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وزير ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي از تدوين
آييننامه س�فر با رعايت پروتكلهاي بهداشتي خبر داد.

عزتاهلل ضرغامي گفت20 :ماه اس��ت صدور ويزاي گردشگري
متوقف ش��ده اس��ت ،با توجه به اهميت موضوع گردش��گري و
همچنين اهميت رعايت پروتكلهاي بهداشتي و تنظيم مقررات
در اين زمينه آييننامهاي تدوين شده است كه ابالغ ميشود.
در ارتباط با اين آييننامه عوامل مؤثر در گردش��گري توجيه
شدهاند و در اين زمينه آموزشهايي به آنها در حال ارائه شدن
است و ما در تالش هستيم بتوانيم گردشگري را هر چه زودتر از
سر بگيريم و زمينههاي الزم براي صدور ويزاي گردشگري در
تمام حوزههاي مرتبط فراهم شود.
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روايت انقالبي كه به سرقت رفت
در مستند «سحر»

رايزن فرهنگي كشورمان در لبنان :صحنههاي مستند «سحر» براي من بسيار غمگين است
اما اين همه داستان نيست و معتقدم نميتوان عمق فاجعه را با دوربين و قلم نشان داد

روسها در فضا فيلم ساختند و برگشتند

مأموريت ۱۲روزه س�اخت نخس�تين فيلم س�ينمايي در
فض�ا ،ب�ا بازگش�ت تي�م روس ب�ه زمي�ن پاي�ان ياف�ت.

يك هنرپيشه و يك كارگردان روس كه براي ساخت نخستين
فيلم س��ينمايي در فضا به ايس��تگاه بينالمللي فضايي اعزام
ش��ده بودند ،پس از ۱۲روز به زمين بازگش��تند .داستان اين
فيلم كه چالش ( )Challenge Theنام دارد درباره جراحي
اس��ت كه براي نجات جان يك فضانورد به ايستگاه بينالمللي
فضايي اعزام ميشود .درباره بودجه صرف شده براي اين پروژه
اطالعاتي منتشر نشده است.
.........................................................................................................
مصطفي شاهكرمي

بزرگداشت هفته جهاني تئاتردرماني
در راديو نمايش

رادي�و نماي�ش همزمان ب�ا ف�را رس�يدن هفت�ه جهاني
تئاتردرماني از امش�ب به مدت يك هفته ب�ه صورت ويژه
در برنامه «نكته باريكتر ز م�و» به اين موضوع ميپردازد.

ژاله محمدعلي ،تهيهكننده برنامه «نكته باريكتر ز مو» ضمن اعالم
اين مطلب افزود :اين برنامه به اتفاقاتي كه قرار است اين هفته در
شهرهاي مختلف به اين مناسبت رخ دهد مانند برگزاركنندگان
تئاتردرماني ،تقديرهايي كه صورت ميگيرد و كارگاههايي كه در
شهرهاي مختلف گذاشته ميشود ميپردازد ،بخش تئاتردرماني
به گفتوگو با مسئوالن انجمن تئاتر درماني هر شهر اختصاص دارد
كه كرمان ،گيالن ،آذربايجان غربي از جمله آنهاست.
.........................................................................................................

نوازنده باسابقه اركستر ملي درگذشت

ن�ادر كش�اورز از نوازن�دگان س�ابق اركس�تر س�مفونيك
و اركس�تر مل�ي اي�ران ب�ر اث�ر ابتلا ب�ه كرونا درگذش�ت.

نادر كشاورز از نوازندگان سابق اركستر سمفونيك صداوسيما
بود كه به مدت ۱۱س��ال نيز با اركس��تر ملي ايران به رهبري
فرهاد فخرالديني همكاري داش��ت .حض��ور در اجرا و ضبط
بس��ياري از آثار موسيقي ايراني و موس��يقي پاپ ،همكاري با
اركستر موسيقي سنتي صداوسيما به رهبري زندهياد حسين
فرهادپور ،همكاري با اركستر نغمه باران ،همكاري با اركستر
مهرورزان و ...از ديگر فعاليتهاي هنري زندهياد كشاورز بود.
اين هنرمند در زمينه س��رودن ش��عر و آموزش موسيقي نيز
سالها به فعاليت مشغول بود.

مستند «سحر؛ روايت فرياد  17اكتبر تا آتش
در بيروت» ضمن بررس�ي ريشه بحرانهاي
مختلف چند وقت اخير در كش�ور لبنان به
نحوه مديريت ،شكلگيري و هدايت تجمعات
معترضان پرداخته اس�ت كه با نقشآفريني
برخيسفارتخانههايخارجيووزيرشكالتي،
توسط شبكههاي اجتماعي به سرقت رفت.

آيين رونمايي مستند «سحر؛ روايت فرياد ۱۷
اكتبر ت��ا آتش در بيروت» همزمان با س��الگرد
جنبش  ۱۷اكتبر س��ال 2019مردم لبنان ،با
حضور فعاالن بينالملل و رس��انهاي كشور ،در
سالن انديشه حوزه هنري برگزار شد .اين مستند
روايت سحر حس��ين غدار چهره شناخته شده
رسانهاي و از فعاالن شبكههاي اجتماعي جهان
عرب ،از بحران لبنان به كارگرداني حسين پاك
است كه در مركز مستندسازي صور خبرگزاري
دانشجو توليد شده است.
«حس��ين پاك» كارگردان مس��تند «س��حر؛
روايت فرياد  ۱۷اكتبر تا آتش در بيروت» ضمن
تقديم اين مستند به روح ش��هداي بيروت ،در
رابطه با نحوه شكلگيري اين مستند نيز گفت:
چند هفته بعد از اعتراض مردم لبنان برخيها
حرفهايي زدند و بعد از بررسي متوجه شديم
خانم غدار در فضاي توئيتر بسيار مؤثر بودند و
هشتگهايي كه ميزدند تأثيرگذار بوده است.
پاك درباره خط اصلي اين مستند عنوان كرد:
خط اصلي اين جريان ،خطي بود براي زدن مغز
مقاومت يعني ايران و بعد از اينكه خط اعتراضات
توسط حزباهلل مشخص شد ،ما نياز به انداختن
چراغ داشتيم تا براي مخاطب داخلي و غيرايراني
آن را روايت كنيم.
در ادامه اي��ن برنامه «س��حر حس��ينغدار»
خبرنگار لبناني و راوي اصلي مستند نيز گفت:
در روزهايي مثل امروز انتفاضه در بيروت شروع
ش��د و اين جنبش از دل رنجش مل��ت لبنان
بهوجود آمد و مش��كالت اقتصادي و معيشتي
بسياري داشت .آتش اين بحرانها زماني شعلهور
شد كه وزير شكالتي(يكي از وزراي دولت لبنان
كه به خاطر مالكيت يك كارخانه شكالتسازي
با اين عنوان اطالق ميشود) ،مالياتي را بر برنامه
واتسآپ قرار داد و زماني كه مردم به خيابانها
آمدند ،ميخواستند مخالفتش��ان را در برابر
حكومتهاي فاس��د اعالم كنن��د اما به محض

باي��د ب��ه نق��ش اي��ن بانوان
در ش��بكههاي اجتماع��ي
و ش��رقي اش��اره ك��رد و
حض��ور مؤثري ك��ه آنها در
شبكههاي اجتماعي داشتند
اينكه پاي س��فارت ودس��تگاههاي امنيتي به
ميدانهاي تظاهرات باز شد ،شاهد شعارهايي
بوديم مبني بر اينكه مقاومت بايد از بين برود.
اين فعال رسانهاي جهان عرب افزود :از سويي
براي ما س��خت بود كه در ميدانه��ا بمانيم و
مخالفت خودم��ان را بر س�لاح اع�لام كنيم.
منظورم س�لاح مقاومت و حزباهلل است .براي
اينكه بخواهيم از نقش بان��وان لبناني صحبت
كنيم ،بايد درب��اره نقشآفرين��ي آنها بگوييم.
زن ش��رقي اين ويژگي را دارد كه بتواند بنيان
خانوادهاش را بس��ازد و به زندگي زناشويياش
برس��د و همين زن ش��رقي و لبناني همزمان
محدوديتهايي هم دارد ك��ه زنهاي غربي با
آنها مواجه نيستند.
راوي مستند سحر اظهار داشت :در اينجا بايد
به نقش اين بانوان در شبكههاي اجتماعي و
شرقي اش��اره كرد و حضور مؤثري كه آنها در
شبكههاي اجتماعي داشتند .امروز ميتوان
گفت كه هر توئيت به مثابه يك موشك است
كه به سمت دشمن شليك ميشود .در واقع
انقالب يا بهار عربي از ش��بكههاي اجتماعي
ش��روع ش��د و م��ا نميتواني��م از فعاليت در
شبكههاي اجتماعي باز بمانيم و آينده امروز
ما وابسته به تكنولوژي و فناوري است .چطور
ميتوانيم وارد جنگي شويم كه كليد ورود به
آن را نداريم؟
وي ادامه داد :ما به عنوان فرزندان مقاومت بايد
بدانيم چگونه در ش��بكههاي اجتماعي حضور
داشته باشيم .كشور لبنان در برابر دوراهي است
كه يا بايد تسليم سياستهاي امريكا و صندوق
بينالمللي پول ش��ود يا به سمت سياستهاي
تعيينكننده دولت لبنان برود.
غ��دار در ادامه بيان داش��ت :به مح��ض اينكه
اين صحبته��ا پيش ميآيد ك��ه روابط لبنان
با اين كش��ورها بهب��ود خواهد ياف��ت ،افرادي

هنر هفتم

مخالفتش��ان را اعالم ميكنند .پس از حادثه
انفجار چهارم آگوست در بندر بيروت و پس از
اينكه سيدحسن نصراهلل تصميم گرفت سوخت
را از ايران وارد كند ،ما شاهد بوديم كه اين اقدام
در رسانههاي لبناني و شبكههاي آنها محكوم
شد و كساني كه با اين هشتگها در توئيتر آشنا
شدند ،ميدانند چه اتفاقي افتاد اما ما هيچروزي
را شاهد نبوديم كه ايران مخالفتي با لبنان اعالم
كند .بعد از س��رقت انقالب مردم لبنان توسط
ش��بكههاي اجتماع��ي و برخي س��ازمانهاي
مردمنهاد (انجياوها) ،تظاهراتي شكل گرفت
و عدهاي ميگفتند اشغالگري بر لبنان را برداريد
كه تعدادشان هم ۱۶نفر بود.
در ادامه اين مراس��م «عباس خامهيار» رايزن
فرهنگي جمهوري اسالمي در لبنان نيز گفت:
اين صحنههاي مستند براي من بسيار غمگين
است .من همه اينها را از نزديك ديدم و معتقدم
نميتوان عمق فاجعه را با دوربين و قلم نش��ان
داد اما همه داستان اين نيست .همه قطعات را
يكجا نبايد ببينيم و همه مردم اين اتفاق را از
باال نديدند كه عمق فاجعه را درك كنند.
وي ادامه داد :بعد از گذشت 100سال از قرارداد
معروف سايكس پيكو و بينصيب ماندن امريكا
در آن آنها به دنبال سهمخواهي آمدند و ماشين
تجزيه كشورهاي اس�لامي به شدت به حركت
درآمد و جنوب كردس��تان جدا شد ،موصل در
عراق س��قوط كرد ،ليبي چنين وضعيتي پيدا
كرد و يكي از قطعات اين سرزمين كه به نظر آنها
بايد تجزيه شود ،لبنان بود.
رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي در لبنان افزود:
اين صحنههايي كه در اين مس��تند مش��اهده
كرديد جزئي از كشور لبنان اس��ت .اين اتفاق
با حركت تكفيريها ش��روع شد و با رويداد ۱۷
اكتبر ادامه پيدا كرد و اهداف مقدس با شعارهاي
مليگرايانه ديده ميشد .معتقدم اگر صدبار هم
در اين كشور انتخاباتي صورت بگيرد ،نتيجه آن
همين مافياي قدرت و ثروت هستند .همچنين
حوادث بن��در بع��د از آن پيش آم��د و بعد هم
محاصره اقتصادي كه كمر اين كشور را شكست.
در حال حاضر شرايط لبنان خوب نيست و این
كشور در حال فروپاشي است.
وي همچنين گفت :همه م��واردي كه طراحي
شد سه مرحلهاي است .ايجاد بحران سياسي در
لبنان و بعد بحران اقتصادي و بعد بحران امنيتي.
تنها يك عامل ميتوانست اين دولت را برپا كند و
آن هم خروج حزباهلل از ساختار سياسي كشور
لبنان بود ك��ه امكانپذير نبود ،بع��د هم بحران
اقتصادي كه اصوالً غيرقابل تصور است.
خامهيار با اش��اره به بحث خريد كشتي ايراني
گفت :بحث خريد كشتي ايراني خيلي مهم بود
كه محاصره اقتصادي سه كشور سوريه ،ايران و
لبنان را شكست و اين كشتي سومين پيروزي
مقاومت لبنان بود .اي��ن موضوع قواعد قبلي را
دگرگون كرد و پيروزي بزرگي براي لبنان بود
و بعد از شكست در فاز سياسي و اقتصادي اين
سومين فاز بود كه در اصل فاز امنيتي بود و اگر
مديريت چند س��اله اخير نب��ود از لبنان نامي
باقي نميماند.

سينماگر پيشكسوت:

حضور رئيسجمهور به شوراي عالي سينما قوت ميبخشد

محمد صادقي

به گفته تهيهكننده پيشكس�وت س�ينماي ايران تشكيل شوراي
عالي سينما با حضور رئيسجمهور قدرت اجرايي آن را باال ميبرد.

اعالم بازگشت ش��وراي عالي س��ينما و تشكيل جلس��ات آن با حضور
ش��خص رئيسجمهور ،واكنشهاي مثبتي را در ميان س��ينماگران به
دنبال داشته است .حبيب اس��ماعيلي ،بازيگر و تهيهكننده پيشكسوت
سينما در اين خصوص ميگويد« :شوراي عالي سينما براي اينكه بتواند
مؤثر عمل كند ،بايد گوش شنوا و قدرت اجرايي را همزمان داشته باشد
و از آنجا كه اعضاي آن از مديران باالدس��تي هس��تند ،به نظر ميرسد
ميتواند مؤثر باشد».
وي عنوان ميكند« :تجربه چندان خوبي از شوراها نداشتهايم ،بنابراين
اميدوارم شوراي عالي سينما در عمل نتايج مثمر ثمري داشته باشد».
اين بازيگر و تهيهكننده س��ينما با بيان اينكه س��ينما مشكالتي داشت
و با شيوع كرونا مش��كالت آن چندين برابر شده اس��ت ،ادامه ميدهد:
«براي رفع مشكالت سينما نياز به شورايي با اختيار تام داريم ،زيرا گاه

ديدهايم در برخي شوراها تصميمهايي براي كمك به اهالي هنر گرفته
ميش��ود اما در نهايت براي تأمين اعتبار و تأييد مجل��س ميماند و به
هيچ جا نميرسد ».اسماعيلي به شوراي ستاد كرونا در سينما نيز اشاره
میکند و ميافزايد« :در ابتداي تشكيل اين شورا نيز چون به مشكالت
سينماگران اشراف نداشتند ،چندان تأثيري در برطرف شدن معضالت
نداش��ت و البته در ادامه تصميمهاي خوبي گرفته شد اما كافي نبود».
تهيه كنن��ده و پخش كننده س��ينما ميگويد« :همواره در جلس��ات با
مديران كشور از مش��كالت گفتهايم .بعضاً دلخور هم شدهاند اما به واقع
ما دشمن نيس��تيم و دنبال راهكاري براي رفع مش��كالت صنف خود و
همكارانمان در سينما هستيم».
وي تأكيد ميكند« :قطعاً تش��كيل ش��ورايي با حضور رئيسجمهوري
براي رصد مشكالت س��ينما فينفسه خوب اس��ت ،اما اگر نتيجهاي در
بهتر شدن وضعيت معيشت و رفع مشكالت هنرمندان نداشته باشد ،در
نهايت به يك درددل مديريتي تبديل ميشود كه راهي به جايي نخواهد
برد ».اسماعيلي ميگويد« :از ديگر اهداف ش��وراي عالي سينما حتماً
حمايت و هدايت س��ينما در جهت تحقق اهداف كالن فرهنگي انقالب
اس�لامي و ارتقاي حضور اثرگذار و مشاركت س��ينماي ايران در عرصه
بينالمللي بايد باشد».
يكي از اولين اقدامات رئيس جديد سازمان س��ينمايي ،احياي شوراي
عالي سينماست .اين ش��ورا در دوره دولتهاي يازدهم و دوازدهم عم ً
ال
تعطيل و منحل شده بود اما اكنون با شروع به كار دولت جديد ،شوراي
عالي سينما ،مجددا ً راهاندازي و قرار شده است اولين جلسه آن با حضور
رئيسجمهور در آذرماه تشكيل شود .طبق آييننامه شورا رئيسجمهور،
رياست شوراي عالي سينما را برعهده داشته باشد.

كتاب

نگاهي به كتاب «از جهنم سرد شين تا بهشت ارزنتاك»

سالهاي طوالني نبرد يك رزمنده

محمد صادقي
براي بسياري از رزمندگان دوران دفاع مقدس فرقي نميكرد
در چه جبههاي با دش��من مقابل��ه كنند ،اكث��ر آنها بنا به
صالحديد و دستور فرماندهان خود به مناطق مختلف اعزام
ميشدند تا تعادل قوا در آن بخشها به نفع نيروهاي خودي
رقم بخ��ورد و اين يكي از رموز موفقيت رزمندگان اس�لام
در طول هشت س��ال دوران دفاع مقدس و حتي سالهاي
بعد از آن بود كه اش��رار و مخالفان نظ��ام در بخشهایي از
كشورمان ،مانند مناطق مرزي سيستان و بلوچستان ناامني
ايجاد ميكردند .يكي از رزمندگان نامآش��نا در اين عرصه،
سيدعلي كاظمداور است كه اكنون خاطرات او با عنوان «از
جهنم سرد شين تا بهشت ارزنتاك» از سوي انتشارات سوره
مهر چاپ و منتشر شده است .كاظمداور از اهالي رامهرمز در
استان خوزستان است كه وقتي جنگ تحميلي شروع شد،
نوجواني بيش نبود اما سالح به دس��ت گرفت و به مقابله با
دشمن متجاوز پرداخت كه به آب و خاك ما تجاوز كرده بود.
س��الهاي اول حضور او در مناطق جنگي همزمان با چند
عمليات سرنوشتس��از در جبهههاي جنوب همراه بود كه
وي در جزيره مينو مستقر ميش��ود .شرح وقايع بخشي از
عمليات كربالي 4و نيز كربالي 5كه سيدعلي كاظمداور در
آنها حضور داشته در فصل اول كتاب به تفصيل آمده است.
بخشهايي مانند «فرار از كمين»« ،از شهر فاو تا شلمچه»
و «محاصره در جزيره» از قس��متهاي خواندني كتاب در
خصوص نبرده��اي مناطق جنگي جنوب اس��ت كه راوي
جزئيات كامل آن را شرح داده است.
خاطرات راوي ادامه پيدا ميكند تا او ب��ه مناطق جنگي در
شمال غرب كشور اعزام ميشود .كاظمداور به نيروهاي قرارگاه
رمضان ميپيوندد كه فعاليتهاي آنها اغلب برونمرزي است.
او به همراه نيروهاي اين قرارگاه به منطقه «گليرش» در عمق
70كيلومتري خاك عراق اعزام ميش��ود ك��ه در آنجا محل
قرارگاه فرماندهي رمضان واقع ش��ده بود .اين مقر آن زمان
وظيفه هدايت و نظارت بر عملياتهاي جنگهاي نامنظم را
در عمق خاك عراق بر عهده داشت .كاظمداور در توصيف اين
مقر مينويسد« :مقر را كوههاي عظيم بهخوبي احاطه كرده
بودند .يك باند به شكل اچ التين هم براي فرود هليكوپترها در
آنجا وجود داشت .هليكوپترهاي خودي قادر بودند با پرواز در
ارتفاع پايين و در ميان درهها و البهالي كوههاي عراق بهراحتي
تردد كنند ».خاطرات راوي همراه با ذكر دقيق اسامي افرادي
كه در عملياتهاي مختلف او را همراهي كردهاند و همچنين

نش��اني مناطق و نيز زمان وقوع رويدادهاست كه اين مسئله
ثبت دقيق رويدادهاي جنگ بر اساس خاطرات شفاهي افراد
را آسان و كاربرديتر ميكند .كاظمداور بعد از پايان جنگ هم
به فعاليتهاي خود در مقابله با تهديدهايي كه كشورمان را
تهديد ميكرده ادامه ميدهد و با عضويت در كميته انقالب
براي مبارزه با اشرار به منطقه سيس��تان و بلوچستان اعزام
ميشود .او در آنجا هم با رشادتهاي خود در مقابله با اشرار
موفق عمل ميكند و باعث پيشرفت طرحهاي عملياتي مبارزه
ميش��ود .او در ش��رح ماجراي حضور خود در مناطق مرزي
استان سيستان مينويسد« :صبح يكي از روزهاي مهر 1368
بود كه با حدود 15دستگاه ماشين و تقريباً  100تا 150نفر
سرباز به فرماندهي آقاي رضا خراساني ،فرمانده تيپ عملياتي
 23عاشوراي كميته زاهدان ،با تجهيزات و مايحتاج كامل و با
سه قبضه دوشكا و همچنين يك قبضه توپ 14/5ضدهوايي
كه من سراكيپي آن را به عهده داش��تم ،همراه با تعدادي از
مقر تيپمان
نيروهايم ،براي يك گش��ت و كمين چندروزه از ّ
خارج شده و با حركت در قس��متي از جاده زاهدان به سمت
شهر خاش رفتيم .»...راوي كتاب مدتها در منطقه سيستان
و بلوچستان با اشرار مقابله ميكند و س��رانجام پس از پايان
مأموريت به شهر و ديار خود در استان خوزستان برميگردد.
او در پايان كتاب اعالم ميكند براي هر عمليات جديد ديگري
كه براي حفظ نظام مقدس جمهوري اسالمي نياز باشد ،آماده
است و اين يكي از آرزوهاي او در همه زندگياش است .بخش
پاياني كتاب را قس��مت «عكسها و اسناد» تشكيل ميدهد
كه در آن بيش از 50عكس و س��ند مرتبط با موضوع كتاب
ارائه شده است.
چاپ دوم كتاب «از جهنم س��رد شين تا بهشت ارزنتاك»؛
خاطرات س��يدعلي كاظمداور در 338صفحه با شمارگان
2هزارو 500نسخه از سوي انتش��ارات سوره مهر در تهران
چاپ و منتشر شده است.

رویداد

فعاليت هيئت انتخاب «سوگواره تصوير دهم» آغاز شد

تجسمی

در جوار ضريح مطهر صورت گرفت

نقاشي صحنه
ورود حضرت معصومه(س) به قم
از سوي روحاالمين

حس��ن روحاالمين ،هنرمند نقاش نقاش��ي صحنه ورود
حض��رت معصومه(س) به ق��م را در حرم مطهر ايش��ان
اجرا كرد.
بر اين اس��اس ،اين تابلوي نقاشي روز س��وم آبان ماه به
مناسبت ورود حضرت فاطمهمعصومه(س) به قم رونمايي
خواهد شد.

از انتخاب آثار تا اكران عمومي در ايران و كربال

دبي�ر س�وگواره فيلمكوت�اه تصويرده�م ضم�ن
اعلام پاي�ان يافت�ن مهل�ت ارس�ال آث�ار ب�ه
دبيرخان�ه اي�ن روي�داد ،از تع�داد آث�ار درياف�ت
ش�ده و آغ�از فعالي�ت هيئ�ت انتخ�اب خب�ر داد.

محمد رهبر با بيان اينكه مانند سال گذشته استقبال خوبي از
دومين دوره برگزاري اين س��وگواره شده است ،گفت :امسال
نزدي��ك  290فيلمكوتاه در قالبهاي مس��تند ،داس��تاني يا
انيميش��ن از اقصي نقاط ايران به دبيرخانه اين رويداد ارسال
شده است.
او با تأكيد بر اينكه اين رويداد توسط مؤسسه فرهنگي خيريه
راه ايمان و با حمايت و مشاركت عتبه مقدسه حسيني(ع) با
هدف اش��اعه و ترويج س��نتها و آيينهاي حسيني بهعنوان
يك رويكرد مذهبي ،ملي و فرهنگي برگزار ميش��ود ،اظهار
كرد :امس��ال ش��اهد پراكندگي جغرافيايي خوب��ي در ميان
شركتكنندگان اين سوگواره بوديم و از حدود  28استان كشور
و  61ش��هر اين آثار ارسال شده اس��ت .اين نكته نشاندهنده
ميزان توجه هنرمندان ب��ه موضوعات آييني و عاش��ورايي و
همچنين شناخته شدن اين س��وگواره در اكثر استانهاست.
محمد رهبر با اش��اره به پايان يافتن مهل��ت دريافت آثار اين
س��وگواره و آغاز فعاليت هيئ��ت انتخاب ،عن��وان كرد :حامد
جوادزاده ،محمدرضا مصباح ،ياسين حجازي ،محمدحسين
پويانف��ر و جعفر االدي��ب از اعضاي هيئت انتخاب س��وگواره
تصوير دهم ،تمامي آثار دريافتي را بررسي و سپس از ميان آنها
فيلمهايي را كه با قوانين و شيوهنامههاي اين رويداد مطابقت

دارند و با ايدهها و داس��تانهاي خالق و نو س��اخته شدهاند،
انتخاب خواهند كرد .دبير دومين دوره سوگواره تصوير دهم
در پايان گفت :آثار منتخب پ��س از رأي هيئت انتخاب براي
داوري نهاي��ي و همچنين اكران عموم��ي و آنالين در ايران و
كربال ارسال خواهند شد.
«سوگواره فيلمكوتاه عاشورايي تصوير دهم» با هدف محوري
اشاعه و ترويج سنتها و آيينهاي حسيني و با مديريت مجيد
مجيدي و دبيري محمد رهبر برگزار ميشود.
در دومين «س��وگواره فيلمكوتاه عاش��ورايي تصوير دهم» به
انتخاب هيئت داروان متش��كل از مجيد مجيدي ،س��يدرضا
ميركريمي و نيما جاويدي به سه نفر برتر تنديس ،لوح تقدير
و به ترتيب جوايز نقدي شامل پنج سكه ،چهار سكه و سهسكه
بهار آزادي اهدا خواهد شد .عالوه بر آن به پنج فيلم برگزيده
منتخ��ب آرای مردمي نيز لوح تقدير و يك س��كه بهار آزادي
تعلق خواهد گرفت.

