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اصغر فارسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی با بیان اینکه فروش ملک موزه سینما به هیچ 
وجه صحت ندارد تصریح کرد: سند مالکیت تمامی مساحت این ملک در دو بخش »موزه سینما« و »فیلمخانه 
ملی ایران« به نام سازمان سینمایی و امور سمعی بصری است.  وی گفت: در پی مصوبه مولدسازی دارایی های 
دولت فهرستی به منظور مولدسازی از اموال و دارایی های وزارت آموزش و پرورش شهر تهران منتشر شده 
که ذکر نام »باغ فردوس« در آن، شائبه و نگرانی هایی را برای اهالی سینما، ایجاد کرده است. فارسی ادامه داد: 
بر اساس تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی کشور ، پیگیری امور و لزوم حفظ و 

تکمیل این گنجینه ها از جمله ماموریت های جدی سازمان سینمایی است./ ایسنا

انیمیشن »بادآباد« و »خواب دزد« ۲ طرح نهایی چهارمین دوره پرتاب انیمیشن »رویازی« توسط 
سازمان سینمایی سوره برای سرمایه گذاری انتخاب شدند. روایت »بادآباد« داستان شخصیت نوجوانی 
به نام »بادبد« از شهری ساخته شده از باد است که آرزو دارد ناخدای شهرشان، »بادآباد« شود. سازمان 
سینمایی سوره سرمایه گذاری مشارکتی ۵0 درصدی در این طرح خواهد داشت. »خواب دزد« درباره 
دختربچه ای است که در مقابله با یک غریبه که خواب و رویای مردم شهر را می خرد و به آنها طال می دهد، 
وارد ماجراها و داستان های مختلفی می شود. سازمان سینمایی ســوره سرمایه گذاری مشارکتی ۷0 

درصدی در این طرح خواهد داشت. /مهر

 سرمایه گذاری سوره بر ۲ طرح انیمیشنموزه سینما فروختنی نیست

نخستین یادواره شهدای رسانه محور مقاومت با عنوان »راویان مقاومت« روز گذشته هشتم اسفند در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما با حضور خانواده شهدای رسانه از ایران، عراق، یمن، سوریه، افغانستان، 
فلسطین و لبنان برگزار شد. در نخستین یادواره  شهدای رسانه محور مقاومت، مجموعا ۲30 نفر از خانواده های 
شهدا به همراه مسووالن رسانه ای و مدیران بنیاد شهید و برخی از وزرای رسانه ای از کشور های خارجی حضور 
داشتند. این یادواره همچنین با حضور شخصیت های فرهنگی  رسانه ای کشورهای محور مقاومت که رژیم 

اشغالگر قدس را به رسمیت نمی شناسند برگزار شد.
پیمان جبلی، رییس رسانه ملی در این مراسم با بیان خاطره ای از سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: چند 
ماه قبل از شهادت سردار سلیمانی به وی پیشنهاد برگزاری یک یادواره تکریم از شهدای برون مرزی را دادم که 
با استقبال وی قرار شد با حضور سردار برگزار شود، مراسم تکریم را مهیا کردیم و به علت ماموریت، وی امکان 

حضور در مراسم را پیدا نکرد و چند ماه بعد خودش مهمان شهدا در بهشت شد.
وی با اشاره به شهدای رسانه ملی بیان کرد: رسانه ملی از آغاز پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز نام خود را در 
میان شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم، شهدای حادثه سقوط هواپیمای سی. 130، ثبت و 1۶0 شهید تقدیم 
انقالب اسالمی کرده است که در راس این شهدا، یاد و خاطره شهید اهل قلم مرتضی آوینی و زنده یاد نادر طالب 

زاده در میان محور مقاومت نامی آشناست که شان آنها را گرامی می داریم.
جبلی در خصوص میزبانی رسانه ملی از خانواده شهدای اصحاب رسانه مقاومت افزود: در جنگ سرد، دشمن 
به دنبال از بین بردن امکانات، تجهیزات، نابود کردن خطوط مقدم و وادار کردن ما از یک موضع به یک موضع 
عقب تر بود اما در جنگ نرم دشمن از سالح گرم و بمباران استفاده نمی کند و به دنبال عقب راندن فیزیکی ما 

نیست بلکه به دنبال تغییر دادن هدف ما، مواضع ما و گمراه کردن ما است.
وی خاطرنشان کرد: شهدای رســانه مقاومت در دو جبهه نرم و سخت جنگیدند و اجرشان برای مقابله با 

توطئه های نرم و سخت دو برابر است. 
رییس رسانه ملی با تاکید بر اینکه در راس دشمنان ما، رژیم صهیونیستی کودک کش قرار دارد اظهار داشت: 
در جنگ نرم، دشمن به دنبال گمراه کردن از مسیری که روزانه از خدا می خواهیم هدایت کند است؛ ما روزانه 
از خدا می خواهیم اهدنا الصراط مستقیم یعنی نزدیکترین راه به تو را برای ما قرار بدهد و ما را از جمله ضالین 

و غضب شده ها قرار ندهد.
وی ادامه داد: میان ضالین و مغضوبین باید تفاوت قائل شد. مغضوبین مورد غضب هستند اما ضالین گمراه 

شدگان اند که همان قربانیان جنگ نرم هستند که وظیفه ما رسانه ها مقابله در دو جبهه است./صباخبر

پیمان جبلی: 

شهدای رسانه در دو جبهه جنگیدند


