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رضا كوچك زاده، مدير راديو انتخابات خبر داد

برنامه هاي انتخاباتي نامزدها زير ذره بين »راديو انتخابات«

   مصطفي محمدي
راديو انتخاب�ات با هدف پوش�ش تمامي رويداده�اي مربوط به 
انتخابات رياس�ت جمهوري، انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا و انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي )در برخي 
شهرها( و مجلس خبرگان رهبري از روز گذشته آغاز به كار كرد. 
به گزارش »جوان« راديو انتخابات با مديريت رضا كوچك زاده از روز 
گذشته فعالیت خود را آغاز كرد. راديو انتخابات هم اكنون روي موج 
اف ام رديف 95/5هرتز و همچنین س��ايت ايران صدا قابل دريافت 
است و از ساعت۷ صبح روز گذش��ته به صورت رسمي برنامه هاي 
آن آغاز شده است. رضا كوچك زاده، مدير راديو انتخابات پیش از 
اين درباره رويكرد اين شبكه راديويي كه به طور موقت و در آستانه 
انتخابات رياست جمهوري 14۰۰ راه اندازي شده است، مي گويد: 
پوش��ش تمامي رويدادهاي مربوط به انتخابات رياست جمهوري، 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا و انتخابات میان دوره اي 
مجلس ش��وراي اس��المي )در برخي ش��هرها( و مجلس خبرگان 

رهبري از جمله مأموريت هاي راديو انتخابات است. 
كوچك زاده همچنی��ن درباره پرداختن ب��ه برنامه هاي نامزدهاي 
رياست جمهوري اظهار مي دارد: در قالب هاي گوناگون برنامه سازي 
مسائل مختلف در حوزه هاي سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
مورد تجزيه و تحلیل قرار مي گیرد و همچنین نگاه ويژه برنامه هاي 
راديو انتخابات به مباحث اقتص��ادي كه بخش زيادي از آحاد ملت 
براي حل آن به اين انتخابات چشم دوخته اند هم مورد توجه ويژه 
خواهد بود، لذا تشريح برنامه هاي ارائه شده در بستر انتخابات 14۰۰ 
و معرفي كارنامه كانديداهاي رياس��ت جمهوري از جمله كارهاي 
مهم در راديو انتخابات است. راديو انتخابات از سه بخش خبري در 
ساعت هاي 9 صبح 3 عصر و 8 شب تشكیل شده است و اولین بخش 
جدي اين شبكه راديويي با تهیه كنندگي عباس پیري و گويندگي 

حمید عبیري شروع به كار كرد. 
پدرام پاك آيین، نماينده مديران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت 
بر مطبوعات درباره نقش رسانه ها در آگاهي بخشي به مردم در ايام 
انتخابات مي گويد: رسانه ها نقش مهمي در كنترل كیفي انتخابات 
دارند. كیفیت انتخابات به شاخص هايي مثل تحلیل سوابق، تجارب، 
افكار و برنامه هاي كانديدا ها و ارزيابي گفتماني كانديدا ها بستگي دارد. 
رسانه هاي داخلي در برابر شبه رسانه هايي كه قصد تضعیف مشاركت 
مردم در انتخابات دارند، مي توانند به گفت وگويي شدن فضاي جامعه 
كمك كنند. الزمه اين گفت وگويي ش��دن هم عقالني شدن عرصه 
عمومي و فراهم آوردن ابزارها، ظرفیت ها و مهارت هاي گفت وگويي 
بین كانديد اها باهم، بین كانديد اها با نخبگان، بین نخبگان با يكديگر 

و بین كانديد اها و نخبگان با مردم است. 

حمله موشكي رژيم صهيونيستي به برج رسانه ها 
همزمان با روز جهاني ارتباطات

با امضاي تفاهمنامه همكاري ساترا و حوزه هنري 

كارگروه سواد فضاي مجازي دانش آموزي تشكيل مي شود
   سيدمرتضي ذاكر

س�اترا و حوزه هنري اس�تان ته�ران )ك�ودك و نوجوان( 
با هدف هم افزاي�ي در حوزه ك�ودك و نوج�وان و تقويت 
س�واد رس�انه اي ب�راي تش�كيل كارگ�روه س�واد فضاي 
مجازي دانش آموزي، تفاهمنامه هم�كاري منعقد كردند. 
به گزارش »جوان« هم��كاري در برگزاري جش��نواره ها، 
كارگاه ها و دوره هاي دانش آموزي توانمندسازي كودكان و 
نوجوانان، همكاري در اجراي پروژه هاي تولیدي، پژوهشي 
و رس��انه اي، به كارگیري ظرفیت هاي رسانه هاي صوت و 
تصوير فراگی��ر و مركز نوآوري در تولید و انتش��ار محتواي 
مورد نظر كارگروه و... از ديگر اهداف اين تفاهمنامه اس��ت 
كه به امضاي مع��اون كارب��ران و تنظیم گ��ري اجتماعي 
ساترا و سرپرس��ت حوزه هنري اس��تان تهران رسید. علي 
س��عد، معاون كارب��ران و تنظیم گري اجتماعي س��اترا در 
اين جلس��ه اظهار كرد: س��اترا در حوزه كودك و نوجوان 
بسیار دغدغه مند است، زيرا معتقديم كودكان و نوجوانان 
آسیب پذيرترين اقشار در فضاي مجازي هستند و از آنجا كه 
هويت آنها قطعي شكل نگرفته است، آموزش سواد رسانه اي 

در اين سنین بسیار مؤثر خواهد بود. 
وي با تأكید بر اينكه ساترا از هرگونه اقدام، رويداد و همكاري در 
حوزه كودك و نوجوان استقبال مي كند، گفت: بر همین اساس، 
ساترا میزبان نخستین جشنواره دانش آموزي كاوشگران رسانه 

بود كه با استقبال خوب هم مواجه شد. 
حجت اهلل ناظري، سرپرس��ت حوزه هنري استان تهران نیز 

در ادامه اين جلسه در خصوص اهمیت اين تفاهمنامه بیان 
كرد: موضوعي كه امروز حوزه ك��ودك و نوجوان در فضاي 
مجازي به آن نیاز مبرم دارد، تولید محتواي پاك است، ما در 

اين حوزه عقب هستیم. 
وي با بی��ان اينكه تولید محتواي فاخر و پ��اك، زنجیره اصلي 
ارتباط ما با ساترا خواهد بود، تأكید كرد: آموزش، حلقه اصلي 
اين زنجیره است كه امیدواريم با تشكیل كارگروه مشترك با 
س��اترا دغدغه ها در حوزه كودك و نوجوان و فضاي مجازي را 

مرتفع كنیم. 
ناظري تأكید كرد: ما به عنوان يك نهاد فرهنگي، اساس اقدامات 
خود را بر بیان��ات مقام معظم رهبري نهاده ايم. ايش��ان در گام 
دوم تأكید ب��ر ورود به مرحل��ه خودس��ازي و جامعه پردازي و 
تمدن سازي دارند. اتفاقاً همكاري ساترا و حوزه هنري در راستاي 
تحقق بیانات مقام معظم رهبري اس��ت. دنیا ش��اهد تحوالت 

عظیمي در حوزه رسانه هاي نوپديد است.

مجري »جشن رمضان« در گفت وگو با »جوان« عنوان كرد

 اجراي ويژه برنامه ماه رمضان 
ثانيه به ثانيه بركت است

     سایبری

     بیانیه

    محمد صادقي
ويژه برنامه ه�اي م�اه مب�ارك رمض�ان 
در تلويزي�ون ب�ه پاي�ان رس�يد. يك�ي از 
پربيننده تري�ن اي�ن برنامه ه�ا، برنامه هاي 
تركيبي تلويزيوني است. از جمله برنامه هاي 
تركيب�ي و ريش�ه دار ماه رمضان، »جش�ن 
رمض�ان« شبكه5سيماس�ت ك�ه امس�ال 
بيس�ت و چهارمين س�ال اجراي آن پشت 
س�ر گذاش�ته ش�د؛ برنامه اي كه تا پيش از 
آم�دن »م�اه عس�ل« جريان س�از ترين 
ويژه برنام�ه م�اه رمضان به ش�مار مي رفت. 
امسال »جشن رمضان« با اجراي يك بانوی 
مجري روي آنت�ن رفت. زين�ب پورابراهيم 
در گفت وگ�و با »ج�وان« به مس�ئله اجرای 
تلويزيوني و كار مناس�بتي پرداخته اس�ت. 
چطور ش�د كه به اجراي تلويزيوني 

عالقه مند شديد؟
 1۰س��اله بودم ك��ه در عرض يك هفت��ه ابتدا 
پدربزرگ و سپس مادربزرگم را از دست دادم. با 
توجه به وابستگي ای كه به اين دو عزيز داشتم 
در روزهاي نبودش��ان خیلي بي تابي مي كردم. 
دايي بنده كه مداح هستند براي بهتر شدن حال 
من، متني نوش��ت و به من گفت كه اين متن را 
در مراسم ترحیم بابابزرگ بخوان، او خوشحال 

مي شود. 
من براي خوش��حالي روح پدربزرگ متن را در 
قسمت مردانه مراسم با انرژي و احساس خیلي 
خاصي خواندم، به طوري كه همه حضار تحت 
تأثیر اجراي من قرار گرفته بودند. از همان موقع 
احس��اس كردم كه اجرا كردن را دوست دارم. 
16ساله بودم كه در كتابخانه محله مان در شهر 
قزوين، مراسم روز پدر را با همراهي يك مجري 

آقا اجرا كرديم.
 مديران ش��هرداري در آن مراس��م اجراي مرا 
ديدند و خوشش��ان آمد، از آن پ��س اجراهاي 

استیجي بنده شروع شد. 
آرزو داشتم كه در ش��بكه هاي تلويزيوني اجرا 
داش��ته باش��م تا اينكه يك روز م��ادرم گفت 
زيرنويس شبكه قزوين فراخوان جذب مجري 
منتشر كرده است. من تس��ت دادم و در نهايت 

جزو سه نفري بودم كه به ما كار اجرا دادند. 
بع��د از آن يك روز پیام ط��رح »جم« براي من 

ارسال ش��د، در آن فراخوان هم شركت كردم، 
خوشبختانه جزو پنج نفر اول بودم و براي اجرا 
در شبكه ورزش انتخاب شدم و افتتاحیه شبكه 

ورزش را اجرا كردم. 
 تا پيش از »جش�ن رمض�ان« در چه 

برنامه هايي اجرا داشتيد؟
در برنامه »صبح بخیر ايران«، »عصرخانواده«، 
»به خانه برمي گرديم« و چندين برنامه مطرح 
ديگر دعوت ش��دم. آخرين كارهاي��م هم اجرا 
در برنامه ه��اي »نوروزترين نوروز« و »جش��ن 

رمضان« بود. 
 اج�راي تلويزيوني ب�راي بانوان چه 

شرايط و سختي هايي دارد؟
من هم همسر و هم مادر هستم. عالوه بر آن در 
طول ماه رمضان روزه داري هم سختي هاي خود 
را داش��ت. من در اين يك ماه عالوه بر »جشن 
رمضان«، تدري��س هم داش��تم و مجبور بودم 
ذهنم را درگیر چن��د كار و براي س��اعت هاي 
مختلف روز برنامه ريزي كنم، البته يك جاهايي 
بچه ها برنامه ريزي م��را به هم مي زدند. معموالً 
دو ساعت قبل از آنتن، ثانیه ها براي من بركت 
مي گیرند و س��عي مي كردم از تك تك لحظات 

استفاده كنم. 
 خانواده مخالفتي با اجراي تلويزيوني 

ندارند؟
بیش��تر از اينكه همس��رم مخالف��ت كند، يك 
جاهايي مادرم مي گويد كه ف��الن كار را نكن، 
البته درب��اره هر برنامه اي كه به من پیش��نهاد 
مي شود، با همسرم مشورت مي كنم و بعد از آن 
مي خواهم كه بگويد آن كار را قبول كنم يا خیر. 

بچه ها هم ديگر ياد گرفته اند كه من در طول روز 
با آنها هستم و برايش��ان وقت مي گذارم اما دو 
س��اعت مانده به آنتن كه وقت آماده شدن من 

است خیلي با من كاري ندارند. 
 يك مج�ري ب�راي اج�راي بهتر در 
تلويزيون بايد چطور خ�ود را آماده 

كند؟
معموالً چند ساعت قبل از اجرا ورزش، تنفس 
و تمرين آرامش ذهن انجام مي دهم. اگر حتي 
پنج دقیقه هم وقت داش��ته باش��م، حتماً يك 
دقیقه آن را براي تنفس عمیق صرف مي كنم، 
به همین خاطر عادت كرده ام كه تمام اتفاق هاي 
قبل از برنامه را فراموش كنم، حتي يك ش��ب 
قبل از اجراي جش��ن رمضان خبر خیلي بدي 
شنیدم كه مرا به هم ريخت، اما تصمیم گرفتم 
خیلي زود خودم را پیدا كنم، چون مشكل من 
ربطي به مردم ن��دارد كه آنها ه��م تحت تأثیر 
ناراحتي ام ق��رار بگیرن��د، البته باي��د بگويم با 
توجه به اينكه در برنامه »جش��ن رمضان« تیم 
سردبیري و پژوهشي داشتیم، خیالمان راحت 
بود كه مهمانان قصه هاي قشنگ داشتند، بعضي 
وقت ها قصه مهمانان چهار ساعت زودتر از برنامه 
به دست ما مي رسید و با آرامش متن ها را حفظ 
مي كرديم، بعضي وقت ها هم كه زمان نداشتیم 
مجبور بوديم نیم ساعت قبل از برنامه ديالوگ ها 

را با بابك افرا هماهنگ كنیم. 
 موقع اجراي برنامه يك مجري چطور 
مي توان�د روي اج�را تس�لط الزم را 

داشته باشد؟
در اين 15سال كه من اجرا داشتم متوجه شدم 
بخشي از اين مهارت ها برگرفته از تمرين و بخش 
زيادي هم به دانش، اعتماد به نفس و عزت نفس 
بستگي دارد. هر قدر اعتماد به نفس خود را قوي 
كنیم و خودمان را بیشتر دوست داشته باشیم، 
نه تنها براي مخاطبان دوست داشتني تر هستیم 
بلكه راحت تر با آنها ارتباط برقرار مي كنیم، البته 
اينكه يك لحظه ذهن ي��اري نكند و تپق بزنیم 
كاماًل طبیعي است. به نظرم مجري ای كه تپق 

نزند كار تكراري انجام مي دهد. 
من ي��ك زم��ان در كالس هاي ف��ن بیان به 
هنرجوهاي خود مي گفتم كتاب بخوانید تا 
دايره كلماتتان گسترده شود اما االن مي گويم 
با آدم ها در طیف هاي مختلف ارتباط برقرار 
كنید ت��ا ياد بگیري��د كه چطور باي��د با آنها 

حرف بزنید. 
 برخالف ديگ�ر برنامه ها كه مجريان 
تالش مي كنند با اس�تفاده از فضاي 
مجازي برنامه را پيش ببرند، شما به 
كتاب و كتابخواني اهميت مي داديد، 
انتخاب كتاب به جاي خواندن كامنت 
بيننده ها يك�ي از عوام�ل موفقيت 
اجراي شما در »جشن رمضان« بود! 

كتابي كه هر شب همراه داشتم، گزيده اشعاري 
از رودكي تا شاعران معاصر دارد و رنگ آن هم 
براي نشان دادن نشاط دوستي با كتاب است. ما 
صحیفه سجاديه را هم از روي كتاب مي خوانديم 

تا سراغ فضاي مجازي نرويم.

آرزو داش��تم در ش��بكه هاي 
داش��ته  اج��را  تلويزيون��ي 
باش��م تا اينكه يك روز مادرم 
گفت زيرنويس ش��بكه قزوين 
فراخوان جذب مجري منتشر 
كرده اس��ت. من تس��ت دادم و 
در نهاي��ت ج��زو س��ه نف��ري 
بودم كه به ما كار اج��را دادند

    كتاب

    سيدمرتضي ذاكر
در تقويم مناس��بت هاي بین المللي، روز 1۷مي مصادف با 
2۷ ارديبهشت ماه با عنوان »روز جهاني ارتباطات و روابط 
عمومي« نامگذاري ش��ده اس��ت. دقیقاً دو روز قبل از اين 
مناسبت رژيم صهیونیستي ساختماني را كه محل استقرار 
خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي بین المللي در باريكه غزه 

بود به طور كامل منهدم كرد. 
در واكنش به اين اقدام وحش��یانه كه ناق��ض همه قوانین 
و كنوانس��یون هاي بین المللي اس��ت، جمع��ي از اصحاب 
رسانه هاي ايراني با انتشار بیانیه اي ضمن حمايت از مقاومت 
مشروع ملت فلسطین علیه اشغالگران قدس، حمله به دفاتر 
رسانه هاي بین المللي در غزه را اقدامي جهت سانسور حقايق 
براي پوشاندن جنايات رژيم صهیونیستي دانستند و آن را 
محكوم كردند. در بخش��ي از اين بیانیه آمده است: »آنچه 
در روزهاي گذش��ته در فلسطین اشغالي ش��اهد بوده ايم، 
بي ترديد برخالف تمامي مفاهیم واالي انس��اني، اخالقي و 
اسالمي است. مهاجرت، كوچ اجباري، آوارگي، نسل كشي 
و ش��كنجه و زنداني كردن و محرومیت آن��ان، تنها بخش 
اندكي از ماجراي واقعي اين س��رزمین و مردمان اصیل آن 
است؛ شرايط اسفباري كه ناكارآمدي نهادهاي بین المللي 
در كنار انفعال سازمان هاي عربي و اسالمي و منفعت طلبي 
برخي حكام واداده منطقه، نقشي غیرقابل انكار در تداوم و 

گسترش آن داشته است. 
اگرچه »معركه سیف القدس« و تحوالت فراگیر روزهاي اخیر 
در غزه، كرانه باختري و اراضي 1948 حكايت از ناكامي رژيم 
جعلي اس��رائیل در تحقق خواسته هايش از سويي و از سوي 
ديگر تغییر معادله به نفع فلس��طینیان مقاوم دارد. با تمامي 
اين توطئه ها و كوتاهي ها آنچه نبايد از نظر دور داش��ت، در 
كنار گزينه جدي و قدرتمند مقاومت و بازدارندگي مؤثر آن، 
نقش رسانه ها در آگاهي بخش��ي افكار عمومي جهانیان در 
برابر اقدامات رژيم صهیونیستي است. آن هم در شرايطي كه 
كارتل هاي رسانه اي غربي به فرمان اربابان پشت پرده شان، در 
تمامي سالیان گذشته حداكثر تالش و هنر خود را براي وارونه 

جلوه دادن واقعیت تحوالت فلسطین به كار گرفته اند. 
آنچه امروز از مخالفت ها و تظاهرات در كش��ورهاي مختلف 
دنیا از شرق آسیا تا قلب اروپا مشاهده مي شود و نیز اوج گیري 
اقبال به كمپین هايي مانند بايكوت اس��رائیل )BDS( قطعاً 
محصول تالش رس��انه اي روزنامه نگاران و اصحاب رس��انه 
مستقل در انعكاس واقعیت هاي فلسطین و حمايت از حقوق 

نقض شده آنان است؛ تالشي كه میداندار نخستین آن ده ها 
خبرنگار و تصويربرداري است كه با خون بر زمین ريخته شان 
حقانیت مسیر خود و بطالن ايده اشغالگري صهیونیست ها 

را به تصوير كشیده اند. 
ما خبرن��گاران، اصحاب رس��انه و فعالین رس��انه اي ايران با 
محكومیت ش��ديد اقدامات جنايتكارانه رژيم صهیونیستي 
در هدف قرار دادن ملت مظلوم و بي پناه فلس��طین به ويژه 
دهها كودك عزي��ز و بانوي بي دفاع و نی��ز حمالت طراحي 
شده علیه دفاتر رس��انه هاي محلي و بین المللي از جمله در 
برج الشروق، برج الجوهره و برج الجالء، توجه جامعه جهاني 
را به خشونت ها و تروريسم دولتي رژيم صهیونیستي جلب 
نموده و بار ديگر ضرورت اقدام مؤثر سازمان هاي بین المللي، 
نهادهاي مستقل جهاني و س��ازمان ملل براي مقابله با اين 
جنايت س��ازمان يافته را گوش��زد مي نمايیم. م��ا همچون 
گذشته حمايت خود از ايده درست و موفق مقاومت و فعالیت 
رسانه هاي مدافع ملت فلسطین را كه صادقانه و بدون غرض 
براي تحقق آرمان آزادي قدس شريف تالش مي كنند فرياد 
زده و پیگیري آن را تا حصول نتیج��ه نهايي از اولويت هاي 
فعالیت رس��انه هاي خ��ود مي دانیم و بار ديگ��ر بر همراهي 
رسانه ها و خبرنگاران مستقر در ايران براي كمك و هم افزايي 
با همكاران مجاهد رسانه اي مان در غزه و تمام سرزمین هاي 
اشغالي تأكید مي نمايیم. بدون ترديد همانگونه كه تالش هاي 
سازمان يافته صیهونیست ها و حامیان شان در مديريت برخي 
شبكه هاي اجتماعي براي حذف پیام ها و تصاوير حمايت از 
فلسطین و اطالع رس��اني حقايق اقدامات اسرائیل، ناموفق 
بوده و نتیجه ای جز آشنايي بیش��تر جهانیان با واقعیت هاي 
میدان نداش��ته، تخريب دفاتر رس��انه ها و ت��الش براي به 
تعطیلي كشاندن جريان اطالع رس��اني آزاد هم دستاوردي 

عايد اشغالگران نخواهد كرد، به اذن اهلل.«

در قالب كتاب »شهريار سرزمين من« 
زندگينامه شهيد شهرياري منتشر شد

»شهريار سرزمين من«، زندگينامه شهيد مجيد شهرياري 
از شهداي پرافتخار هسته اي كشور به قلم معصومه زينعلي، 
همزمان با شروع س�ريال »صبح آخرين روز« منتشر شد. 
زينعلي نويسنده كتاب »شهريار س��رزمین من« در مقدمه كتاب 
نوشته اس��ت: »از تابس��تان س��ال 1394 به يادداش��ت  برداري و 
مصاحبه هاي جس��ته و گريخته پرداختم. اين مصاحبه ها با مادر 
شهید )خانم قمرتاج زينعلي( و خواهر و برادر و خاله و دايي و نزديكان 
سببي ايشان به من كمك كرد تا بتوانم فصل اول كتاب را بنويسم. 
در اين مرحله بیشتر مصاحبه ها با مادر شهید بود. به دلیل تألم بیش 
از حد ايشان برداشت  ها به   كندي صورت مي  گرفت و مجبور بودم 
مطالب را بارها بازنگري كنم تا درستي زمان و مكان اتفاقات برايم 
كاماًل محرز ش��ود. اين زمان طوالني بود و بیش از يك سال طول 
كشید.« كتاب به شیوه روايت داس��تاني است و با زندگینامه مادر 
شهید در فصل اول به دلیل تأثیر عمیقي كه بر زندگي ايشان داشتند 
و نیز همسر شهید در فصل دوم  به  س��بب حضور بسیار سازنده در 
مراحل حساس زندگي و دوستي ريشه  دار عاطفي، روحي، رواني و 
همراهي علمي  شان آغاز مي  شود. كارهاي روزمره، رويدادهاي مهم، 
فعالیت هاي علمي و نیز افكار و رفتار شهید در خانواده و محل كار و با 
دوستان و آشنايان روايت شده  است. نويسنده در فصل سوم به نحوه 
شهادت و وقايع پس از آن و در فصل پاياني نیز به وصیتنامه شهید و 
اظهارات مقام معظم رهبري، استادان و علما و دوستان و دانشجويان 
دكتر و ذكر احوال خانواده و چگونگي رويارويي آنان با شرايط پس از 

مرگ عزيزشان مي پردازد. 
...........................................................................................................

با ابالغ وزير فرهنگ و ارشاد

 دستورالعمل صدور پروانه 
ساخت و نمايش فيلم به روز شد

دس�تورالعمل هاي ص�دور پروان�ه فيلمس�ازي و ص�دور 
پروان�ه نمايش فيل�م به س�ازمان س�ينمايي ابالغ ش�د. 
دس��تورالعمل هاي نهايي صدور پروانه فیلمسازي و صدور پروانه 
نمايش فیلم كه به امضاي وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي رسیده 
است به سازمان سینمايي ابالغ شد. اين دو نسخه ابالغي جايگزين 
دو نسخه آزمايشي قبلي شده است و در استنادات و ساير ارجاعات 
مربوطه، مطمح نظر و مالك عمل دست اندركاران صدور پروانه هاي 

مزبور و ارائه خدمات مرتبط با آن دو قرار مي گیرد. 
...........................................................................................................

موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
ملي شد

موزه انقالب اس�المي و دفاع مقدس به عنوان بزرگ ترين 
موزه جنگ جهان اسالم و مدرن ترين موزه جنگ غرب آسيا 
به »موزه ملي انقالب اس�المي و دفاع مقدس« ارتقا يافت. 
دكتر علی اصغر جعفری، معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نش��ر 
ارزش هاي دفاع، در برنامه »پالك هش��ت« از ملي شدن موزه 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس خبر داد. »پالك هشت« از شنبه 

تا چهارشنبه ساعت 13:3۰ از راديو ايران پخش مي شود
...........................................................................................................

 مستند »معتاد به نفت« 
به تلويزيون مي آيد

بيست و هفتمين قسمت از فصل چهارم برنامه تلويزيوني »به 
اضافه مستند« با پخش و بررسي مستند »معتاد به نفت« به 
كارگرداني سياوش سرمدي روي آنتن شبكه مستند مي رود. 
مستند »معتاد به نفت«، نگاهي چالشي به اقتصاد نفتي ايران 
دارد و به بررسي مش��كالتي مي پردازد كه به  واسطه وابستگي 
كش��ورمان به نفت و تحريم هاي امريكا علیه ايران ايجاد شده 
است. مستند »معتاد به نفت« به كارگرداني سیاوش سرمدي، 
ضمن گفت وگو با اقتصاددانان، اس��اتید دانش��گاه و مسئوالن 
حوزه نفتي كشور تأثیر تحريم هاي نفتي بر اقتصاد ايران بررسي 

و راه هاي گذر از اين مشكالت را معرفي كرده است. 
در برنامه »به اضافه مستند« پس از پخش »معتاد به نفت«، میز 
كارشناسي برنامه با حضور مهدي پورصفا روزنامه نگار و مسعود 
فروزنده پژوهشگر حوزه تاريخ نفت برگزار مي شود. در اين میز 
كارشناسي موضوع تحريم هاي نفتي و راه هاي گذر از آن مورد 
بررسي قرار مي گیرد. اين قسمت از برنامه امشب ساعت 2۰:3۰ 

از شبكه مستند پخش خواهد شد.

هادي عسگري      دیده بان

پيامبر)ص(: 

نشانه خيرخواه چهار چيز است: 

به ح�ق داوری كن�د، از خود به 

ديگران حق دهد،  آنچه بر خود 

پس�ندد بر م�ردم روا دارد و از 

حريم هيچ كس درنگذرد. 

»گزيده تحف العقول«

    رادیو

»شهيد نويد« روي پله سوم نشست
كتاب »شهيد نويد« كه در كمتر از دو ماه به چاپ 
س�وم رس�يده مجموعه روايت هايي است از 
زندگي شهيد مدافع حرم نويد صفري از زبان 
خانواده، دوستان و همسر شهيد كه توسط نشر 
ش�هيد كاظم�ي روان�ه ب�ازار ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان« اين كتاب روايت زندگي پر 
از خیر و بركتي است كه 16تیر سال 1365 در 
محله تهرانپارس تهران آغاز مي شود و صحنه 
آخرش، در دل صحراي بوكمال س��وريه رقم 
مي خورد؛ همان طور كه خود شهید نويد آرزو كرده بود، همان طور بي سر، همان 
طور بي سامان...  »ش��هید نويد« مجموعه روايت هاي جذاب و خواندني از زبان 
خانواده، دوستان و همسر شهید اس��ت كه در هر روايت بخشي از خصوصیات 
بارز اخالقي شهید نويد را مطرح مي كند. قرار گرفتن عین متن دستنوشته هاي 
شهید نويد در ال به الي روايت هاي كتاب از خصوصیات ويژه اين كتاب است كه 

مخاطب را با فكر و اعتقاد شهید نويد به خوبي آشنا مي كند.  
در برشي از كتاب مي خوانیم: » خلوت مادر پسري مان همیشه بركت داشت. بركتش 
مقتل هايي بود كه نويدم مي خواند. من هم مي نشستم روي صندلي آشپزخانه و دل 
مي دادم به مقتل خواني هايش. نور و عطر روضه ها و اشك هايي كه سر مي خوردند 
روي صورت ماهش، مي پیچید توي آشپزخانه كوچك مان، مي رفت ال به الي طعم 
خورشت ها و همراه برنج ها قد مي كشید و مثل پیچك ، همه خانه را مي گرفت. مادر 

خوشبختي بودم كه خورشتم با آهنگ روضه هاي پسرم جا مي افتاد، نه؟«


