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فرهنگ و هنر

دولت به صدا و سیما هیچ کمک مالی نکرده است
درپی انتشار مطالبی درباره دریافت کمکهای مالی دولت
از طرف صدا و س��یما ،روابط عمومی رس��انه ملی به شرح ذیل

فرهنگ رضوي

کتاب نامهای برای تو
منتشر شد

نقاشی از سفر زیارتی مشهد مقدس

در قالب جشنواره امام رضا(ع)
کودکان و نوجوانان عالقهمند به ش��رکت در مسابقه
«نقاشی رضوی» تا یکم مرداد  1394فرصت دارند تا آثار
خود را به دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان سیزدهمین
جشنواره بینالمللی امام رضا علیهالسالم ارسال کنند.
«س��فر زیارتی من به حرم امام رضا(ع)»« ،مهربانی
ام��ام رضا(ع) و ک��ودکان»« ،خان��واد ه من و ح��رم امام
رض��ا(ع)»« ،پاداش ام��ام رضا(ع) و پرن��دگان حرم امام
رضا(ع)» از محورهای موضوعی این رقابت است.
بر اساس فراخوان این مسابقه ،آثار شرکت کنندگان
در س��ه گروه سنی  7تا  9س��ال 10 ،تا  12سال و  13تا
17سال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
آثار باید در ابعاد  25در  35س��انتیمتر بر روی مقوا
به دبیرخانه ارس��ال ش��ود و اس��تفاده از ه��ر تکنیکی به
غیر از کالژ برجس��ته در این نقاش��یها آزاد است و البته
دخالت مس��تقیم بزرگس��االن در فکر ،ایده و اجرای اثر
باعث حذف نقاش��ی از جریان داوری خواهد شد .گفتنی
اس��ت فراخوان کارگ��روه کودک و نوجوان س��یزدهمین
جشنواره بینالمللی امام رضا(علیهالسالم) از سوی کانون،
با  8موضوع «نقاشی»« ،خوشنویسی»« ،داستان کوتاه»،
«شعرخوانی و مشاعره»« ،معرفی شخصیت» ،نشریهنگاری
(کاغ��ذی)« ،قصهگویی بینالملل��ی» و «معرفی کتاب»
(کتابس��ازی) در پایگاه اطالعرس��انی کانون به نش��انی
 www.kanoonnews.irمنتشر شده است.

نگاه
سخنان متفاوت بهروز افخمی

خطاب به مخالفان «روباه»
بهروز افخمی با گالیه از کس��انی که سعی میکنند
از «روباه» ایرادهای بزرگ بگیرند و “دوست دارند منتقد
فیلم ش��وند” آنها را به تماشای فیلمها و خواندن رمانهای
جاسوسی دعوت کرد!
ای��ن کارگردان س��ینما که عصر  6اردیبهش��ت ماه در
نشس��ت «باشگاه فیلم تهران» با مخاطبان آخرین اثرش رو
در رو صحبت میکرد ،گفت« :روباه» نیز مثل دیگر آثار من
جزو سینمای داستانگو است و فکر میکنم داستان آن هم
خوب پیش میرود و تماشاگر را خسته نمیکند .افخمی در
پاسخ به این انتقاد که “داستان فیلم باورپذیر نیست” ،تصریح
کرد :این یک داستان جاسوسی کالسیک است و هیچ چیز
عجیب و باورنکردنی در آن نیست .داستان فیلم از آنجا شروع
میشود که "نتانیاهو" تصمیم میگیرد برای ایجاد اخالل در
روند مذاکرات هستهای ،ترورهایی را در ایران انجام دهد ،در
حالی که باراک اوباما مخالف این کار اس��ت و به او هش��دار
داده که ترورها را پایان دهد" .نتانیاهو" برای اینکه هیچیک
از سازمانهای جاسوسی-امنیتی از این ماجرا بویی نبرند این
مأموریت را به برادر خود واگذار میکند و. ...
او با بیان اینکه باقی داستان فیلم و اتفاقات پیرامونی بر
اس��اس همین منطق پیشمیرود ،اظهار داشت :اگر کسی
نمیخواهد این داستان را باور کند ،نکند! دیدن فیلم جاسوسی
که بر کسی واجب نیست و میتوانند فیلمهای دیگر ببینند.
فیلمهای جاسوس��ی در دنیا هم هیچوقت جزو آثار پرفروش
قرار نمیگیرند و معموالً مخاطبان کمتری دارند.
کارگردان «عروس» با گالیه از کس��انی که سررش��ته
زی��ادی از نق��د فیلم ندارن��د اما میگویند فیل��م گافهای
بزرگی دارد نیز گفت :ما در نگارش فیلمنامه از یک مشاور
کارکشته کمک گرفتیم و ریزهکاریهای فنی بسیاری که
در امور امنیتی به کار میرود را در فیلمنامه لحاظ کردیم و
از این بابت سعی کردیم اتفاقات داستان با واقعیت منطبق
باشد .کارگردان فیلم «روباه» در پاسخ به این سؤال که آیا
در ساخت این فیلم با محدودیت و سانسور مواجه بوده نیز
خاطرنش��ان کرد :بیست سال پیش بخاطر عالقهای که به
داستانهای جاسوسی داشتم ،تصمیم گرفتم با سود حاصل
از فیلم «عروس» ،فیلم «روز ش��یطان» را بسازم؛ فیلمنامه
را برای س��اخت به فارابی بردم و گفتم هماهنگیهای الزم
را با نهادهای مرتبط انجام دهند و اگر قرار باشد فیلمنامه
ال از ساخت این
را تغییر دهند یا مشاور تعیین کنند من اص ً
ف نظر میکنم؛ هماهنگیهای الزم توسط فارابی
فیلم صر 
انجام شد و فیلم را ساختیم و شش ماه بعد از طرف همین
نهاده��ا با من تماس گرفتند و تش��کر کردند! تا اینکه بعد
از بیس��ت سال ،که دیگر مرا میش��ناختند یک بار تماس
گرفتند و در مورد یک فیلمنامه از من مشاوره گرفتند.
افخمی درب��اره چگونگی هم��کاری در این پروژه نیز
گفت :آقای پیرهادی تهیه کننده فیلم با من تماس گرفت
و گفت سازمان انرژی اتمی پول دارد و میخواهد یک فیلم
جاسوس��ی درباره ترور دانشمندان هستهای بسازد و از من
خواس��ت که اگر طرح یا داستانی مرتبط در دست دارم با
هم همکاری کنیم و من هم پذیرفتم.

به این مطالب جواب داده اس��ت« :روابط عمومی صدا وسیما با
رد ادعاهای مطرح ش��ده مبنی بر دریافت مبالغی نظیر "یکصد
میلیارد تومان" یا "یک میلیارد و س��یصد میلیون دالر" کمک
دولت به صدا وسیما ،اعالم میکند که سال گذشته مقرر شده

بنیاد اندیش��ه اس�لامی گزارش
بازتاب و تأثیرگ��ذاری پیام رهبر
بوستان كتاب
معظم انقالب خط��اب به جوانان
اروپا و آمریكای ش��مالی را تح��ت عنوان «نامهای برای
تو» به سه زبان عربی ،انگلیسی و فارسی منتشر کرد.

پیام مقام معظم رهبری به جوانان غرب درخصوص
آشنایی آنان با دین مبین اسالم بدون دخالت رسانههای
غربی كه زمس��تان س��ال گذش��ته و در پی ایجاد موج
اسالمهراس��ی در دنیا به ویژه در جهان غرب ،منتش��ر
شد ،تأثیرات گستردهای در رس��انههای سراسر دنیا به
ویژه رسانههای غربی داشته است.
از این رو بنیاد اندیش��ه اسالمی سازمان فرهنگ و
ارتباطات اس�لامی ،با توجه به رس��الت خ��ود در انتقال
گفتمان انقالب اسالمی به سراس��ر جهان ،ویژه نامهای

تح��ت عنوان «نام��های برای تو» را به س��ه زبان عربی،
انگلیس��ی و فارس��ی از بازتاب و تأثیرگ��ذاری این پیام
ارزشمند تدوین كرده است .سرفصل مقاالت این گزارش
عبارتن��د از« :متن نامه رهبر معظم انقالب اس�لامی به
جوانان اروپا و آمریكای ش��مالی»« ،غرب همواره دچار
تأخیر اس��ت»« ،استراتژی جدید انقالب اسالمی در بعد
دیپلماس��ی فرهنگی بینالمللی»« ،نامه شگفتیآفرین؛
غرب به اسالم مینگرد»« ،آغازی بر پایان خرافهپنداری
دین»« ،نامهای ب��ا روح گفتوگو و تفاهم»« ،نامهای از

سينماي تاريكي در گيشه كاهاني
ايرج فتح اللهي س��ينما را اگر قص��ه تصويري
بدانيم و قصه را براي آن يك
سينمــاي ما
ش��رط الزم بداني��م ،برخي از
كارگردانان ايراني چندان س��ينما نميگويند .برخي
فيلمس��ازان ايراني عالقمند هستند كه انديشهاي را
در س��ر بپرورانن��د و دنبال زباني ب��راي بيان آن در
سينما باشند.
در اين مي��ان عبدالرضا كاهاني در مقايس��ه با
كارگردانان ايراني ،درس��ت از آن جنس فيلمسازاني
اس��ت كه بي��ش از همه و حتي س��ينما ،خود را به
انديش��ه و ب��اور خويش مقي��د ميدان��د و از تمام
ظرفيتهاي سينما بهره ميبرد تا آنچه را در انديشه
دارد ،بي��ان كند .نگاهي به س��ير فيلمس��ازي او نيز
مبين همين ماجراست.
اين كارگردان 42ساله كه هنوز هم ميتوان او را
از نس��ل جوان سينماي ايران دانست ،پس از ساختن
تع��دادي فيلم كوت��اه و البته يك فيل��م ناتمام ،براي
نخس��تين تجربه فيلمسازي در س��ال 1385به سراغ
«آدم» رفت .آدم مضموني فلس��في داشت و در همان
آغاز كار اين فيلمساز ،ادبيات تصويري به كار برده شده
در فيلم ،توقيف را براي اين فيلم به همراه آورد.
بس��ياري از تهيهكنندگان كه دلنگران بازگشت
سرمايهش��ان در عرصه فيلمس��ازي هستند ،چندان
رغبتي به كار ك��ردن با كارگرداني كه فيلم توقيفي
در پرونده دارد ،ندارند ،از س��وي ديگر براي كس��ي
كه بخواهد فيلمي بس��ازد كه واهم��ه توقيف دارد،
حضور تهيهكنندهاي كه دغدغه مالي داش��ته باشد،
توام با التهاب اس��ت .ش��ايد همي��ن دو دليل براي
كاهان��ي اكتفا نمود تا خود از فيل��م بعدي عالوه بر
نويس��ندگي و كارگردان��ي ،تهيهكنندگي فيلمهاي
خ��ود را نيز عهدهدار ش��ود .با همي��ن فضاي كاري
و فك��ري ،دو س��ال بع��د «آنجا» به نويس��ندگي،
كارگرداني و تهيهكنندگي عبدالرضا كاهاني ساخته

شد و به محاق توقيف رفت .اما كاهاني در ادامه فيلم
«بيست» را در همان سال ساخت.
بيست نيز همانند فيلمهاي قبلي كاهاني همراه
با تلخي و غمبارگي و سياهي ،تالش داشت تا نقدي
اجتماع��ي و البت��ه با تنه بر سياس��ت را پيش ببرد.
اما بيس��ت اكران شد و توانس��ت با استقبال خوبي
نيز مواجه ش��ود .دیپلم افتخ��ار بهترین کارگردانی
جش��نواره فیلم فج��ر  ،۱۳۸۷جای��زه بهترین فیلم
جش��نواره فیلم ش��هر  ۱۳۸۷و جایزه فیلم منتخب
دانش��گاههاي ایران  ۱۳۸۷از جمله جوايزي بود كه
نش��ان ميداد كاهاني ج��وان را نميتوان و نبايد در
س��ينماي ايران س��اده گرفت و از كنارش بيخيال
رد ش��د .او ظرفيتي خوب و فهمي موثر از سينما را
با خود داش��ت كه ميتوانس��ت فيلمهايي بسازد كه
مخاطبان خاص و البته پرتعدادي داشته باشد.
عبدالرض��ا كاهان��ي در س��ال بعد «هي��چ» را
س��اخت .هيچ هم كم��اكان در فضايي تلخ و تاريك
روايت ميش��د و طعنه و تنه سنگيني به دولتمردان
و سياس��تورزان م��يزد .ديگر ميش��د ب��ه راحتي
دانس��ت ك��ه جن��س فيلمه��اي كاهان��ي ،روايتي
س��ينمايي از تلخيه��ا و تاريكيه��اي اجتماعي در
مديوم سينماس��ت و او ت�لاش دارد با بيان و تصوير
خود پرده از اين س��ياهيها بردارد .او از شكمبارگي
مردي در هيچ ميگفت كه اعضاي خانواه نيازمندش
هيچگاه از ش��كمبارگي او امان نيافتند و هر يك به
ناچار مسيري را به خطا طي نمودند.
سال  1389براي كاهاني سال اسب بود« .اسب
حيوان نجيبي اس��ت» فيلم جديد كاهاني در همان
ابتداي كار با اعتراض نيروي انتظامي مواجه ش��د و
پس از مدتي با گذر از برخي مقاومتها و مخالفتها
باالخره توانس��ت ب��ا وعدههاي برخي مس��ئوالن و
سياستورزي كاهاني به جشنواره فيلم فجر راه يابد
و اگر چه براي اكراني بسيار محدود ،اما پرده سينما

را ب��ه خود ببيند و در جش��ن منتقدان ،جایزه ویژه
هیئت داوران جشن منتقدان سینمای ایران ۱۳۸۹
را از آن خ��ود كند .اين فيلم ني��ز در مقطعي مرده
مجال اكران يافت و با اقبال نسبي به اكران درآمد.
س��ال  1390و گ��ذر از س��الهاي فتنه 1388
گويا انديش��ه كاهاني را بيش از پيش سياسي نمود
ت��ا او ح��اال و در فيلم��ي عجيب و غري��ب حكايت
اسبابكش��ي دوخانواده و مشكالت پيش روي آنها
را در «بيخود و بيجهت» وارد سينماي خود كند.
براي بسياري كه س��ينما را قصه و روايت ميدانند،
فيل��م كاهاني جاذبهاي نيافت ،اما فراواني المانهاي
موجود در اين فيلم به خوبي نشان داد كه عبدالرضا
كاهاني ،هرسال بيش از قبل ،به بهانه نقد اجتماعي،
سياس��ت را مورد انتقاد قرار ميدهد و در اين مسير
از گذر از برخي خط قرمزها نيز اِبا ندارد .اصليترين
تفاوت او با سالهاي قبل هم در افزايش تسلط او بر
نمادسازي بود .او حاال در روايت قصه فيلم در مسير
منويات شخصي خود تبحر قابل اعتنايي يافته بود.
شايد بيش از همه چيز حواشي و نمادهاي فيلم
بيخود و بيجهت در س��ينماي اي��ران ناديده ماند.
فيلم��ي ك��ه عليرغم نام آن ،و حت��ي ادعاي برخي

دستور وزیر ارشاد برای انجام پیمایش درباره دیدگاههای فرهنگی مردم
دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی از دس��تور
وزیر ارش��اد برای انجام پیمایشی خبر داد
فـــرهن�گ
که ط��ی آن برآوردی درس��ت و واقعی از
دیدگاهه��ا و روش فرهنگ��ی مردم به دس��ت آی��د و در تدوین
شاخصهای ارزیابی کیفیت حوزه فرهنگ استفاده شود.
حجتاالس�لام سیدحس��ین ش��اهمرادی درب��اره تدوی��ن
شاخصهای ارزیابی کیفیت حوزه فرهنگ گفت :اولین قدم برای
تدوین این ش��اخصها این اس��ت که پیمایش و آمایشی درست
از تفکر ،دیدگاهها و نوع اندیش��ه و روش فرهنگی مردم داش��ته
باش��یم .دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه شاخصهای
ارزیاب��ی کیفیت محصوالت و فعالیته��ای فرهنگی باید علمی و
واقعی باش��ند ،به گردآوری مجموعهای تح��ت عنوان «ارزشها
و نگرشهای ایرانیان» در س��ال  ۱۳۸۲اش��اره کرد و افزود :این
مجموعه کاری اساسی در راس��تای همان پیمایش تفکر و روش
فرهنگی مردم بود.
وی افزود :دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
هم دس��تور داده اس��ت پیمایشی ش��بیه آنچه در اوایل دهه ۸۰
انجام شده در قالب یک کار علمی وسیع در سال  ۹۴انجام شود
ک��ه انجام این کار ،گامی مهم برای تدوین ش��اخصهای ارزیابی
کیفی��ت در حوزه فرهنگ محس��وب میش��ود .حجتاالس�لام

عروسکهای اپرای
سعدی جان گرفتند

اپ��رای عروس��کی س��عدی
س��رانجام در تهران اجرا شد.
د لن�و ا ز ا ن
پس از ک��ش و قوسهایی که
بر س��ر صدور مجوز اجرای اپرای عروس��کی سعدی

ش��اهمرادی از آغاز اجرای این پیمایش خبر داد و خاطرنش��ان
ک��رد :نتایج این پیمایش ،در واقع ش��اقول و خطکش س��نجش
و تعیینکننده روشهای م��ا خواهد بود و بهترین آمار فرهنگی
کش��ور است .دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی کشور گفت :در این
کار پژوهش��ی مشخص میشود کجا ایس��تادهایم ،میخواهیم به
کجا برویم و کیفیت کارمان باید چگونه باش��د .در واقع اول باید
بدانیم در چه نقطه استراتژیکی ایستادهایم و میخواهیم به کدام
نقطه هدف برویم .در این بین الزم اس��ت مس��یر را هم مشخص
کنیم که این کار به عهده افراد آگاه به مس��ائل فرهنگی ،دینی،
اجتماعی و مردمی است.

همزم��ان با س��الروز بزرگداش��ت این ش��اعر نامدار
ایرانی در شیراز به پا شد ،این نمایش شامگاه ششم
اردیبهش��تماه در تاالر فردوس��ی تهران به صحنه
رفت.
به��روز غریبپ��ور کارگ��ردان این اث��ر پیش از
اج��رای کار که با حضور مهدی ش��فیعی (مدیرکل
هنرهای نمایش��ی) و پیروز ارجمند (مدیرکل مرکز
موسیقی) همراه بود ،گفت :از معاونت هنری وزارت

منتقدان مدعي و صاحبنام ،اصال بيخود و بيجهت
نوشته و كارگرداني نشده بود و شايد بتوان با قدري
احتمال خطا ،آن را سياسيترين و ملتهبترين فيلم
كاهان��ي دانس��ت .کاهانی که فیلم «ب��ی خود و بی
جهت» را با انجام چندین مورد ممیزی به جشنواره
فجر رسانده بود،پس از آن برای اکران این فیلم نیز
با مشکالت و موانع فراوانی مواجه شد.
اگر چه اين فيلم پ��س از ممیزی اداره نظارت و
ارزش��یابی و جلب نظر اي��ن اداره ،مجوز اكران يافت
و علیرضا س��جادپور مدی��ر کل البت��ه ناكارآمد اين
اداره ،مدع��ي ش��د كه «تم��ام اصالحات م��ورد نظر
ش��ورای پروانه نمایش روی فیلم سینمایی "بیخود
و بیجهت" توس��ط کارگردان اعمال شده است و به
زودی مش��کل نمایش فیلم حل خواهد شد» ،اما به
نظر ميرسد چندان فهم دقيقي از اين فيلم براي اداره
نظارت و ارزشيابي به وجود نيامد و كارگردان فيلم به
خوبي منويات خود را در اين فيلم به اكران درآورد.
او اگر چه پيش از ساخت «اسب حیوان نجیبی
اس��ت» گفته ب��ود كه «دیگر تن ب��ه اعمال ممیزی
در فیلمهای��ش نخواه��د داد» ام��ا در ادامه فعاليت
س��ينمايي و حرفهاي با گ��ذر از برخي اصالحات و

نوع دیگر؛ از سراب به آب»« ،لحن نامه آیتاهلل خامنهای
پدران��ه بود»« ،نامه رهبر منبع الهام اس��ت؛ غرب دچار
اش��تباه است»« ،پیامی برای شكستن محور تروریسم»،
«تنها راه برای ریش��هكن كردن جنگ و خشونت تغییر
قل��وب انسانهاس��ت»« ،بازت��اب گس��ترده و واكن��ش
رس��انههای جهان به نامه رهبر معظم انقالب اسالمی»،
«نسخه ش��فابخش جوانان غربی»« ،پل ارتباطی فكری
بین اس�لام و غ��رب»« ،فرصت تاریخی برای ش��ناخت
اسالم» و «بررسی علل سیاهنمایی غرب علیهاسالم».
مميزيها مسير خود را ادامه داد.
پس از بيخود و بيجهت ،شايد براي تمدد روح
و روان و اعص��اب و دور ب��ودن از فش��ارهاي داخلي
متاثر از فيلمها و انديشه خاص او ،قصد فرانسه نمود
و در س��كوت خب��ري فيلم جديد خ��ود را با عنوان
«وقت داريم حاال» در سال  1392كارگرداني نمود.
كاهاني پس از بازگش��ت به اي��ران و در آغازين
س��ال وزارت ارش��اد دول��ت تدبي��ر و امي��د ،مجوز
س��اخت آخرين تجربه فيلمس��ازي خود يعني فيلم
«اس��تراحت مطلق» را كه هم اينك در حال اكران
است ،اخذ كرد و ساخت .استراحت مطلق هم براي
آنها كه عالوه بر سينما در آثار كاهاني در پي كشف
منويات فيلمساز هستند سرشار از اشارات و كنايات
متعدد است.
كاهاني پس از س��اخت هشت فيلم كامل ،هنوز
هم درگير مس��ائل و مباحث اجتماعي با طعنههاي
سياس��ي اس��ت .براي او ثروتاندوزي ،فقر فكري و
فرهنگ��ي ،س��تم و م��واردي از اين دس��ت همواره
مسئله بوده و او را در تنگاي برهوتي ،سرد ،تاريك و
نااميدي رها نموده است.
او ش��ايد از اينك��ه جامع��ه ثروتمن��د جامعه را
متخصص در ش��غل ساخت و ساز كاسه توالت نشان
ده��د و طبقه كارگ��ر جامعه را درگي��ر و دار توليد
تولی��د کرم و کود ورمی کمپوس��ت ببيند و دس��ت
زن و جامع��ه ايراني را كوتاه از دس��تيابي به حق و
اراده خويش نش��ان دهد ،لذتي ميبرد كه در نشان
دادن همين مشكالت در كنار ما به ازاءهاي مثبت و
اميدواركننده ،براي او چنين توفيق و نشاطي ايجاد
نميش��ود .عبدالرضا كاهاني كه خود دس��تپرورده
خانوادهاي سنتي و مذهبي است و آخوندزاده است،
هيچگاه نتوانسته است سينماي اميد را در آثار خود
نشان دهد و همواره در مس��ير نااميدي ره نورديده
اس��ت كه به عنوان يك مصلح ،زشتيها و كژيها را
نش��ان دهد و همواره به عنوان منتقد و مصلحي غر
زننده ،تنها سياهيهاي شيشه را نشان داده و هرگز
از منظره زيباي آن س��وي پنجره با مخاطب سخن
نگفته است.

آغاز اکران دو فیلم جدید از چهارشنبه
دو فیل��م «متل قو» و «م��ن دیگو مارادونا
هستم» از روز چهارشنبه  9اردیبهشتماه
گيــــــشه
اکران خود را آغاز میکند.
غالمرضا فرجی س��خنگوی ش��ورای صنف��ی نمایش درباره
تازهترین مصوبات این ش��ورا در جلس��ه روز گذش��ته گفت :در
این جلس��ه سینمای اریکه ایرانیان به عنوان گروه ششم انتخاب
شد.
وی اضافه کرد :قرارداد فیلم «متل قو» به کارگردانی مسعود
نوابی به عنوان یکی از فیلمهای دومین اکران امسال امضا شد و
این فیلم از روز چهارش��نبه  9اردیبهشتماه به سرگروهی اریکه
ایرانیان اکران میشود.
فرجی ادامه داد :همچنین فیلم «من دیگو مارادونا هس��تم»
نی��ز از همین چهارش��نبه  9اریبهش��ت ماه در گروه س��ینمایی
پردیس زندگی اکران خود را آغاز میکند.
به گفته او اکران در س��ینماهای آزاد از  16اردیبهش��تماه
آغاز خواهد شد.
س��خنگوی شورای صنفی نمایش در پاسخ به این سخن که
تهیهکنندگان دو فیلم «خانه دختر» و «گینس» قرارداد خود را
ب��رای اکران دوم ارائه کردهاند ،گفت :هیچ قراردادی به ش��ورای
صنفی نمایش ارائه نشده است.

ارش��اد تش��کر میکنم که علیرغم مشکالت اجازه
دادند این اپرای عروسکی اجرا شود.
او با اش��اره به اینکه س��عدی نفس دارد و باید
به س��احت این بزرگان تعظیم کرد یادآور ش��د که
اپرای عروس��کی س��عدی را پس از اپراهای دیگری
همچون مولوی ،حافظ ،رس��تم و س��هراب و ...روی
صحنه آورده است.
غریبپور خطاب به تماش��اگران حاضر در تاالر

خبر

این در حالی اس��ت که گفته میشود تهیهکنندگان این دو
فیلم روز گذشته برای امضای قرارداد خود به وزارت ارشاد مراجعه
کردهاند.
بن��ا بر این گ��زارش ،فیلم «م��ن دیگو مارادونا هس��تم» به
کارگردانی بهرام توکلی و تهیهکنندگی :جواد نوروزبیگی اس��ت
که در آن گالب آدینه ،س��عید آقاخانی ،هومن س��یدی ،ویشکا
آس��ایش ،مهسا عالفر ،س��ارا بهرامی ،پانته آ پناهیها ،سهی بانو
ذوالق��در ،علی اس��تادی ،میثاق زارع ،س��جاد تاب��ش و با حضور
بابک حمیدیان ،جمش��ید هاش��مپور و صابر ابر ب��ه ایفای نقش
میپردازند.

فردوسی افزود :این اتفاق جای شکر دارد و خوشحالم
امش��ب شرمنده شما نشدیم .به همین دلیل اجرا را
به عزیزانی همچون مهدی ش��فیعی ،پیروز ارجمند،
پیمان ش��ریعتی(معاون اجرای��ی اداره کل هنرهای
نمایش��ی) و عل��ی مرادخانی (مع��اون هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی) تقدیم میکنم که پشت
این ماجرا هستند.
وی با اش��اره فراهم نشدن شرایط اجرای زودتر

ای��ن نمایش ،گف��ت :امیدوارم روح س��عدی در این
روزه��ا از ما نرنجد که بگوی��د «در این خاک غریب
ب��ودم» ،چون او غریب نیس��ت و ای��ن من بودم که
دچار مشکل شدم.
بهروز غریبپور همچنین در پایان صحبتهای
خ��ود بیان ک��رد :پیش��اپیش ق��ول اج��رای اپرای
عروس��کی خیام را هم میدهم که البته س��خت تر
است و دشواریهاي بیشتری دارد.
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ارزیابی و تقدیر چند فیلم بلند سینمایی

در دهمین جشنواره فیلم 100
دبیر دهمین دوره جشنواره فیلم  ۱۰۰گفت :امسال
چند فیلم بلند س��ینمایی را كه در جهت توس��عه اخالق
گام برداش��ته اند مورد داوری و تقدیر قرار خواهیم داد و
از چند هنرمند نیز قدردانی ميكنیم.
علی قربانی گفت :امسال دهمین دوره جشنواره فیلم
 ۱۰۰برگزار ميش��ود و بای��د گفت این روی��داد دیگر راه
خودش را پیدا كرده اس��ت .عنوان سینمای اخالق ،چیزی
است كه به طور دائم بر پیشانی این جشنواره حك شده و
تعالی ارزشهاي انسانی ،هدف و شعار همیشگی آن است.
وی افزود :امسال نسبت به سالهاي گذشته تغییرات
خاصی را ش��اهد نخواهیم بود و جش��نواره با چند بخش
اصلی ش��امل داستانی ،مستند ،س��ینمای اخالق ،بخش
بین الملل و چش��م انداز  ۱۴۰۴برگزار خواهد شد ،ضمن
اینكه ما امس��ال هم چند فیلم بلند س��ینمایی را كه در
جهت توس��عه اخالق گام برداشته باش��ند مورد داوری و
تقدیر قرار خواهیم داد و همچنین در همین راستا از چند
هنرمند نی��ز قدردانی ميكنیم .قربان��ی همچنین گفت:
جشنواره فیلم  ۱۰۰با جشنواره فیلمهاي موبایلی تفاوت
دارد .م��ا یك نگاه جدی و تخصصی به فیلم صد ثانیه ای
داریم و ميگوییم این نوع از فیلمها هم ميتوانند درست
مثل یك رسانه گویا عمل كنند و با جاری كردن ایجاز و
خالقیت ،ابزار مناس��بی برای انتقال پیام باشند .فیلم صد
ثانیه ای یك مجرای جدید و مدرن اس��ت كه ميتواند در
تلویزیون بانك ها ،فروش��گاه ها ،ایستگاه مترو و ...پخش
شود و كاركرد ایده آل خود را هم داشته باشد.

بود دولت کمک مالی به س��ازمان اختصاص دهد ،ولی تاکنون
هیچ کمکی انجام نش��ده و رس��انه با اخذ چندین وام توانسته
اس��ت سال  93را پشت س��ر بگذارد .ضمناً ،دریافت کمکهای
ارزی از دولت در س��الهای گذشته هم بوده و موضوع جدیدی

نیس��ت و این گونه پرداختهای ارزی به صدا و س��یما عمدتا
برای بهبود بخش��ی س��یگنال رسانی ،بهروز ش��دن تجهیزات
فنی و  ...انجام میش��ود و ارتباطی به پرداخت حقوق کارکنان
ندارد.
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ﺏ  :ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR :ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ  /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ.
 -6ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺭﺥ ) 94/03/02ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ
ﻣﻼﻙ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ )ﭼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﻱ( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ )ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻋﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
 -7ﻣﺤﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻓﻨﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ) ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ (  ،ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/03/18ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ( ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻓﻨﻲ
ﺁﻧﻬﺎ )ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ( ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻲ )ﺣﺪﺍﻗﻞ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 94/2/08:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ94/2/10:

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ

