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امام صادق)ع(:
رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و 
اندوه و زهـد و بـی ميلی به دنيا 

سبب راحتی قلب و بدن است. 

)تحف العقول، ص 358(

هادي عسگري     ديده بان 

   محمدصادق عابديني
دوره جديد، دوره تحول در رسـانه ملي بر 
مبناي دو اصل هويت و عدالت گستري است. 
پیمان جبلي، رئیس س��ازمان صداوس��یما 
در مراس��م اختتامیه پنجمین جش��نواره 
تلويزيون��ي مس��تند ب��ر تحول آفريني در 
اين س��ازمان تأكید كرد و گف��ت: »مبناي 
تحول رسانه ملي بر اساس دو اصل هويت و 
عدالت گستري است. هر دوي اين عبارات و 
اين سرفصل هاي بزرگ نتیجه تاريخ پرفراز 
و نشیب انقالب است كه بیش از 4۰سال از 

عمر بابركتش را شاهد بوده ايم.«
جبل��ي تصري��ح ك��رد: »انقالب اس��المي در 
سرزمیني منحصربه فرد در ايران و در جامعه اي 
بي نظیر با مردم وفادار و سربلند، ايران اسالمي 
را رقم زده است و هر دوی اينها خالصه زندگي 

مردم در دوره معاصر است.«
وي با بیان اينكه هويتي كه ايران را شكل داده 
همان هويتي است كه تمدن ايران اسالمي و در 
ادامه آن انقالب اسالمي را تشكیل داده است، 
گفت: »اين هويت سبب عدالت در زندگي مردم 
در دوران معاصر شده است، از اين رو چشم امید 
جامعه به محقق ش��دن و ديده شدن مصاديق 

عدالت در اين كشور است.«
رئیس رس��انه ملي در ادامه تأكید كرد: »آنچه 
از تقاطع مستند و ش��عار اصلي تحول در دوره 
جديد مي توان برداش��ت كرد، اين اس��ت كه 
مس��تند مي تواند نگاهي دقی��ق، مطالبه گر و 

روايتگر به هر دو حوزه داشته باشد.«
وي اف��زود: »ما هم ب��ا نگاهي عمی��ق، دقیق 
و نكته س��نج روبه رو هس��تیم و هم ب��ا نگاهي 
مطالبه گر و روايتگر به حوزه اي كه بايد عدالت 

از آن برخیزد و محقق شود.«
جبلي با تأكید بر اينكه مستند محدود به يك 
عرصه، س��رفصل و ژانر نیس��ت و در هنرهاي 
مختلف تجلي پیدا مي كند، گفت: »مس��تند 
در روايت، عكس، فیلم و هر عرصه اي كه چشم 

انسان مي بیند، حضور دارد.« 
رئیس رسانه ملي با بیان اينكه مستندساز، 
چش��م بینا و ديده باني وفادار ب��راي جامعه 
اس��ت، گفت: »او نگهبان وفاداري است كه 
به خوبي مي بین��د و درك مي كند، به خوبي 
تش��خیص مي دهد و اجزا و اليه هاي پنهان 
را كش��ف مي كن��د و به نماي��ش مي گذارد. 

مستندس��از از اين حیث جاي��گاه مقدس و 
ارجمندي را دنبال مي كند.«

  توصيف چهارگانه مقام معظم رهبري 
از صداوسيما

جبلي با اش��اره به چهار جاي��گاه مدنظر مقام 
معظم رهب��ري براي صداوس��یما عنوان كرد: 
»اصلي ترين تصويري كه همیشه از رسانه ملي 
داشتیم، تصوير دانشگاه بود. اينكه صداوسیما 
دانشگاه است بارها شنیده شده اما مقام معظم 
رهبري سه توصیف ديگر براي رسانه ملي مطرح 
نمودند.در كالم مقام معظم رهبري صداوسیما 
آسايش��گاه چش��م و روح براي بهره مندي از 
زيبايي هاست. دومین تعبیر، قرارگاه پراكندن 
امید و نشاط در جامعه و سومین مورد آوردگاه 

مبارزه با امواج تحريف و فتنه گري است.« 
وي افزود: »اين جايگاه ها كه مقام معظم رهبري 
به زيبايي در يك خط تحت عنوان صداوسیما 
توصیف كردند، جايي است كه مستندساز در 
آن سنگر دارد و در آن فعالیت مي كند. در اين 
توصیف هم در نقش آموزش��ي براي پراكندن 
اطالعات از تاريخ و تمدن، رويدادها و اتفاقات 
تلخ و شیرين صحبت شده  است و هم در جايگاه 
پراكندن امید و نشاط با جست وجو در اليه هاي 
امیدبخش زندگي انسان ها و از اليه هايي كه از 
چشم دور مانده، اين فضا توصیف شده  است.«

رئیس رس��انه ملي در اين مراس��م از شهداي 
مستندساز ياد كرد و گفت: »در آوردگاه مبارزه 
با تحريف و فتنه گري چه بسیار مستندسازاني 
كه جان خ��ود را در اين عرصه گذاش��تند و از 
جواني و س��رمايه وجودش��ان ب��راي مقابله با 

تحريف گذشتند.«
وي افزود: »در هر چهار جايگاه كه در لسان 
مقام معظم رهبري در توصیف صداوس��یما 
آمده، مستندس��از صاحب اي��ده و صاحب 

سخن است.«

جبل��ي در پیان س��خنانش براي ش��فاي نادر 
طالب زاده هنرمند پیشكس��وت و مستندساز 
صاحبنام كش��ورمان كه مدتي است در بستر 

بیماري است، آرزوي شفاي عاجل كرد. 
   تلويزيون حامي مستند است

حمیدرضا ش��اه آبادي، معاون سیما در مراسم 
اختتامیه جش��نواره تلويزيوني مستند گفت: 
»قال��ب مس��تند از بهتري��ن و پرنفوذتري��ن 
قالب هاست و خدا را شكر تلويزيون در اين چند 
سال حامي آنها و وسیع ترين حوزه و قوي ترين 
پايگاه براي نشر و پخش آثار مستند بوده است. 
ما خوش��حالیم از اين ظرفیت در برنامه سازي 
استفاده مي ش��ود. بايد كمك كنیم اين فضا را 

بهتر از گذشته پیش ببريم.«
شاه آبادي اضافه كرد: »آنچه به دنبالش هستیم 
اين اس��ت كه با نگاه بومي و از پايگاه وطني و 
خاستگاه ديني آثاري در تراز جهاني خلق شود 
و االن به آن رسیده ايم، مستندهاي ما عمق دارد 
و صداقت و راستي و نزديكي به ذهن مخاطب 
در اين آثار ديده مي شود و براي مخاطب بیش 
از هر بخش ديگري باورپذير اس��ت. شايد در 
بخش هاي ديگر نمايشي مخاطب بیشتر داشته 
باش��یم اما باورپذيري اين حوزه بس��یار مهم 

است.«
   برگزيدگان جشنواره مستند

در آيین اختتامیه پنجمین جشنواره تلويزيوني 
مس��تند، برگزيدگان در بخش ه��اي مختلف 

معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند. 
در بخش بهترين مستند كوتاه مردمي، فاطمه 
صافي براي مستند »زندگي لیال« برگزيده شد. 
در بخش بهترين مس��تند نیمه بلند مردمي، 
تنديس جشنواره به مس��تند »قصه آق گل« 
ب��ه تهیه كنندگي بهم��ن ابراهیمي رس��ید. 
مستند »آدور« به تهیه كنندگي محمدصادق 
اسماعیلي عنوان بهترين مستند بلند مردمي 
را به دست آورد. جايزه بهترين فیلمبرداری به 
مستند »قصه آق گل«، جايزه بهترين تدوين 
به مستند »قطعه 19«، جهايزه بخش صدا به 
مستند »چشم ها و دس��ت ها« و جايزه بخش 
بهترين پژوهش ب��ه »طاهر« رس��ید. جايزه 
ويژه هیئ��ت داوران به مس��تند »بازگش��ت 
دوباره« س��اخته فرهاد ورهام تعلق گرفت. در 
بخش بهترين كارگرداني مستند كوتاه »حاج 
ابوالقاسم قناد و پسران« برگزيده شد. تنديس 
جشنواره در بخش كارگرداني مستند نیمه بلند 
به »آسك« س��اخته مهدي زمان پوركیاسري 
رسید. جايزه بهترين كارگرداني مستند بلند 
به فیلم »خانه اي براي تو« به كارگرداني مهدي 
بخشي مقدم تعلق گرفت. در بخش ويژه كرونا، 
»قطع��ه 19« به كارگرداني مس��عود دهنوي 
صاحب تنديس جشنواره شد. همچنین جايزه 
ويژه دبیر جشنواره به مستند »قصه آق گل« 

تعلق گرفت. 
اختتامیه پنجمین جشنواره تلويزيوني مستند 
با حضور حمید  شاه آبادي معاون سیما، محسن 
يزدي دبیر جشنواره، جمعي از مستندسازان و 
اهالي رسانه در مركز همايش هاي صداوسیما 

برگزار شد.

رئيس رسانه ملي در اختتاميه جشنواره تلويزيوني مستند مطرح کرد

 رسانه ملی را قرارگاه امید و نشاط
و مبارزه با امواج تحریف می خواهیم

جبلی: اصلی ترین تصویری 
ک��ه همیش��ه از رس��انه ملی 
داش��تیم تصوی��ر دانش��گاه 
ب��ود. اینک��ه ص��دا و س��یما 
دانشگاه است را بارها از مقام 
معظ��م رهب��ری ش��نیده ایم

    کتاب

     بازتاب

با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر

جايزه شهيد اندرزگو برگزيدگانش را شناخت
    سيدمرتضي ذاکر

دوميـن دوره جايـزه شـهيد سـيدعلي اندرزگـو بـا 
حضـور وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامي و جمعـي 
از اهالـي فرهنـگ و ادب، در مجموعـه فرهنگي شـهداي 
انقـاب اسـامي بـا معرفي نفـرات منتخـب برگزار شـد. 
به گزارش »جوان« در بخش روايت تاريخ از بین سه كتاب »رضا نام 
تا رضاخ��ان«، »روز آزادي زن« و »گوهر صب��ر«، كتاب »رضا نام تا 
رضاخان« توانست بیش��ترين آراي هیئت نخبگاني را دريافت كند. 
هدايت اهلل بهبودي در »رضا نام تا رضاخان« ب��ا بهره گیري از قالب 
زندگینامه نويسي و به  شكل سال شمار، روايتي جامع را از زندگي رضا 
پهلوي از دوره تولد تا كودتاي سوم اسفند1299 و تبديل رضاخان 
به فرمانده نظامي كودتاي 1299 ارائه كرده است. اين اثر را انتشارات 
مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سیاسي منتشر كرده است. در بخش 
كودك و نوجوان پن��ج كتابي كه نامزد اي��ن دوره بودند، عبارتند از: 
»تونل سوم«، »جايي آن طرف پرچین«، »رد انگشت هاي اصلي«، 
»سلفي با خرابكار« و »گزارش هاي امیر، پسر عاشق«. هیئت نخبگاني 
دومین دوره جايزه شهید اندرزگو بیشترين آراي خود را به دو كتاب 
»تونل سوم« نوشته فاطمه الیاسي از انتشارات شهید كاظمي و »رد 
انگشت هاي اصلي« نوشته حسین قربان زاده از انتشارات سوره  مهر 

اختصاص داد و اين دو اثر منتخبان اين بخش معرفي شدند. 
داوران بخش داستان بلند و رمان بزرگس��ال از بین آثار ارسال  شده 
به دبیرخانه، پنج كتاب »بي نام پدر«، »تشريف«، »جامانده از پسر«، 
»چهل و يكم« و »ماتي خان« را منتخبان هیئت داوري دومین دوره 
جايزه شهید اندرزگو در بخش »داستان بلند و رمان بزرگسال« معرفي 

كردند. در اين میان، رمان »تشريف« نوشته علي اصغر عزتي پاك از 
انتشارات شهرستان ادب و »ماتي خان« نوشته عبدالرحمن اونق از 
انتشارات س��وره  مهر انتخاب نهايي نخبگان اين بخش شدند. بنا بر 
اعالم دبیرخانه جايزه شهید اندرزگو، در اين دوره به نويسندگان آثار 
منتخب يك لوح تقدير به همراه 22۰میلیون ريال جايزه نقدي و به 
نويسندگان تمامي آثار نامزدشده يك لوح تقدير به همراه 5۰میلیون 
ريال جايزه نقدي اهدا شد. در اين دوره براي اولین بار در تاريخ نشر 
كشور، به سه اثر از بین آثار ارسال شده »جايزه ويرايش كتاب« اهدا 
شد. بر اساس اعالم هیئت داوران جايزه شهید اندرزگو، ندا ابن علي 
ويراستار كتاب »تشريف«، فاطمه مرادي ويراستار كتاب »سلفي با 
خرابكار« و نرجس توكلي ويراستار كتاب »روز آزادي زن« برگزيدگان 
»جايزه ويرايش كتاب« ش��دند. در بخش ديگري از اين مراس��م از 
تالش هاي منصور انوري براي نگارش رمان 12جلدي »جاده جنگ« 
كه بخشي از تاريخ پرفراز و فرود كشور را از آغاز جنگ جهاني دوم تا 

پايان جنگ تحمیلي روايت مي كند، تقدير به عمل آمد.

  تخصیص كاغذ به ۱۲۲ ناشر 
تصویب شد

با انتصاب اعضـاي کميته تخصيص، توزيـع و نظارت بر 
کاغذ از سـوي معاون امـور فرهنگـي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسـامي، اولين جلسـه اين کميته تشكيل شد و 
درخواست ۱۲۲ناشر براي دريافت کاغذ به تصويب رسيد. 
با انتص��اب اعضاي كمیته تخصیص، توزي��ع و نظارت بر 
كاغذ از س��وي معاون ام��ور فرهنگ��ي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، اولین جلسه اين كمیته دوشنبه شب در 
محل خانه كتاب و ادبیات ايران تشكیل شد و درخواست 
122ناش��ر براي دريافت كاغذ به تصويب رسید. مراحل 
توزيع موارد مصوب نیز با فوري��ت در هفته جاري انجام 

خواهد شد. 
.......................................................................................................

درگذشت پیشكسوت موسیقي 
بختیاري در سن ۹۵ سالگي

درويش علـي فتحي پـور از نوازنـدگان پيشكسـوت 
موسـيقي بختيـاري در سـن ۹5سـالگي بـر اثـر 
ابتـا بـه بيمـاري ريـوي دارفانـي را وداع گفـت. 
به گزارش مهر، يوس��ف قناتي، فیلمس��از كه چندي پیش 
فیلم مس��تندي از اس��تاد فتحي پور را تولید كرده بود، خبر 
درگذشت اين استاد موسیقي را اعالم كرد و گفت: متأسفانه 
درويش علي فتحي پور باسابقه ترين نوازنده كرنای بختیاري 
متولد شهر مسجد س��لیمان در آستانه يك قرن زيستن روز 
شنبه ششم آذرماه بر اثر بیماري ريوي در شهر اهواز دار فاني 

را وداع گفت. 
.......................................................................................................

 تولید ۳۶ عنوان اسباب بازي 
در كانون پرورش فكري 

بيـش از 3۶ عنـوان سـرگرمي و اسـباب بازي در سـه 
سـال گذشـته از سـوي کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانـان توليـد و بـه بـازار عرضـه شـده اسـت. 
اداره كل س��رگرمي هاي س��ازنده و بازي هاي رايانه اي 
كانون پرورش فكري با برگزاري روي��داد ملي ايده  آزاد 
اس��باب بازي و همچنین ايده  آزاد بازي ه��اي رايانه اي 
در زمین��ه تولید محصوالت س��رگرمي وي��ژه كودكان 
و نوجوانان در س��ال هاي اخیر پیش��رفت قابل توجهي 

داشته است. 
اين محصوالت در حوزه تولید اس��باب بازي در س��ال 9۷ و 
98، 12عنوان س��رگرمي به تعداد 121هزار و ۷۰۰ در سال 
1399، 14عنوان به تعداد 1۷4هزار و ۷8۰ و در سال 14۰۰، 

1۰عنوان و به تعداد 33هزار بوده است. 
همچنین س��رگرمي باغ ف��رش، كمي بزرگ تر، كلمه س��از 
انگلیس��ي، كتاب بازي كرم اندازه گیر، بردگیم میهمان هاي 
ناخوانده، كتاب پازل آهو و پرنده از ديگر محصوالتي است كه 

كانون در دست تولید دارد. 
بر همین اساس با توجه به تأكید مقام معظم رهبري در زمینه 
پیوست فرهنگي، كانون اقدام به تولید محصوالت جديدي از 

جمله اسباب بازي در اين حوزه داشته است. 
.......................................................................................................

 شهرك آزمایش 
گواهینامه بین المللي مي دهد

مدير صدور اسناد و مدارك بين المللي کانون جهانگردي 
و اتومبيلراني از راه اندازي دفتر جديد صدور گواهينامه 
رانندگـي بين المللـي بـا همـكاري پليـس راهنمايي 
و رانندگـي راهـور ناجا در شـهرك آزمايش خبـر داد. 
حوريوش عسكري با اعالم اين خبر گفت: اين دفتر در راستاي 
تسهیل و تسريع در ارائه خدمات شايسته به متقاضیان، فراهم 
 آوردن بیش از پیش رفاه حال مشتريان، ارتقاي سطح كمي و 
كیفي همكاري و تعامل بین كانون جهانگردي و اتومبیلراني 
و پلیس راهور ناجا و كاهش ترددهاي متقاضیان بین دفاتر و 
نمايندگي هاي صدور گواهینامه رانندگي بین المللي و پلیس 

راهور راه اندازي مي شود. 
.......................................................................................................

 نگاه »نیم نگاه« به كسب و كار زنان 
در فضاي مجازي

برنامه »نيم نگاه« که از شـنبه تا چهارشـنبه روانه آنتن 
راديـو سـامت مي شـود، بـه رفـع چالش هـاي حوزه 
سـامت مي پردازد و به مطالبات مـردم اختصاص دارد. 
برنامه نیم نگاه با هدف اعتمادسازي مسئوالن نسبت به رفع 
چالش هاي حوزه سالمت و پاسخ به مطالبات مردم تولید و 

و پخش مي شود. 
اين برنامه كه به مسائل و مش��كالت روز مردم در حوزه هاي 
مختلف س��المت مي پ��ردازد، از ش��نبه تا چهارش��نبه و از 
گروه هاي مختلف برنامه س��ازي راديو س��المت ساعت12 

روي آنتن مي رود.

 عضو شوراي پروانه ساخت و نمايش
 با اشاره به غيراستاندارد بودن بيش از ۹0 درصد فيلم هاي سينما: 

اوضاع سينماي ما از باغ هاي معلق بابل هم عجيب تر است
 بسياري از فيلم ها نسبتي با »ايران« و »ايرانيت« ندارند و سينماگران 
بايد از هاله اي که به دور خود پيچيده اند بيرون بيايند و مردم را ببينند

   مصطفي شاه کرمي
عضو شوراي پروانه سـاخت و نمايش فيلم هاي سينمايي 
در حالي که معتقد است به دليل ضعف ساختاري فيلم هاي 
سينماي ايران نبايد به ۹0درصد از فيلم هاي سينمايي پروانه 
نمايش داده شود، بروز برخي اتفاقات در سينماي کشورمان 
را از پديـده باغ هاي معلق بابـل هم عجيب تـر مي داند. 
سعید مستغاثي، منتقد سینما كه چندي پیش از سوي وزير 
ارش��اد به عنوان عضو ش��وراي پروانه نمايش و شوراي پروانه 
ساخت منصوب گرديد، در واكنش به اظهارات بیژن نوباوه وطن، 
نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس و يكي ديگر از اعضاي 
جديد شوراي پروانه س��اخت كه گفته بود »بیش از 3۰فیلم 
مس��ئله دار از كمیته ش��وراي نمايش مجوز نمايش گرفته اند 
كه در اين فیلم ها ارزش هاي اخالقي، انقالبي و ملي زير سؤال 
رفته است«، ضمن اشاره به اينكه آقاي نوباوه وطن تاكنون در 
جلسات شورا شركت نكرده است، به مهر مي گويد: آيین نامه 
فعلي شوراي نمايش از سال 82 هیچ تغییري نكرده و همین 
14بند بوده و ما بر اس��اس همین 14بند قانوني كه مرتبط با 
محتوا و ساختار آثار است، فیلم ها را مورد بررسي قرار مي دهیم. 
ما به  عنوان اعضاي شوراي پروانه نمايش فیلم هايي را كه ارائه 
مي شود، بر اساس آيین نامه اي كه مصوب هیئت وزيران در سال 

82 است، بررسي و طبق همان آيین نامه رفتار مي كنیم. 
عضو شوراي پروانه ساخت سازمان سینمايي در ادامه با تأكید بر 
اينكه ما همه سینمايي هستیم، يعني بحث اول ما سینماست، 
مي افزايد: به  عنوان منتقد سینما كه نزديك 5۰سال است فیلم 
مي بینم و در جريان س��ینماي روز دنیا و جشنواره ها هم قرار 
دارم، معتقدم بیش از 9۰درصد از تولیدات س��االنه سینماي 
ايران زير خط اس��تاندارد »س��ینمايي« قرار دارد. هر فیلمي 
اول بايد »سینما« باش��د. با دلیل و برهان معتقدم كه بیش از 
9۰درصد فیلم هاي ما فاقد بیان س��ینمايي و زير اس��تاندارد 
هس��تند. اگر نظر شخصي من باش��د، 9۰درصد اين آثار را رد 
مي كنم و نه به آنها پروانه س��اخت مي دهم و نه نمايش. اينها 
اساس��اً فیلم نیستند. فیلمس��ازي كه »ريتم« را نمي شناسد، 
اساساً فیلمساز نیست. اگر قرار است فقط »حرف بزنید«، برويد 
سخنراني كنید و مقاله بنويسید، كم خرج تر هم است. چرا وقت 
مردم را مي گیريد؟ اينكه مركز آمار در سال 98 اعالم كرد تنها 

5 تا 6 درصد مردم ايران به س��ینما مي روند و از پرفروش ترين 
فیلم استقبال مي كنند، به همین دلیل است كه اين فیلم ها قبل 
از هر چیز ديگر، اساساً »فیلم« نیستند. در درجه بعدي اين آثار 

نسبتي با »ايران« و »ايرانیت« ندارند. 
اين منتقد سینما با ابراز تأسف نسبت به فیلمنامه آثار سینمايي 
ادامه مي دهد: اغلب فیلم ها امروز »شعار« است. اغلب فیلمسازان 
ما »حرف« مي زنن��د به جاي اينك��ه چیزي را نش��ان دهند. 
فیلمنامه هايي هم ك��ه در اين مدت بررس��ي كرده ايم، اغلب 
»حرف« هس��تند. در فیلم ها هم چیزي به  عن��وان »تصوير« 
مشاهده نمي كنید، بیشتر سخنراني و نمايش راديويي است. اين 
»سینما« نیست. با اين وضعیت اين شوراها خیلي به فیلم ها رحم 
مي كنند كه اجازه مي دهند وارد شبكه توزيع شوند و اين مسئله 
موجب خسران سینمادار و تماشاگر مي شود، فقط تهیه كننده ها 
پول به جیب مي زنند! يكي از عجايب در دنیا همین است كه در 
سینماي ما قبل از اكران فیلم هم تهیه كننده پولش را به جیب 

زده است، اين پديده از باغ هاي معلق بابل هم عجیب تر است!
مستغاثي در ادامه اظهار مي دارد: خیلي بد است سینمايي با اين 
همه ادعاي جهاني و جايزه اسكار و كن، تنها 5درصد از مردمش 
فیلم هاي��ش را ببینند! آدم از اين ش��رايط ش��رم مي كند. بايد 
فیلم هاي قوي تری بسازيم و بیشتر به دغدغه هاي مردم بپردازيم. 
دغدغه هاي مردم آن چیزي نیس��ت كه فالن شبكه خارجي يا 
شبكه هاي اجتماعي مطرح مي كنند. بايد به بطن جامعه برويم. 
سینماگران بايد از هاله اي كه به دور خود پیچیده اند بیرون بیايند 
و مردم را ببینند. اي  كاش الاقل كتاب بخوانند و فیلم ببینند. 
خیلي از فیلمسازان ما كه من مي شناسم شان، افتخارشان اين 

است كه فیلم نمي بینند! الاقل برويد فیلم ببینید!

     رسانه

حجت االسام امرودي مطرح کرد

شكست غول هاي رسانه اي در وجهه سازي براي اسرائيل

رسـانه هاي غول پيكر جهان در مسير وجهه سـازي براي اسرائيل 
شكست خوردند. 

حجت االسالم میثم امرودي، رئیس سازمان فرهنگي-هنري شهرداري 
تهران در نشستي كه به مناسبت روز جهاني همبستگي با ملت فلسطین 
در سفارت فلسطین برگزار شد، عنوان كرد: از همه مجموعه هاي فعال 
در عرصه حمايت از فلسطین و نمايندگان گروه هاي مقاومتي فلسطین از 
جمله دو جنبش حماس و جهاد اسالمي تشكر مي كنم. امام)ره( فرمودند 
ببینید دشمن كجا را هدف قرار مي دهد، همان موقعیت را مورد حمايت 
قرار دهید. وي افزود: ماه نوامب��ر يادآور حوادث تلخي ب��راي آزادگان 
فلسطیني است. كساني كه هیچ گونه اشرافي بر قضیه فلسطین ندارند، 
خواستند اسرائیل را مشروعیت ببخش��ند و اين در سايه حمايت هاي 
انگلیس از اسرائیل با امضاي توافقنامه بالفور انجام شد، اما به  رغم همه 
تالش هاي غرب، ملت فلسطین بیدار و آگاه در مقابل اشغالگري ايستادند. 
ما هم از آزادگان جهان مي خواهیم كه در مقابل اين دش��من بايستند. 
علت نام نهادن اين روز )29 نوامبر( به نام همبستگي از ملت فلسطین نیز 

همین بود و در راستاي حمايت از حقوق ملت فلسطین انجام شد. 
رئیس س��ازمان فرهنگي- هنري تصريح كرد: يكي از چالش هايي كه 
در 3۰سال گذشته با آن روبه رو بوده ايم، تالش براي تبیین اسرائیل و 
تعريف ماهیت غده سرطاني بودن اين رژيم است. رژيم صهیونیستي 
مي خواست القا كند كه اين گونه نیست، ولي امروز چهره فلسطین و 
اسرائیل به شكل واقعي آن به دنیا نمايان شده است. رژيم صهیونیستي 
و همپیمانانش مجبور هستند اين وضعیت را با توان رسانه اي خودشان 
جبران كنند. وي ادام��ه داد: ما در جمهوري اس��المي ايران و انقالب 
اسالمي طعم شیرين مقاومت را چش��یده ايم. مقاومت در هر كجا كه 
مردمي بوده به پیروزي رس��یده اس��ت. اين روزه��ا نهادهاي مردمي 
در سرتاس��ر جهان حرف اول را مي زنند. ما ه��م بايد تالش كنیم اين 
رسانه هاي غول پیكر صهیونیس��تي را به كمك همین شبكه جهاني 
از پاي دربیاوريم. حجت االس��الم امرودي توضی��ح داد: اين خرده ريز 
كشورهايي كه به اصطالح دم درآورده اند، بايد در مقابل اذهان عمومي 
جواب پس بدهند. اين فلسطیني را كه از بس��یاري كشورهاي غربي 
تاريخچه طوالني تر و غني تري دارد، كشورهاي غربي چگونه مي توانند 
اين حق و تاريخچه را ناديده بگیرند؟ اينكه اينها به گروه هاي فلسطیني 
لقب تروريس��ت مي دهند و تالش دارند جاي ش��یطان و ش��هید را با 

يكديگر عوض كنند، همیشه به همین شكل باقي نخواهد ماند. 
رئیس س��ازمان فرهنگي- هنري در پايان گفت: ملت فلس��طین تنها 
نیست، نه تنها در يمن، نه تنها در لبنان و عراق و سوريه و ايران بلكه در 
دنیا حمايت هاي مردمي وسیعي در پشتیباني از ملت فلسطین تشكیل 
شده است. امروز ديگر پیروزي مردم فلسطین آرزو نیست، امري عیني 

است كه محقق شده است. 

    سينما

فعاليت سينماها به حالت عادي بازگشت 
لغو محدوديت هاي کرونايي براي سينماها
پس از دو سال کرونايي محدوديت هاي 50درصدي سينماها لغو شد. 

به دنبال نشست مشترك رئیس سازمان سینمايي و محسن فرهادي، معاون 
فني سالمت محیط وزارت بهداش��ت امكان فعالیت عادي براي سالن هاي 
سینما فراهم شد. محمد خزاعي، رئیس س��ازمان با اشاره به افزايش ظرفیت 
بسیاري از مشاغل و صنوف و مطالبه خانواده سینما و مردم گفت: اواخر هفته 
گذشته جلسه اي با معاون فني سالمت محیط وزارت بهداشت در محل سازمان 
سینمايي داشتیم و توضیح داديم كه بسیاري از مردم، مديران سالن هاي سینما 
و صنوف تقاضا كردند با توجه به فروكش كردن كرونا در پي واكسیناس��یون 
سراسري شرايطي فراهم شود تا محدوديت سقف ظرفیت 5۰درصدي براي 
بلیت فروشي در سالن هاي سینما برداشته شود. وي ادامه داد: با توجه به اين 
درخواست و مذاكره، نشست هايي را هم نمايندگان سازمان سینمايي با وزارت 
بهداشت انجام دادند كه سرانجام با هماهنگي ستاد ملي مبارزه با كرونا و وزارت 

بهداشت موافقت شد فعالیت سالن هاي سینما به حالت عادي برگردد. 
رئیس سازمان سینمايي عنوان كرد: بر اساس اين تصمیم تمامي سالن هاي 
سینما با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي مي توانند از ظرفیت خود براي 
بلیت فروشي استفاده كنند. بديهي اس��ت پروتكل هاي بهداشتي همچنان 
بايد از طرف سینماداران و مخاطبان سینما رعايت شود. خزاعي بیان كرد: 
امیدواريم تصمیم جديد باعث شود تا دوباره سالن هاي سینما به رونق گذشته 
بازگردد و بخشي از ضررهاي ناشي از همه گیري كرونا در دوساله اخیر جبران 
شود. الزم بود مانند بسیاري از مشاغل و كسب و كارها سینماداران هم بتوانند 

به فعالیت عادي برگردند و از ظرفیت سالن ها استفاده كنند.


