اخبار

بیش از ۲۱هزار نفر از بانک مهر ایران وام ازدواج گرفتند

دکتر محمد رضا فرزین خبر داد:
برنامه ویژه بانک ملی ایران برای
تامین مالی صنایع استان خوزستان

مدیر عامل بانک ملی ایران در نخستین سفر
استانی خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج،با
اش��اره به جایگاه مهم این اس��تان به عنوان
یکی از قطب های صنایع کشور گفت:بانک
ملی ای��ران برنامه ویژه ای برای تامین مالی
صنای��ع این اس��تان تدارک دیده اس��ت .به
گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران
دکتر محمد رضا فرزین در س��فر به اس��تان
خوزستان و بازدید از مجتمع های پتروشیمی
اروند،بوعلی س��ینا،بندر ام��ام خمینی(ره) و
شرکت فوالد خوزس��تان که معاونان شعب،
اعتب��اری و بانکداری ش��رکتی،ارزی و بین
الملل و مدیران بانک در اس��تان خوزس��تان
وی را در این سفر همراهی می کردند ،اعالم
کرد :حمایت از تولیدکنندگان،مهم ترین هدف
واگذار ش��ده از س��وی دولت به نظام بانکی
اس��ت،از این رو بانک ملی ای��ران هم آماده
اس��ت تا برای تامین مالی طرح های توسعه
مجتمع های پتروشیمی ،فوالد و سایر صنایع
اق��دام کند .وی افزود :با وجود  ۱۴۰ش��عبه
بانک ملی ایران در استان خوزستان جا دارد
تا نقش بانک در ارتباط با تولیدکنندگان این
اس��تان تقویت شود .دکتر فرزین با تاکید بر
وضعیت مطلوب منابع ارزی این بانک گفت
 :بدلیل وجود  ۳۰ش��عبه در خارج از کش��ور ،
بانک ملی ایران پتانسیل باالیی برای توسعه
خدمات ویژه به صادرکنندگان و گش��ایش
ال سی دارد .وی اظهار کرد:دولت سیزدهم
همه توان خود را برای حمایت از بخش تولید
به کار گرفته اس��ت از این رو نظام بانکی نیز
با وجود مش��کالتی که درگیر آن است،همه
تالش خ��ود را برای تامین مال��ی مورد نیاز
به کار خواهد بس��ت تا با تقویت اشتغالزایی
اث��رات این حمای��ت در زندگی م��ردم دیده
ش��ود .فرزین ادامه داد :نگاه من به حمایت
از تولید جدی است و طرح های کارآمدی از
س��وی بانک ملی ایران در ای��ن باره به اجرا
گذاشته می شود .مدیرعامل بانک ملی ایران
گفت:خوزستان یک استان استراتژیک است
و بانک خدمت به این اس��تان و مردم شریف
و صب��ور آن را وظیفه خود می داند .وی در
پای��ان تاکید کرد:حمای��ت از صنایعی که در
اش��تغالزایی و ارزآوری موثرند به دلیل اثرات
آن در آسایش آحاد مردم ،با اهمیت بیشتری
پیگیری می شود.

دکت��ر مرتضی اکب��ری ،مدیرعامل بانک
مهر ایران خبر داد :از ابتدای سال جاری تا
پایان آبان ماه ۲۱هزار و  ۶۸۴نفر از بانک
مهر ای��ران وام ازدواج دریافت کردهاند .به

گزارش روابط عموم��ی بانک مهر ایران،
مدیرعام��ل ای��ن بانک همچنی��ن گفت:
ارزش تسهیالت پرداخت شده بانک مهر
ایران در حوزه ازدواج تا این برهه از س��ال

ج��اری به ۱۸ه��زار و  ۴۳۲میلی��ارد ریال
میرس��د .اکبری در همی��ن رابطه افزود:
بانک مهر ایران در سال  ۱۳۹۹نیز ۲۴هزار
 ۶۸۰فق��ره وام ازدواج ب��ه ارزش بیش از

۱۲هزار و  ۸۲۶میلیارد ریال پرداخت کرده
اس��ت .وی ابراز امیدواری کرد بانک مهر
ایران توانس��ته باشد سهم خود در تسهیل
ازدواج جوانان را بهخوبی ایفا کند.

آغاز زندگی مشترک  ٩٨هزار نفر با وام ازدواج بانک صادرات ایران

میش��ود به نحوی که این بانک از ابتدای سال ١٣٩٥
تاکنون بیش از  ٢٤٣هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه
ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخته و تشکیل خانواده را برای
 ٧٣٤هزار نفر تسهیل کرده است .بر اساس این گزارش،
بانک صادرات ایران در سال  ٩٥تعداد  ١٣٠هزار فقره به
ارزش  ١٢هزار میلیارد ریال ،در س��ال  ٩٦بیش از ١٥٣
هزار فقره به ارزش  ١٦هزار میلیارد ریال ،در س��ال ٩٧
بال��غ بر  ١١٦هزار فقره به ارزش  ١٨هزار میلیارد ریال،
در سال  ٩٨به میزان  ١١٣هزار فقره به ارزش  ٣٥هزار
میلیارد ریال ،س��ال  ٩٩نزدیک ب��ه  ١٢٥هزار فقره به
ارزش  ٦٥هزار میلیارد ریال و در هش��ت ماه اول سال
 ١٤٠٠بیش از  ٩٧هزار فقره وام قرض الحس��نه ازدواج
و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر  ٨٤هزار میلیارد ریال به
متقاضیان پرداخت کرده است.

بانک صادرات ایران در هش��ت ماه س��الجاری ،به ٩٨
هزار نفر بیش از  ٨٤هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه
ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه پرداخ��ت ک��رد .ب��ه گزارش
روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این بانک به منظور
عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از تشکیل خانواده
در هش��ت ماه منتهی به پایان آبانماه س��ال جاری با
پرداخت  ٨٤هزار و  ٣٧٠میلیارد ریال وام قرضالحسنه
ازدواج و تهیه جهیزیه ،در شادی شروع زندگی  ٩٧هزار
و  ٥٥٧عروس و داماد ش��ریک شد .همچنین  ٢٢هزار
نف��ر از متقاضی��ان وام ازدواج در مرحله تکمیل پرونده
ب��رای دریافت این وام از بانک صادرات ایران هس��تند
که با تکمیل مدارک ،پرداخت وام به آنها سرعت خواهد
گرفت .پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه
در بانک صادرات ایران در سالهای اخیر با جدیت دنبال

بانک ها چگونه می توانند به سیاستگذار کمک کنند؟

حمایت بانک مسکن از سیاست های کاهش تورم دولت

بررسی ها نش��ان می دهد که سیاستگذار با اجرای نقشه
رونق غیرتورمی عالوه بر ایجاد رونق ،به دنبال این است که
مهار تورم را در دستور کار قرار دهد .به گزارش پایگاه خبری
بانک مسکن-هیبنا ،آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در
دو ماه اخیر روند کاهشی را طی کرده است .یکی از وظایفی
که در این خصوص برای بانک ها تعریف شده است ،توجه
به انضباط ترازنامه ای و عدم استقراض از بانک مرکزی در
قالب اضافه برداشت است .بانک مسکن در تالش است که
با توجه به سیاس��ت هایی که برای تامین مالی مسکن در

بخش نهضت ملی س��اخت مسکن بر عهده او نهاده شده
است ،اما شرایط را برای کنترل تورم سیاستگذار محقق کند.
از سوی دیگر ،بانک مسکن در دوره فعالیت خود هیچگاه
وارد بازی مخ��رب افزایش نرخ س��ود بانکی برای جذب
سپرده بیشتر شرکت نکرده است .اعطای تسهیالت دهی
به بخش تولید کش��ور در بخش مسکن نیز یکی دیگر از
سیاست هایی است که بانک مسکن در نظر گرفته است ،تا
به جای این که منابع به سمت بازارهای سفته بازی حرکت
کند ،در جهت بهبود تولید کشور تجهیز شود .کارشناسان

معتقدند که یکی از دالیل افزایش پایه پولی در سال های
اخیر ،افزایش ناترازی در بودجه و ناترازی در بانک ها است
که منجر به استقراض می شود .بانک مسکن در دوره جدید
همراه بر رعایت انضباط ترازنامه ای تاکید کرده است .آمارها
نش��ان می دهد که در دو ماه اخیر نیز تورم روند نزولی را
طی کرده اس��ت و احتمال این وجود دارد که تا پایان سال
نرخ تورم به سطح زیر  30درصد نیز کاهش پیدا کند .مرکز
آمار ایران در گزارشی اطالعات مربوط به تورم آبان ماه را
ارائه داد .بر این اساس تورم ماهانه آبان به سطح  2.5درصد

رسیده است .این رقم در مقایسه با ماههای گذشته حاکی از
کاهش یافتن رشد شاخص قیمت مصرفکننده در دومین
ماه پاییز اس��ت .در ماههای اخیر نرخ تورم ماهانه همواره
باالتر از  3درصد بود .از س��وی دیگ��ر نرخ تورم میانگین
ساالنه در آبانماه  44.4درصد اعالم شده است که نسبت
به ماه گذشته کاهشی یکدرصدی را نشان میدهد .عالوه
بر این عدد تورم میانگین به ثبت رسیده در آبان ماه در میان
ماههای سال جاری یکی از پایینترین اعداد به ثبترسیده
محسوب میشود.

قرعهکشی دورههای یازدهم و دوازدهم طرح راه رفاه باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران برگزار شد

در راستای ایجاد روابط بلندمدت و بهرهمندی اعضای باشگاه مشتریان بانک رفاه
کارگران از مزایای عضویت در باش��گاه ،مراس��م قرعهکشی دورههای یازدهم و
دوازدهم طرح «راه رفاه باشگاه مشتریان» برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
بانک رفاه کارگران ،طرح «راه رفاه» ویژه مش��تریانی است که عضو باشگاه این
بانک هستند و هر ماهه بر اساس قرعهکشی از جوایز مربوطه برخوردار خواهند
شد .بر اساس این گزارش ،در هر دوره از قرعهکشی طرح راه رفاه باشگاه مشتریان،

اعضای باشگاه میتوانند با انجام فعالیتهای باشگاهی همچون عضویت ،تکمیل
پروفایل ،دعوت از دوستان و تراکنشهای دارای امتیاز نظیر پرداخت قبض ،خرید
شارژ ،انتقال وجه حساب به حساب و کارت به کارت و  ....از درگاههای مختلف
بانک رفاه کارگران در قرعهکش��ی ش��رکت کرده و از شانس برنده شدن جوایز
بهرهمند شوند .این گزارش میافزاید« ،کمک هزینه خرید لوازم منزل»« ،کمک
هزینه سفر»« ،کمک هزینه خرید لوازم ورزشی» و «کمک هزینه چکاپ پزشکی»

جوایز قرعهکش��ی طرح راه رفاه باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران را تشکیل
میدهد .الزم به ذکر است ،عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر در
خصوص باشگاه مشتریان و نحوه عضویت در آن ،به سایت باشگاه مشتریان به
نشانی  ir.https://club.rb24مراجعه کنند .همچنین مدل امتیازی طرح راه
رفاه باشگاه مشتریان در منوی «طرحهای بانک» در سایت بانک رفاه کارگران به
نشانی  https://www.refah-bank.irقابل مشاهده است.
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اخبار
کمیته عالی فناوری اطالعات در پست
بانک ایران تشکیل و شیوه نامه مربوطه
برای اجرا ابالغ شد

کمیت��ه عالی فناوری اطالعات پس��ت بانک
ایران بر اس��اس مصوبه ش��ماره  ۱۲۸۱مورخ
 18/8/1400هیات مدیره بانک ،با هدف یاری
رسانیدن و انجام صحیح و دقیق وظایف هیات
مدیره در امر سیاس��تگذاری و راهبری حوزه
فناوری اطالعات تشکیل و شیوهنامه آن برای
اجرا به مدیریتهای بانک ابالغ شد .به گزارش
روابط عمومی پست بانک ایران ،بر اساس اعالم
معاونت س��ازمان و برنامه ریزی پس��ت بانک
ایران ،پیرو بخشنامه شماره  191012/00مورخ
 6/7/1400مدیریت کل نظارت بر موسس��ات
اعتباری بانک مرک��زی ج.ا.ایران با هدف ارائه
چارچ��وب مناس��ب جهت ایجاد بس��تر امن و
کاهش ریس��کهای مترتب در حوزه فناوری
اطالعات« ،کمیته عالی فناوری اطالعات» در
این بانک تشکیل شد .بنا بر این گزارش :تدوین
اهداف کالن ،سیاس��تگذاری ،برنامهریزی و
راهبری سرمایهگذاری و توسعه خدمات فناوری
اطالعات و نظارت بر حسن اجرای آنها ،نظارت
بر حسن اجرای مقررات ابالغی از سوی بانک
مرکزی در ح��وزه فناوری اطالعات ،نظارت بر
اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیات مدیره
در حوزه فناوری اطالعات ،ارائه نظر مش��ورتی
در خصوص موضوعات ارجاعی از سوی هیات
مدی��ره در حوزه فناوری اطالعات ،و نظارت بر
فرآیند حسابرس��ی فن��اوری اطالعات از جمله
مهمترین وظایف کمیته عالی فناوری اطالعات
بانک محسوب میشود .همچنین؛ نظارت بر
فرآینده��ا و منافع فن��اوری اطالعات از منظر
توجیه اقتصاد ،کارآیی و اثربخش��ی ،نظارت بر
فرآیند مدیریت ریسکهای فناوری اطالعات،
نظارت بر حس��ن اجرای تمام��ی فرآیندهای
امنیت اطالعات و تدوین برنامه کالن آموزشی
و پژوهش��ی در جهت توسعه فناوری اطالعات
ب��ا رویکردهای تخصصی از دیگ��ر وظایف و
مسئولیتهای کمیته مذکور است.

فرهنگی

ساختن سریال بد «جرم» است؛

اخبار

غذاهای مسمومی که برای مخاطب سرو میشود!

«سلمان فارسی» به قشم بازگشت

فیلمب��رداری بخشه��ای جدی��د س��ریال
«س��لمان فارسی» محصول مرکز سیمافیلم
به کارگردانی داوود میرباقری و تهیهکنندگی
حس��ین طاهری در جزیره قشم آغاز خواهد
ش��د .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
سیمافیلم ،با پایان فیلمبرداری بخش دیرهای
فصل بیزانس در جلفا و شاهرود ،فیلمبرداری
بخشهای دیگری از این فصل در جزیره قشم
آغاز خواهد شد .در زمان فیلمبرداری سریال
در جلفا و شاهرود ،دکورهای مربوط به جزیره
قشم آماده شده بود و کاروان سریال «سلمان
فارسی» که آذر  ۱۳۹۸آغاز شده بود ،با عبور
از کویر ش��هداد کرمان ،جزیره قشم ،سواحل
مازندران ،ش��هرک س��ینمایی ن��ور ،منطقه
ش��اهرود و جلفا مجدداً به قش��م بازگشت.
همزم��ان ،بهموازات فیلمب��رداری در جلفا و
ساخت تجهیزات در شهرک سینمایی غزالی،
ساخت برخی دکورها در منطقه آبسرد دماوند
و شهرکهای سینمایی دفاع مقدس ،غزالی
و نور نیز آغاز شده است .تمامی مراحل کار با
رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و تحت
نظارت مرکز بهداش��ت و درمان صداوسیما
انجام میگیرد .س��ریال «س��لمان فارسی»
که به زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اسالم
میپردازد ،س��ه فصل دوران ایران ساسانی،
امپرات��وری بیزانس و حجاز صدر اس�لام را
روایت میکند .این سریال به سفارش مرکز
سیما فیلم و توسط موسسه زالل فیلم ساخته
میش��ود و تاکنون حدود  ۸۰درصد از فصل
بیزانس که  ۱۰قسمت از کل سریال را شامل
میش��ود ،فیلمبرداری شده اس��ت .تاکنون
بازیگرانی همچون فرهاد اصالنی ،داریوش
فرهنگ ،محمدرضا هدایتی ،احترام برومند،
رامونا ش��اه ،علی دهک��ردی ،مرحوم چنگیز
جلیلوند ،مهدی فقی��ه و چند بازیگر خارجی
و حدود  ۱۵۰۰بازیگر تئاتری و بومی جلوی
دوربین این سریال رفتهاند.

روز نامه صبح ايران

اخبار

اصغر توس��لی کارگردان س��ریال تلویزیونی «روزگار جوانی» تأکید دارد که
ساخت سریال بد در شرایط فعلی مانند ارتکاب یک جرم است .پخش سریال
«روزگار جوانی» به کارگردانی اصغر توس��لی به تازگی به پایان رسیده است.
س��ریالی که البته نتوانس��ت خاطره نوس��تالژیهای فصلهای قبلی همین
مجموعه را تداعی کند اما موجب بازگش��ت کارگردانش به عرصه س��ریال
سازی پس از سالها شد .فصل جدید «روزگار جوانی» همچون فصل اول و
دوم از شبکه پنج سیما پخش شد و این بار اصغر توسلی که زمانی در جایگاه
تهیهکننده و بعد کارگردان این اثر ش��د در فصل س��وم هم کارگردانی را به
عهده گرفت و این بار همه بازیگران اصلی آن تغییر کردند و جوانان دیگری
ش��دند .اصغر توسلی در این گفتگو بیشتر به اهمیت رسانه و تصویری که از
یک جامعه در آن بازتاب پیدا میکند پرداخت.

 برای خیلیها سوال بود چرا سریالی که نه بازیگران نه نویسنده و برخی

از عوامل آن یکی نیست همچنان نام «روزگار جوانی» را بر خود دارد؟

روزگار جوانی همیش��ه هست  ۳۰سال پیش هم بوده است و  ۵۰سال دیگر
هم روزگار جوانی است چون هر جوانی روزگار مخصوص به خود را دارد.

 «روزگار جوان�ی» هنوز هم مخاطبانی دارد که از بازپخش فصلهای قبلی

آن اس�تقبال میکنند و فضایی نوس�تالژیک دارد چه ش�د که تصمیم گرفتید
ادامهاش را پس از این همه سال بسازید؟

من قبل از «روزگار جوانی» تهیه کننده مجموعههایی چون «مزد ترس» و
بعد از آن هم سریالهای دیگری داشتم اما به دلیل سفری که باید به خارج
از کش��ور میرفتم حدود  ۱۰سال ایران نبودم و طبیعت ًا کاری نساختم .بعد از
بازگشت دو تله فیلم کار کردم و حدود  ۵تا  ۶سال چندین بار از طرف شبکه
تهران پیشنهاد شد که این سریال را دوباره بسازم .ظاهراً تلویزیون عالقمند
اس��ت کارهای موفق را ادامه دهد با این حال برای من س��خت بود .کار در
زمان خودش درست جواب داده بود ،اصغر فرهادی فیلمنامه را در فصل اول
نوش��ت و علی اکبر محلوجیان س��ری دوم را نوشت چون در مجموعههای
این مدلی متن بس��یار اهمیت دارد و ما س��ر قصهها در این سالها هیچ گاه
به توافق نمیرسیدیم چون نویسندهها یا متنهایی را پیشنهاد میکردند که
شاید مورد دلخواه من بود.
 شما چه میخواستید؟


من میخواس��تم متن دقیق ،درست و سالمت باشد جنس کار من اجتماعی
اس��ت« .روزگار جوانی» و «دختران» … ملودرامهای اجتماعی مثل زندگی
اس��ت و شعار در آن داده نمیش��ود ،بخشهایی از زندگی است که شنیدنی
و دیدنی اس��ت .ش��اید با دیدنش کمی حال مردم خوب شود و حتی ممکن
اس��ت اندوهی سراغشان بیاید و در مجموع نکتهای را دریافت میکنند .قرار
نیس��ت فقط شوخی و خنده و لودگی باش��د ،اتفاقی که در سالهای اخیر در

تلویزیون زیاد رخ داد.

 یعنی شما از برخی از این آثار اذیت میشدید و آنها را صرفاً لوده بازی

میدانید؟

بله بیش��تر جاها اذیت میش��دیم فکر میکنم اگر کسی تحقیق کند درباره
س��ریالهایی که بعد از انقالب تا االن در تلویزیون ساخته شده است خواهد
دید که ش��اید از انقالب تا چند دهه بعد چه در نوع س��ریالهای فاخر مثل
«امام علی»« ،هزاردستان»« ،ابن سینا» و چه در نوع کارهای اجتماعی مثل
«روزگار جوانی»« ،خانه سبز» «همسران» و… بسیار با سریالهایی که در
یکی دو دهه اخیر س��اخته شده متفاوت است .بیژن بیرنگ ،مرضیه برومند،
داوود میرباقری اینها همه هستند و میتوانند هنوز کار بسازند که البته برخی
هم در حال ساخت هستند.
 برخی از کارگردانان هم بودهاند که کارهای ماندگار س�اختهاند اما همان

افراد در آثار بعدی کار موفقی نداشتهاند .چرا؟

من کارهایی ساختهام که مانده و کارهایی هم داشتهام که خیلی ماندگار نبوده
است .زمانی که مدیران ما دانا ،فهیم و کاربلد باشند خروجی هم درست است
اما گاهی ش��خص کاربلدی پای کار نیست و انتخاب عوامل هم به غلط رخ
میدهد .در عین حال سال گذشته شبکه پنج مجدد من را صدا کرد و گفت
قصهای نوش��ته شده است و میخواهند آن را بسازند من باز هم مایل نبودم
ولی قبول کردم که قصه را بخوانم .با این حال دیدم اگر قصه را بسازم شبیه
همین کارهایی خواهد شد که اتفاق خاصی نخواهد بود.
 و شما دوست داشتید «اتفاق» و «تاثیری» در این قصه رخ دهد؟


نه اینکه دوس��ت داش��ته باشم .وظیفه ماس��ت .وظیفه من به عنوان سازنده
و کارگردان اس��ت که اتفاقی را رقم بزنیم وگرنه ج��رم کردهایم .کارگردانی
که س��ریالی را بس��ازد که به درد نخور باشد باید او را بگیرند .مثل این است

 ۹۴فیلم متقاضی حضور در فجر چهلم

که فردی به یک ش��هر غذای مس��موم بدهد .چنین کس��ی را چه میکنید
رهایش میکنید؟ او حال مردم را بد و خراب کرده اس��ت .او را باید گرفت و
متاسفانه چنین اتفاقی رخ نمیدهد خیلی از کسانی که در این سالها چنین
سریالهایی ساختند به نظرم باید به بیرون پرت میشدند و خیلی از برندهایی
که غذای سالم به ذهن مردم میدادند خانه سبز و آرایشگاه زیبا میدادند باید
ادام��ه پیدا میکردند .او را باید گرفت و متاس��فانه چنین اتفاقی رخ نمیدهد
خیلی از کس��انی که در این سالها چنین سریالهایی ساختند به نظرم باید
به بیرون پرت میش��دند و خیلی از برندهایی که غذای س��الم به ذهن مردم
میدادند خانه سبز و آرایشگاه زیبا میدادند باید ادامه پیدا میکردند .آن روزها
م��ردم با تلویزیون رفیق بودند و تلویزیون عضوی از خانواده ش��ان بود مثل
فرزندشان .االن مردم کمی با تلویزیون خوب نیستند اگرچه که در کنارشان
است و روشن است اما مثل عضوی است که کمی دروغ هم میگوید ،اذیت
هم میکند و ش��اید چنین بچهای را کسی تحویل نمیگیرددرنهایت شبکه
پذیرفت که بازنویسیهایی صورت بگیرد و من هم از آنها تشکر میکنم که
این پذیرش را داشتند و نوعی بازنویسی صورت گرفت ۹ .نفر نویسنده جدید
زیر نظر خود من نگارش سریال را آغاز کردند.

 فک�ر میکنی�د چرا «روزگار جوان�ی» در آن زمان اینقدر م�ورد اقبال واقع

شد؟

زمانی که این س��ریال پخش ش��د ما پنج شبکه داش��تیم ماهواره و فضای
مجازی نبود .االن خیلی س��ختتر اس��ت .آن روزها مردم با تلویزیون رفیق
بودند و تلویزیون عضوی از خانواده شان بود مثل فرزندشان .االن مردم کمی
با تلویزیون خوب نیستند اگرچه که در کنارشان است و روشن است اما مثل
عضوی اس��ت که کمی دروغ هم میگوید ،اذیت هم میکند و ش��اید چنین
بچهای را کس��ی تحویل نمیگیرد .کار ما سختتر میشود اما باز هم شدنی
است .باید کاری کنیم که مردم ما را دوست داشته باشند .امیدوارم این اتفاق
برای تلویزیون بیفتد و مسئوالن اینقدر آگاه شوند که این فضا را بشناسند و
آن را تغییر دهند .ما میتوانیم فرزند خوب خانواده باش��یم و میتوانیم کاری
کنیم همه خانواده دور ما جمع ش��وند پش��ت به ما ننشینند و فقط صدایشان
شنیده شود ،امیدوارم این اتفاقات رخ بدهد.
 نکتهای درباره غذای مس�موم در برخی س�ریالها گفتید مصداقش را در

چه میدانید؟

نمایش بیمعرفتی ،دروغ گفتن و آزار و اذیت همدیگر و همچنین بی حرمتی
به همس��ر ،بی حرمتی فرزند به پدر و مادر… حرفهای زشت و حتی دقت
نک��ردن در زیبا صحبت ک��ردن و خصوصیاتی که میتوان��د روی خانواده و
اجتماع تاثیر منفی بگذارد .گاهی میبینید در س��ریالها و در دیالوگها دائم
اعضای یک خانواده حتی سر یکدیگر کاله میگذارند.

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r

ی جشنواره فیلم
بر اساس اعالم روابطعموم 
فجر ۹۴ ،فیلم متقاضی حضور در این رویداد
شدند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
روابط عمومی جش��نواره ،با پایان مهلت ثبت
نام و بررسیهای انجام شده توسط دبیرخانه
چهلمین جش��نواره فیلم فجر ،آمار فیلمهای
بلند سینمایی متقاضی شرکت در این رویداد
پ��س از تطبیق با مقررات اعالم ش��د .در پی
پایان مهلت قانونی ثبتنام متقاضیان شرکت
در چهلمین جشنواره فیلم فجر در ساعت ۲۴
روز یکشنبه  ۳۰آبان  ،۱۴۰۰بر اساس اعالم
دبیرخانه جش��نواره ۹۴ ،فیلم بلند س��ینمایی
متقاضی شرکت در این دوره جشنواره شدند.
این فهرس��ت جه��ت تطابق ب��ا آئیننامه و
مقررات جشنواره و احراز موارد قانونی اعالم
شده در فراخوان جشنواره چهلم ،مورد بررسی
قرار گرفت و فهرس��ت نهایی آثار شامل ۷۴
فیلم س��ینمایی به هیٲت انتخاب جشنواره
ارائه خواهد ش��د .بر اساس فراخوان جشنواره
چهل��م ،بازبین��ی فیلمه��ای بلند س��ینمایی
متقاضی حضور در جشنواره از دهم آذر آغاز و
اسامی حداکثر  ۲۲فیلم سینمایی راهیافته به
بخش مسابقه سینمای ایران تا  ۵دی اعالم
خواهد ش��د .سال گذشته مجموع ًا  ۱۱۰فیلم
فرم تقاضای حضور در سیونهمین جشنواره
فیلم فجر را پر کرده بودند .چهلمین جشنواره
فیل��م فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی به
دبیری مس��عود نقاشزاده از  ۱۲تا  ۲۲بهمن
 ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
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