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سريال 30قس�متي، محمد علي باشه آهنگر 
مضمون�ي تاريخي دارد ك�ه در اواخر دوران 

قاجار اتفاق مي افتد. 
»محمدعل��ي باش��ه آهنگر« نويس��نده و 
كارگردان سینما و تلويزيون به فارس گفت: 
نزديك يك سال است درگیر نگارش سريالي 

براي تلويزيون هستم. 
وي ادامه داد: اگر شرايط طوري كه مي خواهم 
پیش برود، كارگرداني اين سريال را نیز خودم 

به عهده مي گیرم. 
باشه آهنگر همچنین درباره داستان اين سريال 
گفت: اين سريال 30قسمتي، مضموني تاريخي 

دارد كه در اواخر دوران قاجار اتفاق مي افتد. اين 
كارگردان افزود: هنوز اسم مشخصي براي اين 
سريال انتخاب نكرده ايم، چون احتمال دارد نام 
آن تغییر كند. باشه آهنگر تا به حال سريال هاي 
تا صبح، پس از آزادي و نیمه گمش��ده را براي 

تلويزيون كارگرداني كرده است.

»باشه آهنگر« قصه اي از اواخر دوره قاجار مي سازد

امام صادق)ع(: 

ب�رآورده نش�دن ني�از نيكوتر از 

خواهش آن از نااهل است و سخت تر 

از گرفتاري، بدخلقي و صبر نكردن 

بر آن گرفتاري است. 

)تحف العقول، جلد۱، صفحه 3۵۹(

با حكم محمد خزاعي
مسعودنقاشزاده

دبيرچهلمينجشنوارهفيلمفجرشد
با حك�م محمد خزاع�ي، رئيس 
س�ازمان س�ينمايي مس�عود 
نقاش زاده دبي�ر چهلمين دوره 
جش�نواره فيل�م فج�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط 
عمومي سازمان سینمايي، محمد 
خزاعي، مع��اون وزي��ر فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و رئیس سازمان س��ینمايي كشور طي حكمي 
مسعود نقاش زاده را به سمت دبیر چهلمین دوره جشنواره فیلم 

فجر منصوب كرد. 
در متن حكم دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر آمده است:

جناب آقاي دكتر مس��عود نقاش زاده نظر به شايستگي، تجربه و 
تعهد، جناب عالي را به سمت دبیر چهلمین دوره جشنواره فیلم 
فجر منصوب مي نمايم. اينك كه آيین بزرگداشت سینماي ايران 
به 40سالگي رسیده است، در دور تازه اين رويداد فاخر و ارجمند، 
شايسته است با تكیه بر دستاوردهاي ارزش��مند خانواده بزرگ 
سینما، راه اين مهم ترين رخداد سینماي ايران را با چراغ انديشه 
و اخالق و هنر، روش��ن تر نمايیم. انتظار م��ي رود چهلمین دوره 
جشنواره فیلم فجر، فرصتي مغتنم براي آغاز فصلي جديد در مسیر 

تكوين و بازسازي انقالبي زيرساخت هاي سینماي كشور باشد. 
مس��عود نقاش زاده، كارگردان، اس��تاد دانش��گاه و از مديران 
فرهنگي و س��ینمايي كشور اس��ت. وي داراي درجه دكتراي 
مطالعات هنر، كارشناسي ارشد سینما و كارشناسي كارگرداني 
فیلم اس��ت و س��ابقه مديريت به عنوان معاون فرهنگي بنیاد 
س��ینمايي فارابي، مدير كل امور برنامه ها و مشاور عالي مركز 
سیما فیلم، معاون آموزش و پژوهش خانه سینما و معاون تأمین 

و تولید مؤسسه رسانه هاي تصويري را داشته است. 
.........................................................................................................

رونماييازكتب»نبردنافرجام«
و»سندصيانت«

كتاب هاي »نب�رد نافرجام« و »س�ند صيان�ت« در حضور 
مسئوالن دانش�گاه جامع امام حس�ين)ع(، انديشمندان 
مي ش�ود.  رونماي�ي  كت�اب  عالقه من�دان ح�وزه  و 
كتاب هاي »نبرد نافرجام« و »سند صیانت« كه به همت مركز 
مطالعات حديث واليت دانشگاه جامع امام حسین)ع( به رشته 
تحرير درآمده است در نمايشگاه دائمي انتشارات اين دانشگاه 
رونمايي مي شود. كتاب »سند صیانت« با قلم حامد اسفندياري 
شروط رهبر انقالب در امضاي برجام را واكاوي نموده و كتاب 
»نبرد نافرجام« توسط مهدي فالحیان و حامد فاضلي، مسئله 

تحريم در انديشه معظم له را مورد بررسي قرار داده است. 
مراسم رونمايي از اين كتب شنبه هشتم آبان1400 ساعت 14 
در نمايشگاه دائمي انتشارات به نشاني خیابان انقالب اسالمي، 

بین خیابان ايرانشهر و میدان فردوسي برگزار مي گردد. 
در اين مراس��م عالوه بر نويس��ندگان مي توان به حضور دكتر 
محمدحسین رجبي دواني، دكتر محّمدصادق كوشكي و دكتر 
سیدمصطفي خوش چشم اشاره نمود. ورود براي عالقه مندان به 

شرط رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي بالمانع است. 
.........................................................................................................

صدورويزايتوريستيايران
ازسرگرفتهشد

صدور ويزاي توريس�تي ايران پس از حدود ۲0ماه توقف از 
سر گرفته شد. 

وزارت امور خارجه در فروردين ماه سال 1399 با همه گیري 
كرونا و بس��ته ش��دن مرزها، با دستور س��تاد ملي مديريت 
كرونا صدور ويزاي توريس��تي را متوقف ك��رده بود. عزت اهلل 
ضرغامي، وزير میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
در مهرماه1400 از موافق��ت رئیس جمهور با از س��رگیري 
صدور ويزاي توريس��تي ايران خبر داد. در اي��ن مدت، تنها 
ويزاي درمان، تج��اري و تحصیل براي اتب��اع خارجي صادر 
مي شد و گردش��گران اجازه س��فر به ايران را نداشتند. ستاد 
ملي كرونا در هش��تاد و شش��مین جس��له تصويب كرد كه 
ورود و خروج مس��تقیم و غیرمس��تقیم )گروهي- انفرادي( 
اتباع ايراني و خارجي از/ به مرز هاي زمیني همانند مرز هاي 
هوايي با ارائه كارت واكسن، آزمايش PCR منفي و رعايت 
پروتكل ها و دستورالعمل مورد تأيید وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي از اول آبان ماه سال جاري بدون مانع است، 
با وجود اين، س��امانه صدور رواديد از روز چهارشنبه، پنجم 
آبان ماه1400 با پنج روز تأخی��ر از زمان اجراي مصوبه براي 

گردشگران و آژانس هاي مسافرتي باز شد. 
س��تاد ملي مديريت كرونا در مصوبه هشتاد و ششمین جسله 
تردد تمامی وسايل نقیه عمومي و شخصي از مرز هاي زمیني 
را با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي بدون مانع اعالم كرده است.

نويد پارسا     ديده بان

     مصطفي شاه كرمي
اقدام به موقع و متناس�ب صدا و س�يما در پوش�ش خبري دو اتفاق 
مهم روز سه ش�نبه يعني اختالل سامانه س�وخت و بحث باال گرفتن 
انتقادها از برخ�ي انتصاب ها در ش�هرداري تهران براي رس�انه ملي 
رزمايش رسانه اي بود كه نه تنها فرصت موج سواري و بحران آفريني 
را از رس�انه هاي معاند و دش�منان گرف�ت بلكه ضم�ن ترميم وجهه 
مرجعي�ت رس�انه اي صدا و س�يما باعث ش�د م�ردم ب�ه وعده هاي 
رئيس جديد رس�انه ملي در مورد اينك�ه قرار اس�ت در دوره جديد 
صدا و س�يما ص�داي م�ردم و بي صداه�ا باش�د، اميدوارتر ش�وند. 
چند سالي بود كه بسیاري از اهالي رس��انه و دلسوزان كشور نسبت به 
خدشه دار شدن جايگاه مرجعیت رسانه اي صدا و سیما نزد افكار عمومي 
و افتادن سكان هدايت اذهان مردم به دست رسانه هاي معاند و مغرض 
ماهواره اي و مجازي اعالم خطر مي كردند اما روز سه ش��نبه همزمان 
با انتشار خبر اختالل س��امانه هوشمند سوخت ش��بكه هاي مختلف 
تلويزيوني با فرستادن خبرنگاران و تصويربرداران صدا و سیما به سطح 
شهرهاي مختلف كشور اين اتفاق را دقیق و بي طرفانه اطالع رساني و 
تحلیل كردند؛ اتفاقي كه باعث شد افكار عمومي و اهالي رسانه نسبت 
به بازگشت مرجعیت رسانه اي به صدا و س��یما امیدوارتر شوند. قطعاً 
علت عمده اين دست اتفاقات در رس��انه ملي را بايد تابعي از تغییرات 

مديريتی قلمداد كرد. 
 معاون صداوس��یما نیز درب��اره مديريت خبري ماج��راي اختالل كارت 
سوخت در صفحه اينستاگرام خود نوش��ت: »سه شنبه در پي اختالل در 
سامانه كارت سوخت، آقاي دكتر جبلي شخصاً به صورت مستقیم حدود 
دو ساعت هدايت بخش هاي خبري را بر عهده داش��تند. آنچه من انجام 
دادم، صرفاً قطع برنامه هاي همه شبكه هاي راديويي و پخش خبر فوري بود 

كه البته به همكارانم خیلي فشار آوردم و امیدوارم من را درك كنند.« 
دومین اقدام عملگرايانه صداوس��یما در راستاي انجام رسالت خبري اش 
پرداختن حرفه اي و بدون س��و گیري به انتصاب دام��اد علیرضا زاكاني، 
شهردار تهران و انعكاس انتقادات و شبهات پیش آمده براي افكار عمومي 
در چند بخش خبري بود كه اين اقدام حرفه اي سازمان در نقد اين اقدام 

ش��هرداري تهران بارها و بارها در ش��بكه هاي اجتماعي مورد تحسین و 
تمجید فعاالن رسانه اي و مردم قرار گرفت. 

رفتارشناسي مجموعه صداوسیما در روز سه شنبه و به دست گرفتن جريان 
اصلي خبر تأيیدكننده آن بخش از س��خنان پیمان جبلي، رئیس سازمان 
صداوسیما در مراسم تكريم و معارفه اش است كه گفته بود: صداوسیما براي 
اينكه امید و نشاط را ترويج كند، بايد انعكاس دهنده صدا و دغدغه همه مردم 

باشد. مخاطب و ولي نعمت ما جمهور مردم هستند، نه اقشار خاص«.
    واكنش ها به پوشش رسانه اي متناسب

پیش از اين رسانه ملي در عرصه خبررس��اني در موارد مشابهي مثل ترور 
شهید فخري زاده و ماجراي س��قوط هواپیماي اوكرايني و حتي حوادث 
بنزيني آبان ماه چند سال پیش آنقدر ضعیف و منفعل عمل كرد كه باعث 
ناامیدي اغلب ناظران گرديد اما اين بار پوش��ش خبري مناسب از حمله 
سايبري به سیستم هوشمند جايگاه هاي سوخت كشور توسط صداوسیما 

با واكنش مثبت مردم، مسئوالن و فعاالن رسانه روبه رو شد. 
  شكل دهي روايت غالب و اصلي 

سیدمحمود رضوي، تهیه كننده سینما و تلويزيون نیز در توئیتي نوشت: 
اختالل در جايگاه هاي سوخت با سكوت رس��انه مي توانست به بحران در 
كشور ختم شود، اما اطالع رساني سريع، صريح و برخط صداوسیما، روايت 
غالب و اصلي را شكل داد و حتي برخي از نهادهاي غالباً محافظه كار را وادار 
به اطالع رس��اني كرد. اس��تمرار اين رويكرد اعتماد مردم به رسانه  ملي را 

ترمیم خواهد كرد. 
اكبر نبوي، تهیه كننده، كارگردان و مجري برنامه هاي سینمايي تلويزيون 
نیز با انتشار توئیتي در صفحه شخصي اش اينگونه به عملكرد صداوسیما 
واكنش نشان داد: »وقتي رسانه در میدان باشد، از موضع انفعال و وادادگي 
بیرون بیايد، مصلحت س��نجي هاي بي مورد را كنار بگذارد و در يك كالم، 
به افكار عمومي احترام بگذارد و محرم ش��ان بداند، دكان فضاسازي هاي 

ويراني طلبان بوق چي هاي ضدملي را از رونق مي اندازد.«
عباس مقتدايي، نايب رئیس كمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي 
مجلس شوراي اسالمي نیز در نامه اي به رئیس سازمان صداوسیما از پخش 
خبر انتصاب داماد ش��هردار ته��ران و انتقادات مطرح ش��ده در اين زمینه 
قدرداني كرد و از آن به عنوان گامي بلند براي انعكاس صدا و دغدغه جمهور 
مردم و فاصله گرفتن از اينكه اين رسانه صرفاً صداي احزاب، اقشار و افراد 

خاص باشد، ياد كرد. 
در بخشي از اين نامه آمده اس��ت: »با عنايت به تهیه و پخش گزارش هاي 
دقیق و مستدل توس��ط همكاران جنابعالي كه در روزهاي اخیر نیز مورد 
استقبال فعاالن عرصه رسانه و هموطنان عزيز قرار گرفت، ضمن قدرداني از 
معاونت سیاسي، خبرنگاران تیزبین و متولیان بخش هاي خبري، از رويكرد 
جديد رس��انه اي جنابعالي كه ابعاد نظارتي رس��انه را ارتقا داده و فرهنگ 
عدالت و قسط را نهادينه می   كند و صداي مردم و انتقاد سازنده را برجسته 
مي سازد و مي تواند به بهبود روندها و صريح گويي براي احقاق حقوق ملت 

كمك نمايد، صمیمانه قدرداني مي كنم.«
طي دو روز گذشته بسیاري از مردم، مس��ئوالن و دلسوزان كشور نسبت 
به رويكرد انقالبي رسانه ملي در پرداختن به اخبار و مسائل شبهه آفرين 
قدرداني كرده اند و آن را میدانداري رس��انه مل��ي در اين عرصه و گرفتن 
فرصت عرض اندام به رس��انه هاي معاند و دروغ پ��رداز منطقه اي و غربي 

تعبیر كرده اند.

رزمايشموفقرسانهملي
رويخطحرفهايشدن

اكبر نبوی: وقتي رسانه در ميدان باشد، از موضع انفعال و وادادگي بيرون بيايد، مصلحت سنجي هاي
بي مورد را كنار بگذارد و در يك كالم، به افكار عمومي احترام بگذارد و محرم شان بداند

دكان فضاسازي هاي ويراني طلبان بوق چي هاي ضدملي را از رونق مي اندازد

     بزرگداشت     كتاب

وحيد جليلي از سال هاي پس از جنگ مي گويد

»شهدا براي چه افقي جنگيدند« به چاپ پنجم رسيد
افق�ي  چ�ه  ب�راي  »ش�هدا  كت�اب  پنج�م  چ�اپ 
جنگيدن�د؛ جنگ�ي ك�ه ب�ود، جنگ�ي ك�ه هس�ت« ب�ه 
قل�م وحي�د جليل�ي منتش�ر و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« چاپ پنجم كتاب »ش��هدا ب��راي چه افقي 
جنگیدند؛ جنگي كه بود، جنگي كه هست« به قلم وحید جلیلي 
از صاحبنظران جبهه فرهنگي انقالب، منتشر و روانه بازار نشر شد. 
اين كتاب 80صفحه اي شامل 9 فصل است كه »جنگي كه بود، 
جنگي كه هست«، »شهدا اينقدر ها هم نازنین نبودند!«، »ارزش 
جنگ در جنگ ارزش ها« و »پااليشگاه اسالم ناب« از مهم ترين 
فصل هاي اين كتاب به شمار مي ش��ود. »دفاع مردمي و نهضت 
فرهنگي«، »حاشیه اي بر جنگ ش��هید«، »عبور از جنگ يك 
وجبي«، »عملیات مكمل« و »ياد شهدا و راه شهدا« عناوين ديگر 
فصل هاي اين كتاب اس��ت. وحید جلیلي، مدير دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگي انقالب اسالمي كه سابقه سردبیري روزنامه ابرار، 
ماهنامه سوره و راه و رياست ش��وراي سیاستگذاري جشنواره 
مردمي فیلم عمار را در كارنامه دارد، در كتاب »شهدا براي چه 
افقي جنگیدند«، با نثري ادبي، زيبا و با بیاني انتقادي دريچه اي 
نو از آنچه پس از جنگ تحمیلي هشت ساله در جامعه رخ داده را 
براي مخاطب بازگو مي كند و به بیان آسیب هاي موجود پیرامون 
روايت هايي كه توسط افراد به ظاهر انقالبي از »جنگ«، »شهدا« 

و »دفاع مقدس« وجود دارد، مي پردازد. 
جلیلي در بخشي از فصل »شهدا اينقدر ها هم نازنین نبودند!« 
مي نويسد: »تا آنجا كه يادم مي آيد، شهدا اينقدر ها هم كه حاال 
مي گويند، نازنین نبودند. همیشه هم لبخند روي لبشان نبود. 

آنقدر مست خدا نبودند كه فقر و فساد و تبعیض از يادشان برود و 
آنچنان از خوف خدا غش نكرده بودند كه هیچ خوفي بر دل هیچ 
كس نیندازند. تا آنجا كه يادم هس��ت... راستي چند هزار سال 
پیش بود؟ تجمل پرست ها از بسیجي ها مي ترسیدند. مفسد ها 
و مال مردم خور ه��ا و رانتخوار ها از بس��یجي ها مي ترس��یدند. 
ش��هدا آدم هاي ترس��ناكي بودند، باور كنید به خ��دا اينقدر 
دوست داش��تني بودن هم خوب نیست. به روضه اش رسیديم. 
حاال چه حالي دارد زيارت خواندن براي شهدايي كه بعد از رفتن 
هم شبیه شده اند به عشقشان. به حسین)ع( كه آن بزرگ گفت: 
الُم  الُم َعلَیكْم يا اَْولیاَء اهللِ َو اَِحّبائِه، اَلَسّ »دو بار شهید شد«، »اَلَسّ

َعلَیكْم يا اَْصفیاَء اهللِ َو اَِوّدائِه«.
چاپ پنجم كتاب »شهدا براي چه افقي جنگیدند« در شمارگان 
2هزار جلد و با قیمت 25هزار تومان توسط نشر معارف منتشر 
شده است و عالقه مندان براي تهیه آن، عالوه بر كتابفروشي ها 

مي توانند از طريق bookroom. ir اقدام كنند. 

از مقام هنري رضا رويگري تجليل شد
روايت نجفي از منطق الطيرخواني رويگري پيش از انقالب

مراس�م بزرگداش�ت رض�ا رويگ�ري، بازيگ�ر و خوانن�ده 
و  هن�ر  اهال�ي  حض�ور  ب�ا  و  گذش�ته  روز  كش�ورمان 
عالقه من�دان ب�ه اي�ن هنرمن�د برجس�ته برگ�زار ش�د. 
مراس��م تجلیل از رضا رويگري، بازيگر تئاتر، سینما و تلويزيون كه 
روزهاي دش��واري را در بس��تر بیماري مي گذراند، با اجراي ساالر 
عقیلي همراه بود. عقیلي كه از مهمانان ويژه اين مراسم بود، دو قطعه 
از آثارش را براي شروع اين برنامه به مخاطباِن حاضر در سالن تقديم 
كرد، سپس محمدعلي نجفي، رئیس هیئت مديره خانه سینما روي 
صحنه آمد و گفت: من به عنوان رئیس هیئت مديره خانه س��ینما 
از همه شما سپاسگزارم كه به اين مراسم تشريف آورديد. نیم قرن 
قبل و در سال 1349 كه دانش��جو بودم و مشتاق نمايش و سینما، 
شنیدم كه خانم خجسته كیا نمايش��ي مذهبي را اجرا خواهد كرد. 
با اشتیاق به ديدن اين نمايش رفتم كه نامش »عبادتي بر زندگي 
منصور حالج« بود. اولین بار رضا رويگري ج��وان را آنجا ديدم كه 
با صدايي رسا منطق الطیر حالج را مي خواند. گفتند او از بچه هاي 

تجريش است. خانم خجس��ته كیا يكي از برجسته ترين هنرمندان 
ايران است و ايشان ارادت ويژه اي به رضا رويگري داشت. 

وي ادامه داد: چند س��ال بعد در كارگاه نماي��ش، »گلدونه خانم« 
را با بازي رض��ا رويگري ديدم. اين دو نمايش��نامه ُم��درن بودند؛ 
نمايش هايي كه بازيگران روح و جسمش��ان را توأم��ان در مقابل 
تماشاگران به نمايش مي گذاشتند. در ادامه »مش رحیم« را ديدم. 
در نمايش »ناگهان هذا حبیب اهلل، مات في حب اهلل، هذا قتیل اهلل، 
مات بسیف اهلل« نوشته عباس نعلبنديان بود كه باز هم رضا رويگري 
در آن بازي مي ك��رد؛ رويگري در اين نمايش س��وره الرحمان را با 

صدايي زيبا و جذاب مي خواند. 
رئیس هیئت مديره خانه س��ینما گفت: رضا رويگري در تمام اين 
سال ها با تمام وجودش هنر و بازيگري را تجربه كرده است. امیدوارم 

سايه رضا رويگري همچنان بر سر ما باشد. 
محسن شايانفر، تهیه كننده حوزه سینما ديگر سخنران اين مراسم 
بود. شايانفر در صحبت هايش گفت: خوانندگي اش را شنیده بوديم 
و در بازيگري هم بهترين بود. در نمايش حالج بیشتر رضا رويگري 
را شناختم. بسیار بازيگر خوش قدم و فروتني بود. در سینمايي ماه 
عسل دنبال رضا رويگري بودم. شب فیلمنامه را به او دادم و خواند 
و فردا صبح سر ضبط رفتیم. او سوپراستار بود، اما ارتباط گرفتن با 
او خیلي راحت شكل مي گرفت. در شكل گیري همكاري ها، مسائل 
مالي آخرين بحث بود. در ادامه فیلمي براي حاضران پخش ش��د 
كه حاصل گفت وگوي كیهان ملكي با رضا رويگري و همسرش بود. 
در بخش ديگري از اين مراسم، باز هم ساالر عقیلي به اجراي آهنگي 

ديگر پرداخت.

    تلويزيون

    تجسمی

 كارگاه بين المللي پوستر وحدت
با عنوان »قدس االمه« افتتاح شد

مراس�م افتتاحي�ه كارگاه بين الملل�ي طراح�ي پوس�تر وح�دت 
ب�ا موض�وع فلس�طين مح�ور وح�دت جه�ان اس�الم برگزار ش�د. 
مراسم افتتاحیه كارگاه بین المللي طراحي پوستر وحدت با موضوع فلسطین 
محور وحدت جهان اسالم و شعار »قدس االمه« با حضور 30 هنرمند از 10 
كشور مختلف برگزار شد. در اين مراسم كمیلي، دبیر اتحاديه بین المللي امت 
واحده از برگزاركنندگان اين رويداد ضمن خیرمقدم به میهمانان اين كارگاه 
گفت: دو سال قبل وقتي ترامپ اعالم كرد كه فلسطین پايتخت اسرائیل است، 
چنین كارگاهي را در مش��هد اجرا كرديم. با توجه ب��ه خرابكاري هايي كه در 
كشور انجام مي شود، بخشي از اين جنگ ها در كنار امنیتي و اقتصادي بودن، 
فرهنگي است كه در اين شرايط بايد توجه داشت مادر فتنه گري ها كیست و 
برگزاري اين اتفاقات هنري مي تواند كمك كننده باشد، بايد اين را گفت كه 

فلسطین تنها نقطه عملي وحدت مسلمین است. 
در ادامه مراسم حجت االسالم قمي، رياست سازمان تبلیغات اسالمي كشور 
گفت: استادي داشتیم، تعبیر حكیمانه اي را مكرر از او مي شنیديم كه اسالم 
راهي از میان راه ها نیست. اسالم تنها راه است و وقتي مي شود صراط مستقیم. 
س��طر به س��طر كتاب مقدس قرآن تأيید مي كند جامعیت و عدالت را. اگر 
مسیري براي انساني ذوابعاد تعبیه شده باشد، قطعاً يك مسیر جامعي است. 
وي افزود: يك سنجه تحقق اس��الم واقعي آزادسازي فلسطین است. هر قدر 
برايش هزينه داده ايم كم است و از اين معیار نمي شود، گذشت و اين صحبت ها 

جديد نیست اما بايد بدانیم.

واكنش به برداشت هاي رسانه اي از يك ادغام سينمايي 

ادغام فجر انحالل نيست، آدرس غلط ندهيد
جشنواره بين المللي فيلم فجر قطعاً از سال آينده با در نظر گرفتن راهبردهاي ملي و جهاني 

براي تقويت سينماي ايران و بازاريابي منطقه اي و بين المللي برگزار مي شود
مدي�ركل روابط عمومي س�ازمان س�ينمايي ب�ا تأكيد بر 
اينكه جش�نواره جهاني و ملي به صورت يكپارچه برگزار 
مي شود، در پاس�خ به برخي حواشي و شيطنت هاي ايجاد 
ش�ده در فض�اي مج�ازي مي گويد: اي�ن ادغام ب�ه معني 
انحالل نبوده و تغيير تقويم زمان�ي برگزاري هم به معناي 
خروج جشنواره از »فياپف« نيس�ت، آدرس غلط ندهيد. 
به گزارش »جوان« يزدان عش��یري، مديركل روابط عمومي 
سازمان س��ینمايي و مشاور رئیس سازمان با اش��اره به اينكه 
جشنواره جهاني فیلم فجر منحل نمي ش��ود، درباره ادغام دو 
جش��نواره ملي و جهاني فیلم فجر گفت: قرار است دو رويداد 
جشنواره ملي و جش��نواره جهاني فیلم فجر از سال آينده به 
صورت همزمان و به صورت يكپارچه برگزار ش��ود و خبري از 

انحالل آن نیست. 
او با بیان اينكه وجهه بین المللي و جهاني سینماي ايران براي 
مديريت سازمان سینمايي اهمیت دارد، تأكید كرد: راهبردهاي 
بین المللي س��ینما و ديپلماس��ي فرهنگي به طور قطع، براي 
مديريت سازمان سینمايي در اين دوره از اهمیت بسیار زيادي 
برخوردار است. طرح يكپارچه س��ازي و ايجاد ساختار اجرايي 
منسجم با هدف تقويت و گسترش مناسبات بخش بین الملل 
جشنواره و برگزاري باشكوه آن در كنار جشنواره ملي به مثابه 

راهبردي ترين رويداد هنري سال كشور است. 
عشیري نس��بت به حواش��ي ايجاد ش��ده در فضاي مجازي و 
گزارش هايي كه برخي از رسانه ها با تكیه بر انحالل جشنواره 
جهاني فیلم فجر منتش��ر كرده اند، واكنش نشان داد و گفت: 
متأس��فانه از ديروز در فضاي مجازي، برخ��ي از واژه انحالل 
اس��تفاده مي كنند ك��ه در حقیقت دارند ب��ا آدرس غلط نعل 
را وارون��ه مي زنند. احتم��ال مي دهم كه از س��ر ناآگاهي و نه 
غرض ورزي است. جشنواره جهاني فجر منحل نشده و نخواهد 
شد و تغییر تقويم زماني جشنواره با حفظ عضويت در فیاپف، 
قابل پیگیري اس��ت. در همین دو س��الي كه پاندمي كرونا در 
جهان شیوع پیدا كرد، شاهد تغییر تقويم برگزاري مراسم هاي 
مختلف بوده ايم، بنابراين نمي شود تغییر زماني يك جشنواره 

را انحالل آن رويداد قلمداد كنیم. 
وي بیان كرد: جشنواره بین المللي فیلم فجر از سال 1401 قطعاً 
با برنامه ريزي دقیق تر و در مقیاس بزرگ تر و با در نظر گرفتن 
راهبردهاي ملي و جهاني براي تقويت سینماي ايران و بازاريابي 

منطقه اي و بین المللي برگزار مي شود. 
مدير روابط عمومي سازمان سینمايي نیز با اشاره به اينكه اين 

ادغام درخواست بس��یاري از اعضاي خانواده بزرگ سینماي 
كشور بوده اس��ت، گفت: خوش��بختانه عالوه بر نظرسنجي، 
ارزيابي و بررس��ي كارگروه جش��نواره ها، بايد گف��ت كه اين 
مطالبه اي بوده اس��ت كه طیف گس��ترده خانواده س��ینما و 
س��ینماگران از س��ال 1396 و 1397 داش��ته اند. نامه ه��ا و 
بیانیه هاي فراواني از طرف اصناف محترم س��ینمايي منتشر 
شد و يكصدا درخواس��ت آنان اين بوده كه اين دو جشنواره با 
يكديگر به صورت يكپارچه برگزار شود، حتي چهره هايي مانند 
»مجید مجیدي« كه يك چهره بین المللي سرشناس است از 

ناكارآمدي اين جداسازي صحبت مي كنند. 
مشاور رئیس سازمان س��ینمايي گفت: همه اين بررسي هاي 
صورت گرفته باعث ش��ده است س��ازمان س��ینمايي به اين 
جمع بندي برسد كه اين دو جشنواره به صورت واحد و يكپارچه 
و همزمان خصوصاً با توجه به حضور مهمانان خارجي سیاسي، 
فرهنگي و اجتماعي و همین طور رس��انه اي از سرتاسر جهان 
در كش��ور به دلیل ايام دهه فجر انقالب برگزار شوند. در دوره 
قبل از جداسازي اين رويداد س��ینمايي، به اذعان بسیاري از 
سینماگران و كارشناس��ان، ظرفیت و امكان معرفي تولیدات 
داخلي به میهانان حاضر در جشنواره مهیاتر بوده است، البته 
ترديد نكنیم كه عزيزان میركريمي، عسگرپور و رضاداد در ادوار 
برگزاري اين جشنواره زحمات بسیاري كشیدند و قطعاً، از نتايج 

تجربیات آن عزيزان در ساختار جديد استفاده خواهد شد. 
وي در پايان بیان كرد: حواس��مان باشد به اش��تباه با استفاده 
از كلیدواژه ه��اي غلط مانن��د »انحالل« به برخ��ي جريانات 
ضدايراني آدرس ندهیم. با همفكري و خردجمعي و با كمك 
دبیران پیش��ین فجر جهاني و مديران خبره عرصه بین الملل، 
مزيت هاي نسبي اين رويداد س��ر جايش مي ماند، مگر اينكه 
برخي با غرض ورزي و شیطنت هاي ژورنالیستي بخواهند آب 

به آسیاب دشمن بريزند.


