
فرهنگي- هنري انديشه  شهید آويني، اين مجموعه 
كه اولین قسمت آن تحت عنوان »خصوصي سازي« 
از رس��انه ملي پخش شده اس��ت، با هدف شناسايي 
تنگناه��اي اقتص��ادي، س��راغ گلوگاه هاي مفاس��د 
اقتصادي مي رود تا با بررسي سیستم هاي معیوبي كه 
منجر به زايش فساد و ايجاد فرآيندهاي نامطلوب در 
نظام اداري مي شود، به راهكاري مطمئن جهت حل 

معضالت بپردازد. 

اين مستند بنا دارد با مروري بر پرونده هاي مجرمانه  
اقتصادي، رون��د اخت��الل در سیس��تم را از مرحله  
ش��كل گیري معضالت تا خروج��ي همراه ب��ا انواع 
نابس��اماني هاي اقتصادي در زندگي مردم به نمايش 
درآورد؛ مسیر فس��ادآلودي كه همراه با چالش هاي 
رواني، فش��ارهاي اقتصادي و معضالت زيست براي 

عموم مردم مي شود. 
 مجموعه مستند »سرطان اجتماع « در ۱۰قسمت از 
سوي مؤسسه  فرهنگي- هنري انديشه  شهید آويني با 
مشاركت شبكه مستند سیما قرار است بعد از تكمیل 

به  صورت هفتگي از شبكه  مستند پخش شود. 

پرونده هاي مفاسد اقتصادي به شكل مستند درآمد

    نشر

 تربيت كريمانه 
در 3 جلد جديد از »من ديگر ما«

مراسم رونمايي سه جلد از مجموعه »من ديگر ما«، همزمان 
با س�الروز مي�اد حضرت زه�را)س( رونمايي مي ش�ود. 
مجموعه »من ديگر ما« براي بس��یاري از والديني كه دغدغه 
تربیت ديني دارند، كتاب هاي نام آشنايي هستند. تاكنون هفت 
جلد از اين مجموعه منتشر شده كه استقبال خوب خانواده ها، 
اين كتاب ها را به چاپ هاي متعدد رسانده است. تاكنون برخي 
از مجلدات اين مجموعه بیش از 4۰بار به چاپ رس��یده است. 
حاال پس از گذشت چند سال، سه جلد ديگر اين مجموعه آماده 

رونمايي است.

مرتضی ذاکر مصطفي شاه کرمي    دیده بان     اکران

 هجمه »خنداننده« مبتذل 
و سكوت شبكه نسيم

حاش�يه آفريني زينب موسوي يكي از ش�ركت كنندگان 
مس�ابقه »خنداننده ش�و« برنامه خندوانه كه ظاهراً اين 
روزها با اي�ن برنامه هم�كاري جديدي را آغ�از كرده، به 
لطف آنتن ش�بكه نس�يم و تبليغي كه براي او انجام شد، 
تمامي ن�دارد؛ از توهي�ن ب�ه روحاني�ت و كادر درمان تا 
اعتقادات مذهبي جامعه، مسئوالن نظام و خانواده هايشان. 
توهین، تحقیر و تحمیق مخاطب به بهانه اس��تندآپ كمدي 
در برنامه هايي مثل خندوانه به ابزار و دستاويزي تبديل شده 
است تا اينفلوئنسرهايي مثل زينب موسوي با استخدام الفاظ 
ركیك، مبتذل و اروتیك و موهن به گستاخي و وقاحت شان 
ادامه دهند، البته اين ممكن نبود مگر با پروموت شدن توسط 

آنتن شبكه نسیم. 
اين به اصط��الح خنداننده كه ب��ه قول خودش ت��ا چند وقت 
پیش در كافه هاي اطراف يكي از میادي��ن معروف تهران براي 
جماعت كافه رو به س��بك قديم ترها طنازي! مي كرده، حاال به 
لطف تبلیغي كه برنامه خندوانه و ش��بكه نس��یم برايش انجام 
داده، در فضاي مجازي با ظاهري كه نمود آن استهزا و تمسخر 
افراد مذهبي است، به روي معتقدات جامعه پنجه مي كشد. در 
تازه ترين اقدامات توهین آمیز او كه شائبه و بوي دست و پا كردن 
زمینه براي اخذ اقامت كشورهاي خارجي از آن مي آيد، هم به 
رئیس جمهور توهین كرده و هم خانواده او را با استهزا و تمسخر 
نواخته است. مع االسف در اين بین ظاهراً مسئوالن شبكه نسیم 

مشكلي با ركیك گويي و شوخي هاي مبتذل اين افراد ندارند. 

    مستند

شهرداري اصفهان در نظر دارد اجراي نورپردازي پل شهيد ستاري واقع در منطقه پنج شهرداري اصفهان را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا از كليه افراد حقوقى واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

شروط شركت ، انجام و خصوصي مناقصه
1- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 350،000،000 ريال مي باشد كه به يكى از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكى با اعتبار حداقل سه ماهه
ب ) فيش واريز نقدى به شماره حساب سپرده 100800800 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

2- دارا بودن صالحيت ايمني و صالحيت پيمانكاري
3- پروژكتورهاى پيشنهادى بايستى از شركتهاي داخلى داراي پروانه بهره برداري و گواهي معتبر در خصوص توليد چراغهاي LED  دار از سازمان صنعت و معدن و تجارت باشند.

4- ارائه نمونه چراغ / پروژكتور درخواستي براساس مجوز بند (3) به كميسيون قبل از بازگشايي پاكات
5- قرارداد خريد ،  اجرا ، نصب و راه اندازى : از تاريخ ابالغ برنده شدن به مدت 120 روز مي باشد.

6- قرارداد نگهدارى : مدت قرارداد براساس تاريخ صورت جلسه تحويل موقت قرارداد خريد ، اجراء ، نصب و راه اندازى به مدت يكسال (12 ماه شمسى)
7- قراردادهاى فوق الذكر بصورت متحد بوده و برنده مناقصه پيمانكارى خواهد بود كه در مجموع كمترين قيمت پيشنهادى را اعالم نمايد.

8- واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1400/11/02 تا روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند. 
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت ساعت 14/00روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13 مي باشد.

9-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادى ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري       اصفهان واحد قراردادها و پيمان 
10- جهت اطالع از ساير شروط و دريافت مستندات مناقصه ضروري مي باشد ضمن اعالم آمادگي كتبي ، به امور قراردادها و پيمانهاي معاونت خدمات شهري مراجعه گردد.

11-درصورتيكه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.
12- شهرداري اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است .

13-مدت زمان بررسي پيشنهادات و تشخيص برنده مناقصه 15 روز پس از تاريخ تحويل پاكات مي باشد.
14- تاريخ بازگشايي پاكات روز شنبه مورخ 1400/11/16 مي باشد.

  شهرداري اصفهان

آگهي مناقصه اجراي نورپردازي پل شهيد ستاري
 واقع در منطقه پنج شهرداري اصفهان شامل (قراردادهاي خريد، اجرا و نصب ، نگهدارى و تعميرات 

كليه تجهيزات تعيين شده براساس شرح خدمات قرارداد) 

" توليد ، پشتيباني ها، مانع زدايي ها"

در حال�ي كه س�خنگوي انجمن س�ينماداران از 
موافقت وزير جهت رايگان ش�دن س�ينماها در 
روز زن و م�ادر ب�راي بانوان خب�ر داده بود، چند 
دقيقه بعد مدعي ش�د اين ط�رح از طرف وزارت 
ارش�اد با مخالفت مواجه شده اس�ت و سينماها 
به روال عادي ب�ه فعاليت خود ادام�ه مي دهند!

محمدرضا صابري، سخنگوي انجمن سینماداران روز 
گذشته در گفت وگو با برخي رسانه ها درباره رايگان 
شدن سینماها در روز يك شنبه)امروز( به مناسبت 
روز مادر بیان كرد: سینماهاي سراسر كشور فردا برابر 

با روز مادر رايگان است. 
صابري توضی��ح داد: اين موضوع به دس��تور وزير و 
پیش��نهاد محمد خزاعي، رئیس سازمان سینمايي 
صورت گرفت و قرار شد س��ازمان سینمايي هزينه 

سینماداران و تهیه كنندگان را پرداخت كند. 
وي در پايان گفت: همه بانوان در سینماهاي سراسر 
كشور میهمان سازمان سینمايي هستند و تا آخرين 

سانس مي توانند به تماشاي فیلم ها بنشینند. 
سخنگوي انجمن سینماداران كه حدود ساعت۱4 
بعد از ظهر روز گذشته خبر از اكران رايگان سینماها 
براي بانوان همزمان با روز مادر داده بود، كمتر از يك 
ساعت بعد از انتش��ار آن)48 دقیقه( خبر از لغو اين 

طرح به دلیل مخالفت ارشاد داد. 
محمدرضا صابري، سخنگوي انجمن سینماداران در 
گفت و گويي كه روابط عمومي انجمن سینماداران آن 

را منتشر كرد، اظهار داشت: با توافق شوراي صنفي و 
سازمان سینمايي بنا بود روز يك شنبه، سوم بهمن 
ماه )امروز( س��ینماهاي سراسر كش��ور به مناسبت 
میالد حضرت فاطمه زه��را)س( براي بانوان رايگان 
باش��د اما اين طرح از طرف وزارت ارشاد با مخالفت 
مواجه شد، بنابراين يك شنبه سوم بهمن ماه سینماها 

به روال عادي به فعالیت خود ادامه مي دهند. 
متأسفانه پیگیري هاي خبرنگار »جوان« از صابري 
س��خنگوي انجمن س��ینماداران، غالمرضا فرجي 
سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش و يزدان عشیري 
مدير روابط عمومي س��ازمان س��ینمايي به منظور 
چرايي ارائه و پس گرفتن چنین پیشنهادي از سوي 
سازمان سینمايي و وزارت ارش��اد بي نتیجه ماند، با 
اين حال اگرچه نه س��خنگوي انجمن سینماداران 
و نه مس��ئوالن وزارت ارش��اد و س��ازمان سینمايي 
هیچ حرف��ي در مورد علت اين موافق��ت و مخالفت 
عجیب يك ساعته نزدند اما انتشار خبر رايگان شدن 
سینماها در روز والدت حضرت فاطمه)س( كه از آن 
به عنوان روز  زن و مادر ياد مي شود، مي توانست در 
روزگار اتهامات ناچسب و غیرواقعي به جامعه ايران 
اقدام مناسبي باشد. موافقت يك ساعته وزارت ارشاد 
و سازمان سینمايي و مخالفت با اين طرح در حالي 
است كه به گفته سخنگوي انجمن سینماداران قرار 
بود هزينه هاي اين طرح از سوي سازمان سینمايي 

تأمین گردد.

موافقت يك ساعته با اكران رايگان سينماها در روز مادر!


