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اس�راف کننده س�ه نش�انه 
دارد: آنچه در ش�أنش نيست 
خري�داری می  کن�د، آنچ�ه 
در شأنش نيس�ت، می پوشد 
و آنچ�ه در ش�أنش نيس�ت، 

می  خورد.

خص�ال، ص ۱۲۱- تفس�ير 
نورالثقلين، ج يک، ص۲۷۷

از ۲۲ بهمن تا فتح خرمشهر در شانزدهمين دوره حراج تهران
ش�انزدهمين دوره ح�راج ته�ران ب�ا آث�ار متنوعی از 
عکاس�ان جنگ و هنرمن�دان انقالب برگزار می ش�ود.

به گزارش »جوان«، ش��انزدهمین دوره حراج تهران با آثار 
متنوعی از عکاسان جنگ و هنرمندان انقالب، هشتم تیرماه 

برگزار می شود.
   حسن روح  االمين با اثری از مجموعه عصيان 

حسن روح  االمین با یک اثر از مجموعه عصیان در شانزدهمین 
دوره حراج ته��ران حضور خواهد داش��ت. این اث��ر در اندازه 
121×201 سانتیمتر و با تکنیک رنگ روغن و اكریلیک روی 

بوم چکش خواهد خورد.
نقاشی های حسن روح االمین سرشار از مضامین دینی و مذهبی 
هستند كه با تأثیر از فضای نقاش��ی باروك و كالسیسم خلق 
شده اند. تركیب بندی، نورپردازی، پیکره سازی و رنگ آمیزی 
این آثار همگی ویژگی های هنر باروك را به یاد می آورند. نحوه 
برخورد وی با نقاش��ی آیینی حاكی از نگرش او به هنر دینی و 
شاخه ای اس��ت كه در دوران معاصر كمتر بدان پرداخته شده 
است. طراحی قوی و قدرتمند و تركیب بندی های سنجیده، 
آثارش را از آثاری با مضامین مشابه متمایز می كند. آثار او از زبان 

تکنیکی غنی و ویژگی های بصری خاصی برخوردارند.
روح االمین پیش تر تابلویی را با مضمون شهادت سردار قاسم 
سلیمانی خلق كرده بود كه به صورت گسترده در مراسم تشییع 
سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش در قالب پوستر تکثیر و 
توزیع شد. روح االمین، تابلو های متعددی درباره تاریخ اسالم، 
روز عاش��ورا و تاریخ انقالب اس��المی خلق كرده است. وی از 
جمله نقاشان پركار هنر انقالب به شمار می رود كه با استفاده از 
سبک »گوتیک« آثار متفاوتی را با مضمون اسالم و انقالب خلق 
كرده است. برخی از رسانه ها موفقیت روح االمین را كه در زمره 
هنرمندان انقالب اسالمی شمرده می شود نشانه ای از پتانسیل 

خوب هنر انقالب برای حضور در عرصه تجاری هنر دانسته اند.
پیش تر اما در چهاردهمین حراج تهران، تابلوی نقاشی حسن 
روح االمین با عنوان »عادیات« چکش خ��ورد. همچنین در 
دوازدهمین دوره حراج تهران تابلوی »مرگ رخش« از حسن 
روح االمین هفت برابر قیمت پایه به فروش رسید. حضور این اثر 
از مجموعه »عصیان« این هنرمند نویدبخش رشد بی نظیر بازار 

هنر مذهبی و انقالبی ایران از طریق این رویداد بود.
  »اعزام نيرو به جبهه ها، ميدان حر« در حراج تهران

امیرعلی جوادی��ان، عکاس برجس��ته جنگ با ی��ک اثر در 
شانزدهمین حراج تهران حضور دارد. این اثر با عنوان »اعزام 
نیرو به جبهه ها، میدان حر« با ان��دازه 100×180 كه چاپ 
فاین آرت روی بوم است و تاریخ خلق این اثر مربوط به سال 
1365 است.  جوادیان، كار عکاسی را در سال 1358 در حوزه 
هنری آغاز كرد و در سال 1360 به عنوان عکاس خبرگزاری 

جمهوری اسالمی ایران به جبهه های جنگ رفت و از همان 
زمان، جنگ موضوع اصلی عکس هایش شد. جوادیان تا سال 
1365 به طور مستمر در جبهه ها و عملیات جنگی چون فتح 

خرمشهر و فتح رمضان حضور داشت.
  پادگان عشرت آباد در روز پيروزی انقالب در حراج تهران 

محمود كالری با یک اثر در ش��انزدهمین دوره حراج تهران 
حضور دارد. این اثر با عنوان »پادگان عشرت آباد« و در اندازه 
130×300 سانتیمتر و چاپ اثر روی بوم است. تاریخ خلق اثر 
مربوط به سال 1357 است. اثر حاضر درست در روز پیروزی 

انقالب، 22 بهمن 1357 گرفته شده است.
    اثر کاظم چليپا نقاش برجسته انقالب 

كاظم چلیپا با یک اثر در شانزدهمین دوره حراج تهران حضور 
دارد. این اثر بدون عنوان و در ابعاد 170×190 س��انتیمتر و 
به قیمت 120تا 160 میلیون تومان چکش می خورد. كاظم 
چلیپا، برنده جایزه دس��ت خط زرین امام در سالگرد جنگ 
ایران و عراق و برنده قلم موی زرین جایزه ویژه و دیپلم افتخار 
شده  است. این نقاش مش��هور انقالب در دوره های پیشین 

حراج تهران حضور داشته است. 
   سعيد صادقی با آزادی فتح خرمشهر 

سعید صادقی بار دیگر با اثری درخشان با عنوان »آزادی شهر« 
كه مربوط به ساعاتی پس از فتح خرمشهر در سال 1361 است 
در شانزدهمین دوره حراج تهران حضور دارد. این اثر در اندازه 

120×200 است.
   ناصر پلنگی نقاش مشهور انقالب 

ناصر پلنگی، نقاش مشهور انقالب با اثری تحت عنوان نقوش 
فراموش شده شماره 5 در شانزدهمین دوره حراج تهران حضور 
دارد. این اثر در اندازه 120 ×177 سانتیمتر در تاریخ 1393 خلق 
شده است. دیوار نگاره مسجدجامع خرمشهر در زمان جنگ ایران 

و عراق از معروف ترین آثار ناصر پلنگی به شمار می رود. 
   همه برای صلح، صلحی برای همه

مرتضی گودرزی دیباج، هنرمند برجسته انقالب با یک اثر در 
شانزدهمین دوره حراج تهران حضور دارد. این اثر با عنوان »همه 

برای صلح، صلحی برای همه« در ابعاد 150 ×150 است.

 رده بندي سني فيلم ها 
حق الناس بدون متولي!

 سازمان سينمايي که از ديوان عدالت اداري براي رده بندي سني محصوالت نمايشي 
خلع يد شده بود، دوباره سراغ رده بندي رفته  است

مصطفي محمدي     دیده بان

    تجسمی

رئيس صدا و سيما به زندان قصر رفت
رئيس سازمان صدا و س�يما در بازديد از پش�ت صحنه سريال 
»آزادي مشروط« که اين روزها در زندان قصر در حال تصويربرداري 
اس�ت، در جريان مراحل مختلف توليد اين سريال قرار گرفت. 
به گزارش »جوان« به نقل از پایگاه اطالع رساني سیما، سریال 
»آزادي مش��روط« به كارگرداني مس��عود ده نمکي این روزها 
در زندان قصر در حال تصویربرداري اس��ت و داستانش روایت 
تالش هاي كادر درمان، پرستاران و فعالیت گروه هاي جهادي 
در مقابله با كرونا در قالب طنز است. پیمان جبلي در این بازدید 
گفت: مجموعه تلویزیوني »آزادي مشروط« یادآور كوشش ها 
و بردباري هاي روزهاي س��خت كروناست و نشان دادن و ثبت 
هنرمندان��ه همدلي مردم  و ت��الش كادر درم��ان و مجاهدت 
نیروهاي جه��ادي در این دو س��ال براي رس��انه ملي اهمیت 
بسیاري دارد.  جبلي همبستگي و همدلي در مواقع بحران را از 
ویژگي هاي منحصر به فرد ملت ایران توصیف كرد و گفت: این 
مجموعه در حافظه تاریخي ملت ایران ثبت خواهد شد.  رئیس 
رس��انه ملي ضمن قدرداني از مس��عود ده نمکي، گروه تولید و 
هنرمندان این سریال تصریح كرد: با تمام توان از گروه سازنده 
س��ریال حمایت مي كنیم و امیدواریم این گ��روه بتواند طبق 

زمان بندي پیش بیني شده كار را به سرانجام رساند. 
----------------------------------------------------

»نشاني گنج« به زودي دركتابفروشي ها
کتاب »نشاني گنج« نوشته فاطمه بهبهاني به زودي توسط 

انتشارات کتاب جمکران منتشر مي شود. 
به گزارش »جوان«، كتاب »نشاني گنج« نوشته فاطمه بهبهاني، 
داستان زندگي پسر نوجواني است كه در روزهاي جنگ رژیم بعث 
علیه ایران به یکباره و در شبي خانواده خود را در اثر بمباران از دست 
مي دهد و به دنبال اعضاي خانواده اش در زیر آوارها مي ش��ود؛ به 
زودي توسط انتشارات كتاب جمکران به چاپ مي رسد.  این كتاب 
حادثه اي واقعي است كه بر  اساس زندگي خانواده شهید قربانیان 
ساكن خیابان خاكفرج قم نوشته شده اس��ت. این كتاب كه براي 
گروه سني نوجوان نگارش شده است، به زودي در انتشارات كتاب 
جمکران به چاپ مي رسد و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. 
----------------------------------------------------

خروج آثار»حراج ملي« از كشور جرم است
وزارت مي�راث فرهنگي، گردش�گري و صنايع دس�تي در 
اعتراض به عرض�ه و فروش آثار تاريخ�ي در »حراج ملي«   
اعالم کرد: هي�چ مجوزي ب�راي اين حراجي از س�وي اين 
وزارتخانه صادر نش�ده و موضوع در حال بررس�ي اس�ت. 
به گزارش ایسنا، این حراجي كه  در هفتمین دوره برگزاري آن 40اثر 
هنري با عنوان كالسیک ایراني و اسالمي عرضه شد و 42میلیارد و 
424 میلیون تومان نیز فروش كرد، ب��ه خاطر عرضه و فروش بدون 
مجوز آثاري منس��وب به دوره هاي تاریخي  همچون صفوي و قاجار 
با واكنش وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي مواجه 
شده است.  مرتضي ادیب زاده � سرپرست اداره  كل موزه هاي كشور� 
 نیز در فضاي مجازي در واكنش به این حراجي، در حالي  كه هفتمین 
دوره آن پایان یافته و در دوره هاي پیشین نیز عرضه آثار تاریخي در 
این حراجي سابقه داشته است، نوشت: »هیچ گونه مجوزي از سوي 
اداره كل موزه هاي وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
براي حراج ملي صادر نشده است.  با توجه به قدمت و نفاست این آثار، 
خروج آنها از كشور ممنوع است و برابر ماده 561 مجازات اسالمي جرم 
محسوب مي شود.« مطابق ماده 561 قانون مجازات اسالمي هر گونه 
اقدام به خارج كردن اموال تاریخي � فرهنگي از كشور، هرچند به خارج 
كردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، عالوه  بر استرداد 
اموال، به حبس از یک تا سه س��ال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر 
قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم مي شود.  همچنین  براساس ماده 
هفدهم قانون میراث ملي، كساني كه بخواهند تجارت اشیای عتیقه را 
كسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه كرده باشند. همچنین 

خارج كردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد. 
----------------------------------------------------

 تشييع و تدفين احمد مهدوي دامغاني 
در حرم امام رضا

مراس�م تش�ييع و خاکسپاري 
پيک�ر احم�د مه�دوي دامغاني 
ف�ردا، در ح�رم ام�ام رض�ا )ع( 
در مش�هد برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش »جوان«، فریده مهدوي 
دامغان��ي، مترج��م و فرزن��د این 
نویسنده و پژوهشگر فقید با اعالم 
این خبر در صفحه شخصي  خود نوشت: » پیکر پاك پدر عزیزم 
در روز دوشنبه، ششم تیرماه 1401 در ساعت پنج بعد از ظهر، 
از بست نواب صفوي، در صحن كوثر، در حرم امن و مطهر ارباب 
و ولي نعمت شان حضرت علي بن موسي الرضا علیه السالم تشییع 
خواهد شد تا در س��راي ابدي اش بیارامد.  حضور شما عزیزان 
بزرگوار در این مراسم، موجب دلگرمي و تسکین خاطر بازماندگان 
آ ن مرحوم مغفور خواهد بود. متشکرم«.  احمد مهدوي دامغاني، 
نویسنده و پژوهشگر فقید متولد 13 شهریور 1305 مشهد بود 

كه 27 خرداد ماه در 95 سالگي در امریکا درگذشت.

در مراسم رونمايی از پوستر اين رويداد عنوان شد

برگزاری هشتمين جشنواره رسانه ای ابوذر با نگاهی نو  و جهت دهی هدفمندتر

   محمدصادق عابديني
رده بندي سني فيلم ها و محصوالت نمايشي، 
يک حق پذيرفته ش�ده در دنيا است، اما در 
ايران هنوز متولي قانوني آن مشخص نيست، 
در دوره اي س�ازمان س�ينمايي آيين نام�ه 
رده  بندي س�ني را تدوين و اجرا ک�رد که با 
مخالفت و ممانعت قوه قضائيه روبه رو ش�د. 
شوراي پروانه نمایش سازمان سینمایي براي 
ی��ک نمایش عموم��ي یک فیل��م محدودیت 
سني  15+سال قرار داده است، بازگشت مجدد 
سازمان سینمایي به رده بندي سني فیلم ها در 
شرایطي اس��ت كه جایگاه قانوني این سازمان 
براي انجام چنین كاري پیشتر از سوي دیوان 

عدالت اداري رد شده بود. 
رده بندي سني فیلم، كمک بزرگي به شناخت 
جامعه مخاطب مي كند. این رده بندي مخصوصاً 
به والدین این امکان را مي دهد كه از تماش��اي 
آثاري كه ب��راي كودكان و نوجوانان مناس��ب 
نیس��ت، جلوگیري كنند. آثاري كه بعضاً فاقد 
هر گونه تصاویر غیراخالقي هستند، اما از نظر 
مسائلي مانند خشونت، اس��تعمال دخانیات و 
به كارگیري الفاظ، تماشاي آن براي یک گروه 

سني مناسب نباشد. 
   صد سال حساسيت و قانون 

درست 100 سال پیش یعني در سال 1922 
كه سینما نه در این حد بزرگ بود و نه بسیاري 
از مردم به آن دسترسي داشتند، در سینماي 
امری��کا چن��د افتضاح اخالق��ي به ب��ار آمد و 
تهیه كنندگان س��ینما به فکر این افتادند كه 
بر فیلم ها باید نظارت بیش��تري انجام ش��ود. 
براي همین ویلیام هایز، رئیس پیشین سازمان 
پس��ت این كش��ور، به عنوان رئی��س اتحادیه 
تولید كنندگان و توزیع كنندگان فیلم انتخاب 
ش��د تا قوانیني را براي رده بندي سني فیلم ها 
بر اساس مس��ائل اخالقي تهیه و تدوین كند. 
از آن زمان تاكنون، چندب��ار قوانین رده بندي 
سني دستخوش تغییرات شده است و قوانین 
فعلي رده بندي در س��ینماي امریکا از س��ال 
1968 به بعد اعمال ش��ده و هنوز ه��م بنا بر 
ش��رایط روز، آیین نامه هاي موجود بازنگري و 

به روز رساني مي شود. 
در ایران با آنکه سابقه ورود سینما به بیش از یک 
قرن رسیده است، هنوز رده بندي سني بر اساس 
آیین نامه مدون و قانوني انجام نشده اس��ت. در 
جلس��ه دو هفته پیش ش��وراي پروانه نمایش 
س��ازمان س��ینمایي، فیل��م »س��تون 14« با 
رده بندي سني 15+ سال پروانه نمایش گرفت. 
این رده بندي ب��دون اعالم ضواب��ط رده بندي 
صورت گرفته اس��ت. هیچ گون��ه مرجعي براي 
شناخت دالیل رده بندي این فیلم وجود ندارد 
و س��ازمان س��ینمایي توضیحي براي آن ارائه 

نکرده است. 
»جوان« براي پیگیري روند رده بندي س��ني 
فیلم ها با دو تن از اعضاي شوراي پروانه نمایش 
تماس گرف��ت كه هیچ ك��دام حاضر ب��ه ارائه 
توضیحات در ای��ن خصوص نش��دند. تماس 
با روح اهلل س��هرابي، مدیر كل دفتر نظارت بر 
عرضه و نمایش فیلم و حبیب ایل بیگي، معاون 
ارزشیابي و نظارت سازمان سینمایي، بي نتیجه 

باقي ماند. 
   رده بندي سني با کدام پشتوانه قانوني؟!

س��ال 1398، س��ازمان س��ینمایي آیین نامه 
پیشنهادي رده بندي سني فیلم هاي سینمایي 
را منتشر كرد. در این آیین نامه مصادیق اعمال 
رده بندي سني فیلم ها مشخص شده بود و بنابر 
وجود هر ك��دام از آن مصادیق یک س��طح از 
رده  بندي براي فیلم ها اعمال مي شد. سازمان 
براي اجرایي ش��دن این آیین نامه، كارگروهي 
تش��کیل داد كه در آن چند چهره س��ینماگر 
حضور داشتند. آیین نامه پیشنهادي چند ماه 
بعد از انتشار، به صورت رسمي اجرایي شد، ولي 
در همان ماه هاي ابتدایي، دادستان كل كشور، 

جلوي فعالیت آن را گرفت. 
در آن زمان دادستاني كل كش��ور درخواست 
ابطال دس��تورالعمل رده بندي سني فیلم هاي 
سینمایي را به دیوان عدالت اداري داد و دیوان 
هم دس��تور توقف اجراي آن را ص��ادر كرد كه 
طبق قانون یکي از دالیلش این بود كه »حکم 
به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه 

صالح و به موجب قانون باشد.«

پس از توقی��ف ای��ن آیین نامه، دی��وان عالي 
عدالت اداري، نیز پرونده شکایت علیه سازمان 
سینمایي باز كرد. هیئت عمومي دیوان عدالت 
اداري پس از بحث و بررس��ي رده بن��دي آثار 
سینمایي با لحاظ قید اصل 138 قانون اساسي 
را ضروري دانست، اما تصویب ضوابط مربوطه 
را از شئون سازمان سینمایي خارج دانست و از 
بعد عدم صالحیت معاون وزیر و رئیس سازمان 
سینمایي در صدور ش��یوه نامه مذكور، مقرره 

مربوط را ابطال كرد. 
همچنین هیئت عمومي دیوان عدالت اداري، 
رعایت بندهاي 13 و 11 از م��اده 3 آیین نامه 
نظارت ب��ر نمایش فیل��م و اس��الید و ویدئو و 
صدور پروانه نمایش مص��وب هیئت وزیران را 
امري ضروري اع��الم كرد و ای��ن را بدان معنا 
دانست كه حتي اگر فیلم و آثار سینمایي حاوي 
صحنه هاي قتل، ش��کنجه، جنایت، تصاویر و 
اصوات ناهنجار نباشد، لزوماً به معناي تجویز 
تماشاي فیلم براي همه رده هاي سني نمي باشد 
و اصل رده بندي آثار سینمایي ضروري است. 
بنابراین تصویب ضوابط رده بندي توسط معاون 
وزیر و رئیس سازمان سینمایي خارج از حدود 

اختیارات است. 
   بازگشت سازمان سينمايي به رده بندي 

سني
با تغییر دولت و به تبع آن تغییر مدیران سازمان 
س��ینمایي، یزدان عش��یري، مدیر كل روابط 
عمومي سازمان س��ینمایي، در مصاحبه اي به 
آیین نامه قبلي رده بندي س��ني اش��اره كرد و 
گفت: »در كشور ما قانون مصوب مجلس براي 
سینما وجود ندارد، بلکه مالك آیین نامه هاي 
اجرایي مصوب هیئت وزیران اس��ت و تمامی 
دستورالعمل ها در وزارت ارش��اد باید منطبق 
بر آیین نامه هاي مصوب هیئت وزیران باش��د 
و ش��وراي درجه بندي این انطباق را نداشت. « 
عش��یري همچنین با دفاع از ابطالل آیین نامه 
قبلي و انحالل شوراي رده بندي تأكید كرد: »آن 
شورا از ابتدا وجاهت قانوني نداشت كه منحل 
شود و براساس ش��کایتي هم مطرح شده بود، 
دیوان عدال��ت اداري با رأي به س��لب اختیار 
س��ازمان در این زمین��ه، آن ش��ورا را منحل 

كرده است.«
وي درب��اره اعم��ال درجه بندي س��ني روي 
فیلم هاي سینمایي هم گفت: »این درجه بندي 
و تعریف ش��رایط اكران با نظر ش��وراي پروانه 
نمایش صورت مي گیرد و در شرایط فعلي تنها 

این شورا حق چنین اعمال نظري را دارد.«
عشیري درباره ساز و كار رده بندي سني فیلم ها 
در دوره جدید و مبناي قانوني آن هیچ توضیحي 
ارائه نکرده اس��ت و مشخص نیست خأل قانوني 
كه پی��ش از آن باعث ابط��الل آیین نامه قبلي 
شده بود، اكنون رفع شده است یا خیر! رده بندي 
سني فیلم هاي سینمایي یک حق براي مخاطب 
فیلم اس��ت، حقي كه متولي اعمال قانوني آن 

مشخص نیست. 
   جشنواره

هشتمين دوره از جشنواره رسانه ای ابوذر بر اين مبنا 
با نگاهی نو و جهت دهی هدفمندتر برگزار می ش�ود.

عباس محمدیان، مسئول سازمان بسیج رسانه با بیان این 
مطلب در حاشیه مراسم هشتمین دوره از جشنواره رسانه ای 
ابوذر گفت: مقام معظم رهبری در فرمایش��ات اخیرشان، 

مأموریت های مهمی را برای رسانه تعریف كرده ا ند.
وی ادامه داد: رسانه ها بر این اساس وظیفه دارند در گام 
دوم انقالب، وظیفه اصلی خود یعنی آگاه س��ازی جامعه 
برای حركت به سمت تعالی را به بهترین شکل ایفا كنند.

محمدیان تصریح كرد: هشتمین دوره از جشنواره رسانه ای 
ابوذر بر این مبنا با نگاهی نو و جهت دهی هدفمندتر برگزار 
می ش��ود و به صورت عملی ارتقای تولیدات رسانه ای در 

سراسر كشور را هدف قرار داده است.
وی با اشاره به لزوم امیدبخشی به جامعه خاطرنشان كرد: 
رسانه ها ظرفیت باالیی در بیان رخدادهای امیدبخش و 
پیشرفت های كش��ور دارند و اگر این ظرفیت به صورت 
حداكثری بالفعل ش��ود، شاهد خنثی ش��دن اقدامات 

ضدایرانی رسانه های معاند خواهیم بود.
مسئول سازمان بسیج رسانه گفت: ارتقای كمی و كیفی 
رس��انه ها به افزایش مرجعیت خبری آنها كمک شایانی 

می كند كه این امر یکی از اهداف جشنواره ابوذر است.
وی اظهار داشت: جشنواره ابوذر با ایجاد فضای رقابتی به 

دور از هیجانات كاذب موجود و سیاسی كاری های مرسوم، 
توان تعالی بخشی تولیدات رسانه ای را دارد و این امر یکی 

از مزیت های نسبی این جشنواره محسوب می شود.

محمدیان با بیان اینکه جش��نواره ابوذر ام��روز به بلوغ 
رسیده است، تصریح كرد: بی ش��ک ظرفیت های باالی 
این جشنواره، آن را به بزرگ ترین و فراگیرترین جشنواره 

رسانه ای كشور تبدیل كرده است.
وی بیان كرد: هش��تمین جشنواره رس��انه ای ابوذر در 
قالب های گزارش خبری، گ��زارش تحقیقی و تحلیلی، 
مصاحب��ه، یادداش��ت، س��رمقاله، تیت��ر، اینفوگرافی، 
موش��ن گرافی، عکس، كلیپ گزارش ویدیوئی، مستند 

ویدیوئی و پادكست برگزار می شود.
مسئول سازمان بسیج رسانه خاطرنشان كرد: محورهای 
هشتمین دوره از این جشنواره نیز »تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین«، »جهاد تبیین«، »پیوند رسانه و صنعت«، 
»مقابل��ه با آس��یب های اجتماع��ی«، »دس��تاوردهای 
انقالب اس��المی«، »بیانی��ه گام دوم انق��الب«، »امید و 
نشاط آفرینی«، »خانواده، جامعه و فرزندآوری« و »سبک 

زندگی ایرانی و اسالمی« است.
مراسم رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
با حضور سردار حسین س��المی فرمانده كل سپاه، سردار 
غالمرضا س��لیمانی رئیس سازمان بس��یج مستضعفین، 
حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران و جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه لشکری و 

مدیران رسانه برگزار شد.


