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رضا آشــفته نویســنده، منتقد، مترجم و از همکاران روزنامه صبا که این روزها به دلیل بیماری در 
بیمارستان بستری شده است درباره روند درمانش گفت: من از چهارشنبه هفته گذشته به دلیل پایین 
آمدن هموگلوبین خونم که به دنبال خود تنگی نفس و کم شــدن اکسیژن خون را به همراه داشت در 
بیمارستان لوالگر بستری شده ام. وی ادامه داد: متاسفانه طی جشنواره تئاتر فجر ناخواسته با آب جوش 
پایم سوخت و از آنجا که مبتال به دیابت هســتم با وجودی که در طول این مدت آنتی بیوتیک مصرف 
می کردم اما این زخم مزمن شد و  اکسیژن خونم پایین آمده است. در حال حاضر مراحل درمانم در حال 

انجام است و دارو دریافت می کنم. روزنامه صبا برای این فعال رسانه ای آرزوی سالمتی دارد. /صباخبر

حسن روح االمین هنرمند رشته نقاشی پس از شهادت قریب رضا دارابی آتش نشان ایثارگر، اثری با 
عنوان »ققنوس« را خلق و به روح این شهید تقدیم کرد. این اثر روز گذشته به صورت رسمی رونمایی 
شد و ادای احترام این هنرمند نقاش به شــهید رضا دارابی بود.  مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید 
قریب رضا دارابی که در حادثه آتش سوزی ساختمان اداری در خیابان بهار به مقام پر فیض شهادت نائل 
آمد، صبح روز گذشته با انجام تشریفات از اداره مرکزی سازمان آتش نشانی تهران واقع در خیابان آزادی 
برگزار شد. مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید بزرگوار نیز در امام زاده علی اکبر محله چیذر برگزار 

می شود. اثر جدید روح االمین در خیابان بهار و در محل شهادت شهید دارابی نصب خواهد شد./تسنیم

»ققنوس« خیابان بهار متولد شدمنتقد باسابقه تئاتر بستری شد

طنز شاه کلید کارگشای رنج هاستحذف قیمت از پشت جلد کتاب هاانتصاب شورای سیاستگذاری جشنواره  ایثار 
فرهاد مختاری مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و دبیر جشنواره بین المللی »ایثار«، محسن برمهانی معاون کنونی 
ســیمای جمهوری اســالمی ایران و مدیر فرهنگی، محمد حسین 
نیرومند مشاور هنری و سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر 
فرهنگی، حبیب والی نژاد از تهیه کنندگان با سابقه سینما و تلویزیون، 
انسیه شاه حسینی نویسنده و کارگردان ســینمای ایران در عرصه 
سینمای مقاومت و دفاع مقدس، محمدرضا دزفولی مدیر اسبق امور 
استان های انجمن ســینمای جوانان ایران، فیلمساز و مستند ساز و 
ناصر باکیده مدیر عامل اسبق انجمن سینمای جوانان ایران، فیلمساز 
و مدیر فرهنگی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بین 

المللی »ایثار« )فیلم و فیلمنامه( معرفی و منصوب شدند. 
آخرین مهلت ارســال آثار برای بخش فیلم تا بیست ونهم اسفند 
1401 و برای بخش فیلم نامه تا پانزدهم فروردین ماه 140۲ خواهد 

بود./مهر

کاغذ تحریر روز گذشته در بازار به مرز یک میلیون و ۵00 هزار 
تومان رسیده است،  به گفته کارشناســان در یک هفته گذشته 
کاغذ بالغ بر ۷0 درصد به ویژه در قطع ۶0 در 90 که عمده مصرف 
آن توسط ناشران است،  افزایش قیمت داشته است. این افزایش 
قیمت آن  هم کمتر از دو ماه مانده به برگزاری نمایشــگاه کتاب 
ســی و چهارم این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت کتاب افزایش 
قابل توجهی پیدا کند.  انتقادات و اعتراضاتی از سوی ناشران در 
هفته های گذشته نسبت به افزایش قیمت کاغذ در روزهای پایانی 
سال رسانه ای شده اســت،  در این راستا برخی از ناشران اقدام به 
انتشار کتاب های خود بدون قیمت پشــت جلد کرده اند ، برخی 
ناشران درگذشــته در برخی موارد این چنین کتاب های خود را 
منتشر کرده و بعد برچسب قیمت می گذاشتند،  اما با گرانی های 
اخیر بازار کاغذ ، این امر فراگیرتر شده و ناشران مختلفی نسبت به 

آن اقدام کرده اند./تسنیم

کاظم نظری مدیــرکل هنرهای نمایشــی، در پیامی از همت و 
تالش ارزشمند مدیریت شهری اصفهان در برگزاری پنجمین دوره 
جشنواره ملی تئاتر کمدی خندستان قدردانی کرد. در متن این پیام 
آمده است: »هنر تئاتر از عجین ترین هنرها با انسان و جامعه است و 
چنان آیینه ای که برابر طبیعت بگذارند بازتاب صادق زندگی را نمایان 
می سازد. این هنر دیرین در ذات خود واجد قابلیت های بزرگی برای 
تحول و تغییر، برای نشتر زدن به زخم ها و رفع کدورت ها، برای زدودن 
زنگارهاست. در این راه »طنز« شاه کلید کارگشایی است برای کاهش 
بسیاری رنج ها، برای دور کردن ابرهای تیره از آسمان دل انسان های 
جامعه و روشن تر کردن روزگار. از همت و تالش ارزشمند مدیریت 
شهری اصفهان در برگزاری پنجمین جشنواره تئاتر طنز خندستان 
قدردانی می کنــم.« پنجمین دوره جشــنواره ملــی تئاتر کمدی 
خندستان، با 118 اثر در بخش صحنه ای، ۷۵ اثر در بخش محیطی یا 

آزاد و 31 اثر در بخش زاینده رود در حال برگزاری است./ایسنا

قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولین 
یادوارۀ بین المللی شــهدای رسانۀ مقاومت که در ســالن اجالس بین المللی صدا و سیما 
برگزار شد، با اشاره به اینکه نقش فرهنگ انفالب اسالمی در نجات دنیای کنونی، فرهنگ 
مادی گرایی و پوچ گرایی در میان بشریت  غیر قابل انکار است، گفت: در چارچوب ایدئولوژی 
اسالمی، به یقین زندگی ای که مبتنی بر ارزش های الهی، اخالق و معنویت باشد، پاسخگوی 
نیازهای انسانی امروز خواهد بود. وی افزود: در این میان، فرهنگ ایثار و شهادت ارتباطی 
تنگانگ با آموزه های دینی و به دنبال آن، انقالب اسالمی ایران و سایر حرکت های ظلم ستیز 
منطقه دارد. این فرهنگ مترقی به عنوان موتوری پیشران که تجلی بلوغ معنویت و اوج 
عبودیت حضرت احدیت اســت، با جان و دل مردم مسلمان در کشورهای اسالمی عجین 
شده و راهگشای ملت های ستمدیده و اســتعمارزده در سراسر منطقه و حتی جای جای 
جهان است. اگر بپذیریم فرهنگ آن چیزی است که زندگی و ارزش های انسانی را به وجود 
می آورد، با لحاظ کردن دیدگاه مکتبی و اعتمادی مان، آن را مجموعه ای از نظام ارزشی اسالم 
در تمام جوانب فردی و جمعی بدانیم، آنگاه بهتر می توانیم به اهمیت و ارزش شــهادت به 
عنوان فرهنگی ارزشی اثرگذار و اصیل و نقشی که در اصالح امور جامعه دارد، پی برد. وی 
افزود: امروز تمام رسانه ها الزم است بر گسترش محتوای غنی فرهنگ ایثار و شهادت تأکید 
ویژه ای داشته باشند و با استفاده از کارشناسان و با برنامه ریزی جامع همراه با پشتیبانی سایر 
دستگاه ها به ویژه دستگاه های مرتبط با نشر ایثار و فرهنگ و شهادت، با نگاهی فراملی اقدام 
کنند، چرا که نسل کنونی و فردای جوامع نیازمند آشنایی با شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت 

جهت الگوگیری در عرصه های فردی و اجتماعی هستند./ تسنیم

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در رسانه ها با نگاهی فراملی


