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پنج شنبه گذشته ،جشنواره فیلم عمار به پایان
نهمین دوره خــود رسید و پرونده ای قطور از
دستاوردهای قابل توجه خود را پیش روی رسانه
و سینمای مستند کشور قرار داد؛ جشنواره ای
که در آغازین دوره آن ،کمتر کسی می پنداشت
بتواند جــای خــود را در میان جبهه فرهنگی
انقالب و نیز هنرمندان منادی جریان مقاومت
اسالمی در کشورهای مختلف به ایــن میزان
بگشاید.
ارسال دو هزار و  132اثر به دبیرخانه نهمین
جشنواره که  812مــورد در بخش تولیدات
مستند اســت ،در نــوع خــود اتفاق مبارکی به
شمار می آید که عقبه قابل توجهی از فعالیت
هنرمندان و دغدغه مندان حــوزه فرهنگی و
اجتماعی انقالب را به رخ می کشاند .جشنواره
مردمی فیلم عمار امروز در مرز  10سالگی خود
دستاوردهای مهم و البته الزاماتی پیش روی
خود دارد که بهره گیری از رهاوردها و البته توجه
به الزامات آن می تواند این جشنواره را در افق
پیش رو به توفیقات بیشتر نایل آورد.
 – 1با مردم می توان بزرگ تر شد
اگر به این اصل قائل باشیم که «هنر» در تعامل
با مخاطبان ،معنا می یابد و به منصه ظهور می
رسد ،جشنواره عمار در تمامی ادوار آن به ویژه
در دوره های متأخر این ویژگی را داشته و تالش
کــرده اســت بر وجــوه «مــردمــی» بــودن خــود نیز
بیفزاید .در این باره می توان به این موضوع اشاره
کرد که اغلب آثار مستند و داستانی ارسالی به
جشنواره عمار برخالف برخی جشنواره های
دیگر ،دارای حس و حالی از متن و درون مردم
است ،از همین روست که به واسطه اکران های
مردمی آن ،آحاد جامعه از نخبگان تا مردمان
کوچه و بازار در هر رده سنی می توانند مهم ترین
مخاطبان آثار این جشنواره باشند.

 – 2جایی برای افشای چالش های پنهان
جامعه
جــشــنــواره عمار را بــه نوعی مــی تـــوان ،عرصه
«هــنــربــازی» جــوانــان انقالبی و عالقه مند به
حوزههایفرهنگیدانستوآیاچنینهنرمندانی
میتوانند بیانی دور از جسارت و شجاعت داشته
باشند؟ این جشنواره از آغازین گام ها کوشش
نموده اســت ،این فضا و بستر اعتمادزا را پدید
آورد که هنرمندان و مستندسازان بتوانند به
دنیای چالش ها و زوایای تاریک و پنهان سیاسی
و اقتصادی جامعه ورود کنند.
در واقــع هنرمند می دانــد که چنان چه اثرش
مبتنی بر اطالعات منابع مطمئن باشد ،این
جشنواره اولین حامی او خواهد بود .جشنواره
عمار با آماده سازی این بستر در ادوار مختلف ،آثار
متعددی را به جامعه معرفی کرده که رویکردی
افشاگرانه داشــتــه انــد .مستند «دریــابــســت»
که در همین دوره برنده فانوس طالیی شد،
چنین فضایی را در افشای دســت هــای پشت
پرده در ماجرای ماهیگیری کشتی های چینی
در سواحل استان هرمزگان و دریــای عمان و
خانهنشینی صیادان محلی را دنبال کــرده و
روایت می کند؛ موضوعی که طی ماه های اخیر
با وجود طرح در رسانه ها ،اما هر از گاه با تکذیب
نهادهای مسئول همراه می شد.
 – 3چتری که باید گسترده تر شود
جشنواره عمار در کنار تمام آن چه امروز در حوزه
هنر جبهه انقالب و رونق به عرصه های تصویری
ارزش های ایرانی و اسالمی دنبال می کند ،اما
الزم است  ،چتر فراگیری خود را با لحاظ سالیق
متعدد و در دایره وسیع عالقه مندان به کشور و
پیشرفت آن  ،بیشتر از گذشته بگستراند .اگرچه
تا امروز حوزه سیاستگذاری  ،فنی و اجرایی این
جشنواره نیز قطعا بر همین امر اهتمام داشته و
آن را دنبال کرده اند اما به نظر می رسد خروجی
این رویکرد  ،چندان نتوانسته گفتمانی فراتر از
محافل هنر انقالب برای خود بیابد .در واقع اگر
جشنواره مردمی عمار بر این امر اهتمام نورزد
با توجه به رشد و توسعه روزاف ــزون آن به ویژه
در بخش تولید و اکران ،این بیم می رود که در
آینده ای نه چندان دور به آسیب دوقطبی گرایی
سینمایی در کشور دامن بزند.

وزارت کشور برخی جزئیات الیحه
جامع انتخابات را اعالم کرد

 3ویژگی الیحه جامع
انتخابات

سخنگوی وزارت کشور از بررسی الیحه جامع
انتخاباتدرصحنهیئتدولتخبردادوگفت:
اینالیحهپسازتصویبتوسطهیئتوزیراندر
آینده نزدیک به مجلس شورای اسالمی تقدیم
میشود .بر اساس توضیحاتی که سید سلمان
سامانی داده ،شفافیت هزینههای انتخاباتی،
برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییر هیئت
مرکزی نظارت بر انتخابات و افــزوده شدن
وکالی دادگستری و نمایندگان مطبوعات و
سازمان های مردم نهاد به این هیئت از ویژگی
های مهم الیحه ای است که دولت تهیه کرده
است .به گزارش ایلنا ،سید سلمان سامانی
ادامه داد :در الیحه جامع انتخابات مجموعه
قوانین انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس
شورایاسالمیوشورایاسالمیشهروروستا
بهمنظورسامانبخشیدنبهقوانینپراکندهدر
عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.
آن طور که سامانی می گوید بحث نظارت بر
انتخابات به جز انتخابات شوراهای شهر که بر
عهده دولت است ،همچنان با شورای نگهبان
است.قائممقاموزیرکشوردربارهتعیینحدود
آرای فرد پیروز هم بیان کرد که بر اساس این
الیحه نامزدهای انتخابات مجلس با اکثریت
یکچهارم آرای صحیح و شوراهای اسالمی
شهروروستاباکسباکثریتنسبیکلآراپیروز
خواهندبود.
khorasannews.com
مخاطبان محترم میتوانند مطالب مربوط به
تیترهای زیر را در شماره امروز روزنامه خراسان
رضوییاسایتاینترنتیروزنامهخراسانبهنشانی
 www.khorasannews.comمطالعه کنند.

پرستاریرویلبهتیغ
خراسان رضوی

صفحه8

در حالی که برخی کانال های تلگرامی به نقل از یک منبع در شورای عالی امنیت ملی مدعی شده بودند ایران از برجام خارج می شود،
کیوان خسروی سخنگوی این شورا با تأکید بر این که چنین چیزی صحت ندارد ،گفت :شناسایی و برخورد قانونی با شبه رسانه های
متخلف که مبادرت به چنین اقداماتی می کنند ،توسط مراجع ذی ربط در دست انجام است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• در حادثه انتحاری تروریستی چابهارمورخ
 ، 1397.9.15تعداد  50خ ــودرو آسیب
دیــد .مــردم عزیز چشم به راه قول ها و وعده
های مسئوالن هستند .خواهشمندیم دراین
مورد پیگیری وچاره اندیشی کنید( .با تشکر
شهروندان چابهار)
•• تابلوهای لبخند نصب شده در سطح شهر
بیشتر خنده دار است مثل این می ماند که به
کودکی آمپول می زنید وتوصیه می کنید گریه
نکنلبخندبزن!
•• تا زمانی که دو غول سایپا و ایران خودرو در
انحصار دولــت هستند ،رقیب نــدارنــد و در
همین شرایط با جان مردم می جنگند ،جوری
که در8ماه بیش از 12هزار نفر را فرستاده اند
جهان آخرت ،در این شرایط باید مردم تاوان
پس بدهند؟!
•• آقایان نماینده اگه طاقت انتقاد ندارید می
توانید بروید .آقــایــان! مسئولیت انتقاد هم
دارد .حقوق عالی ،مزایا عالی ،اما انتقاد صفر؟
مگه داریم؟ مگه میشه؟!
•• اوضاعکسبوکاربسیارخرابهدیگههزینهها
هم در نمیاد،نمی دونم آقایون چه جوری شب
ها راحت می خوابند؟!
•• چــرا ســازمــان بازنشستگی کــشــور وجه
پرداختی بیمه مکمل بازنشستگان را به بهانه
های مختلف بلوکه می کند و در پرداخت آن
تعلل نشان می دهد؟!
•• حاالکه ایران خودرو و سایر نمایندگی های
وابسته دست تو جیب ما کرده اند و روز به روز
قیمتهایشانراافزایشمیدهندماهمهمت
کنیموبایکبسیجعمومیخریدراتحریمکنیم
تاببینیمماشینهایاینهاروکسیمیخرد؟!
•• خراسان عزیز! لطفا راهنمایی ام کنید دو
مرحله اول سهام عدالت راگرفته ام و بعد
اشتباهی حسابم را بسته ام .باید چه کار کرد؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••امیدوار م با اینشروعتوفانیتیمملیفوتبال
کشورمان،در ادامــه راهبازیکنان تیم ملی
کشورماندچار غرور کاذبنشوند!
•• لطفا از رئــیــس جمهور بپرسید 4ماهه
قــراره سبد کــاال بدهند همه گرفته انــد غیر
از ما کارگرهایی که زیر 1500حــقــوق می
گیریم .فقط حرف می زنند ولی هیچ عملی در
پی آن نیست!
•• صفحه اول تیتری که زدید بانوی عمارت در
حسرت خواهر یا برادر واقعا مطلب مهم تری
نبود؟ باورکنید بیشتر مردم اصال بازیگران
برایشان مهم نیست.
•• مطرح کردن معضل شاغالن فقیرپیش روی
دولت توسط دکترخوش چهره با وجود تحریم
ها آیا دردمــان را کم می کند؟ یا باعث سر باز
شدن زخم دمل چرکی و عفونتی می شود؟!
•• در روزنامه مطلبی با عنوان لبخند شهر
داشتید و از نصب تابلو های پویش ترویج
لبخند در فضاهای تبلیغاتی شهر نوشته
بــودیــد ،ولــی ایــن طــور نیست که با چندتا
تابلوی لبخند مــردم رو به زور بخندونیم.
لبخند واقعی مردم وقتی است که این همه
مشکل معیشتی نداشته باشند .
••خراسان دوست داشتنی از این که حرف دل
مردم را بدون مالحظات سیاسی و جناحی می
نویسی از تو متشکرم و به همه دست اندر کاران
و خبرنگاران زحمت کش آن مجموعه خسته
نباشید می گویم.
•• هر روز یک عده ای بیکار می شوند .تورم،
گرانی ،فقر ،اعتیاد ،قتل و ...ثمره همین بیکار
شدن اســت .آقایون مسئول این افــراد بیکار
جواناناینکشورند.پس غیرتتانکجارفته؟
خدا رو شکر که همه یک روزی از این دنیا می
روند و اون جا جواب خواهند داد ،در هر پست
و مقامی که باشند.

نمابر05137009129 :

•• آب منزل بنده را اداره آب و فاضالب برای
۶۴ه ــزار تومان قطع کــرده انــد .رفتم برای
پیگیری می گویند بــرای وصل آب عــاوه بر
مبلغ قبض آب ۳۵۶۰۰تومان واریز کنید! این
دزدی نیست ؟ لیست مامور وصل آب را دیدم
فقط  ۴۲میلیون تومان در یک ماه! این درآمد
ها به جیب چه کسی می رود؟!
•• گوشت که نمی دیدیم ،حاال مرغ هم گران
شد.آیاربراهممیشوداستفادهنکرد؟بهیک
بارهتمامهرچیزیکهبهدستبشرساختهشده
چندین برابر شد .خوراک ،پوشاک یا مسکن
وسر پناه یا لوازم خانگی که میلیون ها دختر دم
بختبهخاطرگرانیوناتوانیدرتامینجهیزیه
در آتش یک عده انسان بی کفایت آینده زندگی
شان می سوزد .واقعا فکر نکردید کارگر وقشر
بیچاره و مستأجر چگونه باید زندگی کند؟
•• به خدا ماجانبازان کارمند خسته شده ایم
ازپاسکار ی هزینه های درمان  .بعد از گذشت
این همه سال   هنوز مسئله درمان ما حل نشده
است .امسال برای چندمین بار بنیاد ،درمان
جانبازان کارمند را به اداره محل کار جانبازان
ارجاع داد امادرروزنامه (چهارشنبه صفحه )5
خبری بود که بنیادشهید متولی 100درصد
درم ــان مــا جــانــبــازان اســت  .مگرما مسخره
شماشده ایم که هر روز پاسکاری می شویم؟
درد خود ما کم است که دنبال بیمه باید از این
اداره به آن اداره برویم؟!
•• تشکرمی کنم ازروزنامه وزین خراسان که
درفــرصــت هــای مختلف به مشکالت مردم
زابل توجه وگزارش های مفیدی راچاپ می
کند .خواهشی ازشما سروران عزیز دارم که
به معضل گاز ونبود گازخانگی دراین منطقه
ستم دیــده ومــحــروم ازرف ــاه بپردازید .شاید
دولتمردان به قول هایی که موقع انتخابات
دادند عمل کنند .

