رمان «نذر نصرانی» منتشر شد
رمان «نذر نصرانی» با متنی روان و به دور از پیچیدگیهای زبانی ،داستانی جذاب و پر افت و خیز را روایت میکند .مخاطب
با خواندن این رمان با فضای حاکم بر زمان حکومت متوکل عباسی و ظلمهای او و وضعیت خفقانآور شیعیان آن زمان آشنا
میشود .این رمان که توسط سعید محمدی نوشته شده ،بتازگی از سوی انتشارات کتابستان معرفت روانه بازار نشر شده است.
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بهترین افطاری جهان

حبیب احمدزاده روز گذشته در پستی اینستاگرامی
روایت�ی از بهترین افطاری جهان داش�ت .او در متن
خ�ود آورده اس�ت :درس�ت چند ش�ب پیش یکی
از دوس�تان معلم  -دانش�جوی افغانیتب�ار از طرف
کارکنان و دانشآموزان مدرس�ه خیریه افغانستانی
خیرآباد ورامین تمام بچههای جشنواره دانشآموزی
مس�تقر در مناطق سیلزده را به افطار دعوت کرد و
ادام�ه داد که یکی از اولیا نذر قربانی گوس�فندش را
به مدرس�ه داده و س�پس با کمک همه خانوادههای
محترم و تنگدس�ت دانشآموزان ای�ن افطاری برپا
میشود .برای یادآوری دوستان ،این مدرسه همانی
بود که پارس�ال به علت فوت خی�ر و اصرار وراث در
حال تعطیلی بود و خوشبختانه خدا خواست با کمک
عدهای از بچههای جشنواره بازگشایی شود .رد این
افطار در قاموس بچهها نبود حتی اگر از وس�ط سیل
باید میآمدند که آمدند .خالصه بچههای جشنواره
هم برای سیصد و چند دختر و پسر این مدرسه سعی
کردند تا جایی که میتوانند س�نگ تم�ام بگذارند.
سردار مکی و بهزاد کریمی با سیصد و چند عروسک
و اسباببازی مانده از جشنوارههای قبلی که در انبار
داش�تند از آبادان خود را رس�اندند .به تعداد بچهها
پرچمهایی با یک س�مت نشان پرچم ایران و سمت
دیگر نشان پرچم کشور افغانستان در کمترین زمان
ممکن توسط س�رکار خانم بتول ناصری آماده شد و
جال�ب آنکه  2کودک بنگالدش�ی محصل نیز از نظر
دور نماندند و ب�رای آنان نیز به همین ترتیب پرچم
کشورش�ان و ایران آماده شد .برای معرفی میهمان
وی�ژه ابتدا از بچهها و همه حاضران خواس�ته ش�د
چشمهایشان را ببندند و سپس جناب پرستویی با
پرچمها وارد ش�دند و آنان را بین همه دانشآموزان
توزیع کردند .این هنرمند پس از شعرخوانی و صحبت
درباره پیوند  2ملت برادر و همکیش با هزار کار طنز و
شعبده در آخر مراسم و قبل از افطار ،به همراهی آقا
بهزاد کریمی اسباببازیها را نیز بین بچهها تقسیم
کردند و چه نظمی و چه محبتی داشتند این بچهها.
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نظر

گزارش «وطنامروز» از نشست رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
با اهالی افغانستانی فرهنگ و هنر

مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی:

مسؤوالن تنها چاره کاغذ را
واردات میدانند

درکنار مردم ایرانیم

گروه فرهنگ و هنر :برای اهل فرهنگ ،افغانس��تان
ایران دیگری است که سالهای خیلی دور ،سیاست
ناالیق بین این ایران و آن ایران مرز کشید اما به قول
نجیب باور «هر کجا مرز کش��یدند ،شما پل بزنید/
حرف «تهران» و «دوش��نبه» و «سرپل» بزنید» .از
همین رو نشس��ت رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
با فرهیختگان و هنرمندان افغانستانی امری عجیب
نبوده است .با این وجود صحبتهای برخی مسؤوالن
و اس��تفاده از هموطنان افغانی بهعنوان ابزار تهدید
اروپا ،این دیدار را پراهمیتتر جلوه داد .در این دیدار
که به همت حجتاالس�لام قمی ،رئیس س��ازمان
تبلیغات اسالمی برگزار شد ،از اهالی فرهنگ و هنر
افغانستانی خواسته شد برنامهها و ایدههای خود را
برای ارائه خدمات هرچ��ه بهتر در حوزه فرهنگ و
هنر به سایر افغانستانیها ارائه دهند.

■■س�ازمان تبلیغ�ات ،خ�ادم فرهن�گ و همه
مسلمانان ساکن ایران

حجتاالسالم والمسلمین قمی ،رئیس سازمان
تبلیغات اس�لامی در سخنانی کوتاه اظهار داشت:
بنده استاد اهل کشور افغانستان داشتم که بسیار
فاضل و باس��واد بودند و هم شاگردان افغان بسیار
مس��تعد ،نخبه و خوش فکر در مدرس��ه حجتیه
داش��تم .من به طالب آمریکایی ،اروپایی و جنوب
ش��رق آس��یا درس دادهام که در این میان بهترین
ش��اگردان خارجی من از طالب غیرایرانی ،طالب
اهل کش��ور افغانس��تان بودند و حتی تجربههای
علمی ش��یرین از همکاری با طالب افغان داشتم.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی تصریح کرد :تمام
محورهایی که در این جلسه با عزیزان افغانستانی
مطرح شد باعث شد جلسه آوردههایی داشته باشد؛
برخی موارد را فورا ً پیگیری خواهم کرد .قمی تأکید
کرد :سازمان تبلیغات اسالمی مأمور به داخل کشور
است ،بنابراین هر مسلمان عزیز فرهیختهای که در
ایران اسالمی است ما در خدمت او هستیم .وی در
ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری صفات خوبی
درباره عزیزان افغانس��تانی ب��ه کار میبرند ،گفت:

سازمان تبلیغات اس�لامی خادم ،خادمان فرهنگ
اس��ت؛ انش��اءاهلل با فواصل معین نظرات عزیزان
جمعآوری میشود ،بنده نیز در انجام امور مربوطه
کوتاهی نخواهم کرد.
■■نسل جدید شاعران افغانستانی در ایران

محمدکاظ��م کاظم��ی ار جمله ش��اعران مطرح
افغانس��تانی در این نشست با اش��اره به اینکه حوزه
هنری مش��هد محل پرورش اولین نس��ل از شعرای
افغانس��تانی بود ،اف��زود :اگر روند این آم��وزش ادامه
داش��ته باشد در آینده شاهد نسل جدیدی از شعرای
افغانستانی در ایران خواهیم بود .هماکنون دهها عنوان
کتاب ب��ا موضوع ادبیات افغانس��تان در دفتر ادبیات
فارس��ی حوزه هنری مشهد در دست تألیف و تدوین
اس��ت .وی با اشاره به این مسأله که نهادهای مرتبط
با مهاجران رویکرد فرهنگی داش��ته باش��ند ،اظهار
کرد :الزم اس��ت برای بهبود ذهنیت ایرانیان نس��بت
به افغانستانیها سیاس��تگذاری شود .سیدفضلاهلل
قدسی دیگر برجس��ته افغانی اظهار داشت :ای کاش
این جلس��ه س��الها قبل برگزار میش��د .با توجه به
مراودات فرهنگی ایران و افغانس��تان و حضور تعداد
قاب��ل توجهی از افغانس��تانیها در ای��ران ،انجام کار
فرهنگی برای مهاجران افغانستانی مسلمان الزم است،
چراکه انجام کار فرهنگی خألهای ناشی از مهاجرت
را جبران میکند .افغانس��تانیهای مقیم ایران خود
کانونهای فرهنگی و هنری زیادی دارند و س��ازمان
تبلیغات اسالمی میتواند در راستای اهداف خود از این
کانونها به صورت ضابطهمند حمایت کند.
■■حوزه هنری مش�هد ،پای�گاه هنری پربرکت
افغانستانیها

محمدس��رور رجایی ،دیگر نویس��نده و شاعر
برجس��ته افغان در این نشست با اش��اره به اینکه
حوزه هنری مش��هد تنها پایگاه ما بود و ثمرات و
برکات بسیاری داشت ،افزود :در حوزه هنری آثاری
از شعرای افغانستانی چاپ میشود که چندین بار
تجدید چاپ میش��ود .هماکنون بحث گردآوری
خاطرات و تاریخ ش��فاهی مجاهدان افغانس��تانی

معرفی برندگان جوایز تلویزیونی بفتا ۲۰۱۹

«کشتن ایو» بهترین سریال سال شد

مراس��م جوایز تلویزیونی بفت��ا در حالی برگزار
ش��د که س��ریال درام «کش��تن ایو » برنده بزرگ
ای��ن دوره از جوایز بود .به گ��زارش «وطنامروز»،
در این مراس��م سریال کش��تن ایو موفق شد جایزه
بهترین س��ریال س��ال را دریافت کند .ع�لاوه بر این،
«جودی کامر» و «فیونا شو» بازیگران این سریال نیز
موف��ق به دریافت جای��زه بهترین بازیگر نقش
اصلی و مکم��ل زن جوایز تلویزیونی
 2019 BAFTAش��دند ت��ا این
س��ریال یکی از  2برنده بزرگ
مراسم امسال باشد .همچنین
سریال Patrick Melrose
(پاتری��ک ملروز) موفق ش��د
جای��زه بهترین مینیس��ریال و
بهتری��ن بازیگر مرد را دریافت
کند تا دیگر برنده بزرگ دیگر
مراسم امسال لقب بگیرد .بر
این اساس در بخش بهترین
سریال درام ،با وجود رقبای
مهمی همچ��ون «بادیگارد»،
«نجات��م ب��ده» و «خبرچین»،
س��ریال «کش��تن ایو» برگزیده شد.
در بخش بهترین بازیگر نقش اصلی

زن از میان نامزدهایی همچون «س��اندرا اوه»« ،کیلی
هاوس» و «روس ویلس��ون» در نهایت «جودی کامر»
برای بازی در «کش��تن ایو» برگزیده ش��د .همچنین
در رش��ته بازیگر نقش اصلی مرد بندیک «کامبربچ»
بازیگر س��ریال «پاتریک ملروز» ب��ا کنار زدن رقبایی
چون «هی��و گرن��ت»« ،چنس پردومو» و «لوس��ین
مساماتی» جایزه این بخش را تصاحب کرد .در بخش
بهترین نقش مکمل زن نیز فیونا شاو بازیگر «کشتن
ایو» برگزیده ش��د و در بخ��ش بهترین نقش مکمل
مرد «بن ویشاو» بازیگر «رسوایی بزرگ انگلیسی» به
عنوان برگزیده اعالم شد .در بخش بهترین سریالهای
بینالمللی س��ال با وجود رقبایی چون « ۵۴ساعت»،
«سرگذش��ت ندیم��ه» و «گزارش س��ال اول ترامپ»
جایزه به س��ریال «وراثت» رسید .همانطور که اشاره
شد در بخش بهترین مینیسریال نیز «پاتریک ملروز»
با پیشی گرفتن از «رسوایی بزرگ انگلیسی» و «خانم
ویلسون» جایزه این بخش را کسب کرد.
جوایز س��االنه «بفتا» که از  ۱۹۴۷راهاندازی شد،
در س��ال  ۱۹۵۸با انجمن تهیهکنندگان و کارگردانان
تلویزیونی ادغام ش��د ت��ا انجمن س��ینما و تلویزیون
بریتانیا را تش��کیل دهد و سرانجام در سال  ۱۹۷۶به
آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا تغییر
نام داد.

در دس��ت بررسی اس��ت .درباره مدافعان حرم نیز
فعالیتهایی از زندگی و خاطرهنگاری مدافعان حرم
در دست اقدام اس��ت که متأسفانه محافظهکاری
امنیتی مانع کار شد .وی افزود :استفاده از رسانه و
انجام کارهای فرهنگی مثل نگارش کتاب جانستان
کابلس��تان و کارهای دیگر باعث مطلوب ش��دن
فضای ذهنی درباره افغانس��تانیها میشود .دکتر
اس��داهلل امیری ،رایزن سابق فرهنگی افغانستان و
مدیر بنیاد اندیش��ه هم در این دیدار بیان داشت:
رفتار اداره اتباع در اذهان مهاجران مانده و متأسفانه
کسی خاطره خوشی از اداره اتباع ندارد .باید زمینه
فرهنگی برخورد مناسب با مهاجران افغانستانی در
اداره اتباع فراهم شود .وی اذعان داشت :وجود یک
نشریه برای مهاجران الزم است و مهمترین مسأله
مجوز آن اس��ت .اگر امکان برگزاری جشنوارههای
فرهنگی -هنری مشترک وجود داشته باشد اثرات
بسیار مثبتی خواهد داشت.
■■هدررفت همه تالشها با یک «نه»!

در ای��ن نشس��ت همچنی��ن محمدابراهی��م
ش��ریعتی -فعال عرصه نش��ر -نیز با اشاره به این

حجتاالسالم قاسمیان در برنامه سحرگاهی بهار انقالب قرآنی:

از «عقالنیت غیب» دور شدهایم!

حجتاالس�لام قاس��میان در قس��مت هفتم
برنامه سحرگاهی «بهار انقالب قرآنی» شبکه یک
سیما ضمن ش��رح یکی از قصص قرآنی ،توضیح
داد چگون��ه و چ��را باید به وعده خدا در تس��لیم
نش��دن در برابر دش��من ایم��ان آورد .به گزارش
«وطنام��روز» ،وی در ابتدای ای��ن برنامه اظهار
داش��ت :خدا در س��وره بقره وقت��ی میخواهد با
متقیان درب��اره ماموریت کتاب��ش صحبت کند،
اینطور میگوید :این کتابی است که در آن شکی
نیس��ت و هدایتی است برای متقیان! متقیان نیز
افرادی هس��تند که به غیب ایمان دارند .ایمان به
غیب یک نوع عقالنیتی درس��ت میکند که تنها
با این عقالنیت میتوان به عالم غیب جواب داد و
این عقالنیت با نظام محاسباتی مادی قابل درک
نیست .یعنی این معادالت با یک عقالنیت دیگر که
نورانی شده ،موجه است اما با عقول ساده ما قابل
توجیه نیست؛ از این رو توصیه میکنیم کسانی که
کار دینی انجام میدهند ،سعی نکنند همه رفتار
دین��ی را با نظام عادی و م��ادی ،معقول و موجه
نش��ان دهند ،چرا که اصال قرار نیست عالم غیب
با نظام محاس��باتی موجه به نظر آید .او ادامه داد:
وقتی این منطق را در قرآن جستوجو میکنیم،
میبینیم خدا در س��وره محمد میگویدسس��ت

بهنام صفوی ،خواننده جوان کشورمان پس از تحمل چند سال بیماری درگذشت

مرگ؛ قطعه آخر آلبوم آرامش

محسن ش�همیرزادی :روز گذشته خبری منتشر شد
که ش�نیدنش برای خیلیه�ا دور از انتظار نبود .خبر
کوتاه بود :بهنام صفوی پس از تحمل س�الها بیماری
درگذشت .ضایعه مغزی خواننده با اخالق و کمحاشیه
ن س�الها زندگ�ی او را دچ�ار چالشهای
پ�اپ ،در ای 
فراوان�ی کرده بود و س�رانجام مب�ارزه امیدوارانهاش
ب�ا این بیم�اری ،آرامش ابدی ب�ود .او متول�د  15تیر
 1362در ش�یراز بود که فعالیت موس�یقاییاش را از
 7س�الگی و با نواختن پیانو ش�روع ک�رد .او خودش
معتقد بود آغاز فعالیت خوانندگیاش در مدرسه و به
عنوان تکخوان گروه س�رود رقم خورد .آهنگ تمنا
در سال  85نخستین محصول فعالیت موسیقاییاش
به حس�اب میآمد اما این قطعه «عش�ق من باش» در
س�ال  88بود که بهنام صفوی را س�رزبانها انداخت.
قطع�های ک�ه خیل�ی زود او را در می�ان مخاطب�ان
موس�یقی پرطرفدار ک�رد .آلبومه�ای «فوقالعاده»،

«آرام�ش» و «معجزه» دیگر آلبومهای�ی بود که او در
این  10سال منتشر کرد .تکآهنگهای بهنام صفوی
نیز به نوبه خود مورد توجه قرار داش�ت .از جمله این
آهنگها تیتراژ فیلم س�ینمایی اخراجیها  3بود که
در میان مخاطبان برجسته شد .اما طول عمر فعالیت
بیدغدغهاش چندان دوام نیافت ،چرا که بهنام صفوی
از سال  1392دچار ضایعه مغزی شد .پیشرفت بیماری
بهن�ام صفوی موجب ش�د در تیرماه  1394س�ر خود
را ب�ه تیغ جراحان بس�پارد .صفوی فرآین�د بهبود را
به س�رعت طی میکرد و آلب�وم «معجزه» او محصول
همین دوران است .اما در سال  1396بار دیگر بیماری
وی تشدید شد .اینبار صفوی به آلمان سفر کرد و در
بیمارس�تانی در هانوفر آلمان تحت جراحی پروفسور
س�میعی قرار گرف�ت .او در ح�ال طی ک�ردن دوران
نقاه�ت بود ک�ه در دیماه  1397ش�رایطش دگرگون
ش�د .عالئم بیم�اری بار دیگر در وی پدیدار ش�د و تا

مسأله که وجود برخی نگاههای امنیتی مانع انجام
فعالیتهاس��ت ،گفت :ما در کنار م��ردم ایرانیم و
مخل امنیت نیستیم .امیدواریم با همکاری حوزه
هنری ،وزارت ارشاد ،وزارت اطالعات و وزارت کشور
مشکل مجوز به نهادهای فرهنگی افغانستانی حل
شود .ما وابس��ته به این تمدن هستیم و اگر برای
ایران مش��کلی پیش بیاید از جان مایه میگذاریم.
رابطه برادری بین ما بس��یار عمیق اس��ت .برخی
نخبگان افغانی شرایط رفتن به اروپا را داشتند ولی
در ایران ماندند .تأسیس مراکز فرهنگی مخصوص
افغانس��تانیها با نظارت دولت توقع ما است .تمام
تالشهای ما ب��ا یک «ن��ه» در اداره اتباع به هدر
میرود .ما نیروهای خیلی خوبی داریم ولی به دلیل
مسائل فرهنگی استعداد آنها به هدر میرود ،چرا که
باید فقط کارگری کنند یا در صورت توان از ایران
هم مهاجرت کنند.
گفتنی اس��ت این نشست که با همراهی سایر
هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر افغانستانی شکل
گرفت ،ش��امگاه روز دوشنبه  22اردیبهشتماه به
پایان رسید.

اس�فندماه مجبور به بستری شدن در بیمارستان بود.
مدیر برنامههای صفوی درباره علت فوت این خواننده
کش�ورمان گفت« :بهنام از آبان پارسال و پس از عمل
جراحی دومش که در آلمان توس�ط پروفسور سمیعی
انجام شد ،حال جسمانیاش وخیم شد و به بیمارستان
احس�ان منتقل ش�د .او تا اوایل اسفند در بیمارستان
بستری بود» .وی ادامه داد« :او سپس با همان شرایط
آیس�ییو به منزل منتقل ش�د و حدود  ۲۰روز پیش
بنا به ش�رایط آبوهوای تهران و همچنین حضور پدر
و مادرش در شاهینش�هر ،به اصفهان منتقل ش�د».
فوادیان همچنین بیان کرد« :بهنام این روزها مشکل
تنفسی شدیدی داش�ت و اکسیژن خونش هم پایین
آمده بود ،به همین دلیل در بیمارستان میالد اصفهان
بستری شد و متاس�فانه امروز(دوشنبه) درگذشت».
مراسم تش�ییع و تدفین این هنرمند عرصه موسیقی
در شاهینشهر برگزار خواهد شد.

نشوید که ش��ما مجبور ش��وید دعوت به صلح
بکنید! چرا شما پیشنهاد مذاکرات و صلح میدهید
و دنبال آن هس��تید؟ خدا شما را تنها نمیگذارد.
اینجا خدا میگوید اصال دعوت به سازش نکنید و
این یک عقالنیت است ،عقالنیتی که میگوید خدا
هست و ما تنها نیستیم .حجتاالسالم قاسمیان
اضافه کرد :خیلی اوق��ات خودمان به یکدیگر در
یک سری مسائل مانند ازدواج جوانان میگوییم،
به خدا توکل کنید؛ اگر فقیر هستید خدا از فضلش
به ش��ما در ام��ر ازدواج اعطا میکند .موضوع این
است که در حقیقت زمین و آسمان سپاه خداست
و البته اکثر ما این مساله را باور نمیکنیم .تصور
میکنیم حتما خودمان باید اقدامی انجام دهیم و
معادل آن پولی به دس��ت بیاوریم و روی همین
منطق نیز عمل میکنیم ،هر چند قرار نیست بیکار
بنشینیم اما متاس��فانه در این موارد ما با جدیت
نسبت به خدا سوءظن داریم و تصور میکنیم بعید
است از خدا کاری بربیاید.

مدیرعام��ل مجمع ناش��ران
انقالب اس�لامی ب��ا تأکید بر
اینکه تولید ،راهبرد اصلی حل
مشکل کاغذ است ،میگوید:
گران��ی کاغ��ذ امروز بع��د از
یکسال از جهش ارزی خودش را در کتابهای
چاپ  ۹۸نش��ان داده اس��ت و از این پس خرید
کتاب برای مردم س��ختتر هم خواهد ش��د .به
گزارش تس��نیم ،میثم نیلی ،مدیرعامل مجمع
ناشران انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ارادهای
برای حل مشکل کاغذ از طریق تولید داخل میان
مس��ؤوالن دیده نمیش��ود ،گفت :برای این کار
نیازی به قطع درخت و جنگل مصنوعی و امثال
آن هم نیس��ت ،مواد اولیه تولید کاغذ در کشور
ما بهواسطه مزارع وسیع کشت و صنعت نیشکر
فراوان است اما نهتنها از باگاس نیشکر استفادهای
نمیش��ود که آن را آتش میزنند .طبق آخرین
اعالم رس��می ،آمار تولید ساالنه تفاله نیشکر یا
همان باگاس  2/5میلیون تن در س��ال اس��ت.
نس��بت تولید کاغذ به باگاس هم  3به یک و در
بدبینانهترین حالت  5به یک است؛ یعنی حداقل
میت��وان  500ه��زار تن کاغ��ذ در داخل تولید
کرد اما این اتفاق نمیافتد ،چون ارادهای پش��ت
آن نیس��ت و برخی مسؤوالن همه چاره مشکل
کاغ��ذ را در واردات میبینند ،در حالی که حتی
در همان واردات هم درست عمل نمیکنند .اگر
واردات درست انجام میشد ،ما امروز شاهد این
می��زان افزایش قیمت نبودیم .این روند در ادامه
بر اس��تقالل فرهنگی ما تأثیرگ��ذار خواهد بود
زیرا این چرخه تولید آثار فرهنگی اس��ت که در
بلندمدت ضربه خواهد خ��ورد و در نهایت ،این
زیان و ضرر به نویسنده ،مؤلف و صاحبان فکر نیز
خواهد رس��ید ،در مقابل ،در چنین بازاری سود
در کتابسازی و ترجمههای بازاری خواهد بود.
مستند

محرومیتهای بزرگترین استان
کشور در «به اضافه مستند»

مس��تند «بلوچس��تان» ب��ه
کارگردانی محس��ن زارعی در
بیستودومین قسمت از فصل
سوم برنامه «به اضافه مستند»
روی آنتن شبکه مستند خواهد
رفت .به گزارش «وطنامروز» ،در این قسمت و
پس از پخش مستند ،حس��ینعلی شهریاری،
نماین��ده م��ردم زاه��دان در مجلس ش��ورای
اس�لامی و حمیدرضا خانمحمدی ،مس��ؤول
هیات آلیاس��ین ،از گروههای جهادی فعال در
سیستانوبلوچستان میهمان برنامه خواهند بود و
به بررسی مشکالت استان سیستان و بلوچستان
و محرومیت این منطقه از کشورمان میپردازند.
عالوه بر این ،محمدتقی فهیم و سعید قطبیزاده
ب��ه نقد و بررس��ی فرمی این مس��تند خواهند
پرداخت .مستند «بلوچستان» ،روایتی تصویری
و مس��تند از محرومیتهای منطقه بلوچستان
و وضعیت توس��عهیافتگی آن در سالهای اخیر
اس��ت .مستند «بلوچس��تان» که به کارگردانی
محسن زارعی و به تهیهکنندگی شبکه مستند
س��یما ساخته شده است ،پیش از این در بخش
شهید آوینی جشنواره حقیقت و جشنواره عمار
حضور داش��ت و اکنون برای نخس��تین بار در
شبکه مستند و برنامه «به اضافه مستند» پخش
و رونمایی خواهد ش��د .این قسمت از برنامه روز
سهشنبه  ۲۴اردیبهشت ساعت  ۲۰:۳۰از شبکه
مستند پخش خواهد شد.
سینما

«چند میگیری گریه کنی؟»
پروانه ساخت گرفت

پروان��ه س��اخت  ۳فیل��م از
جمله دومین قسمت «چند
میگیری گریه کنی؟» صادر
شد .به گزارش «وطنامروز»،
شورای صدور پروانه ساخت
در جلس��ه اخیر با  ۳فیلمنام��ه موافقت کرد.
بنا بر این گ��زارش ،فیلمنامههای «فالوئر» به
تهیهکنندگ��ی فریدون جیران��ی ،کارگردانی
مه��دی برقعی و نویس��ندگی امیرحس��ین
جهدوس��ت با موضوع اجتماع��ی و «به عقب
بر نمیگردیم» به تهیهکنندگی بهمن کامیار
وکارگردانی و نویس��ندگی پویا نبی با موضوع
اجتماعی موافقت ش��ورای س��اخت سازمان
س��ینمایی را اخذ کردن��د .همچنین دومین
قسمت فیلم سینمایی «چند میگیری گریه
کنی؟» ب��ه تهیهکنندگی محس��ن توکلنیا،
کارگردانی علی توکلنیا و نویس��ندگی رحیم
بهب��ودی با موض��وع کمدی پروانه س��اخت
دریافت کرد .نخستین قسمت این فیلم سال
 ۸۴تولید شده است.

