
گزارش
معاون فرهنگی ارشاد: 

لیست سیاه در وزارت ارشاد نداریم
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
با تأکید بــر این که سیاســت های ممیزی تغییری 
نکرده اما سیاست های موجود با دقت بیشتری اجرا 
می شوند، می گوید لیســت سیاهی در وزارت ارشاد 
وجود ندارد. او همچنین درباره حواشی توزیع کاغذ 

و نمایشگاه کتاب نیز سخت گفته است.
یاســر احمدوند در گفت وگو با ایسنا درباره ممیزی 
کتاب ها با بیــان این که تغییری در سیاســت های 
معاونت رخ نداده است، اظهار کرد: در فرایند صدور 
مجوزها ســخت گیری ای صورت نگرفته اما دقت ها 
بیشــتر شــده اســت. گاهی در صدور مجوز کتاب 
اشتباهات فاحش رخ می داد که خود همکاران ما در 
وزارت فرهنگ متعجب می شوند که چنین خطایی 
رخ داده اســت. این کار حتما باید با دقت بیشتری 
صورت بگیرد. اما این که احســاس شــود انقباض یا 
سخت گیری بیشتری شده، این طور نیست. البته او 
یاد آور شد: نگاه  ما این است که حوزه ممیزی، حوزه 
ارزیابی کیفی اثر باشــد، بنابراین نمی خواهیم صرفا 
نگاه ســلبی و پیدا کردن مشــکات متن را داشته 
باشــیم. بلکه دوســت داریم ارزیابی کیفی داشــته 
باشیم. مثا اثری که ترجمه شایسته ای ندارد معلوم 
شود، نه این که مجوز ندهیم طبق قانون نمی توانیم 
به یــک ترجمه ضعیف مجــوز انتشــار ندهیم اما 
می توانیم از آن حمایت نکنیم مثا کتاب خریداری 

نشود یا کاغذ دریافت نکند.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد درباره این که آیا لیست 
سیاهی از نویسندگان در این وزارتخانه وجود دارد، 
گفت: در وزارت ارشاد لیســتی به معنای این که از 
فانی حمایت شــود و از آن یکی حمایت نشــود، 
وجود ندارد. اما برخی ماحظات به ما اعام می شود. 
به گفته او هیئت نظارت بر ضوابط  نشــر کتاب نیز 
با وقفه ای چند ساله دوباره احیاء شده است تا عاوه 
بر حل برخی اختاف نظرهای کارشناسی، در زمینه 

سیاستگذاری های این حوزه نیز فعالیت کند.
یاســر احمدوند دربــاره قاچاق کتاب نیــز با بیان 
این که در احیاء و قدرت دادن به هیئت رســیدگی 
به تخلفات جدی است، توضیح داد: اثری که بیرون 
می آید، طبیعتا مترجم اصلی کار متوجه می شود که 
کتاب  کپی شــده و امکان شکایت و پیگیری وجود 
دارد. در واقع اگر کسی دارایی اش مورد تصرف غیر 
قــرار بگیرد، می آید و اعتراض، شــکایت و پیگیری 
می کند. دوســتان ناشــر باید در این زمینه فعال تر 
باشــند.  اگر جایی حقشان مخدوش یا غصب شده 
و یا  مترجم و نویســنده ای اثرش دچار این مشکل 
شــده، اعام کند تا در هیئت رسیدگی به تخلفات، 
رسیدگی شــود. هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران 
جزو ضوابط تمدید و صدور پروانه نشر است که اگر  
چنیــن تخلفاتی صورت بگیرد، هیئت وارد شــده و 
بر اساس ســطح تخلف، مجازات های مختلف برای 
ناشــر در نظر می گیرد؛ حتی تا لغو پروانه نشر.  اما 
اعتراضــات در هیئت رســیدگی تخلفات به صورت 

اندک است که این باعث شگفتی است.
او درباره تخصیص کاغــذ در دوره جدید نیز با بیان 
این که در این دوره، دسته بندی سیاسی در تخصیص 
کاغذ وجود ندارد و تخصیص بر اســاس اولویت های 
قانونی است، گفت: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ ارز 
ترجیحی برای کاغذ تخصیص پیدا نکرد، در ابتدای 
۱۴۰۱  با تاش هایی که صورت گرفت، ارز ترجیحی 
برای کاغذ اختصاص پیدا کرد و ما ســفارش هایمان 
را ثبت کردیم و امیدواریم تا شــهریورماه کاغذهای 
سفارش شده، برسد. درباره کاغذهای موجود هم دو 
واردکننــده کاغذ که در ســال ۱۳۹۸  ارز ترجیحی 
دریافت کــرده بودند، بخشــی از کاغذها را تحویل 
وزارت ارشــاد نداده بودند، وزارتخانه هم شــکایت 
کرده بــود و در فرایند قضایی قرار داشــت. در این 
دوره با پیگیری های بیشتر توانستیم بخش عمده ای 
از کاغذها را دریافت کنیم که سرجمع حدود ۳۰۰۰ 
تن کاغذ بود کــه در دوره قبل از این میزان، حدود 
هــزار تن از کاغذها تعهد شــده بود و حدود ۲۰۰۰ 
تن در اختیار ما قرار داشــت. درخواست  بیش از ۲ 
هزار ناشری که در سامانه برای دریافت کاغذ ثبت نام 
کرده و کتاب هاشــان را معرفی کــرده  بودند، دقیق 
بررســی شد و حدود هزار ناشر کاغذ دریافت کردند. 
بنابراین سعی نشد که به تعدادی خاصی از ناشران  یا 
جریان خاصی توجه شود.  به گفته معاون فرهنگی، 
کسانی که کاغذ نگرفته اند یا  بدهکاری داشتند یعنی 
شــمارش کتابی که بابتش کاغذی گرفته بودند، به 
میزان ۸۰ درصد نرســیده بود یا درخواست هایشان 
با سوابق شــان مغایرت داشــت. احمدوند همچنین 
از لزوما حمایت از ناشــران دولتــی برای تخصیص 
کاغذ به آن ها گفت؛ زیرا معتقد اســت، این ناشران 
مانند شــرکت خصوصی اداره می شوند. البته یادآور 
شــد، برخی از کتاب هایی را که ناشران دولتی چاپ 
می کنند، ناشران خصوصی توان چاپ آن ها را ندارند. 
 معــاون فرهنگی وزیر ارشــاد همچنین اظهار کرد: 
نمایشــگاه کتاب باید به سمتی برود که درآمدهای 
خــود را افزایــش دهد. مثا بدون آســیب زدن به 
وضعیت فرهنگی نمایشگاه، اسپانسری از نمایشگاه 
حمایت کند. یاســر احمدوند درباره مکان نمایشگاه 
نیز گفت: ســه امکان برای محل ثابت نمایشگاه در 
تهران داریم؛ شــهر آفتاب، خیابان سئول و مصلی. 
شــهر آفتاب تجربــه موفقی برای ناشــران و مردم 
نبود. در ارزیابی و نظرســنجی ها هم رضایت مندی 
نداشت. معتقدم اگر مشکات سئول )محل برگزاری 
بین المللــی کتاب( حل می شــد،  نمایشــگاه های 
بــرای برگزاری نمایشــگاه جای مطلوبــی بود. اگر 
هزینه ای که شــهر آفتاب شــد در نمایشگاه سئول 
اتفاق می افتاد، بهینه ســازی می شــد، دسترسی ها، 
اتصاالت و ایســتگاه ها و پارکینگ ها فراهم می شد، 
شاید منطقی تر بود؛ اما تصمیم مدیران شهری چیز 
دیگری بود. ناشران و مردم  هرجا که راضی باشند، 
نمایشــگاه را در آنجا برگزار می کنیم اما تصورم این 

است که شرایط مطلوب تر را مصلی دارد.

خبــــر

احمد ابوالقاسمی: 

 رادیو قرآن آرشیو تالوت خود را 
مدیون مرحوم استاد شهیدی پور است 

مدیر اســبق رادیو قرآن می گوید: "اقدام ۵۰ سال پیش مرحوم شــهیدی پور در ضبط ناب ترین تاوت های دوران طایی 
 تــاوت قرآن کشــور مصر و اهدای آن بــه رادیو قرآن گنجینــه ای را در ایران پدیدآورده که موجب حســرت مصری ها 

شده است.
احمد ابوالقاســمی در گفت وگو با تســنیم درباره خدمت ویژه مرحوم حجت االسام شهیدی پور به جریان تاوت قرآن 
کشــور گفت: او بالغ بر "۲۰ هزار" تاوت قرآن را ضبط کرد که آرشــیو امروزی رادیو قرآن برگرفته از آرشیو نوارهای 
ضبط شــده توسط حجت االسام شهیدی پور است. ابوالقاسمی معتقد است که مرحوم شهیدی پور "اولین خادم قرآن 
بــه معنای خدمت به جامعه قاریان و حافظان قرآن اســت." قاری ممتاز قرآن کریم درباره ســختی هایی که مرحوم 
شــهیدی پور در راه ضبط و نگهداری ناب ترین تاوت های دوران طایی تاوت قرآن متحمل شــد، گفت: او در زمان 
طلبگی در دوران طاغوت که اگر یک طلبه حتی از جلوی رادیو فروشــی هم رد می شــد تکفیر می شد، ۵ رادیو ضبط 
می خــرد و یک آنتن ۵ متری روی بام خانه  اش نصب می کنــد و دائما در حال ضبط بهترین تاوت های دوران طایی 
قاریان مصری بوده اســت. به گفته ابوالقاســمی، مرحوم شهیدی پور " در زمانی که قیمت یک نوار کاست خیلی باال و 
حدود یک ســوم حقوق روزانه یک کارمند معمولی بود، پول خرید چند خانه را خرج خرید نوار کاست و ضبط تاوت 

کرد، در حالی که خودش یک خانه کوچک در قم دارد و با سختی و زی طلبگی این خدمات را انجام داده است."
ابوالقاسمی که خود سال هاست در رادیو قرآن حضور دارد و در دوره ای مدیریت آن را هم برعهده داشته است، درباره 
آرشــیو تاوت های این رادیو می گوید: "هر کدام از اساتید مصری که آمدند آرشیو رادیو قرآن را دیدند تعجب کردند، 
اما تعجب اصلی برای حرکت بجا، هوشــمندانه آقای شهیدی اســت که با خرج بخش عمده ای از مال خود این کار را 

انجام می دهد و فکرش ۵۰ سال جلوتر از همه بود."
این مــدرس هنر تاوت قرآن کریم درباره اهمیت این اقدام مرحوم شــهیدی پور می افزاید: وقتی عبدالفتاح طاروطی 
)قاری مصری( به ایران آمد و آرشــیو رادیو قرآن را دید، گفت: شــما ایرانی ها عقل داشتید و تاوت های ناب را ضبط 
کردید اما ما مصری ها چون فکر می کردیم این تاوت ها در کشــور ما زیاد اســت ضبط نکردیم، این تاوت ها در هوای 

مصر از بین رفت اما شما آنها را به زنجیر کشیدید و در آرشیوتان نگه داشتید.
ابوالقاسمی در این باره می افزاید: او عاوه بر این هزینه، حوصله، سلیقه و خط زیبای خود را در ضبط و دسته بندی این 

تاوت ها به کار گرفته است و این یک هدیه الهی به مردم ایران بود که از طریق استاد شهیدی اهدا شد.
این مدرس هنر تاوت قرآن کریم یکی از مهمترین نقاط قوت مرحوم شهیدی پور را روحیه معلمی او دانسته، می افزاید: 
کسی که به او زنگ می زد و سؤال داشت به قدری کامل توضیح می داد که مطمئن شود موضوع تماما جا افتاده است، 
من بارها که سؤاالتی داشتم و خدمت ایشان تماس می گرفتم، مکالمه ما خیلی راضی و جواب گرفته به اتمام می رسید.
وی همه اقدامات مرحوم شــهیدی پور را حاصل اخاص، اشتیاق و تحمل باالی او می داند و می گوید: هیچ کس از این 

مرد یک لحظه تندخویی، ترش رویی و عصبانیت ندید و در مقابل شوخی ها همواره خنده رو بود.

یک خواننده یهودی تبار در حمایت از مردم فلسطین خواند 

صدایتان را بلند کنید و از تعطیلی 
کارخانه های اسلحه سازی بگویید 

آمریکایــِی  خواننــده  یــک 
آهنگی،  انتشــار  با  یهودی تبار، 
خواســتار تعطیلی کارخانه های 
اسحله سازی »البیت« متعلق به 

رژیم صهیونیستی شد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقل 
روویکــس،  دیویــد  الجزیــره، 
خواننــده آمریکایــی، آهنگی با 
را  البیت  »کارخانه هــای  عنوان 
نابــود کنید« منتشــر کرده  و 
با این قطعه خواســتار تعطیلی 
کارخانه هــای اســلحه ســازی 
کارخانه هایی  است؛  شده  البیت 
که رژیم صهیونیستی با تکیه بر 

ساحی که در آن ها تولید می شود، به تجاوز خود به فلسطین ادامه می دهد.
این خواننده در ویدیویی که در توییتر از خود منتشر کرده، لباس جنبش »اقدام در حمایت فلسطین« را بر تن دارد؛ 
جنبشــی بریتانیایی که در ماه های اخیر در جهت حمایت از فلســطین، خواستار توقف کمک به کارخانه های ساخت 
ساح و مهمات البیت در شهرهای مختلف بریتانیا شده است. روویکس دراین آهنگ از مخاطبانش می خواهد تا صدای 

خود را بلند کنند و از تعطیلی کارخانه های اسلحه سازی رژیم صهیونیستی حمایت کنند.
دیوید روویکس خواننده و ترانه نویس آمریکایی است. روویکس خود یهودی است اما تاکنون چند آهنگ ضدصهیونیستی 
در حمایت از فلســطین اشغالی منتشر کرده است. این خواننده قتل عام فلسطینیان در انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰ و 

نیز رویکرد دوگانه سیاست بین المللی در مقابل پناهندگان فلسطینی را مورد انتقاد قرار داده است.
موسیقی او سیاسی و بشردوستانه است. روویکس به موضوعاتی از جمله جنگ ۲۰۰۳عراق نیز پرداخته و عملکرد جرج 

بوش دوم و  نیز حزب جمهوری خواه و دموکراتیک آمریکا را مورد انتقاد قرار داده است.
روویکس مغضوب رســانه های آمریکایی است و بارها مورد حمله آن ها قرار گرفته است. این خواننده نمی تواند آثارش 
را به راحتی در همه رســانه ها و شــبکه ها منتشــر کند از این رو او طرفداران زیادی درآمریکا ندارد و نتوانســته زیاد 

شناخته شود.

چه کســانی در فهرســت ممنوع الکارها هستند؟ آنها چه 
کرده اند که باید بر اساس تصمیمی که گرفته شده فعا یا 

برای همیشه از کار محروم شوند؟
به گزارش گروه فرهنگی سیاست روز، پرسش اساسی اینجا 
است که آنهایی که مرتکب تخلف در خارج شده اند به ایران 
بازگشــته اند یا هنوز در خارج به ســر می برند و شاید هم 

دیگر به ایران بازنگردند؟! 
موضوع در باره سینماگرانی است که به تشخیص سازمان 
ســینمایی کشــور ممنوع الکار شــده اند اما هنوز نام  آنها 
آشــکار نشده است و قرار است به زودی 6 نفر در فهرست 

ممنوع الکارها قرار گیرند.
این موضوع را محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی اعام 
کرده و بدون آن امه از کسی نام ببرد تنها به یک نفر اشاره 
کرده است آن هم تدوینگر فیلم سینمایی عنکبوت مقدس 
که با حمایت صهیونیســت ها و با ســرمایه آنها در خارج 

کشور ساخته شده است اما تدوینگر آن از ایران بود.

اما گمانه زنی ها به ســوی جشنواره فیلم کن می رود جایی 
که فیلمی از ایران آن هم بدون مجوز در کن پخش شــد 
و بازیگــران آن رفتارها و اظاهراتــی از خود بروز دادند که 

منصفانه و منطقی نبود.
ترانه علی دوســتی که پیــش از آن ادعا کرده بود زنان در 
ایران اجازه شــنا کردن و اســخر رفتن ندارند، در کن نیز 
گفته بود در ایران همه چیز ممنوع است و مردم هر روز از 

صبح تا شب مشغول جنگیدن با موانع هستند!
اما به این پرسش پاسخ نداد که اگر همه چیز ممنوع است 
او چگونه توانسته در چندین سریال و فیلم سینمایی نقش 
بازی کند و به کن برود تا بتواند از ایران سیاه نمایی کند؟
 نوید محمدزاده و همســرش نیز در مکان جشــنواره کن 
حاشــیه ســاز شــدند وعاوه بر رفتار نامتعارف در مقابل 
دیدگان همه اظهارتی ســخیف چاشــنی آن شد.هر چند 
خزاعی برخی برداشت ها از سخنان وزیر ارشاد در باره نوید 

محمدزاده را رد کرده است.

پیان معادی نیز در همان جشنواره در باره تحریم ها سخن 
گفت اما به گونه ای که ایران مقصر تحریم هاست! 

ســعید پورصمیمی هم از بازیگــران فیلمی بود که به کن 
رفته بود اما همچون دیگر همکارانش رفتار نکرد.

از زمان برگزاری جشــنواره کن تاکنون از بازگشــت آنها 
به ایران خبری نیســت در همان زمان نیز شایعه پناهنده 
شــدن برخی از آن بازیگران همچون ترانه علیدوســتی بر 
سر زبان ها افتاد اما اگر او می خواهد به سرنوشت گلشیفته 
فراهانی دچار شــود همن رفتــن از ایــران و پناهندگی 

شایسته او است.
رئیس سازمان سینمایی  با اشــاره به اینکه یک لیست از 
احتمال ممنوعیــت برخی از افراد وجود دارد، توضیح داد: 
این لیست در جلسات متعددی مطرح شده و تعداد آن کم 
یا زیاد شــده است و قرار است آخرین لیست تا آخر هفته 
آینده در اختیار ما قــرار گیرد، البته ما تاش کرده ایم که 
برخی از دوســتان که اسامی آنها مطرح شده از این لیست 

کنار گذاشــته شــوند. در مجموع نام 6 نفر اعام شده بود 
که تعداد آن تا امروز کم شــده است و هفته بعد مشخص 
می شود که به عنوان مثال تدوینگر »عنکبوت مقدس« در 

چه شرایطی قرار می گیرد.
خزاعی بار دیگر گفــت: تاکید می کنم که من ندیدم آقای 
اسماعیلی نام شخص خاصی را بیاورد، بلکه گفته است تمام 
هنرمندانی که نام آنها به عنوان ممنوع الکار اعام شــوند، 
ســعی خواهد کرد که عطف به ما ســبق نشود و سرمایه، 
تهیه کننده و کارگردان و گروه تولید دچار آســیب نشوند. 
این به آن معنا است که جلوی آثاری که افراد ممنوع الکار 
در آن حضور دارند گرفته نشــود و شــرایط طبیعی اکران 
را طی کند. البته این مســاله خیلی فــرق می کند با آثار 
جدیدی که قرار است این افراد در آن حضور داشته باشند.
وی ضمن رد برخی برداشت ها از سخنان اخیر وزیر ارشاد 
درباره ممنوع الکاری نوید محمدزاده، از مشــخص شــدن 

تکلیف فیلم »برادران لیا« طی هفته آینده خبر داد.
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چهکسانیممنوعالکارمیشوند؟

رییس ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر با اشــاره به مناقشاتی که 
پیرامون شبکه خانگی وجود دارد بیان کرد که نگاه صداوسیما و ساترا نسبت به 

آثار و پلتفرم ها حمایتی است نه رقابتی.
به گزارش مهر، نشســت ســعید مقیســه رییس ســاترا با خبرنگاران دیروز در 
صداوســیما برگزار شد که در آن معاونان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 

فراگیر از جمله محمدصادق افراسیابی معاون کاربران در آن حضور داشتند.
رییس ســاترا در سخنانی عنوان کرد: از ابعاد مهم یک رسانه و سازمان تنظیم گر 
تعامل مهم با جامعه خبرنگاری اســت و امیدواریم تعامل ما مســتمرتر و بهتر از 
قبل باشــد. وی با اشــاره به همکاری با دانشگاه صداوسیما در برگزاری دوره های 
رســانه ای و رویکرد پژوهشــکده فضای مجازی در تعامل با ساترا، فضای مجازی 
صداوسیما و دانشگاه صداوسیما عنوان کرد: این پژوهشکده خدماتی را در راستای 
ماموریت های دو طرفه ســاترا و خبرنگاران می تواند انجام دهد و به پژوهش های 
خبری کمک کند. مقیسه با اشاره به الگوی انتشار در صداوسیما تصریح کرد: چند 
مدل انتشــار در صداوســیما داریم مدل اول آی پی تی وی ها است مثل تلوبیون 
یا شــبکه سپهر که داخل خود سازمان هســتند. شرکت های دیگری هم هستند 

مثل تی وی نت، لنز، آیو و تی وا که نیمی از برندشان از سازمان است. اینها حق 
پخش زنده و شــبکه داری هم دارند. باقی این شرکت ها مثل وی او دی ها بیرون 
از ســازمان هستند. وی با اشــاره به صدور سه مجوز در پروسه انتشار اعام کرد: 
تاکنون حدود ســیصد رسانه برای سرویس ها و پلتفرم ها مجوز گرفته اند. مجوزی 
هم برای تولید یک اثر و مجوزی هم برای انتشار داریم که این مجوز سوم هم برای 

آثار تامینی مثل فیلم و سریال های خارجی و هم آثار تولیدی است.
مقیســه درباره برخی قوانین و ضوابط ساترا که هنوز نسبت به آن ها سوال است 
گفت: بســیاری از ضوابــط و فرایندهایی که عده ای اعام بــی خبری می کنند 
روی سایت ساترا قرار داده شــده است و حتی این ضوابط تدریس هم می شود. 

ممیزی که قبًا بیرون انجام می شد االن رایگان انجام می شود. مسایل زیرساختی 
وجود دارد که در آینده اعام می کنیم. قرار اســت خدمات مشاوره ای و تبلیغی 
در صداوســیما برای پلتفرم ها داشته باشــیم. وی درباره برخی بیانیه ها از طرف 
ســاترا عنوان کرد،: به ما قانونی داده شده و موظفیم انجامش دهیم و صراحتاً از 
نقاط مختلف ســازمان از ما مطالبه می شود. االن این ادعا نیست که هرچه روی 
پلتفرم ها هســت ممیزی ساترا را رد کرده اســت اما مهلتی داده شده است تا با 

نوعی اولویت برخی از اینها تغییراتی داشته باشد.
وی در پایان گفت: ما اولین وی او دی و اولین و بزرگترین آی پی تی وی کشور 
را داشــته ایم می توانیم نیازها را تشخیص دهیم. اگر به نهاد بیرونی که ربطی به 
محتوا ندارد حمایت را بسپرید چگونه می تواند حمایت کند؟ در رسانه سیستم و 
فرایند باید به گونه ای چیده شــود که هم افزایی صورت بگیرد. صداوسیما رسماً 
وی او دی ها را مکمــل فعالیت خود در فضای مجازی می داند و نه رقیب. اینکه 
سازمان برای آثار می گوید من رایت آن را می خرم، نشان دهنده حمایت است نه 
رقابت. یا اینکه اگر کســی در برودکست اثری نگاه نکرد و سراغ وی او دی رفت 

تا پول هم پرداخت کند، اینها همان حمایت سازمان است.

رییس ساترا مطرح کرد:

 نگاه ما به پلتفرم ها حمایتی است
 نه رقابتی

موســیقی- نمایش عاشــورایی »علمدار« با روایتگری 
پرویز پرســتویی پس از دو سال با باز آفرینی جدید در 

تاالر وحدت به مدت ۵ شب اجرا می شود.
»علمدار« با همراهی ارکســتر سمفونیک تهران در ایّام 
منتهــی به اربعین حســینی از ۱۴ تا ۱۸ شــهریور ماه 
به همت بنیــاد  رودکی و با همکاری مؤسســه خیریۀ 

»خادمین امام علی بن ابی طالب )ع(« اجرا می شود.
موســیقی- نمایش »علمــدار« به کارگردانی حســین 
پارسایی و نوشته محمدرضا کوهستانی  است. موسیقی 
این رویداد در قالب پوئم سمفونی »علمدار« توسط پوریا 
خادم نوشته شده که توســط ارکستر سمفونیک تهران 
به همراه گــروه آوازی،  به رهبــری بردیا کیارس اجرا 
می شــود؛ پوریا اخواص تکخوان این موسیقی –نمایش 

خواهد بود.
موســیقی- نمایش علمدار، در رثای سردار آب و ادب، 
روایتگر دالوری و وفاداری حضرت ابوالفضل عباس )ع(، 

علمدار کربا است. 
علمــدار شــامل ۱۱ پــرده نمایشــی و در قالــب یک 
موســیقی_ نمایش برخوردار از حــرکات فرم و روایت 

است که طراحی حرکت آن به عهده علی براتی است.
طراح صدای علمدار، سروش کریمی نژاد است.

پرویز پرســتویی، بازیگر مطرح ســینما و تئاتر کشورمان 
تهیه کنندگی افتخاری موســیقی- نمایــش »علمدار« را 
برعهده خواهد داشــت. پرســتویی چندی اســت که در 
همکاری با مؤسسه خیریه »خادمین امام علی بن ابی طالب 
)ع(« با مدیریت رسول خادم، وجوهات و کمک های مردمی 
را در قالب بســته های ارزاق و خدمــات دیگر در مناطق 

محروم استان های مختلف کشور توزیع می کند.
بلیت های موسیقی_ نمایش »علمدار« ، به صورت همت 
عالی فروخته می شود و همه عوائد فروش اجراهای این 
اثر از طریق مؤسســه فوق، صرف کمک به خانواده های 

بی سرپرست و مناطق محروم می شود. 

علمدار به تاالر وحدت بازگشت
اسماعیلی گفت: اخباری که در خصوص تعطیلی رشته 
موســیقی در هنرســتان های دولتی منتشر شده هیچ 
ارتباطی به هنرســتان های وابسته به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامی ندارد و همانطور که اشاره شد سیاست 
وزارت ارشــاد مبتنی بــر قوانین و دســتورالعمل های 

مصوب، توسعه و تقویت آموزش هنر است.
محمدحســین اســماعیلی مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و آموزش هــای هنری با اعام ایــن خبر گفت: در حال 
حاضــر ۵۷ هنرســتان هنرهای زیبا وابســته به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی در سطح کشور فعالیت دارند 
که بیش از 6۰۰۰ هنرجوی دختر و پســر در رشته های 
موســیقی)نوازندگی ساز ایرانی- نوازندگی ساز جهانی(، 
تجسمی)نقاشی- گرافیک(، نمایش، پویانمایی و سینما 

به تحصیل مشغولند.
وی افزود: در راســتای سیاست توسعه عدالت فرهنگی 
و آموزشی، توســعه و تقویت این هنرستان ها در دستور 

کار وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در دولت مردمی 
قرار دارد و از ابتدای دولت ســیزدهم ۹ هنرستان جدید 
تاســیس شــده و مقرر شده که سیاســت هر استان ۲ 

هنرستان پیگیری و اجرایی شود.
اسماعیلی ادامه داد: از دیگر برنامه های پیش رو توسعه 
و تقویت رشــته های هنری در این هنرستان هاست که 
رشــته های پنج گانه در کلیه هنرســتان ها راه اندازی 
شــود که از ســال تحصیلی جدید این برنامه در دستور 

کار قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: اخباری که در خصوص 
تعطیلی رشــته موســیقی در هنرســتان های دولتی 
منتشر شــده هیچ ارتباطی به هنرســتان های وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ندارد و همانطور 
که اشــاره شد سیاست وزارت ارشــاد  مبتنی بر قوانین 
 و دســتورالعمل های مصوب، توســعه و تقویت آموزش 

هنر است.

 تعطیلی رشته موسیقی در هنرستان  ربطی به ارشاد ندارد

 حضور بنیاد سینمایی فارابی با سه فیلم 
در جشنواره »عشق دیوانگی است«

ســه فیلم از بنیاد سینمایی فارابی در ســی امین دوره از جشنواره فیلم »عشق 
دیوانگی است« بلغارستان حضور خواهند داشت.

بنیاد ســینمایی فارابی سال جاری در ســی امین جشنواره فیلم »عشق دیوانگی 
است« بلغارستان با سه فیلم »پسران دریا« ساخته حسین قاسمی جامی و افشین 

هاشــمی، »مرده خور« ســاخته صادق صادق دقیقی و »مســیر معوس« ساخته 
ابوالفضل جلیلی حضور خواهد داشت. ســی امین دوره از جشنواره فیلم »عشق 
دیوانگی است« از تاریخ ۲6 آگوست لغایت ۴ سپتامبر برابر با ۴ تا ۱۳ شهریورماه 

سال ۱۴۰۱ در کشور بلغارستان و در شهر وارنا برگزار خواهد شد.


