
رئیس جمهور در آیین گرامیداشت روز 
کتاب، کتابخوانی و کتابدار مطرح کرد:

گره گشایی از شبهات 
ذهنی نسل جوان با 

کتاب و کتابخوانی
آیین گرامیداشــت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار 
دیروز ۲۴آبان ماه با حضور ســیدابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهور، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، یاســر احمدوند، معاون فرهنگی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از مسئوالن 
و مدیران کشــور و برگزیدگان هفته کتاب در تاالر 

وحدت برگزار شد.

رسوایی نظام سلطه با مطالعه
در این مراســم، رئیس جمهور کتــاب و کتابخوانی 
را از شــاخصه های مهم فرهنگی برشمرد و گفت: 
اساساً هدایت انسان با کتاب آغاز شده و  شأن نزول 
کتاب حکیم و کتاب نوین برای به تکامل رســیدن 
انسان بوده است. وی در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکــه کتاب های دیجیتال بــه هیچ عنوان 
نتوانسته کتاب های مکتوب را به حاشیه براند، گفت: 
ابزار دیجیتال اگرچه منجر به تســهیل دسترسی 
شــده، اما هرگز انســان را از کتاب بی نیــاز نکرده 
اســت. رئیس جمهور توجه به کتاب و کتابخوانی را 
از شاخصه های مهم برای پیشرفت فرهنگی کشور 
دانست و افزود: نشــاط اجتماعی، امید به زندگی و 
ایجاد شــادمانی به ویژه در نسل جوان در گرو توجه 
به کتاب و کتابخوانی اســت که همواره مورد تأکید 
رهبر معظم انقالب بوده و ایشــان در سلوک و رفتار 
نیز اینگونه بوده اند. رئیس جمهور با اشــاره به تأثیر 
قابل توجه کتاب و کتابخوانی در گره گشایی از شبهات 
ذهنی نســل جوان افزود: امروز کسانی در تالشند 
با ایجاد شبهات علمی یا شهوت عملی، نسل جوان 
ما را منحرف کنند که در این زمینه، ترویج فرهنگ 
کتابخوانی، جامعه و نســل جوان ما را در برابر این 
تهاجم مصون خواهد داشــت. رئیسی با بیان اینکه 
دشــمناِن آگاهی، در گذشــته پس از حمله به هر 
کشوری اول کتابخانه های آنجا را به آتش می کشیدند 
تا جهل را در آن کشور توسعه دهند، افزود: امروز نیز 
جاهلیت مدرن با ابزار امپراتوری رسانه، علم و فناوری 
و قدرتی که در اختیار دارد به دنبال حاکمیت جهل و 
نادانی بر جوامع است؛ چراکه می داند جامعه آگاه زیر 
بار سلطه نمی رود. کتابخوانی و مطالعه تاریخ ضمن 
آگاهی بخشی از سرنوشت کسانی که فریب دشمن را 
خوردند، موجب رسوایی هرچه بیشتر نظام سلطه 
خواهد شد که به نام آزادی و توجه به حقوق انسان ها 

جوامع را نابود کردند.
رئیسی ایجاد فتنه  و آشوب ها ازجمله اغتشاشات اخیر 
در کشور را در راســتای نیات پلید نظام سلطه برای 
تسلط دوباره بر کشور و مردم ما دانست و گفت: ملت 
زنده، پویا و اهل دانش در سال۵۷ یک بار سلطه گران 
را از این کشور بیرون راند و دیگر اجازه نخواهد داد، 

آنها بر این کشور مسلط شوند.

حل مشکل کاغذ
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ایام هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به روز ۲۴آبان ماه که 
مصادف با سالگرد ارتحال عالمه طباطبایی است، گفت: 
ایشان شخصیتی مؤثر در جریان انقالب اسالمی است 
که با نگارش آثار ارزشمند و تربیت شاگردانی بزرگ، 
همچنان از اثرات وجودی ایشــان بهره مند هستیم؛ 
به طوری که بخش بزرگی از نظریــات جریان انقالب 
اسالمی از نظریات بزرگانی سرچشمه می گیرد که در 
محضر عالمه طباطبایی تلمذ کرده اند. وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در ادامه خطاب به رئیس جمهور 
گفت: جناب آقای رئیســی ما در نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور با ظرفیت باالیی روبه رو هستیم. بیش از 
۳۸۰۰کتابخانه در سراسر کشور داریم که بر این اساس 
رتبه اول در منطقه و جهان اسالم را در این حوزه به خود 
اختصاص داده ایم. همانطور که در ســفرهای استانی 
مشــاهده کردیم ما با انبوهی از پروژه های نیمه کاره 
مواجه هستیم که از دوره های گذشته برجای مانده و 
به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده اند. در این 
میان خوشبختانه با تکمیل پروژه های کتابخانه ای و 
توسعه کتابخانه ها در استان های مختلف روبه رو هستیم 
و در روستاهای دوردست نیز از طریق خودروهای حمل 
کتاب خدمات کتابخانه ای ارائه می شــود. همچنین 
شــبکه بزرگی از کتابداران که بخش مهمی از لشکر 
فرهنگی جمهوری اسالمی هســتند، در گمنامی در 

حال خدمت رسانی به جامعه اند.

رونمایی از سامانه خرید از کتابفروشی
در ســی امین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
که از روز شــنبه این هفتــه آغاز شــده، نهادها و 
سازمان های مختلف برنامه های گوناگونی را درباره 
کتاب و کتابخوانی برگزار کرده اند. پنجشــنبه این 
هفته، ۲6آبان نیز از »سامانه خرید از کتابفروشی« 
رونمایی می شود. این ســامانه که درواقع جایگزین 
طرح های تخفیف فصلی کتاب شــده، قرار است به 
توزیع عادالنه یارانه کتاب در سرتاســر ایران کمک 
کند. به هر کد ملی که سیم کارت تلفن همراه به نام 
آن ثبت شده باشد، درصورت خرید ۴۰۰هزار تومان 
کتاب، 1۰۰هزار تومان یارانه تعلق می گیرد. درواقع 
خریدار ۳۰۰هزار تومان از مبلغ خریدش را خودش 
می پردازد و 1۰۰هزار تومان معادل ۲۵درصد از خرید 

۴۰۰هزار تومانی اش را تخفیف می گیرد. 

گزارش
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سرنوشت مبهم »شبکه مخفی زنان«
سازمان ساترا: دلیلی بر توقیف »شبکه مخفی زنان« وجود ندارد

 ما جنگجو 
و جنگ طلب نبودیم!

  اگر روایت های سال های جنگ را ثبت نکنیم،
به افسانه ای غیرقابل باور تبدیل خواهند شد 

 تفسير قرآن 
در بوته نقد

 مروري بر انواع روش هاي تفسیري 
و نقد آنها از منظر عالمه طباطبایي

وجود رهبری را نعمتی الهی 
برای ملت می دانست

 »جستارهایی در سیره فردی و اجتماعی زنده یاد 
آیت اهلل مسلم ملکوتی« در گفت وگو با زهرا ملکوتی

در راســتای یکپارچگی، انسجام و 
هم افزایی تبلیغات متــرو تهران و خبر

حومه، طبق توافــق صورت گرفته، 
شــرکت متروی تهران اجرای تبلیغات متــرو را به 
مؤسسه همشهری واگذار کرد. روزنامه همشهری از 
سال1۳۷1 منتشر می شود و طی سال ها فعالیت در 
فضای رسانه ای توانسته در شــمار یکی از قطب های 
مهم مطبوعاتی کشور درآید. با توجه به سابقه مؤسسه 
همشهری، متروی تهران با حدود ۳میلیون سفر روزانه 
و ۷خط قطــار با بیش از 1۰۰ایســتگاه کــه یکی از 
مهم ترین سیستم های حمل ونقل ایران است، درنظر 
دارد از ظرفیت ها و توانایی های این گروه رسانه ای برای 
رساندن پیام تبلیغاتی به مسافرانی از اقشار مختلف 
اجتماع با خواست ها و سلیقه های گوناگون بهره ببرد. 
متروی تهران دارای ویژگی هایی است که تبلیغات در 
آن را از سایر رسانه های تبلیغاتی متمایز می کند. این 

ویژگی ها عبارتند از:

   بزرگ ترین شــبکه حمل ونقل ریلی خاورمیانه با 
بیش از ۲۵۰کیلومتر تونل ریلی

   ســهم بالغ بر ۳۰درصد حمل ونقل شهر تهران و 
مسافران ورودی از اقصی نقاط کشور

   توسعه سریع مترو تا ۷خط در اکثر مناطق تهران و 
اتصال آن به کالنشهر کرج

   حضور در بزرگ ترین ناوگان حمل ونقلی متمرکز 
کشور شامل 19۳قطار که در حال افزایش است

   توقف در بیش از 11۰ایســتگاه در نقاط مختلف 
شهر تهران و حضور مخاطبان مختلف در کلیه سطوح 

اجتماعی
   اتصال متروی تهران به کلیه پایانه های شــهری 
به ویژه فرودگاه امــام خمینی، فــرودگاه مهرآباد و 

کالنشهر کرج
   تعــدد محل های تبلیغــی اعم از بدنــه قطارها، 
تابلوهای ایستگاهی، الیت باکس های کنار پله برقی ها، 
تابلوهای داخل واگن ها )کتیبه(،  واگن های ویژه بانوان 

و... که درهیچ رسانه محیطی وجود ندارد.

 وجود کابیــن قطار، دســتگیره، محل ارائــه بلیت، 
پلکان های طوالنی و… امکانــات تبلیغی متفاوتی را 
در اختیار برندها قرار می دهد تا از ویژگی های محیطی 
مترو به طور خالقانه ای بهره مند شوند. از سوی دیگر، 
اقشار مختلف اجتماع هر روز در مترو رفت وآمد می کنند 
و تفکیک گروه های مخاطبان هدف تبلیغ در مترو در 
قیاس با سایر رسانه ها از ســهولت بیشتری برخوردار 
است. بدون شک مترو یکی از مهم ترین نقاط تماس برای 
برندهایی است که با زندگی روزمره مردم سروکار دارند 
که با تعرفه های منطقی و طرح های جذاب می تواند از 

ظرفیت آن بیش از اینها استفاده شود.

در روزهای اخیر، یکی از ســایت های خبری در سلســله گزارش هایی به نقش 
پلتفرم ها در اغتشاشــات! پرداخته است؛ سلســله گزارش هایی که حتی باعث 
تعجب مدیران ساترا هم شده اســت؛ ســازمانی که تا به امروز، خیلی ها منتقد 
سختگیری هایش در ارائه مجوز تولید و پخش سریال ها هستند. »شبکه مخفی 
زنان« یکی از سریال هایی است که در این گزارش عنوان شده در آن سرخط هایی 
برای اغتشاشات داده می شود؛ سریالی به کارگردانی افشین هاشمی که در یک 
بستر تاریخی طنز، آن را تولید کرده است؛ سریالی که شروع تولیدش به ماه های 
قبل برمی گردد و حاال محتوای این ســریال با تفاســیر برخی از سایت ها باعث 
ایجاد حاشیه هایی شده؛ حاشــیه هایی که عنوان شده منجر به توقف پخش این 
سریال می شود. این شائبه زمانی قوت گرفت که »شبکه مخفی زنان« که تا کنون 

1۴قسمتش پخش شده و هر جمعه روی پلتفرم قرار می گیرد، قسمت پانزدهم آن، 
بیستم آبان ماه پخش نشد که برخی آن را به موضوع سریال و توقیف نسبت دادند.
پخش کننده این سریال پلتفرم نماواســت که با توجه به حواشی ایجادشده، در 
بیانیه ای آورده است: »در روزهای اخیر شبهه  توقیف این سریال در فضای مجازی 
پررنگ تر شده بود. با این همه مسئوالن ساترا و پلتفرم  پخش کننده، گرچه درباره 
پخش نشدن قســمت جدید موضعی متفاوت دارند، اما در یک مبحث مشترک  
هستند و آن اینکه بحث توقیف در میان نیســت.« همچنین روابط عمومی این 
پلتفرم به دنبال عدم پخش قسمت پانزدهم موضوع دیگری را عنوان کرده: »سریال 
شبکه مخفی زنان با وجود پیگیری های مدیران نماوا با عدم پاسخگویی از سمت 
ساترا روبه رو شد. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر )ساترا( 
تا این لحظه هیچ توضیحی مبنی بر دلیل عدم پخش این قسمت ارائه نداده است. 
الزم به ذکر است که تمامی 1۴قسمت پیشین این سریال بعد از ارائه ممیزی ها 

و اصالحات از سمت ساترا و اعمال آنها روی پلتفرم نماوا بارگذاری شده است.«
ســاترا که بیشــترین ضوابط را در دادن مجوز تولید و پخــش اعمال می کند، 

مرجعیت پاسخگویی به این شبهه را دارد که درباره این موضوع توضیحاتی داد. 
محمدصادق افراســیابی، معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی)ساترا( درباره 
این موضوع عنوان کرده است: »براســاس پیگیری انجام شده از سازمان تنظیم 
مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر )ســاترا(، سریال »شبکه مخفی زنان« 
توقیف نشده و دلیل وقفه ای که در انتشــار این مجموعه اتفاق افتاده، عدم ارائه 
بموقع قسمت های این مجموعه برای بررسی به ساترا بوده است.« وی همچنین 
خبر توقیف را جعلی خوانده و تأکید می کند: »تأکید ساترا این است که سریال ها 
باید با برنامه ریزی دقیق پلتفرم ها در موعد مقرر پخش شــوند و ساترا حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان آثار نمایشی را یکی از وظایف خود می داند. ساترا پیگیر 
است که پلتفرم قسمت های باقیمانده از سریال را در اسرع وقت به معاونت نظارت 
و پایش ارائه کند.« با توجه به صحبت های انجام شده از سوی روابط عمومی پلتفرم 

پخش کننده سریال و همچنین ساترا هر دو بر کذب بودن اخبار 
عدم پخش تأکید دارند و باید دید این ســریال ۲۷آبان ماه روی 

پلتفرم قرار خواهد گرفت یا نه.

فهیمه پناه آذرسریال
روزنامه نگار

هند 
 »RRR«دنباله

را می سازد

ساخت ادامه فیلم پرفروش 
ســوی  از   »RRR«

کارگردانش تأیید شد.
اس.اس.راجامولی، کارگردان 
فیلم اکشن پرفروش هندی 
»RRR« تأییــد کرد در 
فکر ساخت دنباله این فیلم 
هستند. وی گفت کار نوشتن 
دنباله داستان این فیلم اکنون 
توسط پدرش وی.ویجایندرا 
پراســاد که فیلمنامه نویس 
اســت، در حال انجام است. 
این کارگردان که ســازنده 
»باهوبالی« هم بوده در برنامه 
نمایش این فیلم در شیکاگو 
این سخنان را ادا کرد و افزود 
که پدرش نویسنده داستان 
همه فیلم هــای وی بوده و او 
اکنون در حال نوشتن داستان 
فیلم دوم RRR است. هنوز 
برای توضیح بیشتر دراین باره 
زود است و کار ادامه داستان 

در مراحل اولیه اش است.
از  یکــی   »RRR«
پرهزینه ترین فیلم های هند 
است و با بودجه ۷2میلیون 
دالری ساخته شده و از زمان 
اکرانــش در اواخر ماه مارس 
)فروردین( تاکنون، فروشی 
باورنکردنی را ثبت کرده است. 
این فیلم حماسی تاریخی به 
زبان تلوگو ســاخته شده و 
داستان مبارزان واقعی آزادی 
هند را در دهه ۱۹2۰ تصویر 
کرده است. RRR از فیلم های 
ســینمای جنوب هند است 
که در رقابت با بالیوود است و 
موفق شده   با فروشی بیش از 
24۰ کرور )3۱ میلیون دالر( در 
سراسر جهان در نخستین روز 
اکران، رکورد باالترین فروش 
افتتاحیه برای یک فیلم هندی 

را بشکند.
ایــن فیلــم همچنیــن با 
پیشی گرفتن از فیلم قبلی 
»باهوبالــی 2: فرجــام« به 
پرفروش ترین فیلم در بازار 
داخلی آندرا پرادش و تالنگانا 
تبدیل شد و تاکنون بیش از 
۱۶۰میلیون دالر در سراسر 
جهان فروش کرده و چندین 
رکورد گیشه برای یک فیلم 

هندی را شکسته است.

عاشیق های زن 
در جشنواره 

موسیقی نواحی
 

در نخستین شب جشنواره 
موســیقی نواحی، مردم به 
تماشای اجراهای جشنواره 
موســیقی نواحــی ایران 
نشســتند؛ این در حالی بود 
که  ســاز و آواز مازندرانی ها 
آغازگر جشنواره بود. گروه 
مسلم فهیمی با همراهی بانوی 
پیشکسوت حرمت یوسفی 
به عنوان نخستین گروه روی 

صحنه رفت.
به گزارش همشهری،اعضای 
قطعــات  گــروه  ایــن 
خاطره انگیــزی چون »دل 
قــرار«، »الره«، »نوابــه«، 
»مازرون« و یک قطعه کتولی 
ضربی را برای مخاطبان اجرا 
کردند؛ ایــن در حالی بود که 
اجرای بانو حرمت یوسفی با 
استقبال زیاد مخاطبان مواجه 
شد. پس از این اجرا نوبت گروه  
دف نوازی مرادی از کردستان 
بود کــه روی صحنه آمدند 
و قطعاتی را در مدح پیامبر 
اکرم)ص( و اهل بیت)ع( اجرا 
کردند. قطعــات اجرایی این 
گروه برگرفته از ملودی های 
موسیقی اصیل عرفانی بود. 
بخش دیگــری از اجراهای 
نخستین شــب جشنواره 
موســیقی نواحی ایران به 
موســیقی آذری اختصاص 
داشــت که با حضور عاشیق 
آذربایجان به سرپرستی احد 

ملکی روی صحنه همراه بود.
عاشیق احد ملکی پیش از اجرا 
ضمن ارائه توضیحاتی کوتاه 
پیرامون قطعات اجرایی در 
سخنانی گفت: در این جمع که 
همه از استادان بنام هستند، 
دوست دارم درباره موسیقی 
عاشیقی توضیح دهم که در 
اقوام ترک تنها مردها عاشیق 
نیســتند و عاشیق های زن 
زیادی هم فعالیت حرفه ای 
می کنند که هرکــدام برای 
خودشــان قدر هستند. در 
گروه ما 2عاشیق خانم حضور 
دارند؛ البته عاشیق های خانم 
فقط در مجالس و برای خانم ها 

می خوانند. 

 تعداد آثار متقاضی برای حضور در شانزدهمین 
جشــنواره بین المللــی فیلم مســتند ایران مستند

سینماحقیقت اعالم شد. مجموع آثار ثبت نام 
شده در بخش بین الملل شانزدهمین جشنواره بین المللی سینما 
حقیقت1۳۴۸  مستند از 9۵کشور است که از این تعداد ۸9۳اثر 
در بخش فیلم های کوتاه قــرار می گیرند. همچنین در میان آثار 
ارسال شده برای حضور در بخش بین الملل جشنواره، 19۵اثر در 
بخش فیلم های نیمــه بلند و ۲6۰اثر در بخــش فیلم های بلند 
ثبت نام کرده اند. به زودی آثار منتخب برای حضور در جشــنواره 

»سینماحقیقت« اعالم می شود. 

2نکوداشت و یک بزرگداشت
در جشنواره امسال شاهد ۲نکوداشت و یک بزرگداشت خواهیم 
بود. بزرگداشت زنده یاد نادر طالب زاده، فیلمساز و چهره پرتالش 
سینمای مستند در شــانزدهمین دوره ســینماحقیقت برگزار 
خواهد شد و ۲نکوداشت از ۲چهره مطرح سینمای مستند نیز در 

دستور کار برگزار کنندگان سینماحقیقت است.
نکته دیگر برپایــی کارگاه های تخصصی با حضــور چهره های 
سرشناس فیلم مستند است . قرار اســت برخی از این کارگاه ها 
با حضور سینماگران و کارشناسان بین المللی سینمای مستند 

برپا شود.

توجه ویژه به مستند ورزشی
این دوره از جشــنواره ســینماحقیقت همزمان با مســابقات 
جام جهانی فوتبال برگزار می شــود؛ به همین دلیل قرار اســت 
مستند های ورزشی به شکلی پررنگ تر از گذشته در شانزدهمین 
دوره این رخداد ســینمایی حضور داشته باشــند. در این زمینه 
میکاییل دیانی، کارگردان مســتند »بچه هــای زمین خاکی« 
می گوید: »به واســطه اینکه در فیلم های مستند ورزشی شاهد 
یک فرِد قهرمان یا یک گروه قهرمان هستیم که معرفی و داستان 
رســیدن این قهرمان یا گروه قهرمان به جایگاهشان برای مردم 
بسیار جذاب است، مستندهای ورزشی نیز از سوی مردم و عموم 
مخاطبان با اقبال مواجه می شود؛ چراکه می توانند خود را همراه 
و همدل با آن قهرمان تصور کنند؛ بــه همین دلیل همانطور که 
قهرمان به یک ســمبل در جامعه تبدیل می شود، مستند او نیز 

مانند آن قهرمان عمــل می کند و برای مردم مهــم و تأثیرگذار 
است.«  امیرمحمد یعقوب پور، دبیر گروه ورزشی روزنامه همشهری 
نیز معتقد است: »باید بگویم مستندهایی که اکثرا درباره حوزه 
ورزش تماشا می کنیم، همه به صورت گزارش های ورزشی تکراری 
از جام جهانی های مختلف و دیگر رویدادهای ورزشــی اســت. 
همچنین نکته دیگری هم که وجود دارد آرشیو محدودی است 
که با آنها نیز شاهد مستند جذابی نیستیم؛ بنابراین از نظر من نبود 
آرشــیو جدید و جذاب و همچنین تکراری پیش رفتن روند آثار 
باعث می شود که مستندهای ورزشی اکثرا با اقبال مواجه نشوند؛ 

مگر در نمونه هایی انگشت شمار.  «
این فعال رسانه ای در حوزه ورزشی با اشاره به اینکه مقبول نبودن 
مستندهای ورزشــی به دلیل نوع نگاه به این حوزه است، گفت: 
»االن مستند ورزشی که در دنیا بســیار دیده شده، اثری درباره 
فضای رختکن تیم های متفاوت فوتبال است. این مجموعه مستند 
که فصل های مختلفی هم داشته، همراه با بازیکنان تیم هایی مانند 
چلسی، تاتنهام و... در رختکن تهیه شده و تصاویر به یادماندنی و 

جذابی را برای مخاطب خود ثبت می کند.« 
شــانزدهمین جشــنواره بین المللــی فیلــم مســتند ایران 
»ســینماحقیقت« به دبیری محمد حمیدی مقــدم در اواخر 

آذرماه1۴۰1 برگزار می شود.
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