
گزارش

 می شود هویت تاریخی را 
به حراج گذاشت؟

هویت تاریخی فقط بناهای تاریخی و آثار باستانی 
نیست که هویت تاریخی به هویت معنوی و روحی 

هر جامعه ای هم بستگی دارد.
وقتی همان آثار تاریخی و باستانی به حراج گذاشته 

شود، هویت روحی و روانی نیز در حراج است.
حراج اشــیای تاریخی که هویت ایران است، طرح 

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.
هدف از طرح اســتفاده بهینه از اشــیای باستانی 
و گنج ها اســت اما کارشناســان باستان شناسی 
معتقدند این طرح به حفاری ها و قاچاق غیر مجاز 
رسمیت و وجاهت می بخشد. طرح توسط 46 نفر 
از نمایندگان مجلس ارائه شــده که مدعی هستند 
با تصویب آن، ایران به قطــب خرید و فروش آثار 
باســتانی تبدیل می شود و موجب درآمدی جدید 
برای وزارت گردشــگری و میــراث فرهنگی برای 
خرید و حفــظ آثار باســتانی و ورود ارز به داخل 
کشــور می شود بر اساس این طرح افراد متخصص 
بعد از دریافت مجوز می توانند اقدام به کاوش آثار 
باســتانی کنند و ســپس برای فروش اقالم کشف 
شــده اقدام کنند. اگرچه نماینــدگان مجلس ادعا 
می کننــد این طرح موجب اشــتغال زایی فراوان 
برای فارغ التحصیالن رشته های مرتبط با تاریخ و 
باستان شناسی می شود اما فعاالن این حوزه اولین 

مخالفان طرح مجلس هستند. 
در حالی کــه نمایندگان می گویند رویکرد قانونی 
فعلــی درباره گنج هــا و آثار باســتانی متعلق به 
گذشته است و نیاز به بازنگری دارد اما کارشناسان 
معتقدنــد این طــرح می تواند خســارات بزرگ و 
جبــران ناپذیری به بار آورد که یکی از آنها محروم 
شــدن ایــران از پیگیــری آثار باســتانی خود در 
کشورهای دیگر اســت . 6۱ استاد باستان  شناسی 
کشــور در نامه ای که به مجلس ارائه دادند اذعان 
داشــتند که ارائه  کنندگان چنیــن طرحی تنها با 
نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن 
سود دالالن و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی 
از این طریق برای دولت هســتند، اما این طرح به 
سودجویان و عتیقه جویان در قبال اخذ مدرکی در 
ازای شرکت در دوره ها، اجازه خواهد داد تا این  بار 
رســمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب رسانی 

به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.
در کنوانسیون های بین المللی تاکید بر این است 
اشیا از سرزمین مادری خود دور نشود و در صورت 
قانونی شــدن خرید و فروش آثار باســتانی، ایران 
نمی توانــد در دعاوی حقوقی بیــن المللی مبنی 
بر جلوگیــری از خرید و فروش میــراث فرهنگی 
جلوگیری از حراج اشــیا و اســترداد آنها به کشور 

اقدام قانونی انجام دهد .
۱0 ســال پیش دولــت مصر بــا اســتناد به این 
کنوانسیون ها بیش از ۱8 هزار شئی تاریخی خود را 
از آمریکا پس گرفت. این در حالی است که پیشنهاد 
دهندگان این طرح یعنی برخی نمایندگان مجلس 
با مثال زدن کشورهای انگلستان و مصر اعتقاد دارند 
که کار برخی روســتاییان کنــار رود نیل منحصرا 
فروش آثار باســتانی است. آنها همچنین می گویند 
در کشــور انگلستان یابنده این اشیا تنها باید ظرف 
دو هفته به پلیــس اطالع دهد و پس از این اطالع، 
از سوی دولت به موزه  های کشور فراخوان می شود 
و اگــر موزه ای داوطلب خریدار شــیئ بــود با رقم 
توافقی یابنده به موزه می فروشــد و اگر نبود یابنده 
حق دارد راساً اقدام به فروش آن بکند. طرح حاضر 
در نظر دارد بــا رویکردی بینابین، ضمن حفظ این 
سرمایه ملی با رویکرد اشتغال زاینده به کاوش های 

باستان شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.
اما این اولین بار نیســت که طــرح قانونی کردن 
فروش آثار باســتانی در ایران مطرح شده، درواقع 
طرح فعلی مجلس همان طرحی است که در سال 
89 از ســوی حمیــد بقایی رئیس وقت ســازمان 
میراث فرهنگی ارائه شــده بــود. وی در آن مقطع 
قصد داشــت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و 
فروش اشــیای تاریخی راه اندازی کند که با موج 
مخالفت کارشناســان این عرصــه، مجبور به عقب 
نشینی شــد. مشخص نیســت نمایندگان مجلس 
چرا جای این که با توســعه گردشگری به توسعه 
اقتصادی دست یابند قصد دارند آثار باستانی ایران 
را حراج کرده و چنین ظرفیتی را به دیگر کشورها 

هدیه بدهند؟

 برپایی نمایشگاهی از 
عکس های نادر طالب زاده

نمایشــگاه عکس های زنده یاد طالب زاده با عنوان 
»صبح سرخ فرداها« در گالری پردیس ملت برپا شد.

 این نمایشــگاه نمایشــگاه »صبح ســرخ فرداها« 
مجموعــه ای با ۳0 اثــر از عکس های زنده یاد نادر 
طالب زاده اســت که توســط هنرمندان عکاسی 
همچــون: حامد ملک پور، حامد جعفر نژاد، حمید 
توکلــی، زهیر صیدانلو، ســجاد طلوعی، ســعید 
کریمی نژاد، ســهیل صحرا نورد، لیال قدرت اللهی 
فرد، محمد حســین والیتی، محمد مهدی دورانی، 
مهدی مریزاد، مجید حق دوســت، مقداد مددی، 
مهدی بلوریان، میثم مهابــادی، امید وهاب زاده، 
سید محمدســعید سجادی، علی شــایگان فرد و 
محسن عطائی به ثبت رسیده است. این نمایشگاه 
روز شــنبه ۲4 اردیبهشت ماه ۱40۱ از ساعت ۱۷ 
تا ۲0 در گالری اصلی پردیس ملت افتتاح شد و تا 

۲8 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

یادداشت

تئاترها با بلیت 50 تا 100 هزار تومانی به صحنه می روند!

برنامه جدید تاالرهای نمایشی 
تئاترشهر اعالم شد

برنامه تاالرهای نمایشــی تئاتر شهر درحالی اعالم شد که با پایان یافتن سه اثر 
نمایشی در تاالرهای اصلی، چهارسو و سایه، چند اثرنمایشی جدید اجرای خود 

را طی روزهای آینده در این مجموعه آغاز خواهند کرد.
نمایش هــای »دکترنون« بــه کارگردانی هادی مرزبان در تــاالر اصلی، »هملت 
پشتکوهی« به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی در تاالر چهارسو، »فریاد خاموش« به 
کارگردانی محمدهادی عطایی در تاالر سایه روز جمعه بیست و سوم اردیبهشت 
ماه در حالی به اجرای خود پایان دادند که طی روزهای آینده چند اثر نمایشــی 
جدید میزبان عالقه مندان تئاتر در تاالرهای مختلف مجموعه تئاتر شهر خواهند 
بــود. در تاالر اصلی با پایان گرفتن نمایش »دکترنون زنش را بیشــتر از مصدق 
دوست دارد« به کارگردانی هادی مرزبان، از روز یکشنبه هشتم خرداد ماه نمایش 
»پروین« به نویســندگی و کارگردانی حســین کیانی با نگاهی به زندگی پروین 
اعتصامی شاعر معاصر کشورمان ساعت ۱9:۳0 با مدت زمان ۱۲0 دقیقه و قیمت 
بلیــت ۷0، 80 و ۱00 هــزار تومان روی صحنه می رود. این در حالی اســت که 
تاکنون حضور هوشنگ قوانلو، مجیدرحمتی، حمید حسینی، سهیل ملکی، مریم 
ندایی وآتنا تندرو به عنوان بازیگر در این نمایش قطعی شــده است. ضمن اینکه 

طی روزهای آینده نیز اسامی نهایی گروه بازیگران منتشر خواهد شد. 

در تاالر چهارســو با پایــان گرفتن نمایش »هملت پشــتکوهی« به کارگردانی 
ابراهیم پشــتکوهی، نمایش »اســب های انباری« به نویسندگی رضا گشتاسب، 
کارگردانی رضا کرمی زاده و بازی نازنین نادرپور، ســید محمد ســعیدی، سجیه 
آشــوری، صدف نظری، بهنام مهدی پور،  پوریا ریحانی، سپاس رضایی و کمند 
شمس از روز یکشنبه اول خرداد ساعت ۱9:4۵ با مدت زمان 60 دقیقه و قیمت 

بلیت 60 هزار تومان روی صحنه می رود. 
در خالصه داســتان این نمایش آمده است: »دختر به فرشته گفت ولی من تا به 
حال هیچ وقت یه اســب رو از نزدیک ندیدم. چه طور می تونم بهش کمک کنم 
وقتی نشناســمش؟ فرشته دســت دختر رو گرفت و برد تا نزدیکی های چشمه. 
صــدای قورباغه ها بود و صدای پای شکســتن ترکه های کوچک چوب زیر پای 
دختر. دختر تا به حال چشمه ای به این زیبایی ندیده بود... فرشته گفت چشمه 
رو می بینی؟ بعد هیچ صدایی نبود... دختر هر چه گشت فرشته را ندید و هر چه 
رفت به هیچ جا نرسید. باد می وزید. اسب گم شده بود. صدای جیرجیرک ها گم 

شده بود. چشمه گم شده بود.«
براساس این گزارش  نمایش»خماری« به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی 
و بازی ســهیال گلستانی، محسن حسن زاده، پردیس شیروانی، محمدرضا نجفی 

و ایمان دبیری نیز تا روزسه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 
ســاعت ۲0:۱۵ با مدت زمان 80 دقیقه و قیمــت بلیت 60 هزار تومان در تاالر 

قشقایی به اجرای خود ادامه می دهد. 
با پایان گرفتن این اثر نمایشــی در تاالر قشقایی، نمایش »بی چرا زندگان« به 
نویســندگی لیلی عاج، کارگردانی الهام شعبانی و بازی )به ترتیب ورود صحنه( 
یلدا عباسی، ســاناز نجفی، حدیث میرامینی، حمیدرضا محمدی، آیه کیان پور، 

توماج دانش بهزادی و سمیه برجی از روز دوشنبه دوم خرداد ساعت ۲0 ، مدت 
زمان 80 دقیقه و قیمــت بلیت 60 هزارتومان میزبان عالقه مندان در این تاالر 
خواهد بود. در توضیح این اثر نمایشــی نوشــته شده اســت: » نترسم، نترسی، 
نترســید، نترسیدیم... آره نترسید...  من فقط یه روزنامه نگارم که یه ستون داره 

با هزار کلمه... همین«
»بهشت حکیم اهلل« به نویسندگی خسروامیری، بازی و کارگردانی ویدا موسوی 
و حضور علی صادقی، ســحر زلفی، مرصاد کمالی، طهورا شیخ االسالمی، امین 
ویریــک وند، علی رنجبریــان و امیرحســین ولی عنوان دیگــر نمایش جدید 
تئاترشهر است که با پایان گرفتن اجرای نمایش »فریاد خاموش« به کارگردانی 
محمدهــادی عطایی از روز اول خرداد ماه ســاعت ۲0، مدت زمان 40 دقیقه و 

قیمت بلیت ۵0 هزار تومان در تاالر سایه روی صحنه خواهد رفت.
در خالصه »بهشــت حکیم اهلل« آمده اســت: » آیینه دختــری افغان، به اصرار 
نامــزدش حکیم اهلل، از مزارشــریف به قرچک ایران مهاجــرت می کنند. اما در 
قرچک با شرایط رضایت بخشی روبرو  نمی شوند. به همین خاطر  قرچک را ترک 

کرده و  اینبار راهی ترکیه می شوند.«
نمایش »تجربه های اخیر« به نویسندگی امیررضا کوهستانی، کارگردانی حسین 
کشفی اصلی و بازی)به ترتیب حروف الفبا( محمد ارفعی،کیمیا جواهری، رامونا 
شــاه، شهاب عباسیان، امین قنبری، مرضیه موســوی و دالرا نوشین هم تا روز 
دوم خرداد ساعت ۱9 به مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت ۵0 هزار تومان در 

کارگاه نمایش روی صحنه می رود. 
در خالصه داســتان این نمایش آمده اســت: »سیر زندگی یک خانواده در طول 

بیش از یک قرن«.

ســهیل رحیمی روانشــناس و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی می گوید برای ساخت فیلم شاد، پیش از هر 

چیز فیلمساز باید معنای شادی را بداند.
ســهیل رحیمی روانشــناس و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در گفتگو با مهر درباره اهمیت ساخت 
آثار ســینمایی با موضوع های مختلف و تاثیر آن در آگاهی 
بخشــی به جامعه امروز گفت: در واقع یکی از مشــکالت 
تاریخی ایران این اســت که ما از وقایع تاریخی غافل بوده 
و خود را به غفلــت می زنیم، به این معنا که من به عنوان 
یک ایرانی مطلع نیســتم که چگونه بــه جایگاه تاریخی و 
اجتماعی امروز خود رسیده و چه گذشته ای داشته ام. این 
در حالی است که گذشته برای آینده یک نشان و راه است 
به همین دلیل باید یک سری از فیلم ها درباره تاریخ ایران 

ساخته شود.
وی در ادامه بیان کرد: فیلم های خاص با نگاه روانشناختی 
بــه جامعه و معضــالت آن باید در دســتور کار تولیدات 
ســینمایی قرار گیرد، اگر چنین آثاری ســاخته نشود ما 
دچار این فریب می شــویم که جامعه هیچ مشکلی ندارد. 
البته این را هم باید بگویم که بخش بزرگی از جامعه امروز 
ما نیازمند شادی است، به همین دلیل باید آثاری که بتواند 
مخاطب را شــاد کند تولید شود، اما پیش از هر چیز یک 

سینماگر باید بداند که شادی چیست!
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با اشاره 
به اینکه در آخرین آماری که ســازمان بهداشــت جهانی 

منتشر کرده است ایران جزو ۱0 کشور آخر از نظر شاخص 
شادی است، توضیح داد: ما اصاًل شادی را نمی شناسیم که 
بخواهیم یک فیلم شــاد تولید کنیم و همین مساله سبب 
می شــود که هنگام به تصویر کشیدن شادی در سینما به 
یک ابتذال کمیک دســت پیدا کنیــم. فیلم هایی که تنها 
گیشه را پر می کنند، فیلم هایی که دست مایه خنده در آن 
مشــکالت جامعه است که به جای نشان دادن یک راهکار 

مناسب، تنها پوزخند را برای مخاطب به همراه می آورد.
وی ادامــه داد: مخالــف فیلم گیشــه و فیلم های بفروش 
نیستم و بی شک باید آثار ســرگرم کننده نیز تولید شود، 
اما زمانی که یک سینماگر به دنبال تاثیرگذاری در جامعه 

خود اســت، پیش از هر چیز باید شادی را بشناسد و بداند 
در جامعه حال حاضر ایران با دغدغه های بسیاری که وجود 
دارد امیــد لحظه به لحظه کمرنگ تر می شــود، به همین 
دلیل باید با ساخت فیلم شاد امید را در جامعه باال ببرند.

رحیمی بیان کــرد: تاکید می کنم متناســب با مخاطبان 
جامعــه باید تنوع فیلم در ســینماها داشــته باشــیم که 
متاسفانه این مســاله طی سال های گذشــته مورد توجه 
قرار نگرفته است. طی 4 ســال اخیر فیلم هایی که بیشتر 
بن مایه تلخ و غم انگیز کــه نوعی رئال منفی گرا دارد، در 
سینمای ایران تولید شده اســت. حتی در چهلمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر، فیلم هایی حضور داشتند که هرچند 

می تــوان آنها را آثار خوبی دانســت اما نــگاه گزنده ای به 
جامعه داشتند.

این روانشــناس توضیح داد: متاسفانه فیلمسازان ما متاثر 
از شــرایط روز ایران فیلم می سازند، البته این مساله بدی 
نیســت، اما مخاطب تنها به این نــوع از فیلم ها نیاز ندارد. 
بلکه مخاطب به خصوص قشر جوان به فیلم هایی نیاز دارد 

که به آنها راه را نشان داده و امید دهد.
وی با اشــاره به اینکه زمانی که سینماگر ایرانی نمی تواند 
فضــا و امید الزم را در فیلم خــود ایجاد کند، مخاطب به 
ســمت تولیدات کشورهای دیگر کشــیده می شود، تاکید 
کرد: معتقدم در شــرایط فعلی صنعت ســینمای ایران به 
سرنوشــت صدا و ســیما دچار خواهد شد. در واقع جامعه 
امروز ایرانی با صدا و ســیما کاماًل بیگانه بوده و با آن قهر 
کرده است و همین اتفاق برای سینمای ایران نیز در حال 

رخ دادن است.
رحیمی در پایان گفت: الزم است که بگویم ما روانشناسان 
تخصص های متفاوتی داریم که باید به آن توجه شود، اگر 
سینماگر به دنبال ساخت اثری درباره کودک است باید از 
روانشــناس کودک اســتفاده کند. اگر قرار است یک فیلم 
اجتماعی ســاخته شــود باید از یک روانشناس اجتماعی 
دعوت کنند. خوشــبختانه برخی از سینماگران ما به حوزه 
روان عالقه مند شده و در این زمینه تحصیل می کنند، این 
اتفاق خوبی است و باعث شــکل گیری رابطه میان دنیای 

روانشناسی و سینما می شود.
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دیگر آن تصویر خاطره انگیز از حمل بســته های بزرگ 
کتاب توسط بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران به خاطره ها پیوسته و در سی و سومین نمایشگاه، 
معموالً افراد با دســت خالی مصلی را ترک می کنند، اما 

همه ماجرا به گرانی کتاب برنمی گردد.
بــه گزارش فــارس نمایشــگاه کتــاب، لبالــب بود از 
بازدیدکنندگانی که از تهران و شــهرهای نسبتاً نزدیک 
به مصلی امام خمینی )ره( آمده بودند. سالن های بزرگ 
و راهروهــای فراخ البته باعث شــده بود تا این جمعیت 
در فضایی کم تراکم و راحت به گشــت و گذار و تماشای 
کتاب های مورد عالقه اش بپردازد و نمایشــگاه بشــود 

همان چیزی که باید باشد: نمایشگاه کتاب!
آن تصویر خاطره انگیزی که از حمل بســته های بزرگ 
کتاب توســط بازدیدکنندگان نمایشــگاه طی ۳۲ سال 
در رســانه ها منتشر می شــد، حاال به خاطره ها پیوسته 
و کســانی که از نمایشــگاه خارج می شوند، کم تر کتاب 
دستشــان اســت و اگر باشــد، یکــی ـ دو جلد کتاب 

خریده اند.
علت خالی بودن دســت بازدیدکننــدگان، فقط گرانی 
کتاب نیســت. هرچند این عامل هم در نخریدن کتاب، 
دلیل محکم و قانع کننده ای باشــد، اما چون نمایشــگاه 
کتــاب، همزمان به دو صورت حضوری و مجازی برگزار 

می شــود، اغلب خریداران تشــخیص می دهند که بهتر 
اســت به جای حمل و نقل ســخت کتاب، نــه تنها از 
طریق نمایشگاه مجازی کتاب بخرند که پست به رایگان 
برایشــان بیاورد، بلکه اگر خواسته باشــند نمایشگاه را 
بگردند و آثار مورد عالقه شان را ورق بزنند، به نمایشگاه 

حضوری می آیند.
در چنین وضعیتی، نه تنها بازدیدکنندگان شهرســتانی 
به نمایشــگاه نمی آیند و رنج راه و سفر را بر خود هموار 
نمی کننــد، بلکه دارندگان بن کارت های کتاب می توانند 
تنهــا از طریق مجــازی کتاب بخرنــد و نپذیرفتن این 
بن ها توسط فروشندگان نمایشگاه حضوری باعث شده، 
غرفه ها حالت نمایشــگاهی به خــود بگیرند؛ همان که 

سال ها همه دنبالش بودند.
کتاب، البته گران اســت و اگرچه نمی شــود میانگین و 
معــدل دقیقی از قیمت تولید کتــاب در این مطلب به 
مخاطبــان ارائه داد، اما ویدیوی زیر نشــان می دهد که 
بعضی از کتاب ها، به خصوص کتب کمک آموزشــی تا 

چند صدهزار تومان قیمت می خورند.
به نمایشــگاه بروید و بین ساعات ۱0 تا ۲0 از آن دیدن 
کنید، اما اگر خواســتید کتاب بخرید، می توانید از این 
درگاه با تخفیف های بیش تر و اســتفاده از بن کارت های 

خرید کتاب اقدام کنید.

چرا دست بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب خالی است؟
دبیــر شــورای راهبــردی روابــط خارجی ایــران در 
گرامیداشت 9۲ ســالگی حسین محجوبی گفت: مفهوم 
صلح در تمامی آثار استاد محجوبی، نمایان و این مسئله 

از ارزش بسیار باالیی برخوردار است.
آیین نود و دومین سالروز تولد حسین محجوبی، نقاش 
و معمار نامدار کشورمان عصر روز جمعه ۲۳ اردیبهشت 

در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.
در این برنامه که با نمایش آثار اســتاد محجوبی ملقب 
»نقش بهشت« در موزه هنرهای زیبای سعدآباد همراه 
بــود، ســعید اوحدی )معــاون وزیر میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  دســتی( و عباس عراقچی )دبیر 
شورای روابط خارجی ایران( در کنار جمعی از هنرمندان 

و چهره های سیاسی و فرهنگی حضور داشتند.
اوحدی در این مراســم آثار محجوبی را نماد مقاومت و 
صلح و برگرفته از اندیشــه پاک او دانســت و گفت: این 
برنامه به پاس قدرشناســی از بیش از 60 سال خدمات 
و زحمات این اســتاد گرانقدر تدارک دیده شده و آثاری 

برای تمدن ایران و نسل های آینده به یادگار گذاشتند.
عبــاس عراقچی دیگر ســخنران این برنامــه بود که با 
تاکید بر قدر دانســتن داشــته ها در زمان حیات افزود: 
من متخصص هنر و نقاشــی نیســتم ولی به عنوان یک 
عالقه مند هنر عنصر صلح را در همه آثار استاد محجوبی 

پررنگ می بینم. ایشــان در هیچ یک از آثار خود طبیعت 
را ســرکش به تصویر نکشــیده و صلح و هماهنگی بین 

همه اجزا برقرار است.
وی با اشــاره به اینکه مشــخصه اصلی تابلوهای استاد 
محجوبی، طبیعت و ۲ عنصر درخت و اسب است که در 
اکثر آثار تکرار شده، عنوان کرد: این اتفاق بسیار جالب 
و پر معنا است؛ درخت مظهر رشد و نمو و اسب به ویژه 
اسب وحشی نماد عزت، افتخار و آزادگی است و ترکیب 
این ۲ در آثار اســتاد همواره به صورت صلح آمیز در یک 

صحنه قرار گرفته اند.
در پایان مراســم لوح تقدیرپاسداشت یک عمر فعالیت 
و خلق آثار و ایده های نو به نمایندگی از ســیدعزت اهلل 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری به اســتاد 
حســین محجوبی تقدیم شد. سفرای روســیه، ایتالیا، 
کــره جنوبی، اوکراین، رومانی ژاپن و... از دیگر مهمانان 

مراسم بودند.
طراحی و ســاختن بوستان ســاعی و نظارت بر اجرای 
بوســتان های الله، نیاوران، جمشــیدیه، اللــه، خزانه و 
شفق، برگزاری بیش از ۱00 نمایشگاه نقاشی انفرادی و 
گروهی از فعالیت های اســتاد محجوبی در بیش از هفت 
دهه گذشته اســت؛ هنرمندی که او را »نقاش بهشت« 

می خوانند و می شناسند.

 آثار حسین محجوبی از صلح می گوید

رابطه کمرنگ سینما و روانشناسی 

علی کالنتریوقتیفیلمسازمعنیشادیرانمیداند

با حکم ســیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، کارگروه ارزیابی و 
برنامه ریزی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به منظور ارزیابی و 

برنامه ریزی این جشنواره  تشکیل شد. 
به گزارش روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی، وظایف و اعضای این کارگروه 

به شرح زیر است: 
نظــر به ماده ۱۱ از خط و مشــی ها و برنامه ۵ ســاله ابالغی بنیاد ســینمایی 
فارابــی و با هدف ارتقاء کمی و کیفی جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان »کارگروه ارزیابی و برنامه ریزی جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان« به منظور ارائه پیشــنهادات و برنامه ریزی درخصوص دوره های آتی 
این جشــنواره مبتنی بر بهره مندی از تجارب گذشته، آسیب شناسی و ارزیابی 
نقــاط ضعف و قوت ادوار ماضی و بهره گیری از نظرات هنرمندان، صاحب نظران 
و متخصصان این حوزه تشــکیل می گردد. اهم  موضوعات این کارگروه به شرح 

ذیل است:
۱. مرور ادوار گذشته جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و ارائه 
پیشــنهاداتی جهت بهبود و ارتقا جایگاه ملی و بین المللی این جشــنواره، اعم از 

ساختار، زمان برگزاری، نحوه برگزاری، مکان برگزاری، جوایز و ...؛
۲. ارزیابی جشنواره های مشابه جهانی و ارائه پیشنهاداتی درباره چگونگی توسعه 

بین المللی جشنواره به ویژه در منطقه و جهان اسالم؛
۳. بررســی نظام مســائل کودکان و نوجوانان به جهت ارائه پیشنهاد محورهای 

موضوعی جشنواره؛
4. ارزیابی آئین نامه ها، شیوه نامه ها و فرآیندها و بازتنظیم آنها ناظر به رویکردهای 

قانونگرایی، استاندارسازی و عدالت محوری؛
۵.ایجاد بســترهای الزم جهت کشــف و شکوفاسازی اســتعدادهای کودکان و 

نوجوانان در حوزه سینما از جمله تقویت المپیاد فیلم سازی نوجوانان ایران؛
6.فراگیری مشــارکت کودکان و نوجوانان در جشنواره به ویژه در مناطق محروم 

و کمتربرخوردار؛
۷.بسترسازی برای ارتباط پایدار مخاطبان مشارکت کننده در جشنواره با باشگاه 

ملی سینمای کودک و نوجوان؛
8.جامعیت بخشیدن به جشنواره از طریق بخش های اصلی، جنبی، بازار و ...

9.چگونگــی بهره گیری از فرصت جشــنواره جهت تقویت تولید آثار ســینمایی 

کودک و نوجوان، جذب سرمایه برای تولید این آثار و توسعه بازارپردازی )صنایع 
جانبی(  حوزه کودک و نوجوان،

۱0.صرفه جویی در برگزاری جشــنواره و پرهیز جدی از هرگونه هزینه کرد برای 
اقدامات غیر موثر، تشریفاتی و ناکارآمد... 

اعضای این کارگروه به شرح ذیل می باشند:
جناب آقای مسعود احمدیان؛ 

جناب آقای بهروز شعیبی؛
جناب آقای محمد امین همدانی؛ 
جناب آقای دکتر رائد فریدزاده؛ 

جناب آقای سعید حسینی؛ 
همچنین جناب آقای مصطفی محمودی شــرق به عنــوان دبیر کارگروه تعیین 

می شوند.
امید اســت اعضای محترم با برگزاری جلســات منظم و بهــره مندی از نظرات 
کارشناســان و صاحب نظران ظرف مدت دو ماه نســبت بــه ارائه جمع بندی 

بررسی ها و ارزیابی های خود در قالب یک طرح جامع اقدام فرمایند.

ماموریت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به کارگروه ارزیابی و برنامه ریزی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

صرفه جویی اقتصادی در هزینه های غیر موثر، ارتقای جایگاه ملی و بین المللی جشنواره

خبــــر


