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سیدابوالفضل طباطبایی، متولد 1340 در مشهد بود و سال ها به عنوان مجری و گوینده صدا و سیما 
فعالیت داشت. نام و چهره سیدابوالفضل طباطبایی، ما را به دهه های گذشته می برد و صدا و سیمایش برای 
نسل های قبل خاطره انگیز است. »مقاومت و پیروزی« در دوران جنگ تحمیلی، از جمله همکاری های 
شاخص آن مرحوم با سیما بود که اجرای وی در آن هیچ گاه از یادها نخواهد رفت. وی همچنین در دهه های 
۶0 و 70 به عنوان مجری ثابت اعالم پخش برنامه های شبکه یک میهمان مخاطبان بود. او آخرین اعالم برنامه 
در شبکه های سیما را به نام خودش ثبت کرده است. وی در چند سال اخیر با وجود تحمل بیماری نارسایی 

کبد، از قاب برنامه »آوا نوا« شبکه آموزش با مخاطبان رسانه ملی همراه بود. / تسنیم

روابط عمومی رسانه ملی با اشاره به بودجه این رســانه در سال 1402 عنوان کرد که با توجه به نرخ ها و 
هزینه ها، عمال آنتن صداوسیما با افت جدی کمیت و کیفیت مواجه خواهد شد. »مطابق قانون برنامه ششم 
توسعه دولت مکلف است حداقل هفت دهم درصد از بودجه عمومی کشور را به عنوان بودجه صداوسیما در 
نظر بگیرد، رقمی که اساساً در مقایسه با سایر بخش های کشور و سطح تاثیرگذاری آن ها و نیز شبکه های رقیب، 
بسیار ناکافی است. با این حال همین مبلغ نیز عمالً هیچگاه محقق نشده است.  از سوی دیگر بودجه جداگانه ای 
نیز برای دو مجموعه تاریخی الف ویژه فاخر و در دست ساخت »حضرت موسی )ع(« و »حضرت سلمان« 

در نظر گرفته نشده است. لذا انتظار می رود روند تولید این دو مجموعه نیز متوقف یا به شدت کند شود. /مهر

احتمال توقف »سلمان«!مجری قدیمی تلویزیون درگذشت

وزیر ارشاد گفت: در سال های گذشته در بنیاد فارابی سالیانه دو تا 
سه فیلم مشارکتی داشتیم اما امسال با حمایت رئیس جمهور 23 فیلم 
تولید می کنیم که همه در حوزه ترویج ارزش های انقالبی است و ۶ 
مورد آن مربوط به سردارهای بزرگ دفاع مقدس است که در مجموع 

11 مورد آن را به جشنواره می رسانیم.
»محمدمهدی اسماعیلی« در جمع طالب و روحانیون یزد ضمن 
گرامیداشــت ســالروز میالد حضرت زهرا)س( و همچنین والدت 
بنیانگذار انقالب اســالمی گفت: انقالب اسالمی ایران با نام مقدس 
حضرت صدیقه طاهره)س( و در ایام فاطمیه 1341 شــروع شده و 
فاطمی القدوس و حسینی البقا بودن ویژگی ممتاز انقالب اسالمی 
ایران است. او ادامه داد: امروز کشور ما در سایه الطاف فاطمی قرار دارد 
و فرزند برومند ایشــان پرچمدار این نهضت اسالمی است و انقالب 
اســالمی به برکت فرزندان صدیقه طاهره)س( مسیر نورانی را طی 
می کند. وی گفت: در دهه نود رهبر معظــم انقالب، چند بار به این 
مسئله تاکید کرده اند که در حوزه اقتصادی عقب افتاده ایم و آمارها 
هم این را نشان می دهد. به گونه ای که رشد اقتصادی کشور که سالیانه 
۸ درصد پیش بینی شده، در دهه گذشته 0.4 درصد بوده است. با این 
حال در حوزه فرهنگ و هنر اعداد را به روشنی نمی توان بیان کرد اما 
در این حوزه وضعیت کشور در دهه نود به مراتب اسف بارتر از حوزه 
اقتصاد بوده است. اسماعیلی با بیان اینکه متاسفانه حوزه حکمرانی 
حاکمیت دینی در دوره قبل به شدت تضعیف شده بود، گفت: اعتبار 
در حوزه مدیریت کتاب به شــدت کاهش داشت در حالی که برای 
جریان سازی فکری و تولید آثار ارزشمند باید بتوان افراد ارزشمند و 

انقالبی را حمایت کرد.
وزیر ارشاد گفت: در سال های گذشته در بنیاد فارابی سالیانه دو تا 
سه فیلم مشارکتی داشتیم اما امسال با حمایت رئیس جمهور 23 فیلم 

تولید می کنیم که همه در حوزه ترویج ارزش های انقالبی است و ۶ 
مورد آن مربوط به سردارهای بزرگ دفاع مقدس است که در مجموع 
11 مورد آن را به جشنواره می رسانیم. او با اشاره به سرود سالم فرمانده 
که موجب تحولی بزرگ در حوزه فرهنگ کشور شد، ادامه داد: در این 
اثر نوجوانان با عشق و عالقه، ارادت خود را به امام عصر)عج(، انقالب 
و سردار سلیمانی با شعر و سرود به نمایش گذاشتند که این قدرت 
هنر است. اسماعیلی با بیان اینکه می خواهیم قدرت فرهنگ و هنر را 
در اختیار ارزش های دینی قرار دهیم، افزود: امسال بیش از چند صد 
سرود برای دهه فجر ساخته شده است و در حوزه تئاتر بیش از هزار 
اثر جدید برای جشنواره ارسال شد از میان آنها 70 اثر انتخاب شد که 

تماما برای ترویج معارف دینی است.
وی با بیان اینکه سعی داریم در تولیدات فرهنگی هنری جریان 
غالب در کشور باشیم، افزود: در مناطق محروم در یک سال گذشته 
100 هزار هنرجوی جدیــد را تعلیم داده ایم، در حــوزه قرآنی کار 
جهادی در حال انجام است به گونه ای که در بیش از 50 نقطه کشور 

دوره های جدید قرآن آموزی و تربیت مربی انجام می دهیم.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه حوزه مساجد به عنوان پایگاه اصلی 
انقالب کار اصلی ماست، افزود: اگر انقالب اسالمی از مساجد شروع 
شده و جنگ تحمیلی با محوریت مساجد اداره و پشتیبانی شده است 
بقا و اعتالی انقالب نیز با پیوند انقــالب با حکومت جهانی حضرت 
بقیه اهلل االعظم از همین مســیر باید بگذرد. وی بــا بیان اینکه ما با 
تروریسم رسانه ای روبرو هســتیم، گفت: باید در حوزه فرهنگ کار 
عملی انجام گیرد و کار امســال ما در بهمن ماه کــه از آن رونمایی 
می شود خواب را از دشمن می گیرد و اگر توفیق خدمتگزاری باشد 
قطعا در چهار سال آینده شاخص ها، آمارها و رفتار عمومی در جامعه 
با حکمرانی صحیح دینی و مشی انقالبی تغییر خواهد کرد./صباخبر

وزیر ارشاد: 
در بهمن ماه خواب را از دشمن می گیریم


