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صالحی در نشستی با بانوان ایثارگر:

جانمایه انقالب اسالمی
با روح ایثارگری تداوم مییابد

وزیرفرهنــگ و ارشــاد اســامی میگویــد« :روح انقــاب
اســامی بــا موجــی از ایثارگری تــداوم یافــت و ایثارگران
فرهنگ
همچنان با این موج همنوا هستند ».سید عباس صالحی
پیش از ظهر دیروز در نشستی با بانوان ایثارگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با تبریک میالد حضرت زینب(س) و روز پرســتار افزود :در جامعه عرب قبل
از اسالم که حضور اجتماعی زنان تحقیر شده بود ،با ظهور اسالم زنانی مانند
حضرات زهرا(س) و زینب(س) پرورش یافتند که نه تنها برای جامعه آن روز
تأثیرگذار بودند که تا زمانهای فردا بهعنوان الگوی بانوان اسالم هستند .او با
اشاره به خدمات بانوان ایثارگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در هشت سال
دفــاع مقدس افــزود :اگر بخواهیــم روح و جانمایه نظام جمهوری اســامی
ایران تداوم یابد با تداوم روح ایثارگری این اتفاق محقق میشــود و ایثارگران
میتوانند تداوم بهتری برای انقالب اسالمی داشته باشند.

برگزاری اختتامیه جایزه دکتر مجتبایی

کنسرت فرج علیپور در سالن میالد

فــرج علیپورنوازنــده و آهنگســاز موســیقی نواحــی کشــورمان روز پنجشــنبه
یازدهــم بهمــن مــاه ســالجاری تازهترین کنســرت خــود را در ســالن میالد
نمایشــگاه بینالمللــی تهــران برگــزار میکند.علیپــور در کنســرت پیــش رو
کــه توســط مؤسســه فرهنگی هنــری «فــروغ فلق» بــا همراهی گــروه «تال»
بــه سرپرســتی مســلم علیپور و میــاد علیپور بهعنــوان تنظیمکننــده برگزار
میشــود ،ماننــد ســنوات گذشــته برنامههــای خــود تصمیــم دارد قطعات
منتخب خود طی سالهای گذشته را برای عالقهمندان ارائه کند.

«رورانس» در راه امریکا

نخســتین حضــور بینالمللــی «رورانــس» بــه کارگردانــی ســوگل رضوانــی
بــا جشــنواره «ســانتا باربــارا» امریــکا رقــم خورد.ایــن جشــنواره کــه یکــی از
جشــنوارههای مورد تأیید آکادمی اســکار به شــمار میرود ،در این دوره ۸۳
فیلم کوتاه را از کشورهای مختلف جهان به نمایش خواهد گذاشت.

مستندی درباره صید غیرمجاز کشتیهای چینی

تصویربرداری مستند «ترال» با موضوع صید بیرویه و مخرب کشتیهای چینی،
در بندرعباس به پایان رســید .این مســتند به نویســندگی و کارگردانی حجتاهلل
عدالتپناه درباره حضور کشتیهای چینی در آبهای سرزمینی ایران بخصوص
خلیجفــارس و عــوارض زیســت محیطی و اجتماعی مخربی اســت که بــر امرار
معاش صیادان بومی و اقتصاد شهر و روستاهای استان هرمزگان میگذارند.

تجلیل از راوی «حکایت بلوچ»

بزرگداشت محمود زند مقدم پژوهشگر مردم مدار و راوی «حکایت بلوچ»
بــا همــکاری اداره کل مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهران و
انجمن جامعهشناســی ایــران ،روز  ۲۴دی ماه  ۱۳۹۷از ســاعت  ۱۴الی  ۱۹با
حضور اســتادان دانشــگاه و پژوهشــگران در محل تاالر ایوان شــمس برگزار
میشود .قرار است در این مراسم از دو نوشته اخیر وی که در کتابی با عنوان
از «سرزمین بیپرنده تا قلعه» منتشر شده است ،رونمایی شود.

رونمایی از پوستر فیلم «بهشت گمشده»

نخســتین پوســتر فیلم ســینمایی «بهشــت گمشــده» بــه کارگردانــی حمید
ســلیمیان و تهیهکنندگی محمدصادق آذین با طرحی از محمد روحاالمین
رونمایی شــد .فیلم سینمایی بهشت گمشده از چهارشنبه  ۲۶دی ماه اکران
خود را ویژه مدارس و دانشآموزان سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

مستندی دیگر درباره «باب دیلن»
برنده حاشیهساز نوبل ادبی

زمــان چندانــی از معرفی باب دیلــن بهعنوان یکــی دیگر از
آن سوی برگزیدههــای ادبــی جایــزه نوبــل در ســال  2016نمیگــذرد،
مرز
انتخابــی که منجــر به بروز حاشــیهها و حــرف و حدیثهای
بســیاری برای آکادمی این جایزه شد ،چراکه اغلب اهالی ادبیات تأکید داشتند که
دیلن بهعنوان فردی فعال در عرصه ادبیات شناخته میشود نه در حوزه ادبیات که
حاال چنین جایزهای به او تعلق گرفته است! حاال «مارتین اسکورسیزی» کارگردان
مشهورســینما تصمیــم به ســاخت مســتندی دربــاره تور معــروف «بــاب دیلن»
ترانهســرای برنده نوبل در اواســط دهه  ۷۰میالدی گرفته اســت ،خبر ســاخت این
فیلم به نقل از کمپانی نتفلیکس منتشر شده است .آن طور که در رسانهها به نقل
از گاردین آمده ،این مستند شامل مصاحبههای جدیدی با «باب دیلن» ترانهسرا،
نویسنده و خواننده نامدار امریکایی است و به روح پراضطراب امریکا در سال ۱۹۷۵
و موســیقی سرشــار از لذت و شــادی میپردازد که «باب دیلن» در پاییز آن سال در
قالب تور « »Rolling Thunder Revueاجرا کرد .این فیلم قرار اســت امسال برای
نمایش آماده شود و برخی از گزارشها حاکی از آن است که لحن غیرمستقیمتری
در مقایســه با مستند «باب دیلن» ساخته «اسکورسیزی» در ســال  ۲۰۰۵با عنوان
«راهــی به خانه نیســت» دارد .مســتند قبلی اسکورســیزی به موضوع به شــهرت
رسیدن «دیلن» ،نقل مکانش به نیویورک و یک دوره کنارهگیری از فعالیت پس از
یپرداخت.
تصادف با موتورسیکلت در سال  ۱۹۶۶م 

نیمــه دوم دهــه  80بود کــه اراده کرد
فیلــم «قطــار زمســتان» را بســازد؛
روایتــی متفــاوت از میهمــان نــوازی
مــردم ایــران از لهســتانیها در جنگ
جهانــی دوم .بــرای ســاخت ایــن
فیلم قــراردادی مشــترک بین فارابی
و لهســتان هــم بســته شــد و حتــی
عزتاهلل انتظامی بــرای نقش اصلی
در نظــر گرفتــه شــد اما با مــرگ آقای
بازیگر این حسرت برای همیشه ماند

برای خســرو ســینایی؛ هرچنــد در این
سالها بیکار ننشست و البته تنها یک
فیلــم «جزیــره رنگین» را ســاخت که
اقتباســی آزاد از فعالیــت دکتر احمد
نادعلیان در جزیره هرمز بود.
او تصمیــم داشــت فیلمهایــی
براساس فرهنگ بومی نقاط مختلف
ایــران بســازد تــا مــردم ایــران را بــا
مملکــت خودشــان آشــنا کنــد اما آن
طــور کــه خــودش میگوید« بــا توجه

به فروشــی که مثالً از مســتند «جزیره
رنگیــن» به دســت آمــد که بــه اندازه
یــک ناهــار اعضــای گــروه هــم نشــد،
امکان اینکــه بتوانیم ایــن راه را ادامه
دهیم بسته شد».
او میگویــد ،کار فیلمســاز فیلــم
ســاختن اســت اما نحوه اکرانش نیاز
بــه حمایت دارد« :فیلم من در گروه
ســینمایی هنــر و تجربــه بــه نمایش
درآمــده بــود بــه یکــی از مســئوالن

غیردولتــی کــه نقــش بســیار مهمی
دارد گفتــم بــا توجــه به این شــرایط
چگونــه اســت کــه درآمد حاصــل از
فروش فیلم من به اندازه یک وعده
ناهــار اعضــای گروهــم هــم نشــده
است؟
او در پاسخ به من گفت« :بفروش
بســاز» تا اکــران خوب بگذاریــم!» اما
خبر تازه اینکه فیلم مســتند داستانی
«گفتوگــو بــا ســایه» ســینایی قــرار

اســت  ۲۴دی مــاه در ســی و دومیــن
عصــر فیلم بهــاران اکران شــود ،او که
ایــن مســتند را بــر اســاس فیلمهایی
کــه از صادق هدایت دیده ســاخته به
ایســنا گفته« :توقع داشــتم کسانی که
مطالعاتــی در زمینه صادق هدایت
داشــتند پــای دیــدن ایــن فیلــم
بنشینند و بعد نظر بدهند اما
تنها پشت سرم حرفهایی
زده شد که متأثرم کرد».

گفت وگو با سیدجمال هادیان ،دبیر جشنواره کودکان آنالین درباره سیاستهای این پروژه

نهضت تولید محتوای مناسب فرهنگی برای کودک و نوجوان
سعیده احسانی راد
خبرنگار

وزارت ارتباطــات بتازگی جشــنوارهای
را بــ ه نــام کــودک آنالین تــدارک دیده
اســت تا به زعــم خــود ،محتوایی پاک
و مناســب بــرای کــودکان و نوجوانان
تولیــد کنــد و خانوادههــا را تا حــدی از
نگرانیهایــی که دراین بــاره دارند ،رها
کند .ایــن فلســفه وجودی «جشــنواره
کــودک آنالیــن» اســت .اولیــن دوره
«جشنواره کودک آنالین» که به همت
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
تدارک دیده شــده ،جشــنوارهای است
کــه هــدف خــود را ســاخت محتــوای
مناســب در فضــای مجــازی بــرای
کودکان و نوجوانان اعالم کرده است.
جشنواره فیلم کودک آنالین در تالش
اســت تا زنجیــره تولید محتــوا را برای
کودکان تســهیل کند .از این روی ،برای
اولیــن بــار در کشــور یــک تیــم  7نفره
متخصــص ایدههایی را کــه برای تولید
محتــوا در فضای مجازی بــه دبیرخانه
جشــنواره رســیده اســت ،بررســی
میکنند .این آثار در خانه ســینما ثبت
میشــود تــا از حقــوق صاحبــان آثــار
صیانت شــود .الزم به یادآوری اســت
که بجز بحثهای حمایتی ،بیش از 200
میلیون تومان جایزه افراد منتخب در
این جشنواره خواهد بود .چندی پیش
اهــداف و ضرورتهــای این جشــنواره
در یــک نشســت خبــری توســط دبیــر
جشــنواره برای خبرنگاران و رســانهها
تشریح شد و همین نشست بهانهای به
توگویی با سید
دستمان داد تا در گف 
جمــال هادیان ،دبیر این جشــنواره ،به
بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم.
ëëجشنواره کودک آنالین با چه سیاستی
برگزارشد؟
بــر اســاس آمارهــای معتبــر بیــش

از  80درصــد محتوایــی کــه کــودکان
در فضــای مجــازی اســتفاده میکننــد
متناســب با ســن و سال ،ســبک زندگی
و فرهنگشــان نیســت .ایــن تولیــدات
عمدتــاً خارجــی هســتند و بیشــتر
بــرای بزرگســاالن مناســبند .بر اســاس
آمارهایــی کــه وجــود دارد ،خانوادههــا
تنهــا از  20درصد محتوایــی که کودکان
در فضــای مجازی میبینند ،خبر دارند
و کودکان در فضای مجازی رها هستند.
خانوادههــا ابــزاری بــرای نظــارت بــر
فرزندانشان در فضای مجازی ندارند.
در کشــورما نهادهــای زیــادی وجود
دارد که وظیفهشــان تولید محتواســت:
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،وزارت
آمــوزش و پــرورش ،کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان ،ســازمان
تبلیغات اسالمی ،حوزه هنری سازمان
تبلیغــات اســامی و ســازمان فرهنگی
و هنری شــهرداری ...اینها تاکنون برای
تولیــد محتــوا کار چندانــی نکردهانــد و
حضورشان در تولید محتوا برای فضای
مجازی بسیار کمرنگ بوده است.
گام اول شــامل انتشــار فراخــوان و
جمــعآوری فیلمهای کوتــاه وایدههایی
بــرای ســاخت ســریال اینترنتی بــود که
چند روزی اســت به پایان رسیده .دراین
مرحله هزار و 120فیلم و ایده جمعآوری
و آماده شده و گام دوم ،داوری ،انتخاب،
حمایت و آموزش است.
ëëمعیار شــما برای انتخاب محتواهایی
که تولید میشــود چیســت و کودکان در
چه اپی میتوانند این محتواها را تماشا
کنند؟
وظیفــه مــا تولیــد محتوا نیســت ما
فقط در این رویداد استعدادهای تولید
محتــوا را در سراســر کشــور شناســایی
و حمایــت میکنیــم .حمایــت مالــی،
معنــوی ،تجهیزاتــی و آموزشــی تا این
استعدادها به ظهور برسند وآثارشان را
تولید کنند.

عکس :خبر آنالین

مراســم اهــدای جوایز بــه برگزیدگان هشــتمین دور ه جایز ه
روی خـط دکتر فتحاهلل مجتبایی سهشنبه  25دی ماه ساعت  16:30با
خـــــــبر
حضور جمعی از اهالی فرهنگ و اندیشــه در مرکز فرهنگی
شــهرکتاب برگزار میشــود.در این مراسم ،گزارشــی از پایاننامههای ارسالی به
هشــتمین دور ه جایز ه ارائه میشــود و فتحاهلل مجتبایی ،محمــود عابدی ،دکتر
علیاشرف صادقی ،تقی پورنامداریان ،حسین معصومیهمدانی ،محمدرضا
موحدی و علیاصغر محمدخانی دربار ه وضعیت پژوهشهای ادبی و عرفانی
و پایاننامههای دو حوز ه زبان و ادبیات فارسی ،ادیان و عرفان سخن میگویند.

سینایی و حسرت فیلمهای نساخته!

editorial@iran-newspaper.com

در حقیقت جشــنواره کودک آنالین
زنجیره زیســت بوم یا اکو سیستم تولید
محتــوا بــرای کــودک را اصــاح میکند
که زنجیــره اول از خود کودک و نوجوان
شــروع میشــود کــه چــه فیلمهایــی را
دوســت دارد؟ چیزهایــی را که دوســت
دارد در کجا میبیند؟ در روبیکا میبیند
یــا در یوتیــوب یــا ...حلقــه دوم پــدر و
مادرهــا هســتند که آیــا بــر محتواهایی
کــه فرزندانشــان در فضــای مجــازی
اســتفاده میکنند ،نظارت دارنــد یا نه.
آیا اپلیکیشــنی برای نظارت بر ساعات
و جاهایــی کــه فرزندانشــان فیلمهــا
را میبیننــد ،دارنــد؟ حلقــه ســوم،
تولیدکننــدگان هســتند .اهالی فرهنگ
و هنر و رســانه ،فیلمسازان ،نویسندگان
کتاب کــودک ،تصویرگران و کارگردانان
و انیمیشن ســازان این حلقه را تشکیل
میدهنــد .و در نهایت حلقــه چهارم را
داریم که شامل سکوهای توزیع و پخش
محتوا یا ()VODها مثل تماشا ،نماشا،
روبیکا« ،آخرین خبر» و آپارات هستند.
در واقــع ما بهدنبــال اصالح و وصل

کــردن زنجیرههــای تولید محتــوا برای
کــودکان و نوجوانان هســتیم و در مورد
همــه زنجیرهها کار میکنیــم .بهعنوان
مثال از کودکان و نوجوانان نظر خواهی
کردیــم ،از وزارت ورزش و جوانــان و
آموزش و پــرورش کمک گرفتیم .همه
آنهــا موظف شــدند تا عید امســال اپ
مخصــوص پخــش تولیــدات محتوای
کودکان و نوجوانــان را ایجاد کنند که به
ایــن ترتیــب  10تــا  20اپلیکیشــن ایجاد
میشــود کــه هــر کــودک و نوجوانــی
داخــل آن بــرود ،میتوانــد بــر اســاس
سن و عالقهاش بازی ،فیلم وانیمیشن
مــورد عالقــهاش را در آن ببینــد و دیگر
محدودیــت اپ بــرای دیــدن محتوا در
فضای مجــازی وجود نخواهد داشــت.
االن چنــد تــا از ایــن اپهــا آماده شــده
و تــا چند هفتــه دیگــر کامــاً راهاندازی
میشود.
ëëدر تولیــد محتواهــا چقــدر از نظــرات
ســینماگران و برنامــه ســازان کــودک و
نوجواناستفادهکردهاید؟
ایــن جشــنواره بــه همــت وزارت

دو کارگردان سینما در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند

تجلیل از هنرمندان پیشکسوت
در جشن صد سالگی هنرستان موسیقی

قوانین کار اگر نو هم باشند ،مناسب شأن هنرمند نیستند
مریم سادات گوشه
خبرنگار

اصــاح قوانینــی کــه تطابقی بــا حرفه
ســینماگران ،بخصــوص کارگردانــان و
تهیه کنندگان ندارد ،از جمله مطالبات
ایــن روزهــای اصحــاب سینماســت.
ابوالحســن داوودی ،کارگردان ســینما
در اظهــار نظــری بــه ایســنا گفتــه
بود«قوانیــن کهنــه وزارت کار بــرای
ســینما مناســب نیســت و بزرگترین
مشــکل ثبت اصنــاف ســینمایی بویژه
کانون کارگردانان در وزارت کار ،کهنگی
و عــدم تطابــق قوانین ایــن وزارتخانه
بــا حرفه ما اســت .عــاوه برآنکــه این
قوانیــن حــدود پنجــاه ســال اســت که
تقریبــاً تغییــر محسوســی نداشــته و
هنــوز تلقــی و تعاریف خشــک و کهنه
حزب تودهای در آنها دیده میشــود،
هیچ گونــه تعریفی از مناســبات نظام
ســینمایی هــم در ایــن قوانیــن وجــود
خارجی ندارد».
ابوالحســن داوودی ،در توضیــح
گفتههــای خــود بــه ایســنا و ایــن کــه
«منظــورش از ایــن قوانیــن کهنه کدام
قوانیــن اســت؟ بــه «ایــران» میگوید:
«عمده قوانینی که ما در حوزه ســینما
داریم همان مجموعه قوانین کارگری
اســت که مبنایش مجمعهای صنفی
اســت .یعنــی قــرار اســت بــه شــکلی
کانون کارگردانان منحل شــود و دوباره
به شــکل جدید یــک مجمع یا انجمن
صنفی تشکیل شود .کانون کارگردانانی
که عمر  30ساله دارد و توانسته تاکنون
به حیاتش ادامه دهد و مشــکالتش را
پشت سر گذاشته وهنوز کسی نتوانسته

بگوید که فعالیتش غیرقانونی است».
او ادامه داد« :این قوانین بیشــتر به
رابطه کارگر و کارفرما مربوط میشــود
و بــرای گروههایی این قوانین مصداق
دارد که میخواهند یک صنف کارگری
و کارفرمایــی تشــکیل دهنــد و بیشــتر
محــدود بــه همیــن روابــط اســت .در
حالی که ما در حرفه سینما بخصوص
در حرفه کارگردانی ویژگیهای پیچیده
تری داریم که باید تعریف خودشان را
داشته باشــند وبا تعریف صرف روابط
کارفرمــا و کارگــری نمیتــوان آنهــا را
تعریف کرد».
او در خصــوص تدویــن نظامنامــه
ســینما افــزود «:قبــاً هــم ایــن اتفــاق
افتاده اســت .از ســالهای قبل دوستان
تــاش کردنــد و چیزهــای مختلفی را
نوشــتند اما بــه نظر میرســد این عزم
و اراده در دولــت و بخشــی از مدیریت
وزارت فرهنگ یا شــورای عالی انقالب
فرهنگی خیلی وجود ندارد که بخواهند
این مســأله را سروســامان دهند وگرنه
خیلی زودتر از اینها مشکل خانه سینما
و بــه تبع آن اصنــاف زیر مجموعهاش
حــل میشــد .اگــر قــرار اســت مــا یک
شــناخت نامــه یا ثبــت قانونی داشــته
باشــیم بایــد هــم در آن رابطــه کاری
رعایت شده باشد و هم رابطه فرهنگی
و مؤلف و همه چیزهایی که ما با آن در
ارتباطیم.دوســتان هم تالش کردند تا
گرفتــاری ثبــت خانه حل شــود .اما اگر
این ثبت به شــکل قانونی اتفاق نیفتد
بعداً تبعاتش بیشتر خواهد شد .بیش
از ســی سال است از قبل از اینکه خانه
سینما تشکیل شود ارتباطمان با وزارت
فرهنــگ ،شــورای فرهنــگ عمومــی و

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بوده
اســت .اینهــا وظیفه دارنــد بتوانند این
تعامــل را بیــن اصنــاف ســینمایی و
دولــت و حاکمیت نگــه دارند و وظیفه
دارنــد ایــن مســأله را حــل کنند.حتــی
اگــر نیاز اســت باید قانــون آن تدوین و
الیحــهاش تقدیــم مجلــس شــود .اگر
ایــن مشــکل حــل نشــود و از مجــرای
متولیان فرهنگ پیگیری نشود ،بعد از
این خیلی از برداشتهایی که مدیران
آینده در وظایف شــان خواهند داشت
برای ما مشکل ساز خواهد شد».
قوانینــی که اعضای خانه ســینما و
کانون کارگردانان با وجود پیگیریهای
بســیار یا در موردش اظهار بیاطالعی
کردنــد و یــا آن را منــوط بــه بحثهای
درون گروهی جلسات مجمع عمومی
دانستند که موعد برگزاریاش نزدیک
است.
ایــن در حالــی اســت کــه علیرضــا
رئیســیان ،کارگــردان ســینما و رئیــس
سابق کانون کارگردانان سینمای ایران
در این باره به «ایــران» میگوید«:مگر
مجمــع بایــد تصمیــم بگیــرد؟ ایــن
مســأله در اساســنامه بر عهده شــورای

ارتباطــات برپا شــده اســت و تمام کادر
این جشنواره از مدیران علمی اجرایی،
مارکتینــگ و روابــط عمومــی از افــراد
دایــره فرهنگ و هنر هســتند که البته از
بیــرون وزارتخانه انتخاب شــدهاند .این
جشــنواره در حقیقــت نتیجه کار بخش
خصوصی اســت که با حمایــت وزارت
ارتباطات برگزار میشود.
ëëدر فضــای مجــازی فیلمهــا
وکارتونهایــی هســت که اگرچه شــاید
قدیمــی بــه حســاب بیاینــد ،ولــی هنوز
هــم موردعالقه کــودکان هســتند .آیا در
اپهایتان این محتواها جایی دارند؟
وظیفــه مــا ســاماندهی اپهــا
در فضــای مجــازی نیســت مــا فقــط
از اپهــا حمایــت میکنیــم و در
کارهایشان دخالتی نداریم .آنها برای
موفقیتشــان ممکن اســت فیلمهای
قبلی یا فعلی را در اپشان قرار دهند.
ëëانیمیشــنها و محتواهای خارجی نیز
در این اپها دیده شدند؟
نه ،این جشنواره اولین جشنواره وب
ســری در خاورمیانه اســت مثل سریال

اینترنتی که مثالً «دیرین دیرین» یکی از
آنهاست؛ یعنی محتوایی که در فضای
مجــازی ایجــاد شــده ،تجاریســازی
میشــود و بــرای تولیــد کنندگانــش
اشــتغالزایی صــورت میگیــرد ،بعــد
مخاطبانــش کــه کــودک و نوجوانــان
هســتند مــدت طوالنی از ایــن محتواها
استفاده میکنند .حاال ممکن است این
محتوا انیمیشن باشــد ،دوربین مخفی
باشــد یــا مســتند و ژانرهــای مختلــف.
هدف اصلــی این جشــنواره حمایت از
«وب ســری» بهعنــوان یــک ژانر جدید
اســت کــه در ایــران هیــچ وقــت نبــوده
است.
ëëپیشبینــی شــما بــرای کامل شــدن و
به نمایــش در آمدن این وب ســریها در
فضای مجازی چه زمانی است؟
بیش از  400فیلم کوتاه به جشــنواره
رســیده اســت ونزدیــک  600ایــده کــه
توســط هیأت انتخاب تا اول بهمن ماه
داوری میشــوند تعــدادی از فیلمهــا
بهعنــوان فیلمهای منتخب مشــخص
میشــوند و جوایزشــان را دریافــت
میکنند وارد فضای مجازی میشــوند
اگر ظرفیت داشته باشند مورد حمایت
قرار میگیرند .اما در مورد وب ســریها
 20ایــده عــاوه بــر جایــزه 30میلیــون
تومانــی بــرای ســاخت اولین قســمت
میگیرند ،اگر قســمت اولشــان موفق
باشــد امکاناتــی در اختیارشــان قــرار
میگیــرد و امکان اینکــه در دوفصل 22
تا  26قســمتی ساخته شــوند برایشان
هســت .ایــن جشــنواره ایدهــا را رهــا
نمیکنــد ،مگر تــا زمانی که بــه مرحله
تجاریســازی برســند و در فضــای
مجــازی و بین بچهها شــناخته شــوند.
ایــن جشــنواره عنصر اصلــیاش ابتکار
و خالقیــت اســت و بــا ظرفیــت بخش
خصوصــی انجــام میگیــرد و وزارت
ارتباطــات تنها بانــی و هماهنگکننده
است.

پاسداشت یک قرن موسیقی

مرکــزی اســت .دو تا مجمع گذاشــتند
و هیــچ کس نیامــد .این مســئولیت بر
دوش شــورای مرکــزی اســت و بایــد
بپذیرد 6 .ســال است که این مسأله در
خانه سینما حل نشده است .نه صنفی
منحــل میشــود و نــه کســی میتواند
آن را نابــود کنــد .باعث تأســف اســت
کــه تصمیمــات غلــط گرفته میشــود
و نماینــدگان صنــوف هــم پاســخگو
نیستند».
رئیســیان درمــورد مشــکل قوانیــن
وزارت کار میگویــد «:برخــی قوانیــن
وزارت کار اگــر نــو هــم باشــند ،بــرای
تشــکیالت هنرمنــدان دور از شــأن
آنهاســت .تهیه کننده کارفرما نیســت.
او مســئولیت اجرای یک پروژه را دارد.
ما به یک مصوبه از سوی هیأت دولت
نیــاز داریــم تــا ســینما بــه عنــوان یک
صنعت در ایران به رســمیت شناخته
شــود .اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،تمــام
مشــکالت ما حــل میشــود .در کجای
دنیــا یک فیلمســاز یا نویســنده از نظر
نظام صنفی کارگر محســوب میشود.
بحث[ایــن جــا] بــار معنایــی لغــات
است».

نشســت رســانهای نکوداشت یکصدمین ســال تأسیس
هنرســتان موســیقی شــنبه  22دی مــاه بــا حضــور
نـــــوا دســتاندرکاران ایــن پــروژه در دفتــر موســیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
محمــد اللهیــاری مدیــرکل دفتــر توســعه و آموزشهــای هنــری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هدف از برگزاری این گرامیداشت را صرفاً برگزاری
یــک مراســم ندانســت و بیان داشــت :مــا درنظر داریــم در زمینه گســترش
فعالیتهای هنرستانهای مختلف حوزه موسیقی برنامههایی را آغاز کنیم
کــه امیدواریــم این برنامه مقدمه خوبی برای توســعه یک جریان آموزشــی
در بخــش هنر باشــد .رویکرد ما در برگزاری این جشــن موضوع مهم «روند
پژوهی» اســت که همین موضوع نشان دهنده ریلگذاریای است که صرفاً
با هدف جشن برای جشن اتفاق نمیافتد.
احسان آقایی دبیرمراســم نکوداشت یکصدمین سال تأسیس هنرستان
موســیقی هــم بیان کرد :ما در طــول این هفته برنامههــای مختلفی را برای
جشــن صــد ســالگی هنرســتان موســیقی تــدارک دیدهایــم که امروز(شــنبه
 ۲۲دی) ســاعت  ۲۰دوئــت فلــوت و پیانــو با هنرمنــدی فیروزه نوایــی و لیال
رمضان آغازگر برنامههای ما خواهند بود و در  ۲۴دی ماه نیز شــاهد اجرای
ارکســترهای ایرانی هنرستان موسیقی دختران و هنرستان موسیقی هستیم.
درروز  ۲۷دی مــاه که شــب اصلی جشــن خواهد بود ،ارکســتر بــادی تهران،
گروه «نریمان» به سرپرستی علی پژوهشگر ،دوئت سنتور و تمبک استادان
سعید ثابت و محمد اسماعیلی و ارکستر مشترکی از هنرستانهای دختران
و در قالب یک ارکســتر ســمفونیک به اجرای برنامه میپردازند .این ارکستر
در آینــده نیز مورد حمایت معاونت هنری وزارت ارشــاد قرار خواهد گرفت
تا بتواند برنامههای مختلفی را برای مخاطبان اجرا کند.
آقایی ادامه داد :رونمایی از تمبر هنرســتان موســیقی با یادمان استادان
حســین هلوی و غریــب گرکانی از مدیران هنرســتان موســیقی و رونمایی از
کتاب صد ســالگی هنرســتان ،بخشهای مختلف برنامه ما در جشن اصلی
را تشــکیل میدهنــد .در بخــش قدردانی ما ســه بخش داریم کــه در بخش
نسل قدیمی هنرجویان هنرستان از داود جعفری امید ،امیر اشرف آریانپور
و رحمــت افشــار بهعنــوان هنرجویــان قدیمــی هنرســتان تقدیــر میشــود.
در بخــش مدیران هنرســتان هــم از غالمحســین فخیمیکیــا ،پرویندخت
اشتهاردی و ملیحه سعیدی تجلیل میشود .در بخش قدردانی از معلمان
قدیمــی هنرســتان نیز مراســم نکوداشــتی بــرای اســتاد محمد اســماعیلی
نوازنده تمبک ،استاد رحمت افشار نوازنده ساز کالرینت و استاد مینا افتاده
مدرس موسیقی برگزار میشود.

