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شهرداد روحاني :نوازنده
حرفهاي کم داريم

نمايشتصويرگريآرزوهاي
کودکان ايراني درمسکو
نرگس عاشوري

«خاطرات روي سنگ» در سه
جشنوارهبينالملليفيلم

يک آهنگساز و رهبر ارکستر گفت :براي يک جمعيت  80ميليون نفري ،اين تعداد
نوازنده که در کش��ور داريم ،خيلي کم اس��ت .در کشور چين دست کم  1/5ميليون
نفر پيانيس��ت حرفهاي وجود دارد و قطعاً به همين تعداد ،نوازندگان س��ازهاي ديگر
هم هس��تند .به گزارش ايسنا ،ش��هرداد روحاني اظهار کرد :جمعيت کشور ما جوان
اس��ت اما هنوز نسبت به اين جمعيت ،موزيسين حرفهاي کم داريم .من با نوازندگي
کردن نوازندگان در چند ارکستر موافقم ،زيرا نوازنده هرچه بيشتر کار کند ،حرفهايتر

ميشود .البته در کشورهاي ديگر آنقدر نوازندگان حرفهاي زياد هستند که اص ً
ال به آنها
نميرسد که بخواهند در چند ارکستر ساز بزنند.
او ادامه داد :اگر در ايران يک نوازنده در چند ارکس��تر ساز ميزند ،دليلش کمبود
ال بد نيست؛ اما مث ً
نوازنده حرفهاي است و اين موضوع اص ً
ال در لسآنجلس که من در
آنجا زندگي ميکنم 10 ،ارکستر حرفهاي وجود دارد که تقريباً هر دو هفته اجرا دارند.
اين در حالي است که جمعيت لسآنجلس از  12ميليون نفر بيشتر نيست.

نگاهی به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره توسعه کتابخانههای روستایی

آن سوی مرز

تصويرگ��ري ايران��ي در قال��ب
آرزوهاي کودکان ايراني به نمايشگاه
بينالمللي کتاب مس��کو ميرود و به
صورت ديوار تصويرگري به نمايش در
ميآيد .تصويرگران ميتوانند در اين
حرکت ،آرزوي کودکي خود يا آرزوي
يک کودک ايراني را به تصوير بکشند.
آرزوهاي کودکي ميتواند خواسته و يا
دعاي يک کودک باشد .آثار برگزيده
بعد از داوري در نمايشگاه بينالمللي
کتاب مسکو که در شهريور ماه برگزار
ميشود به نمايش درآمده و در قالب
کتابي با همين عنوان منتشر خواهد
شد .شرکتکنندگان بايد متن کوتاه
آرزويي را که موضوع تصويرگري بوده
به همراه فاي��ل اثر ايميل كنند .متن
آرزوها در نمايش��گاه کتاب مسکو به
دو زبان روسي و انگليسي همراه با اثر
نمايش داده خواهد شد.

سال بیست و یکم شماره 5993
سهشنبه  13مرداد 1394

وقتی عدالت فرهنگی اولویت میشود

براب��ري افراد جامعه در اس��تفاده از امکانات،
شالوده عدالت در يک جامعه است؛ امکاناتي که
در دني��اي امروز ديگر به آب و برق و گاز و ديگر
امکان��ات رفاهي محصور نميش��ود .واقعيتي که
س��اکنان مناطق محروم گوشه و کنار کشورمان
بيش از هر نظريهپرداز اجتماعي آن را با پوست
و استخوانشان درک کردهاند.
«توسعه عدالت فرهنگي» انتظار ديرينه قشر
عظيمي از فرهيختگان گوش��ه و کنار کشورمان
است که در اين سالها انواع نابرابريها را تجربه
ک��رده و از موهبت امکانات فرهنگي محروم بود ه
است .انتظاري که به اميد شکوفايي استعدادهاي
نوظهور در مناطق محروم گره خورده است.
اجراي طرح عدالت فرهنگي در کشور بنمايه
اغلب س��خنرانيهاي وزير ارش��اد دولت يازدهم
ش��ده است و عضو کابينه دولت روحاني فرهنگ
را عامل توسعه کشور ميداند .علي جنتي معتقد
است برای ارتقای فرهنگ در روستاها باید به فکر
کتابخانههای کوچک و روستایی باشیم.
در دو سال گذشته خبرهاي اميدوار کننده و
وعدههاي تأمل برانگيز در اين باره ش��نيده شده
است .تأس��یس خانههای فرهنگ در روستاهای
کشور ،اجراي جشنواره روستاي دوستدار کتاب
براي ترويج فرهن��گ کتابوکتابخواني از جمله
اقدامات فرهنگي براي توزيع عادالنه اين امکانات
در جامعه است.

نمایی از یک کتابخانه سیار روستایی

«کتابخانههای روستایی باید در اولویت باشند»
اين جمله ترجيعبند صحبتهاي علي جنتي در
نشس��تي است که عصر يکشنبه با اعضای هیأت
امنای مجمع کتابخانههای بزرگ کشور دارد.
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي اميدوار است
این مجمع به اهداف ترسیمی خود دست یابد و
اطمينان ميدهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز کمک های الزم را خواهد داشت.
علي جنتي ميگويد گسترش فرهنگ کتاب
و کتابخوانی کاری است که در این مجمع باید به

صورت جدی پیگیری شود .او همچنين اهتمام
به ايجاد جاذبههای الزم را از وظايف اين مجمع
ميداند.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در بخش
ديگ��ري از صحبتهاي خود در اين نشس��ت به
بخ��ش ديگري از اجراي ط��رح عدالت فرهنگي
يعني قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
هم اشاراتي دارد و ميگويد :بر اساس این قانون
تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی
موظف هس��تند تمامی اطالع��ات الزم در حوزه

خود را روی سایت خود قرار دهند تا از این طریق
کمترین مراجعات حضوری را داشته باشند.
«جاي خالي اصن��اف در نظام کتابخانهها» و
«مظلوميت فرهنگ» مقولهاي است که در ادامه
این نشست ،صالحی امیری رئیس سازمان اسناد
و کتابخانه ملی از آن سخن ميگويد .او ميافزايد:
طب��ق فرمایش رهبر معظم انق�لاب فرهنگ در
کش��ور ما مظلوم اس��ت و من باید بگویم مظلوم
تری��ن حوزه در بخ��ش فرهنگ ح��وزه کتاب و
کتابداری اس��ت و مظلوم ترین قش��ر کتابداران
هستند.
صالحي اميري ادامه ميدهد :همه تش��کلها
از جمله جامعه پزشکان ،مهندسی ،روانشناسان،
جامعه شناسان و...در کشور دارای صنف هستند
ولی در نظام کتابخانهها حضور این صنف اساساً
کمتر به چشم میخورد.
در بخ��ش دیگ��ری از این نشس��ت علیرضا
مختارپور دبیر کل نه��اد کتابخانه های عمومي
بر تأثير مستقيم کتابخانهها بر نشر کشور سخن
ميگويد و پیوند ظرفیتهای کتابخانههای کشور
را عامل هم افزایی عنوان ميکند.
در ادامه این نشس��ت س��ید عب��اس صالحی
معاون امور فرهنگی وزیر ارش��اد با تأکيد بر اين
نکته که وزارت ارش��اد باید نقط��ه اتصالی برای
اهداف این مجمع باش��د ميگوي��د :باید اهتمام
ملی برای حفاظت از کتابخانه های بزرگ کشور
و کتابخانههای شبکه ای داشته باشیم.

رفتن «گبرلو» و تغيير برنامه «هفت» قطعي شد

فيلم س��ينمايي «خاط��رات روي
س��نگ» به كارگرداني «شوكت امين
كوركي» در سه جشنواره بينالمللي
فيلم «مونيخ»« ،مسكو» و «گرانادا»
در سطح جهان به نمايش درآمد.
فيلم س��ينمايي «خاط��رات روي
س��نگ» (بيرهوهرييهكاني سهر بهرد)
 Memories On Stonجديدترين
اثر «شوكت امين كوركي» كارگردان
كرد عراقي كه با فيلمبرداري سينماگر
ايراني «س��الم صلواتي» و با همكاري
تعدادي از عوامل سينماي ايران ،آلمان
و اقليم كردس��تان عراق آماده ش��ده
است ،در جديدترين حضور بينالمللي
خود ،با حضور «شوكت امين كوركي»
كارگردان و «ممد اكتاش» تهيهكننده
اين فيلم ،در س��ه سانس مختلف در
بخ��ش «س��پوتاليت»Spotlight
در س��ي و س��ومين دوره جش��نواره
بينالمللي فيلم «مونيخ» در كش��ور
آلمان روي پرده رفت.
فيلم س��ينمايي «خاط��رات روي
س��نگ» كه تاكنون در جشنوارههاي
مختل��ف فيلم در س��طح جهان روي
پ��رده رفت��ه و چن��د جاي��زه معتبر
بينالمللي را از آن خود كرده اس��ت،
در آخري��ن حض��ور بينالمللي خود،
ب��ا حضور «ش��وكت امي��ن كوركي»
كارگردان« ،ممد اكتاش» تهيهكننده
اين فيلم و «عب��اس غزالي» نماينده
پارلم��ان اقليم كردس��تان ع��راق در
هفتادمين س��ال تأس��يس س��ازمان
جهاني «يونس��كو»  UNESCOو
همچنين دهمين س��ال كنوانسيون
«حفظ و ترويج تنوع مظاهر فرهنگي»
در مقر سازمان جهاني «يونسكو» روز
 10ژوئن  2015در ش��هر پاريس در
فرانسه روي پرده رفت.

موفقيت «مأموريت غير ممکن»5
در روزهاي اول اکران

فيلم «مأموريت :غير ممکن  -ملت
خودس��ر» با بازي تام کروز در اولين
آخر هفته اکران در بازار جهاني موفق
ظاهر شد.
«مأموري��ت :غير ممک��ن  -ملت
خودسر» (Mission: Impossible
 )- Rogue Nationدر حال��ي از
جمعه در امريکاي شمالي روي پرده
رفت ک��ه پيشبيني ميش��د تا آخر
اولی��ن هفته اک��ران  40ميليون دالر
بفروشد ،اما فيلم تا پايان يکشنبه 56
ميليون دالر به دست آورد.
پنجمين فيلم مجموعه سينمايي
«مأموريت :غيرممکن» جمعه 20/3
ميلي��ون دالر فروخ��ت و تبليغات
ش��فاهي باعث ش��د فيلم ت��ا آخر
تعطيالت ب��ه موفقيت خ��ود ادامه
بدهد .اين فيلم که توليد شرکتهاي
پارامون��ت پيکچرز و اس��کايدنس
اس��ت ،در وبسايت سينمااسکور از
سوي تماشاگران درجه  -Aدريافت
ک��رده اس��ت و در وبس��ايت راتن
توميتوز  93درص��د آراي منتقدان
درمورد فيلم مثبت بوده اس��ت .در
امريکاي ش��مالي حدود  62درصد
تماشاگران فيلم در هفته اول اکران،
مردان و  81درصد آنها  25س��ال به
باال بودند.

سهامالدین بورقانی

چه کسي بر صندلي هفت تکيه خواهد زد؟

س��ريال تغيير و تحول و در پارهای موارد توقف برنامههاي
تلويزيون کماکان ادامه دارد .برنامه سينمايي «هفت» از جمله
آنهاس��ت که پخش آن قبل از ماه رمضان براي ايجاد تغيير و
تحول موقتاً متوقف ش��د و در همان زمان ميرحسيني مدير
ش��بکه  3اعالم کرد« :این برنامه موقتاً تعطیل ش��ده است،
ممکن اس��ت بالفاصله پس از ماه رمضان و یا با اندکی فاصله
و در فرصت دیگری پس از ایجاد تغییرات از شبکه سه سیما
پخش ش��ود ،اما اینکه افراد دیگری اج��رای این برنامه را به
عهده داشته باشند فع ً
ال در دستور کار ما نیست».
طبيعتاً رسانهها سراغ نخستين نفري که براي پرس و جو
در مورد آخرين وضعيت برنامه رفتند محمود گبرلو مجری
دور جدی��د «هف��ت» بود؛ اما او با خونس��ردي از ش��ايعهها
پيرامون تغيي��ر مجري اظهار بياطالعي ک��رد و گفت« :از
ای��ن اخباری که در خصوص کاندید ش��دن دو مجری برای
اجرای برنامه سینمایی «هفت» مطرح شده است ،بیاطالع
هستم».
همين تعطيلي موقتي که تا امروز هم ادامه پيدا کرده است،
سبب ش��د تا شايعهها و زمزمههاي بس��ياري در مورد تغيير
مجري و تهيهکننده برنامه هفت يعني محمود گبرلو منتش��ر
ش��ود .برخي به نارضايتي مديران صدا و س��يما از اين برنامه
اش��اره کردند و دعوت گبرلو از رخشان بنياعتماد و حضور او
در اي��ن برنامه را يکي از عوامل اين نارضايتي اعالم کردند که
حتي باعث مؤاخذه او هم شده است .مدیر شبکه سه سیما اما،
روز گذشته از تغییر مجری برنامه سینمایی «هفت» و رویکرد
جدید این برنامه در آینده نزدیک خبر داد.
غالمرضا میرحسینی مدیر شبکه سه سیما درباره آخرین
جلسه تصمیمگیری برنامه سینمایی«هفت» به تسنيم گفت:
در این جلسه برای اتاق فکر این برنامه سینمایی به جمعبندی
رسیدیم و قرار شد که محتوا و مسیر این برنامه با رویکردهای

جدید شبکه سه س��یما تولید شود .وی با اعالم این خبر که
مجری برنامه «هفت» تغییر میکند ،افزود :در این جلسه برای
انتخاب مجری هنوز به جمعبندی نرس��یدیم اما گزینههایی
از جمله چهرههای قدیمی و همچنین شخصیتهای جدید
آشنا به سینما وجود دارند که هنوز نهایی نشده است.
میرحس��ینی ب��ا بیان اینکه ش��بکه س��ه س��یما درصدد
پخش زودتر برنامه س��ینمایی «هفت» اس��ت ،اضافه کرد :با
برنامهریزی انجام ش��ده ادامه پخش ای��ن برنامه پرمخاطب
س��ینمایی حداکثر تا ابتدای مهر ماه س��ال جاری در همان
س��اعت پخش و به صورت هفتهای یک بار روی آنتن شبکه
سه سیما میرود.
همي��ن حاال اگر جس��توجويي در گ��وگل کنيد ،برخي
چه رهها از جمله فرزاد حسني را خواهيد ديد که پيش از اين
به عنوان جايگزين گبرلو از س��وي برخي سايتهاي خبري
معرفي ش��دهاند .خبري که به نظر ميرسد با هدفي خاص از
سوي برخي جريانهاي رس��انهاي منتشر شد واال به صورت
رس��مي ،نه از سوي او و نه مديران سيما تأييد شد و نه حتي
عالقهاي از طرف مديران س��يما در اين باره ديده ميشود .در
اين ميان ،افرادي هم بودند که تالش کردند تا از آب گلآلود
ماهي بگيرند و به بهانه تعطيلي برنامه هفت ،به اين برنامه و

مجرياش حمله کنند؛ حملهاي که در پشت پرده آن آرزويي
بود براي دست يافتن به صندلي «هفت».
محمود گبرلو از همان موقع که در تيرماه سال  91پشت
ميز برنامه «هفت» نشست انتقادهاي بسياري را متوجه خود
کرد .اقبال گبرلو بود که پيش از او فريدون جيراني کارگردان
با س��ابقه س��ينماي ايران روي صندلي هفت مينشس��ت و
باوج��ود انتقادهايي هم ک��ه به برنامه جيران��ي وارد بود ،اما
بسياري از سينما گران «هفت» جيراني را داراي استراتژي و
مسيري مشخص ميدانستند .گبرلو اما برنامهاش جذابيت و
جس��ارتهاي مورد نياز از نگاه اهالي سينما را نداشت .ميزان
«نقد» در برنامه او کمتر از گذش��ته ش��د و تالش ميشد تا
ه��م مخاطب عام را راضي نگ��ه دارد و هم مخاطب حرفهاي
سينما را مسألهاي که نتوانست آن را محقق کند و حاال ناگزير
به ترک آن ش��ده است .عالقه مديران تلويزيون به نزديکتر
کردن محتواي «هفت» به رويکرد خاصی است که مورد نظر
آنهاست .ش��ايد آنها عالقه داشت ه باش��ند چهرهاي مثل نادر
طالبزاده مجري و تهيهکننده «هفت» شود که بعد از رفتن
فريدون جيراني هم مدتي نامش براي اين سمت مطرح شد
و نگاه ارزشي او براي مديران سيما تأييد شده است .ايلنا هم
مدتي پيش از آغاز ساخت سري جديد هفت توسط گروهي
نزديک به جواد شمقدري خبر داد.
اما ش��اید اين چند خط کوتاه از گفتوگوي ميرحسيني
مدير شبکه سه که چند هفته پيش با سايت «مشرق» انجام
شده است ،روشن کند فرد مورد عالقه آنها براي برنامه هفت
چه کس��ي اس��ت« :این «هفت» ک��ه االن روی آنتن داریم،
واقعیت امر برنامه اثرگذار ،مؤثر و پیش��گام در حوزه س��ینما
نیست.
نگاه ما این اس��ت که سینما ،س��ینمای ارزشی (منظور از
ارزشی ،در تمام حوزههاس��ت) باید مورد حمایت جدی قرار
گیرد».

ايوبي :شبها فرصت خوبي براي رفتن به سينما است
رئيس س��ازمان س��ينمايي در مورد اجراي طرح افطار تا س��حر
گفت :تلقيها بر اين بود که ماه مبارک رمضان ماهي غيرسينمايي
و کم فروش است اما در دو سال گذشته و همچنين امسال متوجه
شديم که در اين ماه فيلمها فروش درخشاني دارند تا آنجا که امسال
در ماه مبارک فروش فيلمها سه برابر بود.
ايوبي ادامه داد :درخواست ما از همه دستگاهها اين است که اين
طرح را پنجشنبه و جمعهها و در تعطيالت عيد و تابستان هم اجرا
کنند زيرا بسياري از مردم چند شغله هستند و در طول روز موفق
به رفتن به س��ينما نميشوند بنابراين شبها فرصت خوبي است تا
آنها به سينما بروند.
حجتاهلل ايوبي که در مراس��م بازدید از  3میلیون نسخه کشف
ش��ده آثار سینمایی حاضر ش��ده بود ،با توجه به گردش مالی 500
میلیونی قاچاقچیان سی دی گفت :با توجه به اينکه اين قاچاقچيان
از ش��يوههاي قاچاق ب��ه همان روش قديمي اس��تفاده ميکنند ما
براحتي ميتوانيم جلوي آنها را بگيريم و مبارزه با قاچاق راه ديگري
ندارد .ضمن آنکه مردم ما بايد آگاهي پيدا کنند که س��ي ديهاي
اورجينال را خريداري کنند تا سود آن به جيب تهيهکنندگان برود.
وي گفت :همين کار را بنا داريم در شهرس��تانها و استانها نيز

سردار منتظرالمهدي:
نگاه ما به طرح اكران سينماها تا سحر مثبت است

سردار منتظرالمهدي؛ معاون اجتماعي نيروي انتظامي
به ايلنا گفت :تاكنون هيچ درخواستي از طرف سينمادارها
مبني بر اجرا ش��دن طرح افطار تا س��حر براي بعد از ماه
مبارك رمضان به ما نرسيده است.
وي در ادام��ه افزود :نگاه ما نس��بت به اين طرح مثبت
است اگر سازوكار آن فراهم باشد ،اين طرح را قطعاً اجرايي
ميكنيم زيرا طرح در سالهاي گذشته با موفقيت زيادي
همراه بود و موجب ش��د تا س��ينماها فروش خوبي داشته
باشند .معاون اجتماعي نيروي انتظامي در ادامه خاطرنشان
كرد :بس��ياري از مردم دو يا چند شغله هستند و در طول
روز نميتوانند به سينما بروند به همين دليل با اين طرح
سعي داريم امكاناتي را براي اين نوع افراد فراهم سازيم.

آغاز کنيم .اين پروژهاي اس��ت که در طول مدت دو سال پيگير آن
هستيم و هدفمان اين است تا حقوق مادی و معنوی فيلمها را به
تهيهکنندگان برگردانيم.
رئيس سازمان سينمايي درباره بیمه بيکاري هنرمندان نيز گفت:
همواره ش��اهديم که سينماگران و هنرمندان ما با مشکالت زيادي
رو به رو هستند و اين باعث تأسف ما و براي همه ما تلخ است .همه
تالش ما اين است تا جامعه هنري آرامش بيشتري داشته باشند.
وي ادامه داد :صندوق اعتب��اري هنرمندان و بيمه بيکاري حق
سينماگران و هنرمندان است .اميدواريم با کمک خانه سينما بزودي
بيمه بيکاري را راهاندازي کنيم و اراده ملي را شکل دهيم.
ايوبي درباره فيلم رس��تاخيز س��اخته احمدرضا درويش گفت:
اهالي س��ينما به مش��کالت واقف هس��تند و طعم نسبي آرامش را
نيز چش��يدهاند و ميدانند که سينما هميشه ميتواند شاهد چنين
تنشهاي��ي نيز باش��د و ما بايد تالش کنيم تا امنيت را به س��ينما
برگردانيم .فيلم رس��تاخيز يک اثر معنوي است که سرمايهگذاران
خارج��ي را هم ب��ه دنبال دارد .اميدوارم ب��ا تعاملي که با احمدرضا
درويش داريم بتوانيم به راهحلي برس��يم تا مردم از ديدن اين فيلم
محروم نشوند.

در نامه  35نهاد دانشجويي و فرهنگي مهاجران افغانستاني مطرح شد

«خندوانه» نقطه عطفي در روابط دو ملت ايران و افغانستان بود

 35نهاد علمي ،دانش��جويي و فرهنگي طي نامهاي با اس��تقبال از
رويكرد مثبت رسانهها در قبال مهاجران ،آن را گامي بزرگ در تكريم
مهاجران افغانستاني اعالم كردند.
در ادامه رويكرد مثبت رسانههاي جمهوري اسالمي ايران در قبال
مهاجران افغانس��تاني ،ماه رمضان برنامه «ماه عس��ل» ميزبان كاظم
كاظمي ،شاعر برجسته افغانستاني و هفته گذشته برنامه «خندوانه»

میزبان محمد س��رور رجايي نويسنده و شاعر افغانستاني بود .اين دو
برنامه پربيننده با نگاه ويژه به نقاط مثبت مهاجران حاضر در ايران و
همچنين مشتركات فرهنگي دو ملت را بررسي كردند.
اين روند مثبت صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با استقبال
زيادي از سوي مهاجران افغانستاني مواجه شد اما به تازگي نامهاي از
سوي جمع زيادي از نهادهاي علمي ،فرهنگي و دانشجويي متعلق به

جمهوري اسالمي ايران منتشر شده است كه نشان ميدهد ،دلسوزان
نظام اسالمي هم از اين رويكرد استقبال كردهاند.
در اين نامه كه با فرازي از س��خنان بنيانگذار جمهوري اسالمي و
رهبر انقالب اس�لامي درباره مهاجران آغاز شده است ،رويكرد مثبت
رسانهها در قبال مهاجران به دوران تازهاي تعبير شده است كه مطابق
با آرمانهاي انقالب اسالمي است.

فرهنگ و هنر
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گزارش خبری
علي نصيريان در مراسم رونمايي پوستر جشنواره آييني سنتي

برای اجرای نمایشهای آیینی ،محل دائمی ایجاد شود

علي نصيريان در مراس��م رونمايي از
هفدهمين جشنواره نمايشهاي آييني
سنتي بر ايجاد محل دائمي براي اجراي
مداوم نمايشهاي آييني س��نتي تأكيد
كرد و آن را ضروري دانست.
ب��ه گ��زارش س��تاد اطالعرس��اني
هفدهمين جشنواره نمايشهاي آييني
س��نتي ،پوستر هفدهمين جشنواره نمايشهاي آييني سنتي يكشنبه  11مردادماه با
حضور علي مرادخاني معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،مهدي شفيعي مدير
كل هنرهاي نمايش��ي ،علي نصيريان هنرمند پيشكسوت تئاتر و سينما و تلويزيون و
رئيس جشنواره هفدهمين جشنواره نمايشهاي آييني سنتي ،داوود فتحعليبيگي دبير
هفدهمين جشنواره نمايشهاي آييني سنتي ،محمدحسين ناصربخت قائم مقام دبير
جشنواره ،پيمان شريعتي مدير اجرايي اداره كل هنرهاي نمايشي ،حسين مؤذن رئيس
ش��وراي ارزش��يابي و نظارت ،مهدي حاجيان مدير دبيرخانه دائمي جشنوارهها ،اتابك
نادري مدير هماهنگي امور استانها و كيوان نخعي مدير روابط عمومي هنرهاي نمايشي
رونمايي شد .نصيريان در اين مراسم ضمن قدرداني از نوع نگاه نرگس تقيزاده طراح
پوستر اين دوره از جشنواره و مرتبط خواندن المانهاي بهكار گرفته شده با نمايشهاي
آييني س��نتي از توجه داوود فتحعلي بيگي دبير جش��نواره به اين مقوله تش��كر كرد.
نصيريان با تأكيد بر ايجاد مراكزي براي اجراي مدام نمايشهاي ايراني پيش��نهاد كرد:
«بر اين اساس اميدوارم ،با ايجاد سالنها و مراكز خاص نمايشهاي آييني سنتي بتوان
زمينهاي براي شكلگيري اجراهاي مداوم اين نمايشها ايجاد كرد و فعاليتهاي كانون
نمايشهاي آييني س��نتي و هنرمندان فعال در اين حوزه را گسترش داد ».او در پايان
عنوان كرد« :نسل جوان و دانشجويان بسياري هستند كه عالقهمند به فعاليت در اين
حيطه از هنرهاي نمايشياند ،جواناني عالقهمند و با استعداد .بنابراين بايد زمينه و بستر
مناسبي براي آموزش ،هدايت و حمايت از آنها ايجاد و تدوين كرد .بيشك اجرايي شدن
تمام اين موارد نياز به حمايت ،برنامهريزي و بودجه دارد».
ëëتأكي�د مرادخاني بر ش�كلگيري مكانهاي اجرا ب�راي نمايشهاي
آييني سنتي
در ادامه مراسم ،علي مرادخاني معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز
با تأييد س��خنان اين هنرمند پيشكسوت بيان كرد« :ما نيز بر شكلگيري مكانهاي
اجرا براي نمايشهاي آييني سنتي تأكيد داريم .خوشبختانه سال گذشته موفق شديم
خانه عروسك را براي هنرمندان نمايشهاي عروسكي ايجاد كنيم ،تا هنرمندان فعال
در اي��ن حوزه بتوانند كارهايش��ان را به صورت متمركز ارائ��ه دهند و دنبال كنند.
امي��دوارم بتوانيم چنين مكان دائمي را براي نمايشهاي آييني س��نتي نيز داش��ته
باشيم ».اين مقام مسئول با بيان ويژگيها و قابليتهاي نهفته در نمايشهاي آييني
س��نتي توضيح داد« :از نزديك شاهد اجراهاي نمايشهاي آييني و كهن در تعدادي
از كش��ورها بودهام ،نمايشهايي كه اجراي آنها بر جذب گردش��گر و صنعت توريسم
بسيار اثرگذار بوده است .نمايشهاي آييني سنتي بخش مهمي از فرهنگ و هنر ما را
تشكيل ميدهند و ميتوان با اجرا و گسترش آن نقش مهمي را در جذب توريست و
جاذبههاي هنري و فرهنگي ايجاد كرد».

روی خط خبر
سانحهآتشسوزيبراي«فريبرزالچيني»آهنگسازمشهور

«فريبرز الچيني» در بيمارس��تان بس��تري ش��د .اين آهنگساز صبح جمعه
 9مردادماه براثر س��انحه آتشس��وزي در منزلش به بيمارستان انتقال يافت .او
بهدليل انفجار گاز خانگي دچار سوختگي شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت.
اين هنرمند از ناحيه دست و صورت دچار سوختگي شده است.

کاوه ميرعباسي و اسداهلل امرايي ميهمان نشست «سهشنبههاي هنوز»

دومين نشست از سلسله نشس��تهاي «سهشنبههاي هنوز» با حضور کاوه
ميرعباسي و اسداهلل امرايي ،از ساعت  19امروز سهشنبه  13مرداد در کتابفروشي
هنوز برگزار ميش��ود .کتابفروش��ي «هنوز» در تهران ،خياب��ان کريمخان ،بين
ايرانشهر و ماهشهر ،شماره  134واقع است.

«جشنواره ياس» فرصتي براي آثار ويدئويي

حسين مسافرآستانه؛ دبير سومين جشنواره بينالمللي فيلم ياس گفت :اين
جش��نواره باعث ميشود ،کيفيت آثار توليدي در بخش نمايش خانگي ارتقا يابد
چرا که توليدکنندگان ميدانند آثارشان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

زندگي قهرمانان فراموششده ورزش در يک مجموعه مستند

نشس��ت خبري مجموعه مس��تند «راه ناتمام» با حضور مدير شبکه مستند،
کارگ��ردان و تهيهکننده اي��ن برنامه تلويزيوني برگزار ش��د .امير تاجيک ،مدير
شبکه مستند با بيان اينکه «ما سعي داريم برنامههايي را توليد کنيم که بتوانند
تغييرات��ي در جامعه ايجاد کنن��د» ،گفت :به همين منظور ما تصميم گرفتيم با
س��اخت يک مس��تند به قهرمانان ورزش��ي بپردازيم که امروز به داليل مختلف
سرنوشتشان تغيير کرده است و فراموش شدهاند .تاجيک سياست شبکه مستند
را آسيبشناسي موضوعات و ارائه راهکار براي آنها دانست.

مهيا شدن سينماها براي اكران فيلم «حضرت محمد(ص)»

معاون هماهنگي بنياد مستضعفان و رئيس هيأت مديره شركت سينمايي
«ن��ور تابان» از تداركات گس��ترده براي اكران فيل��م حضرت محمد(ص) به
كارگرداني مجيد مجيدي خبر داد .رحمتاهلل صادقيان ادامه داد :برنامههاي
تبليغاتي و همچنين اطالع رس��انيهاي گس��ترده براي نمايش فيلم از 20
مردادماه آغاز ميشود و از  5شهريورماه همزمان با ميالد حضرت امام رضا(ع)
و همچنين نمايش فيلم در جش��نواره مونترال ،اكران سراسري آن در كشور
آغاز ميشود.

پيوستناميرآقاييبه«عاليجناب»

اميرآقايي به پروژه «عاليجناب» به نويسندگي و کارگرداني سام قريبيان پيوست.

جايزه برج ميالد «به داستان تهران»

برج ميالد در دومين جش��نواره «داستان تهران» به داستانهايي با محوريت
اين سازه جايز ه خواهد داد .برج ميالد هدف از اهداي اين جايزه را که مبلغ آن ۵
ميليون تومان عنوان شده ،تبيين جايگاه اين برج به عنوان يکي از نمادهاي شهر
تهران اعالم کرده و قرار است جايزهاش در بخش جنبي اين رقابت ادبي به آثاري
تعلق بگيرد که با تمرکز بر اين نماد نوشته شده باشند.

مشارکت علمي مدرسه عالي سينما در «همايش ملي انيميشن»

دبير دومين همايش ملي انيميشن ايران اعالم کرد ،مدرسه عالي سينما و سه
دانشکده و دانش��گاه در بخش علمي همايش ملي انيميشن مشارکت ميکنند.
معاون پژوهشي مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي در پايان درباره تاريخ و
زمان برگزاري همايش ملي انيميشن گفت :چند شهر متقاضي برگزاري همايش
هس��تند اما هنوز به نتيجه قطعي نرسيدهايم ،اما به محض اينکه مکان برگزاري
همايش مشخص شود زمان را اعالم خواهيم کرد.

سيستم نور فرانسوي در سالنهاي «تئاتر شهر»

سيس��تم و تجهيزات نور خريداري ش��ده از شركت فرانسوي  ADBفرانسه
براي سالنهاي در دست بازسازي مجموعه تئاتر شهر وارد گمرك شهريار شد و
قرار اس��ت تا يك هفته آينده اين تجهيزات در سالن سايه و پالتوهاي مجموعه
نصب شوند.

رقابت چهار هزار مؤذن و مکبر نوجوان در جشنواره «بچههای محراب»

«جش��نواره بچههای محراب» با هدف جهت دهی استعدادهای درخشان به
سمت نغمات دینی و ارتقای همبستگی اجتماعی بر اساس سبک زندگی دینی
مبتنی بر مس��جد محوری در محالت از  ۴هزار و  ۲۹۴مؤذن و مکبر زیر پانزده
سال  ۱۰منطقه تهران در روز  ۲۹مردادماه طی مراسمی با حضور رئیس سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران و شخصیتهای فرهنگی مذهبی ،تجلیل ،تکریم
و جوایز نفیسی به آنها اهدا خواهد شد.

اكران «اشيا از آنچه در آيينه ميبينيد به شما نزديكترند» از 15مردا د

فيلم «اشيا از آنچه در آيينه ميبينيد به شما نزديكترند» ساخته نرگس آبيار از
پنجشنبه 15مرداد اكران خود را در سينماهاي گروه هنر و تجربه آغاز ميكند.

