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حمید صالحی دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار« ضمن اشاره به تأخیر در برگزاری 
این رویداد، به ارائه توضیحاتی درباره شرایط برگزاری دوره سیزدهم پرداخت. وی گفت: خط مشی جشنواره 
همواره بر این است که محور برگزاری آن نهم دی ماه به عنوان روز بصیرت باشد اما با توجه به مقدمات اجرایی 
جشنواره، گاهی موعد برگزاری آن را کمی جابه جا می کنیم.  صالحی، ضمن اشاره به این که زمان بندی 
جشنواره امسال هفته آینده اطالع رسانی خواهد شد، افزود: می خواهیم برنامه ریزی ای داشته باشیم تا 
جشنواره »عمار« را از تهران به شهرستان ها ببریم و امکان دارد امسال افتتاحیه ای برای جشنواره در شهر 

تهران نداشته باشیم. شهر میزبان افتتاحیه امسال، بعد از نهایی شدن، اعالم می شود. /مهر

پانصد و بیست وسومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران که روز دوشنبه 12 دی ماه 1401 از 
ساعت 1۷ در سالن استاد ناصری برگزار می شود، به نمایش فیلم سینمایی »دانتون« ساخته آن دری 
وایدا اختصاص دارد. نشست نقد و بررسی با حضور غالمرضا حداد دکترای روابط بین الملل از دانشگاه 
شهید بهشتی و استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی با موضوع »حذف زندگان« برگزار می شود. در خالصه 
داستان »دانتون« آمده است: »نوامبر ســال 1۷۹3 ژرژ دانتون دوپاردیو عضو کمیته امنیت عمومی و 
یکی از بنیان گذاران حکومت »ترور«، همراه دوستش ماکسیمیلیان دو روبسپیر پس از تبعیدی کوتاه و 

خودخواسته به پاریس قحطی زده بازمی گردد. /مهر

 روایت »حذف زندگان« در خانه هنرمندانکوچ از پایتخت در گام سیزدهم

رئیس رســانه ملی رشــادت شــهدا، افتخارات و دستاوردهای 
دانشمندان و نخبگان و سنت های دیرینه کشورمان را از داشته های 

ارزشمند ایران اسالمی توصیف کرد.
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما چهارشنبه ۷ دی در شیراز 
و در آیین افتتاح طرح های جدید مرکز صداوســیمای فارس اظهار 
کرد: رشادت شهدا، افتخارات و دستاوردهای دانشمندان و نخبگان و 
سنت های دیرینه کشورمان داشته های ارزشمند ایران اسالمی است 
و باید تالش کنیم این داشته ها را در غبار حوادث و فتنه ها گم نکنیم، 
به چشم و سر دست بگیریم و به نسل جوان معرفی کنیم تا دشمن 
که تالش می کند این داشته ها به فراموشی سپرده شود، ناکام بماند.

رئیس رسانه ملی در این مراســم از طریق ارتباط زنده تصویری، 
2۸4 پروژه صداوسیمای فارس در بخش های مختلف را افتتاح و از 
هفت مستند با موضوع شــهدای حادثه تروریستی شاهچراغ و نیز 
کتاب »ســند اقدام« رونمایی کرد. وی با اشاره به تالش های خوب 
کارکنان صداوسیمای مرکز فارس در تمام سال ها، از زحمات آنان 
در بازنمایی و اطالع رسانی مناســب حادثه تروریستی حرم مطهر 
شاهچراغ )علیه السالم( که صدای مظلومیت مردم و زائران حرم مطهر 

را به گوش جهانیان رساند، تشکر کرد.
جبلی همچنین با قدردانی از تولید هفت مستند مربوط به شهدای 
حرم مطهر شاچراغ در حادثه تروریستی اخیر، این مستندها را جذاب 
و حرفه ای توصیف کرد و از ســرعت عمل باال و کار دقیق، به موقع، 
اثرگذار و عملکرد قابل قبول صداوســیمای فارس در پوشش این 

حادثه، حین و پس از آن، قدردانی کرد.
رئیس سازمان صداوسیما ادامه داد: مرکز فارس در پوشش تشییع 
10 شهید گمنام و شناسایی شده دوران دفاع مقدس که همزمان با 
سالروز شهادت حضرت فاطمه )ســالم اهلل علیها( در سراسر استان 
برگزار شد نیز حماسه آفرید، نقش برجسته خود را در انعکاس این 

مراســم به طور صادقانه و فعاالنه ایفا کرد و حماســه مردم در ادای 
احترام به شهدا را به خوبی به تصویر کشید.

بخش دیگر ســخنان رئیس رســانه ملی معطوف به موضوعات 
مهم روز و نقش رســانه ملی در این میان بود. او بــا یادآوری اینکه 
همواره سازمان صداوسیما با تحریم ها روبه رو بوده است اما تحریم 
گسترده شبکه های برون مرزی و داخلی و حتی 3 بار تحریم سازمان 
صداوسیما در عرض دو ماه در نوع خود شگفت انگیز است، افزود: همه 
این ها نشان از جایگاه مهم و ارزشمند رسانه ملی و کشور در عرصه 

بین المللی و ایفای نقش مؤثر آن در بازتاب مسائل اخیر دارد.
جبلی ادامه داد: کشورها و نهادهایی که ادعای آزادی بیان، گردش 
آزاد اطالعات و بازتاب صدای مردم را دارند و ادعای آنان گوش فلک 
را کر کرده است، تحمل ندارند حتی همین رسانه ملی در مرزهای 
داخل کشور، نفوذ آنها را دچار چالش ســازد و تبلیغات دروغین و 

توطئه های شان را خنثی کند.
وی با بیان اینکــه مقابله ما با قدرت رســانه ای بیگانه مقابله ای 
نامتوازن و نابرابر است، عنوان کرد: با وجود این نابرابری، متواضعانه با 
حداقل امکانات و منابع و حمایت بین المللی، تالش می کنیم صدای 
مردم و نظام اســالمی را به گوش دنیا برســانیم. رئیس رسانه ملی 
مطرح کرد: با وجود اینکه شــبکه های صداوسیما را از روی ماهواره 
بر می دارند، مسئوالن آن را تحریم و اموال این سازمان را مسدود و 
حضورمان را در شبکه های اجتماعی محدود می کنند، ما با تالش و 
همت و همدلی، عقب نمی نشینیم و با درک عظمت و اهمیت کارمان 

تالش می کنیم این مسیر دشوار را با قدرت طی کنیم.
جبلی کشور را درگیر یک جنگ ترکیبی سخت و پیچیده توصیف 
کرد که به مراتب از جنگ های نرم و سخت معمول، دشوارتر است. او 
اضافه کرد: در این جنگ دشمن تالش می کند داشته های ما از جمله 
فرهنگ، اعتقادات، روابط اجتماعی، افتخارات ملی و باورهای انقالبی 

و اعتماد به نفسمان را نابود کند؛ لذا وظیفه حراست و صیانت از این 
داشته ها بر عهده ماست. رئیس صداوسیما با یادآوری آنکه رشادت 
شهدا، افتخارات و دستاوردهای دانشمندان و نخبگان و سنت هایمان 
جزو داشته های ارزشمند ما محســوب می شوند، خواستار انعکاس 
مناسب و مراقبت از این داشته ها شد که همانند مرواریدی در صدف 

ایران اسالمی می درخشند.
وی بــا بیان اینکه رســانه ملــی باید بــا احصای افتخــارات و 
دستاوردهای ملی و انتقال آن به نسل آینده، امید را به جامعه تزریق 
کند، عنوان کرد: برای رسیدن به این اهداف، تولید و تهیه برنامه های 

فاخر و مخاطب پسند ضروری است.
رئیس رسانه ملی در بخش دیگری مطرح کرد: ما در حد توان و 
مقدورات از تمامی اختیارات، امکانات، شیوه ها و روش ها برای اینکه 
اتفاقات خوبی در سازمان صداوسیما رخ دهد، استفاده خواهیم کرد 

تا با تمام چالش های داخلی و بیرونی سازمان مقابله کنیم.
جبلی پیش از این مراسم، با حضور در یادمان شهدای صداوسیمای 
فارس و قرائــت فاتحه برای شــهید گمنام مرکز، به مقام شــامخ 
حماسه سازان ایران اسالمی ادای احترام کرد و در ابتدای مراسم نیز از 

خانواده شهدای صداوسیمای فارس تجلیل به عمل آورد./مهر

تحریم ها نشانگر جایگاه ارزشمند رسانه ملی است


