
حكمت

  | روزنامه جوان |  ش��ماره 5574 |  چهار ش��نبه 3 بهم��ن 1397 | 16 جم��ادی االول 1440 |  اذان ظهر: 12:16 | 
غروب آفتاب: 17:22 | اذان مغرب:41: 17 | نیمه شب شرعی:23:32 |      اذان صبح فردا: 05:43 | طلوع آفتاب فردا: 07:10 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

  احمد سيماي عراقي 
 به قول نیل پس��تمن منتقد بزرگ تلويزيون و 
آقاي تلويزيون خاموش، موضوع اين نیست كه 
رسانه ها برنامه هاي سرگرم كننده پخش مي كنند 
بلكه موضوع اين است كه رسانه ها همه چیز را 
به صورت س��رگرمي بیان مي كنند و اين گونه 
دين، اخالق، سیاست و انسانیت، همه و همه در 
چارچوب سرگرمي قرار مي گیرند و موضوعات 
مهم با اين رويكرد يعني سرگرمي هويت واقعي 
خود را از دست مي دهند. از رويكردهايي كه در 
صدا و سیما و ساير ش��بكه هاي خارجي مورد 
توجه قرار گرفته مسابقات تلويزيوني است كه 
در رسانه هاي خارجي فقط در قالب تلفن بانك 
بخت آزمايي و در ش��بكه هاي محدود و خاص 
به آن پرداخت مي ش��ود اما در تلويزيون ايران 
تقريبا تمام شبكه ها يك مس��ابقه تلويزيوني و 
تلفني دارند. در گذشته شركت در اين مسابقات 
به صورت نوبتي و قرعه كشي بود اما چند سال 
اس��ت كه رويكرد تلويزيون با توج��ه به خزانه 
تهي و دخ��ل و خرجي كه با ه��م نمي خواند و 
هزينه هاي چندصدمیلیاردي به سمت مسابقات 
پولي حركت كرده و در واقع نیروي محركه اين 
مسابقات از ش��انس به پول تبديل شده است. 
ارزش ها تغییر كرده و س��رگرمي تماش��اگر به 
گرفتن پول از او تبديل ش��ده اس��ت. در واقع 
هدف اصلي مس��ابقات تفنن  و سرگرمي بوده 
كه تبديل به كس��ب منفعت ب��راي تلويزيون 
شده است. مس��ابقات يك اسپانسر دارد كه در 
جديدترين اقدام جايزه را نقداً به حساب بیننده 
واريز مي كند و الزم نیست مثل نقي معمولي به 

صدا و سیما بروند و پكیج و زودپز بگیرند؟
 تن پ�روري و خوش خيالي ب�ه جاي كار 

و توليد 
به اين گزاره ها توجه كنید: اپلیكیش��ن، كارت 
به كارت، خريد سؤال، ش��ركت در قرعه كشي 
كه مدام توسط صدا و س��یما در تمام شبكه ها 
در حال بازتولید اس��ت. در واقع ساختار تولید 
مسابقات تلويزيوني دگرگون شده و صدا وسیما 

را تبديل به بزرگ ترين التاري كرده است. 
به واقع فقط بخش خبري است كه اسپانسر ندارد 
وگرنه تمام مسابقات، ويژه برنامه ها و سريال ها 
توسط اسپانسر تأمین مالي مي شود و اين باعث 
مي شود كه نگاه برنامه و محتوا و ساختار تولید و 

نگرش آن كه مي تواند فرهنگ ساز باشد دگرگون 
و باعث شود همه ما به قرعه كشي شرطي شويم و 
اين انگاره سازي و احتمال برنده شدن در قرعه 
كه احتماالً يك در میلیون نیس��ت باعث شود 
روي��ه كار و تولید جاي خود را ب��ه تن پروري و 
خوش خیالي بدهد و به كاركرد س��ینماي هند 
برسد. اصوالً كاركرد سینماي هند نقش مخدر 
و كنترل كننده جامعه اس��ت. نام برخي از اين 
مسابقات )برنده باش، نما به نما، پنج ستاره و...( 
همه و همه با يك اپلیكیشن و خريد سؤال سر 
و كار دارند و اگر شركت كننده خوان اول را رد 
كند تازه پول خود را به دس��ت مي آورد. روش 
مسابقات در اپلیكیش��ن هم تلفیقي از كنكور، 
گلدكوئیس��ت و ماروپله اس��ت.  ب��ه اين دلیل 
كه اغلب ش��ركت كنندگان به صورت جمعي 
هزينه هاي آن را تأمین مي كنند، از رويكرد هاي 
فاجعه بار آن نیز پرسیدن سؤال است كه با اين 
پول مي خواهي چه كار كن��ي كه من نمي دانم 
طراح اين سؤال كیس��ت، مانند پرسیدن شغل 

پدر از دانش آموزان است؟!
ش��ركت در قرعه كشي و مس��ابقه نظرسنجي 
و ussd ك��ه اغلب ب��ه يك اپلیكیش��ن وصل 
هستند و نیز يك ش��ماره گیر كه خالصه بايد 
به روش��ي هزين��ه را توجیه كنند ب��ا خود يك 
فرهنگ را گس��ترش مي دهد. جذابیت ها براي 
جذب مخاطب هم حاال محدود به  اس��تفاده از 
محمدرضا گلزار يا قرار ب��ا مخابرات يا تبلیغات 
ش��بانه روزي و وقت و بي وقت ش��ده است. اما 
سؤال اين است كه چرا صدا و سیما بايد به اين 
نقطه برسد و اسپانسر اين قدر گل درشت باشد 
كه حتي از موسس��ه ورشكسته نیز پول بگیرد، 
بعد بگويد با من نبوده با تهیه كننده بوده. اساسا 

ما ضامن موسسه مالي نیس��تیم يا اينكه علیه 
روزنامه ها ش��كايت طرح كند؛ موسس��ه اي كه 
مدير عامل آن در دادگاه كیفري يك محاكمه و 
محكوم شده است. واقعا صدا و سیما به كدامین 

سو رهسپار است. 
  اسپانسر چي داري؟

س��ال هاي گذش��ته يك فعال اقتص��ادي و از 
نزديكان دولت يازدهم گفته بود تلويزيون بايد 
اين التاري و بخت آزمايي را جمع كند اما با روي 
كار آمدن خود باعث شد كه اين رويه شديد شود 
و تمام برنامه هاي صدا و س��یما را در بر بگیرد. 
 آش آنقدر شور ش��ده كه كیومرث پوراحمد در 
جايي گفته فارابي به من مي گويد سرمايه گذار 
با خودت بیاور يا سیروس الوند كارگردان سینما 
در جايي عنوان كرده قباًل تهی��ه كننده به من 
مي گفت قصه چي داري االن مي گويد اسپانسر 

چي داري؟! 
اين رويك��رد البت��ه خیلي وقت اس��ت كه به 
تلويزيون سرايت كرده، جايي كه بايد دانشگاه 
عمومي باش��د در تمام برنامه ها، س��ريال ها و 
مسابقات به دنبال جذب منابع مالي است و به 
نوعي آنتن را به فروش مي رس��اند و انصافاً هم 
كه اجاره داده است. به واقع موتور پول در تمام 
اجزاي صدا و سیما تنیده شده است، به طوري 
كه يك سريال يا مسابقه و برنامه تولیدي بدون 
س��رمايه گذار بدون توجی��ه و معني مي نمايد 
اما اتفاقي ك��ه بايد رقم مي خ��ورد اين بود كه 
صدا و س��یما بايد با آينده پژوهي و نیازسنجي 
تبديل به رقی��ب و نظام كنترلي ش��بكه هاي 
مجازي مي شد، يعني اگر هر كسي خبري در 
فضاي مجازي خوانده و ش��نیده مرجع تأيید 
صدا و سیما باشد اما صدا و سیما با اين انفعال 
تبديل به سرعت دهنده و كاتالیزور شبكه سازي 
اجتماعي و تاثیر آنها بر جامعه ش��ده است. در 
فیزيك يك قانون است به نام بايستگي، انرژي 
و حال صدا و س��یما با اين رويكرد باعث شده 
كه فقط آدم ها و بازيگران به ن��ام تغییر كنند 
و چهره هاي تازه معرفي شود وگرنه رويكرد و 
محتوا و هدف سال ها تغییر كرده چون اساساً 
فكر و هدفي متعالي در جهت تقويت فرهنگ در 
اين پروسه نمي تواند غلبه پیدا كند. اينجاست 
كه از قول حافظ بايد گفت » فكر معقول بفرما«. 
يكي از مجريان گفته بود: اگر بودجه ما را كامل 
بدهند تمام برنامه ها بدون اسپانس��ر ساخته 
مي شود و اين حرف حكايت دو قورت و نیم را به 
ذهن متبادر مي كند. اصوالً قصه خودگراني و 
كسب درآمد به هر طريق نتیجه اي جز شرايط 
فعلي در صدا و سیما ندارد؛ شرايطي كه باعث 
شده صدا و س��یما تبديل به ماشین چاپ پول 
براي برخي و قمارخانه براي برخي ديگر شود. 
به راستي جايگاه صدا و سیما در سند استراتژي 
فرهنگي و اسناد باالدس��تي كجاست و چقدر 
توانسته به هدف نزديك شود و آيا اين نیست 
كه اساساً هدف و اس��تراتژي اسناد باالدستي 
فداي سر اسپانسر صداوسیما شده است. اين 
س��ازمان كي مي خواهد به يك نگرش جامع 
برس��د و اين را باور كند كه »پول را نمي توان 

خورد«. 

نگاهي به رشد مسابقات پول محور در رسانه ملي 

 این برنامه ها مردم را 
به کمای بخت و شانس فرو می برد!

  عليرضا حبيبي*
مظاهر و معارف واالي انقالب اسالمي ايران در ذات خود نمايش 
عزم و وحدت ملتي است كه پس از 40سال با سلیقه هاي مختلف 
ولي همدل و همراه براي اعالم حمايت و پش��تیباني از آرمان ها و 
دستاوردهاي گرانسنگ آن مناسكي شورآفرين و تماشايي را هر 

سال مي آفريند. 
امروز ديگر آن نهال سبزي كه باغبان خردمند و آينده نگر میهن، 
امام راحل عظیم الشأن از كوران پرحوادث تاريخ به سالمت غرس 
كرده، درختي 40 بهاره شده كه سرسبز و پر از شاخساران خدمت 
و پیشرفت براي ملت ايران و مس��تضعفان جهان بدل شده است. 
راديو در اين بهار 40سالگي از بهمن 1357 تا 1397 با عزمي راسخ 
و باوري مس��تحكم به اصول و بنیان هاي انق��الب و ظرفیت هاي 
كشور و دلبستگي هاي مردم مي كوشد تا اين مولود پربركت را كه 
از نهضتي مردمي با رهبري امام آغاز شده و اكنون با تدبیر داهیانه 
رهبر معظم انقالب اسالمي هدايت مي شود، به خوبي بازخواني و 
تبیین كند. تولید محتواي مناسب و جديد بر پايه منطق فكري و 
مشرب انقالب اسالمي، انديشه هاي امام خمیني)ره(، منويات رهبر 
معظم انقالب از جمله بصیرت افزايي، امید آفريني، دشمن شناسي، 
وحدت و همبس��تگي، اقتصاد مقاومتي، الهام بخشي با رويكردي 
خالقانه و روش هاي تعامل با نخبگان، انقالبیون و مفاخر انقالب، 

مردم و مسئوالن، خط مشي رسانه راديو بوده است. 
بر پايه همین خط مش��ي ها و اص��ول بنیادين، كت��اب محتوايي 
سیاست ها و محورهاي برنامه سازي در شبكه هاي راديويي در دو 

بخش جامع شبكه هاي سراسري و راديو انقالب تدوين شد. 
برنامه ريزي تولید و پخش در ش��بكه هاي راديويي از بهمن سال 

1396 آغاز و به صورت غیرمستقیم و انعطاف موضوعي دنبال شد. 
در ارديبهشت س��ال 1397 در قالب جدول محتوايي و پرداخت 
موضوعي شبكه ها از سوي ستاد 40سالگي معاونت صدا ابالغ شد 

كه در هر ماه اين برنامه ها هدف گذاري جديدي را داشته اند. 
راديو انقالب كه خود تراوش رس��انه اي و موهبت انقالب اسالمي 
است از بهمن سال 1396 ش��روع به كار كرد و در ادامه به صورت 
تولید پشتیبان شبكه هاي سراس��ري راديو بوده است. اين راديو 
در 19 آبان امس��ال به صورت زنده و پخش 24س��اعته و با شعار 
»گفتمان انقالب اسالمي و اتحاد ملي« فعالیت ها و برنامه هاي خود 
را ادامه خواهد داد.  معرفي تاريخ انقالب اسالمي و ريشه ها و علل 
وقوع آن خیانت ها و خباثت هاي رژيم منحوس پهلوي از كودتاي 
رضاخان تا سقوط پهلوي در بهمن 57 و همچنین مروري بر وقايع 
و رويدادها، خدمات، دستاوردها و پیشرفت هاي چهاردهه پس از 
پیروزي انقالب از زبان مفاخر انقالب، كارشناس��ان، مس��ئوالن و 

صاحبنظران در راديو انقالب بیان مي شود.
*مدير راديو انقالب
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در ش�گفتم از كس�ی كه 
می توان�د اس�تغفار كند و 

نااميد است.

تلنگر يك ويدئو به دنياي سلبريتي زده هنر

سلبريتي ها با رانت تلويزيون متولد مي شوند

 محمدصادق عابديني
انتش��ار يك ويدئوي كوتاه درباره نحوه به ش��هرت رسیدن يك 
خواننده نوظهور كه حتي تحرير هاي درس��تي در اجرا ندارد، به 
يكي از پربیننده ترين ويدئوها در سايت هاي ايراني و البته فضاي 
شبكه هاي مجازي تبديل شد؛ ويدئويي كه در آن نقش برنامه هاي 

تلويزيوني در خلق يك شبه سلبريتي ها نمايان مي شود. 
برنامه هاي محبوب در ش��بكه هاي تلويزيوني به واسطه همراهي 
اسپانسرها، دعوت از مهماناني كه براي ديده شدن پول پرداخت 
مي كنند يا با استفاده از رانت هاي ديگر چون رفاقت با برنامه سازان 
تلويزيون مي توانند در اكثر ش��بكه هاي تلويزيوني ديده ش��وند، 
موضوعي اس��ت كه در نهايت از يك فرد عادي، چهره اي مشهور 
مي سازد. در واقع بخش��ي از تولید س��لبريتي در ايران از طريق 

برنامه هاي پربیننده سیما شكل مي گیرد. 
ويدئويي از گروه »هفتگ دانگ« كه در سايت »تابناك« منتشر شد 
و به سرعت سر از شبكه هاي اجتماعي در آورد، اگرچه كوتاه اما نقد 

جدي به روش مشهور شدن سلبريتي ها داشت. در اين ويدئو، يك 
خواننده نوظهور موسیقي پاپ زير ذره بین رفته است. شخصي كه 
اولین بار به عنوان كارشناس پزشكي پا به دنیاي تلويزيون گذاشت 
و بعد از آن بود كه به عنوان هنرمند و چهره تلويزيوني به چند برنامه 
مشهور تلويزيون پا گذاشت. در نهايت هم عنوان شد كه خواننده 
است و كلیپ كوتاهي از اجراي وي در كنار گروهي از خواننده هاي 
موسیقي پاپ منتشر شد.  از نكات مهم اين ويدئو، پخش تصاويري 
از اجراي كنسرت اين خواننده است كه نشان دهنده ضعف جدي 
وي در تحرير است اما همین كنسرت بي مايه، به واسطه تبلیغاتي 
كه سلبريتي ها در فضاي مجازي براي اين خواننده نوظهور ايجاد 
كرده بودند، با استقبال روبه رو شده بود! نقش صداوسیما در دامن 
زدن به پديده س��لبريتي، نقد هاي فراواني را در پي داشته است. 
آيت اهلل آملي الريجاني رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالي 
قضايي، به مقوله سلبريتی ها اشاره كرد و اظهار داشت: »متأسفانه 
در فضايي كه همین صداوسیماي جمهوري اسالمي موجب الگو 
ش��دن برخي افراد س��طحي و كم مايه تحت عنوان »سلبريتي« 
مي شود، فاصله جامعه با الگو هايي كه عوالم باطن را سیر كرده اند و 
فعل و گفتارشان ظهور كالم و عمل حق تعالي است، زياد مي شود 
و اين امر آسیب هاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.« 
متأسفانه به دلیل پولي شدن اكثر برنامه هاي پربیننده تلويزيون 
كه نوعي آنتن فروشي از س��وي صداوسیماست، افرادي كه به هر 
دلیلي تمايل به ديده شدن دارند، مي توانند با پشتوانه حضور در 
برنامه هاي س��یما، موقعیت خود را به عنوان چهره تثبیت كنند، 

حتي اگر از دنیاي هنر فاصله زيادي داشته باشند. 

  جواد محرمي
توجه ب�ه اقتص�اد فرهن�گ و مردمي ك�ردن اي�ن حوزه 
رويکردي است كه وزير ارشاد در جمع اعضاي كميسيون 
فرهنگي مجلس به آن اش�اره كرده اس�ت؛ مسئله اي كه 
مي توان�د در نوع خ�ود مثبت تلقي ش�ود به ش�رط آنکه 
اين وزارتخان�ه ب�راي راهب�ري و تقويت فرهن�گ و هنر 
برنامه هاي دقيق و عملي داش�ته باش�د نه اينکه فرهنگ 
مانند تئوري اقتصادي و البته آنارشيس�تي آدام اسميت 
به دس�تي پنهان س�پرده ش�ود تا خ�ودش را تمش�يت 
نمايد. تقوي�ت بخ�ش خصوص�ي در فرهن�گ بي ترديد 
حساس�يت هاي بيش�تري نس�بت به حوزه اقتصاد دارد. 
به گزارش »جوان« به نقل از مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي، رئیس و اعضاي كمیسیون 
فرهنگي مجلس شوراي اس��المي با حضور در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي با س��یدعباس صالحي و معاونان و مديران 
اين وزارتخانه ديدار كردند و درباره مس��ائل فرهنگي كشور و 
مجموعه اقدامات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي در حوزه 
فرهنگ و هنر به  گفت وگو پرداختند.  سیدعباس صالحي در 
اين نشست به اين اشاره كرد كه مسیر قابل توجهي را در حوزه 
فرهنگ و هنر كشور پیش رو داريم كه با همكاري و همفكري 
كمیسیون فرهنگي مجلس تكمیل و نحوه پیمودن آن تسهیل 
مي ش��ود.  صالحي تصريح كرد: توجه به فضاي كس��ب و كار 
فرهنگ و هنر و تسهیل و بهبود اين فضا يكي ديگر از اقدامات 
اين وزارتخانه است. اينكه   در اتاق بازرگاني جايي براي فرهنگ 
و انجمن فرهنگ و هنر در نظر گرفته ش��ود از جمله اقدامات 
ما در حوزه اقتصاد فرهنگ اس��ت. در اين طرح تالش مي شود 
بخش خصوصي را كه در حوزه اقتصاد داراي سرمايه مالي است 
با فعاالن فرهنگي متصل كنیم تا از اين طريق بین درآمد مالي 

بخش خصوصي و فرهنگ نسبت ايجاد كنیم. 
صالحي گفت: اولین برنامه اين وزارتخانه در اين دوره از فعالیت 
خود تقويت ظرفیت هاي مردمي و دسترسي هاي مردمي بود. 
هدف از اين اقدام توجه به ظرفیت ه��اي مردمي و حداكثري 

شدن دسترسي هاي فرهنگي و شبكه توزيع است. 
وي با اش��اره به تجمیع صدور مجوزهاي اين وزارتخانه ادامه 
داد: صدور مجوزها نیز يكي ديگر از اقدامات مهم اين وزارتخانه 
است. بر اساس وظايف محوله توانستیم تعداد 137مجوز اين 
وزارتخانه را تجمیع و آنها را ب��ه تعداد 34مجوز كاهش دهیم. 

پورتال واحد مجوزهاي اين وزارتخانه ش��كل گرفته است و ما 
وارد پیشخوان مجوزهاي كشور هم شده ايم. 

صالحي ادام��ه داد: يكي ديگ��ر از موضوعاتي ك��ه در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي دنبال مي شود معرفي جايگاه فرهنگ 
در اقتصاد و برنامه هاي كالن كشور اس��ت. ما در اين زمینه با 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي مذاك��رات و تفاهمنامه هايي 
داش��ته ايم تا فرهنگ را در كالن نظام حمايت��ي قرار بدهیم.  
او تصريح كرد: تفاهم 2هزارمیلیاردتومان��ی با حدود 20هزار 
شغل در سال 97 مصداق اين امر است تا از ظرفیت هاي كسب 
و كار هاي فرهنگي و هنري به��ره كافي ببريم.  وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي تأكید كرد: در گذش��ته فرهنگ بخش مغفول 
حوزه اقتصاد بود و تالش هاي زيادي ك��ه صورت گرفت براي 
خود در اين زمینه جايگاهي پیدا كرده است و به دست آوردن 
اين جايگاه كار راحتي نبود.  وي افزود: فرهنگ مي تواند بخش 
مهمي از اقتصاد مقاومتي و اقتصاد خرد باشد زيرا فرهنگ پويا 
و پاياست، بنابراين نبايد فرهنگ را به بخش هزينه اي تخصیص 
داد بلكه بايد به اين نكته توجه داشته باشیم كه مولد و جدي 
است.  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: طرح پروانه نیز يكي 
ديگر از طرح هاي اين وزارتخانه است كه همزمان با دهه فجر 
افتتاح مي ش��ود. اين طرح براي كسب و كارهاي خرد و میاني 
از طريق فضاي مجازي اس��ت كه امكان ارتباط مستقیم بین 
هنرمندان با يك اپلیكیشن را فراهم مي كند. همچنین امكان 
ارتباط با مصرف كننده و فرصت دسترس��ي به بازار را افزايش 
و منجر به كاهش واسطه گري مي شود.  وزير گفت: ما در يك 
سال گذشته در راستاي دولت الكترونیك حذف تمامي خدمات 
حضوري و كاغذي را داشته ايم. همچنین پنجره واحد خدمات 

الكترونیك را داريم. 

 راديو انقالب  موهبت انقالب اسالمي است

اصالت پول  خيلي وقت است كه 
به تلويزيون سرايت كرده، جايي 
كه بايد دانشگاه عمومي باشد 
در تمام برنامه ها، س��ريال ها 
و مس��ابقات ب��ه دنب��ال جذب 
منابع مالي اس��ت و ب��ه نوعي 
آنتن را ب��ه فروش مي رس��اند

 ۲۰۰تقاضاي مردمي
 براي اكران مستند »عابدان كهنز«

از زمان اكران هاي بليتي مستند »عابدان كهنز«، حدود ۲۰۰ 
درخواست براي اكران پراستقبال ترين اثر نهمين جشنواره 
مردمي فيلم عمار به دبيرخانه اين جشنواره رسيده است. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومي جش��نواره فیلم 
عمار، از زمان آغاز اكران هاي بلیتي مس��تند »عابدان كهنز«، 
پراس��تقبال ترين اثر نهمین جش��نواره مردمي فیل��م عمار، 
تاكنون نزديك به 200 درخواس��ت براي اكران اين مس��تند 
سینمايي به دبیرخانه اين جش��نواره رسیده است، همچنین 
اين مستند 128دقیقه اي، توانسته در اكران هاي مردمي خود 
در رامهرمز خوزستان، اصفهان، شهربابك، ساري، اسالمشهر، 
شهريار و... 10میلیون تومان، بلیت فروش��ي داشته باشد.  بر 
اس��اس اين گزارش، عابدان كَهنز« روايت تربیت، ش��كوفايي 
و بالندگي نوجوانان مس��جد امیرالمؤمنین)ع( كَهنز ش��هريار 
است كه در وقايع مهم انقالب اسالمي از جمله فتنه 88 و فتنه 
تروريس��ت هاي تكفیري در س��وريه حضوري فعال داشته اند.  
مس��تند »عابدان كهنز« در نهمین جش��نواره عمار موفق به 
كسب لوح افتخار بخش مستند مدافعان حرم و همچنین فانوس 
پراستقبال ترين اثر اين جشنواره شد.  عالقه مندان براي اكران 
اين مستند كه به كارگرداني مجید رستگار و تهیه كنندگي امیر 
مهريزدان در مدرسه مستند عمار تولید شده است، مي توانند به 
سايت »عماريار« به نشاني Ammaryar. ir مراجعه كنند. 
...........................................................................................................

 برنامه سينمايي »هفت«
 از چه زماني پخش مي شود؟

ش�بکه 3 ب�ا برنام�ه س�ينمايي »هف�ت« ب�ه اس�تقبال 
م�ي رود.  فج�ر  فيل�م  جش�نواره  س�ي و هفتمين 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، برنام��ه »هفت« به 
تهیه كنندگي مجتبي امیني و با اجراي محمدحسین لطیفي 
در آستانه برگزاري سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر از شبكه 
3 سیما روي آنتن مي رود و قرار است از 9 بهمن پخش خود را 
آغاز كند.  سري اول برنامه سینمايي »هفت« با اجراي فريدون 
جیراني روي آنتن ش��بكه 3 رفت و بع��د از آن محمود گبرلو و 

بهروز افخمي اجراي برنامه را به عهده گرفتند. 
...........................................................................................................

استعفاي معاون مطبوعاتي پذيرفته شد
ب�ا اس�تعفاي محم�د س�لطاني فر ك�ه ح�دود ي�ك 
س�ال معاون�ت ام�ور مطبوعات�ي وزارت فرهن�گ و 
ارش�اد اس�المي را ب�ر عه�ده داش�ت، موافق�ت ش�د. 
محس��ن حدادي مدير روابط عمومي معاونت مطبوعاتي ارشاد در 
گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، ضمن تأيی��د خبر پذيرش 
استعفاي معاونت مطبوعاتي گفت: سیدعباس صالحي )وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي( ديروز با استعفاي محمد سلطاني فر از سمت معاونت 
امور مطبوعاتي موافقت كرد.  محمد سلطاني فر پنجم دي ماه سال 
گذشته جايگزين حسین انتظامي در معاونت مطبوعاتي شده بود. 
سلطاني فر، پیش از حضور در معاونت امور مطبوعاتي، مديريت دفتر 
مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها را بر عهده داشت.  تا لحظه انتشار اين 

خبر فرد جايگزين سلطاني فر معرفي نشده است. 
...........................................................................................................

ترامپ نامزد تمشك طاليي ۲۰۱۹
نامزدهاي تمش�ك طالي�ي ۲۰۱۹، بدترين هاي س�ينماي 
امري�کا ب�ا حض�ور جان�ي  دپ و ترام�پ اع�الم ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران پويا، اينديپندن��ت در خبري 
فهرست بدترين هاي سینماي امريكا را اعالم كرد. در اين میان 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امريكا نیز نام��زد دريافت جايزه 
تمشك طاليي شده است. او سه دهه پیش براي بازي در فیلم 
»ارواح نمي توانند انجامش دهند« جايزه تمشك طاليي بدترين 

بازيگر نقش مكمل مرد را دريافت كرده بود. 
آخرين نامزدي ترامپ براي بدترين حضور در نقش يك بازيگر 
مرد نقش اصلي به تصاويري آرشیوي از ترامپ در مستندهاي 
»مرگ يك ملت« دينش دس��وزا و »فارنهايت 11/9« مايكل 
مور بازمي گردد. امسال مالني ترامپ هم نامزد دريافت جايزه 
بدترين بازيگر زن مكمل براي حضورش در »فارنهايت 11/9« 
شده است.  ترامپ بايد براي برنده شدن اين جايزه با جاني  دپ 
براي بازي در »بازي هاي ش��رلوك« و ويل فرل براي بازي در 
»هولمز و واتسون«، جان تراولتا براي »گوتي« و بروس ويلیس 

براي »آرزوي مرگ« رقابت كند. 

نويد پارسا      ديده بان

    موسیقی

 برگزاری جشنواره سرود »مدرسه انقالب«
 در بيش از 4هزار مدرسه كشور

بخش ويژه س�رود جش�نواره مدرس�ه انقالب ب�ا س�رودهايي از آلبوم 
بزرگ�راه در 4ه�زار مدرس�ه متوس�طه دوم كش�ور برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« جشنواره مدرسه انقالب كه به همت انجمن هاي اسالمي 
دانش آموزان در بخش هاي مختلف فرهنگي- هنري و به مناسبت 40سالگي 
انقالب اسالمي در 4هزار مدرسه متوسطه دوم كشور برگزار مي شود، امسال 
و در بخش ويژه سرود بر اساس دو قطعه س��رود آلبوم بزرگراه پذيراي اجراي 
گروه هاي س��رود دانش آموزي خواه��د بود.  ب��ر اين اس��اس در بخش ويژه 

سرود جشنواره مدرسه 
انقالب، دو قطعه سرود 
»باغبون« و »هفتمین 
دقیقه« با مضامیني از دو 
شهید واالمقام برونسي 
و تهراني مقدم در اختیار 
دانش آموزان قرار گرفته 
 است تا دانش آموزان با 

بازخواني يكي از اين دو سرود در جشنواره شركت كنند.  دانش آموزان سراسر 
كش��ور مي توانند تا پايان اس��فند ماه و از طريق سامانه جش��نواره به نشاني 
www. madreseenghelab. com آثار خود را ارس��ال كنند كه پس از 
داوري سرودهاي ارسال شده، به آثار برگزيده در اختتامیه جشنواره هدايايي 
تقديم خواهد شد.  هفتمین دوره جشنواره مدرسه انقالب با محوريت روايت 
دستاوردهاي انقالب اسالمي توسط دانش آموزان نسل سومي از 12 بهمن ماه 

در بیش از 4هزار مدرسه متوسطه سراسر كشور برگزار مي شود. 

نگاهي به گزارش عملکرد وزير ارشاد كه در كميسيون فرهنگي مجلس ارائه شد

توجه به ظرفيت هاي مردمي يا سپردن 
فرهنگ به دست پنهان آدام اسميت!


