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برنامه های هنرهای نمایشی سازمان 
فرهنگی شهرداری 

سرپرس��ت هنرهای نمايشی س��ازمان فرهنگی هنری 
ش��هرداری تهران، برنامه های اين س��ازمان را برای ايام 

ماه محرم اعالم كرد.
عل��ی عطايی، سرپرس��ت هنرهای نمايش��ی س��ازمان 
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران درباره برنامه های ماه 
محرم س��ازمان فرهنگی هنری عنوان كرد: نخس��تين 
برنامه بيست و هفتمين آيين تعزيه خوانی فرهنگسرای 
خاوران اس��ت كه از نهم تا س��ی و يکم ش��هريور ماه برگزار می ش��ود. وی در ادامه 
اف��زود: برنام��ه پرده خوانی و نقالی حس��ينی در مناط��ق ) 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 
12، 13، 17، 19، 21 و 22 و فرهنگس��راهای انقالب، خانواده، قرآن، رسانه، رضوان، 
نهج البالغه( در تاريخ س��وم تا يازدهم شهريور ماه برپا می شود. عطايی درباره برنامه 
تعزيت خورش��يد ويژه برنامه اجرای تعزيه در س��طح مناطق سازمان نيز توضيح داد: 
اين ويژه برنامه نيز در تاريخ س��ی و يکم مرداد تا بيس��ت و هفتم شهريور و سوگواره 
نوجوانان عاشورايی با همکاری مناطق 22 گانه سازمان با برنامه هايی چون برگزاری 
مس��ابقات هنرهای نمايشی عاشورايی نظير تعزيه، نقالی و ... از بيست مرداد آغاز و تا 
بيس��تم مهر ماه ادامه خواهد داش��ت. وی در ادامه يادآور شد: اجرای نمايش مذهبی 
»نجواهای عزازيل« به مدت ده اجرا از تاريخ بيستم تا بيست و ششم شهريور ماه در 
فارس فرهنگسراهای انديشه، اشراق ، فردوس و شهيد سليمانی برپا می شود. 

انسيهشاهحسينیتشريحكرد؛
همکاریسپاهوبسيجبا
جشنواره»مقاومت«

فيلمسازانبسيجیمیدرخشند

مدي��ر  شاه حس��ينی  انس��يه 
بسيجی«  »فيلمس��ازان  بخش 
فيلم  جش��نواره  ش��انزدهمين 
»مقاوم��ت« بي��ان ك��رد ك��ه 
ني��از داريم به تعريف��ی تازه از 
مقاوم��ت برس��يم. مدير بخش 
»فيلمسازان بس��يجی« شانزدهمين جشنواره فيلم 
»مقاومت« گفت: با وجود شرايط كرونايی و اوضاع 
بعض��ی اس��تان ها تا ام��روز به بيش از 12 اس��تان 
س��فر كرده ام، بی اغراق باي��د بگويم حضور پررنگ 
فيلمس��ازان اس��تانی در اين بخش باعث می ش��ود 

خستگی اين سفرهای مداوم را فراموش كنم.
وی ادام��ه داد: در اغل��ب اس��تان ها توانس��ته ام با 
مدي��ران و مس��ئوالن صحبت كن��م، اهتمام آن ها 
برای حضور در ش��انزدهمين جش��نواره بين المللی 
فيل��م »مقاومت« قابل توجه و شايس��ته تحس��ين 
اس��ت. در بسياری از سفرهايی كه داشته ام خدمت 
دوستان مسئول استان رس��يدم و اولويت های اين 
دوره را توضي��ح داده ام. كارگ��ردان فيلم »زيباتر از 
زندگی« گفت: همراهی و همکاری سپاه و بسيج در 
استان ها باعث تسهيل و تسريع در روند كارها و باال 
رفتن كيفيت پش��تيبانی و برگزاری اين جش��نواره 
در اس��تان ها شده است. شاه حسينی افزود: مفهوم 
مقاومت، وس��يع و درخش��ان اس��ت و نبايد آن را 
محدود به يك موضوع يا يك نوع نگاه كرد. مفهوم 
مقاوم��ت را بايد در هم��ه ابعاد زندگ��ی، جاری و 
ساری كرد. جش��نواره بين المللی فيلم »مقاومت«، 
قرار اس��ت چنين نگاهی را منتشر و منعکس كند. 
مفهوم واقع��ی مقاومت ك��ه در باورهای مذهبی و 

ملی ما ريشه دارد و با آن خو گرفته ايم.
كارگ��ردان فيلم »ش��ب بخير فرمان��ده« در بخش 
ديگری از صحبت هايش بيان كرد: در اس��تان هايی 
كه افتخار ديدار با فيلمس��ازان بسيجی را داشتم و 
كارگاه های مبانی فيلمنامه نويسی و كارگردانی فيلم 
برگ��زار كردم، توضيح دادم كه نياز ما در اين روزها 
رس��يدن به تعريفی تازه از مقاومت اس��ت. وظيفه 
هنرمند مس��لمان و بسيجی اين است كه پرتوهای 
ش��کوهمند مقاومت را در اين روزگار سخت كشف 

مهر كرده و به مخاطبان نشان بدهد. 

»َجلدامامحسين«»ع«
دوس��ت دارم مث��ل همه عش��قم واب��راز كنم 
چش��ام  و ببن��دم  و ت��و كرب��ال ب��از كن��م
دوس��ت دارم ي��ك دل س��ير اش��ك بري��زم
اش��ك مو كن��ار آن س��اقی بی مش��ك بريزم

دوس��ت دارم ب��ا رفق��ا راه��ی كرب��ال بش��م 
خ��اك پ��ای زائرو س��رمه به چش��مام بکش��م
اگ��ه امس��ال نتون��م ب��ر س��ر و س��ينه بزن��م
چ��ه ج��وری نوكريم��و ب��ر رخ عال��م بزن��م
آخه من چند س��الی جلد امام حس��ين ش��دم
آخ��ه م��ن مدتي��ه نوك��ر س��ر ب��ه راه ش��دم
ه��ر كه با عش��ق حس��ين زائ��ر كربال ميش��ه
ت��ا  قي��ام  قيام��ت  نوك��ر س��ر به راه ميش��ه
ت��وی اي��ن دنيای فانی خوش��ی م��ون محرمه
هر چه قدر برا حس��ين گريه كني��م بازم كمه
آقام��ون امام حس��ين دس��تگير پي��ر و جونه

غ��م و درد دل م��ارو آقام��ون خ��وب ميدونه 
دعای س��ينه زنا اينه ، بياد »صاحب زمان)ع(«
ت��ا ك��ه در عال��م  فانی باش��ه ش��يعه در امان
غم مخور»سيرنگ« بدان ، غصه هامون حباب ميشه
دع��ای س��ينه زنا يه روزی مس��تجاب ميش��ه

»سيرنگاحمدزاده«

امامعلی)ع(: سخاوت، محّبت آور و زينت اخالق است.

خبر

ترنم احساس

آگهى مناقصه عمومى 

مهدى ناصرى مقبل - شهردار کمال شهر

دوم
ت 
نوب

اس��تفاده از هنر برای تأثيرگذاری روی جامعه سابقه بسيار 
طوالن��ی دارد. از ديرباز تاكنون از سياس��تمداران گرفته تا 
تجار و اهالی كس��ب و كار هم��واره از انواع ابزارهای هنری 
مانند نقاش��ی، داستان، فيلم و ... برای پيشبرد مقاصد خود 
اس��تفاده كرده اند. به يك علت روانشناس��ی خيلی س��اده 
اثرگ��ذاری روی عموم م��ردم از طريق اين ابزارها بس��يار 
بيش��تر است. افراد دوس��ت ندارند به صورت مستقيم مورد 
امر و نهی قرار گيرند. اگر بجای ذهن آنها قلبشان را هدف 
قرار دهيم و احساس��ات آنها را برانگيزيم بسيار بهتر نتيجه 
خواهيم گرفت. اگر اينکار همراه با خالقيت و ماهرانه باش��د 
حت��ی فرد متوجه نخواهد ش��د كه چگونه به يك س��مت 

خاص هدايت شد  است.
بدون ترديد استفاده از فيلم برای رساندن پيام به مخاطبين 
در قرن 21 و جوالن شبکه های اجتماعی مالحظات خاص 
خود را دارد. مردم دوست ندارند فيلم های بلند و تبليغاتی 
ببينند. سناريس��ت ها و كارگردان ها بايد نهايت خالقيت را 
ب��ه خرج دهند ت��ا بتوانند پيام خود را ظ��رف چند دقيقه 

به مخاطب هدف برس��انند. البته اين س��خن به معنی آن 
نيس��ت كه فيلم های بلند تأثيرگذار نيس��تند بلکه س��خن 
از گس��تردگی مخاطبين اس��ت. ي��ك فيلم كوت��اه بدون 
كالم ممکن اس��ت توسط ميلياردها انس��ان در كره زمين 
ديده ش��ود. ولی يك فيلم س��ينمايی بلند ب��ه زبان آلمانی 
قطعا مخاطبين بسيار محدودتری خواهد داشت. چه كسی 
می تواند يك فيلم س��ينمايی را در شبکه های اجتماعی به 

اشتراك بگذارد!
برای مثال هم اكنون كه كش��ور ما ب��ا تحريم های ظالمانه 
بين المللی روبرو اس��ت، توجه به تولي��د داخلی از اهميت 
بس��يار زيادی برخوردار اس��ت. چه از بعد مصرف كنندگان 
كه بايد تشويق به خريد كاالهای داخلی شوند و چه از بعد 
فعاالن اقتصادی و كارآفرينان كه بايد آنها را به بخش توليد 
هدايت كنيم. در اين راس��تا عالوه بر دولت و مسئوالن، هر 
فرد و بنگاه دلسوزی می تواند نقش ايفا كند و با استفاده از 
امکانات و ابزارهای در اختيار خود، جامعه را به اين س��مت 
هداي��ت كند. و چه اب��زاری تأثيرگذارتر از فيلم، آنهم فيلم 

كوتاه می توان يافت.
خوش��بختانه برخی از بنگاه های بزرگ كش��ور اين مهم را 
دريافتند و در راستای مسئوليت اجتماعی خود چند سالی 
است كه از ابزار فيلم كوتاه برای جا انداختن مفاهيم بزرگ 
و مهم در كشور استفاده می كنند. برای مثال بانك پاسارگاد 
با توجه به ش��رايط خاص كشور و اهميت توليد داخلی در 
س��ايه تحريم ها، چهارمين جشنواره ساخت فيلم های 180 
ثاني��ه ای خود را امس��ال با محور حماي��ت از توليد داخلی 
و رش��د ملی برگزار كرده اس��ت. فقط تص��ور كنيد از ميان 
فيلم های ساخته شده توسط افراد مختلف در اين جشنواره 
چن��د فيلم مورد توجه م��ردم قرار گيرد و در ش��بکه های 
اجتماعی دس��ت به دس��ت ش��ود. تأثيرگذاری اين فيلم ها 
برای به ش��وق آوردن مخاطبين بس��يار بس��يار بيش��تر از 
ه��ر كار ديگری در اين زمينه اس��ت. اگر بخواهيم توضيح 
بيشتری درباره چهارمين جشنواره فيلم های 180 ثانيه ای 

بانك پاسارگاد بدهيم به نکات زير بايد اشاره كنيم.
اول اينکه اين جش��نواره دوساالنه برگزار می شد و آخرين 

آن در بهمن ماه س��ال گذش��ته بود اما به دليل نامگذاری 
امس��ال به عنوان جهش توليد و اهميت موضوع، مسئوالن 
بانك احس��اس مس��ئوليت بيش��تری در اين زمينه كردند 
و امس��ال نيز خالف رويه اقدام به برگزاری اين جش��نواره 
كردند. يکی ديگر از نکات تمايز اين جش��نواره نس��بت به 
دوره های پيش��ين، دعوت از فيلمسازان حرفه ای و باتجربه 
در كنار جوانان و فيلمسازانی است كه در آغاز كار هستند. 
دليل اين دعوت هم تأكيد بر اهميت بسيار مبحث توليد و 
حمايت از آن اس��ت. به اين ترتيب احتمال توليد فيلم های 
بس��يار تأثيرگذار بيشتر می شود و همانطور كه پيش از اين 
گفتيم اين فيلم ها می توان��د اثرگذاری زيادی روی جامعه 

داشته باشند. 
جش��نواره فيلم كوتاه بانك پاس��ارگاد هم اكنون در مرحله 
فراخوان ارس��ال آثار اس��ت. عالقمندان می توانند تا پايان 
شهريور، آثار خود را با توجه به شرايط ذكر شده در سايت 
جش��نواره به نش��انی www.pasargadfilmfest.ir به 

دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.

چهارمین جشنواره ساخت فیلم های ۱۸۰ ثانیه ای؛ هنر در خدمت تولید ملی

رطب خورده منع رطب 
کی کند؟!

تا همين يکی دو ماه پيش بود كه نه  تنها مس��ئوالن بلکه 
اكثري��ت باالتفاق ارگان های دولتی و يا وابس��ته به آن تره 
هم برای پروتکل های بهداش��تی از جمله زدن ماسك خرد 
نمی كردن��د و وعاظ غيرمتعظ بر آن بودند كه اين امر حتی 
در بعضی از مراكز خدمات بهداشتی هم جاری بود اما مرور 
زمان باعث ش��د ت��ا حضور خط��ر را در كمين خود لمس 
كنند زيرا تعداد قابل  توجهی از كاركنان ادارات و شركت ها 
و مؤسسات وابسته به دولت ازجمله بانك ها به اين ويروس 

مبتال و حتی فوت كردند. 
در حال حاضر هيچ يك از مسئوالن خرد و كالن را نمی توان 
يافت كه بر زدن ماس��ك تأكيد مؤكد نداشته باشند و البته 
اقدام پس��نديده ای اس��ت كه می تواند راهگش��ای مشکل 
الينحل و پيچيده ای با عنوان كوويد 19 باشد به شرطی كه 
رطب خوردگانی نباشند كه اين گونه آن را منع می نمايند. 

ش��ايد يکی از داليل بارز بعضی از شکس��ت های اقتصادی 
كشور طی اين سال ها احساس غلطی است كه به بعضی از 
مديران القاء می شود تا خود را تافته ای جدا بافته از جامعه 
بدانند و همانگونه عمل نمايند كه ملکه آنتوانت در پاريس 
انجام می داد زيرا وقتی در كالس��که س��لطنتی می نشست 
تا خيابان ش��انزه ليزه را س��پری نمايد و شاهد فقرايی در 
پياده رو باش��د كه از فرط گرسنگی بی حال شده يا مرده اند 

و از كالسکه چی علت را جويا شود و جواب بگيرد اين ها نان 
ندارند و ملکه بگويد كيك بخورند! 

و اين داس��تان سرگذشت واقعی بعضی از مديران طی اين 
سال هاس��ت كه پيش خود می انديش��ند مرگ خوبست اما 
برای همس��ايه و باور ندارند كوويد 19 با چش��م های بسته 
به س��وی طعمه ه��ای خود م��ی رود. امروز اگرچ��ه وظائف 
زيرمجموعه وزارت بهداش��ت و آموزش پزشکی را می توان 
به روايتی حساس ترين دستگاه كشور دانست اما هريك از 
ارگان ها و نهادهای دولتی به فراخور حال خود با مسئوليت 
خطيرتر از قبل روبرو هستند زيرا وزارت بهداشت جوركش 
بی تعه��دی بعض��ی ديگ��ر از زيرمجموعه هايی اس��ت كه 
پروتکل ه��ا را به نحو مطلوب اجرا نکرده تا بدآموزی هم به 

همراه داشته باشد. 
اصوالً بايد اين مس��ئله برای همه مديران ريزودرش��ت جا 
افتاده باش��د كه تغيير س��بك زندگی مختص آحاد جامعه 
نيس��ت كه دس��تگاه ها هم بايد از آن تبعيت نمايند و برای 
مثال جلس��ات و بازديدهای خود را نيز با استفاده از ويدئو 
كنفرانس ها انج��ام دهند، بخصوص اگر جنبه تش��ريفاتی 
داش��ته و نيازمند حضور فيزيکی و لمس مش��کالت و حل 

معضالت نباشد. 
بنابراين فصل نان قرض دادن ها س��پری شده و اگر نياز به 

تبريك و تهنيت و تسليت باشد می بايستی از همين طريق 
انجام گردد كه روزها و هفته های بزرگداشت بسيارند و هر 
نوع دورهمی به مناس��بت آن ها هرچند محدود هم باش��د 
خطرآفرين اس��ت.  امس��ال روز خبرنگار كه مصادف با 17 
مرداد و ش��ب عيد غدير خم بود همانند ديگر مراس��م های 
جاری می رفت تا فدای رعايت فاصله های فيزيکی باش��د و 
اين اصحاب رس��انه بودند كه خود را واعظان رعايت فرض 
می كردن��د و بنابراين هيچ انتظ��اری از متوليان به  منظور 

ايجاد اجتماع نداشتند. 
 اما س��ه روز قبل از آن شهردار، مديركل آموزش  و پرورش 
و يک��ی دو ت��ن از مديران و حضور يکی از اعضاء ش��ورای 
اس��المی شهر اصفهان كه دس��تی هم بر آتش رسانه دارد 
ضم��ن مراجع��ه به مجتم��ع مطبوعاتی ش��هر و در معيت 
تع��دادی ب��ه بازديد از واحده��ای مختلف آن كه ش��امل 
خبرگزاری ها و دفاتر رس��انه های متنوع اس��ت پرداخته و 
در نشس��ت های بدون رعايت فاصله فيزيکی آن ها همراه با 
پذيرايی شركت می كنند تا غيرمتعظ بودن گروهی معدود 
ك��ه خود را واعظان رس��انه می دانند به نمايش بگذارند كه 
چگون��ه و بی پروا در مقاب��ل دوربين خبرن��گاران مخبران 
خبرگزاری خود خاطره كشف حجاب رضاشاهی را با حذف 

ماسك از صورت به نمايش می گذارند!

حسنروانشيد


