
گزارش

افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی جایزه جالل
معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد از افزایش ۱۰۰ 
میلیون تومانی مبلغ ریالی جایزه جالل خبر داد و 
گفت:  تأکید ما بر توجه به تنوع گونه ها و سلیقه ها 

در داوری است.
یاســر احمدوند معاون فرهنگــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی در گفت وگو با تســنیم،  با اشاره به 
افزایش میران جوایز جایزه جالل در دوره پانزدهم 
گفت:   مبلغ جایزه متناسب با امکاناتی که در اختیار 
معاونت فرهنگی اســت، تعیین می شود، امسال هم 
با توجه به شــرایط موجود تالش این است که این 
عدد تا حدودی متناسب باشــد. در زمینه افزایش 
جایزه هم مطالبه در این زمینه وجود داشــت و هم 
دغدغه معاونــت فرهنگی این بود که این رقم عدد 
قابل اعتنایی باشــد. وی ادامه داد:  بنابراین،  بخش 
مالی جایــزه در پانزدهمین دوره ارتقا یافته و مبلغ 
جایزه برگزیــدگان پانزدهمیــن دوره جایزه ادبی 
»جالل آل احمــد« از ۱5۰ میلیون تومان در دوره 
قبل به 25۰ میلیون تومان و مبلغ جایزه شایستگان 
تقدیــر این دوره نیــز از 3۰ میلیون به 5۰ میلیون 
تومان افزایــش یافته اســت. وی ادامه داد:  تالش 
مجموعه معاونت فرهنگی این است که جایزه جالل 
در فرایند انتخــاب، داوری و اعالم برگزیدگان یک 
عملکرد خوب و قابل دفاع داشــته باشد. تالش بر 
این است که داوری ها از اتقان و شمولیت برخوردار 
باشند تا نتیجه مورد قبول جامعه فرهنگی و هنری 

را در پی داشته باشد.  
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
درباره انتخاب وجیهه سامانی به عنوان دبیر علمی 
این دوره نیز گفت:  الزم است که ما به جایگاه زنان 
موفق و خالق در ادبیات توجه بیشــتری داشــته 
باشیم، پس از انقالب اسالمی زمینه فعالیت بیشتر 
زنــان ایران در زمینــه ادبیات فراهم شــده و این 
نویســندگان و شــاعران آثار خوبی را در سال های 
گذشــته منتشــر کرده اند، تجربه خوبی هم برخی 
زنــان فرهنگی ما در برگــزاری،  داوری و مدیریت 
جشــنواره های فرهنگی داشــته اند،  از جمله خانم 
ســامانی که آثار خوب و برگزیده ای را در سال های 
گذشــته منتشــر کرده و تجربه مدیریت  و داوری 
جوایز دیگری را نیز در کشور برعهده داشته است، 
مبنای انتخــاب دبیر علمی در ایــن دوره این بود 
که جایــگاه زنان ایرانی نویســنده، جایگاه محترم 
 و قابل اعتنایی اســت و باید حمایت بیشــتری هم 

صورت گیرد. 
احمدوند در پاســخ به برخی شائبه ها در خصوص 
انتخاب اعضای هیئت علمی یکدســت گفت:  افراد 
زیادی می تواننــد در هیئت علمی  یا گروه داوران 
جایزه جالل قرار بگیرند، ما سرمایه های زیادی در 
حوزه ادبیات در داخل کشور داریم که در سال های 
گذشــته از برخی از این افراد اســتفاده شده است 
و در ســال های آینده نیز از تعدادی دیگر استفاده 
خواهد شــد. انتخاب و تصمیم گیــری این بود که 
امســال در خدمت ایــن تعدد از افراد باشــیم که 
تولیدات متنوعی را در موضوعات مختلف دارند. هر 
گروهی گه انتخاب شــوند،  ممکن است مورد تأیید 
افرادی قرار بگیرند و توســط افــراد دیگری تأیید 
نشــوند،   در انتخاب داوران و در بررســی ها تنوع 

گونه ها و سالیق مختلف حتما لحاظ خواهد شد.

 نگاهی به راحت ترین راه های
 تشخیص اخبار جعلی

مدرس و پژوهشگر سواد رسانه ای گفت: متاسفانه 
اکنون حتی بازیگران نامه هایی را منتشر می کنند 
که بر پایه اخبار جعلی نوشــته شــده اند و بسیار 
اشتباه هستند. اینجا باید بدانیم که سواد رسانه ای 
برای تمامی مردم است و سلبریتی ها نیز در معرض 

اخبار جعلی قرار می گیرند.
معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه ای 
در برنامه سالم تهران با اشاره به حوزه اخبار جعلی 
و شــایعات رسانه ها گفت: از ویژگی های زندگی در 
عصر رسانه و پساحقیقت آن است که دروغ ها را به 
گونه ای تغییر می دهنــد و زیبانمایی می کنند که 
مخاطب دیگر قدرت تشخیص ماهیت اصلی آن ها 
را از دست می دهد. در حوزه اخبار جعلی و شایعات 
دو مولفــه مخاطبان از طرف ســازندگان اخبار در 
نظر گرفته می شود؛ اول احساساتی شدن مخاطب 

و سپس زودباوری آن افراد است. 
نصیری ادامه داد: توصیه ما آن اســت که مردم در 
مواجهه با اخبار جعلی باید آن را به چالش بکشند 
و از دید هــای مختلف به آن نــگاه کنند تا بتوانند 
از ماهیــت اصلی آن را درک کننــد. اکنون حجم 
رســانه های دروغ علیه ایران به انــدازه ای افزایش 
یافته که حتی کشورهای دیگر به این موضوع اشاره 
کرده انــد.وی افزود: یکی از نکات تشــخیص اخبار 
جعلی در نظر گرفتن تاریخ انتشــار آن است؛ افراد 
به ســادگی می توانند در موتورهای جست وجوی 
اینترنت بــه دنبال راســتی آزمایی تصاویر بگردند 
و تصویــر مد نظر خود را در آنجــا قرار دهند تا با 
بررسی آن به منشــاء اصلی محتوا دسترسی پیدا 
کنند. او اظهار داشــت: ما در زندگــی امروزی به 
صورت پیوســته با رســانه ها در ارتباط هستیم و 
همــواره در معرض تبلیغات و یا اخبار مختلف قرار 
داریم؛ به همین دلیــل درک صحت این مطالب و 
باور آن هــا وظیفه و توانمندی مــا در این زندگی 
اســت. ما باید به خود احتــرام بگذاریم و نگذاریم 
سازندگان اخبار از احساسات ما سوءاستفاده کنند. 
مدرس و پژوهشــگر سواد رسانه ای گفت: اکنون ما 
شــاهد آن هستیم که ســازندگان اخبار اشخاصی 
مجرم را به نوعی نشــان می دهنــد که به قهرمان 
ملی تبدیل می شــوند. جا نمایی اطالعات دروغین 
به نوع دقیق باعث می شــود ذهنیت عموم مردم به 

راحتی تشویش شود.

اخبــــار

ماجرای پخش نشدن »شبکه مخفی زنان« چیست؟
پخش نشــدن یکی از قسمت های ســریال »شبکه مخفی زنان« در روزهای اخیر شبهه  توقیف این سریال را در فضای 
مجازی پررنگ تر کرده بود. با این همه مسئوالن ساترا و پلتفرم  پخش کننده، گرچه درباره ی پخش نشدن قسمت جدید 

موضعی متفاوت را دارند، اما در یک مبحث مشترک اند و آن اینکه بحث توقیف در میان نیست.
قســمت پانزدهم ســریال کمدی  ـ تاریخی »شــبکه مخفی زنان« که جمعه ها از پلتفرم نماوا پخش می شود، بیستم 

آبان ماه ۱۴۰۱ پخش نشد که برخی آن را به موضوع سریال و توقیف نسبت دادند.
در پی این اتفاق روابط عمومی نماوا توضیح زیر را درباره ی پخش نشدن این قسمت به رسانه ها ارسال کرد: 

»ســریال شــبکه مخفی زنان با وجود پیگیری های مدیران نماوا با عدم پاسخگویی از سمت ساترا روبه رو شد. سازمان 
تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر )ســاترا( تا این لحظه هیچ توضیحی مبنی بر دلیل عدم پخش این 
قســمت ارائه نداده اســت. الزم به ذکر اســت که تمامی چهارده قسمت پیشین این ســریال بعد از ارائه ممیزی ها و 
اصالحات از ســمت ســاترا و اعمال آن ها روی پلتفرم نماوا بارگذاری شــده اســت.  نماوا ضمن عذرخواهی از تمامی 
مخاطبان محترم این ســریال، در تالش است تا پاسخ قانع کننده ای از سوی مسئوالن مربوطه دریافت و مشکل پخش 
این سریال را برطرف کند.« ایسنا برای پیگیری دلیل این اتفاق، با محمدصادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم گری 
اجتماعی ساترا گفت وگویی کرد و علت را جویا شد. افراسیابی با تاکید بر اینکه قسمت جدید از سریال »شبکه مخفی 
زنان« برای بازبینی توســط ساترا، در موعد مقرر توسط پلتفرم پخش کننده ارسال نشده بود، توضیح داد: خبر توقیف 
این سریال نادرست است و تأکید ساترا بر این است که سریال ها باید با برنامه ریزی دقیق از سوی پلتفرم ها، در موعد 

مقرر پخش شوند.

اعتراض منوچهر نیازی به ارائه آثار تقلبی از او در بازار هنر
منوچهر نیازی، اســتاد نقاش ۸5ساله با اعتراض به ارائه آثار تقلبی با امضای او در بازار هنر، ضمن اعالم طرح شکایت 

رسمی در مراجع ذیصالح ، خواهان اتخاذ راهکارهای اساسی برای مجازات متقلبین آثار هنری شد.
منوچهر نیازی در این باره توضیح داد: بیش از هفت دهه اســت به عشق مردم نقاشی می کنم، بن مایه آثارم احساس و 
عشقی ست که از مردم می گیرم و عالقمندان به هنر می دانند آثارم همه این سال ها در اقصی نقاط دنیا با اقبال و استقبال 
روبرو شده است. در سال های اخیر هم در حراج ها با افزایش قیمت روبرو شده و خوشبختانه روند رو به رشدی دارد، اما 
متأسفانه اخیرا متوجه شدم عده ای جاعل و متقلب در حال تولید آثار تقلبی از من هستند و عالوه بر جعل امضای من، 
ســرتیفیکت جعلی هم درست کرده اند. این اســتاد نقاش تصریح می کند: از این اتفاق باور نکردنی بسیار ناراحت و دل 
شکسته ام نه فقط برای خود و هنرم بلکه برای مردم عزیز، خریداران، مجموعه داران و گالری دارهایی که ندانسته برای 
اثر جعلی و تقلبی پول پرداخت می کنند. منوچهر نیازی اعالم کرد: هر کس خواهان خرید آثار منوچهر نیازی است به 
گالری مژده مراجعه کنند؛ گالری مژده سرتیفیکیت حرفه ای و کد گذاری شده طراحی و صادر خواهد کرد و من هم در 
این گالری حاضر خواهم بود تا آثار اصل و اصیل به دست مردم برسد. گالری مژده در سال ۱3۹3 با انتشار کتاب خیزش 
خیال، دور تازه فعالیت های منوچهر نیازی در ایران را پی ریزی کرده بود. نیازی افزود: بی شک از مراجع ذیصالح پیگیری 
قانونی خواهم کرد و از متقلبین شکایت رسمی می کنم. این هنرمند پیشکسوت که دوست و هم آتلیه سهراب سپهری 
بود اعالم کرد: متاســفانه شــنیده ام از چندین هنرمند پیشکسوت دیگر هم کارهای تقلبی بسیاری در بازار هنر ارائه می 
شود، این زنگ خطر جدی است که می تواند حتی آبروی هنر ایران در سطح بین الملل را به مخاطره اندازد. واضح است 

که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همه مراجع ذیصالح باید برای این مهم چاره اندیشی کنند.

جمال رحیمیان در مراسم پایانی جایزه کتاب سال دانشجویی با تأکید بر این که 
حال کتاب خوب نیست، گفت: باید کار اورژانسی انجام بدهیم؛ همه ما حاضریم 
حتی غذا نخوریم اما صفحه مجازی خود را داشــته باشیم که این موضوع تهدید 

جدی برای »یار مهربان« )کتاب( است.
مراســم پایانی بیست و نهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی و بیستمین 
دوره پایان نامه ســال دانشجویی، دیروز )سه شــنبه، 2۴ آبان ماه( همزمان با روز 
کتاب و کتابخوانی با حضور جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی، 
مهدی محقق، حجت االســالم مرتضی جوادی آملی، مجید امامی دبیر شــورای 

فرهنگ عمومی در سالن همایش های پژوهشگاه رویان برگزار شد.
پروانه افشاریان، معاون پژوهشی موسسه رویان  با بیان این که دو عنوان »کتاب« 
و »پایان نامه« در عنوان این مراســم برجســته تر اســت، اظهار کرد: این کلمات 
کتابت، نوشــتن و  نگارش را به ذهن متبادر می ســازند کــه از نمودهای تمدن 
و فرهنگ به شــمار می روند و یکی از مهم ترین وسیله های ثبت و ضبط افکار و 
وســیله آگاهی دادن به آیندگان به علم امروز است و چه بسا اگر در بند کشیدن 

علم با نوشتن نبود، امروز بسیاری از پیشرفت ها در علوم حاصل نمی شد.
او با بیان این که از واژه »دانشجویی« نیز در عنوان نشست نمی توان چشم پوشی 
کرد، توضیح داد: دانشــجو یعنی جوینده دانش و صاحب اندیشه که دغدغه مند 
اســت و در نهایت فردی اســت که قدرت تأثیرگذاری دارد. دانشجو بودن یعنی 
کســی که خود را به علم دیروز  مســلح کرده و با تیزبینی مشکلی را در جامعه 
دیده و درک کرده بعد صاحب دغدغه شده و به دنبال ارائه راهکار برآمده است، 
در نتیجه با تحقیق و تفحص بر دانش موجود افزوده و با ثبت آن درصدد انتقال 
به آیندگان برمی آید. معاون پژوهشــی دانشــگاه رویان افزود: دانشجو صرفا به 
معنای حضور فرد در دانشــگاه نیســت بلکه هر فردی که بتواند با ارائه اندیشه و 
بیان نظرات و ایجاد سوال برای برطرف کردن مسئله در جامعه برآید و گره ای را 

بگشاید به نوعی دانشجو به حساب می آید.
افشاریان با ارائه توضیحاتی به شکل گیری موسسه رویان پرداخت و گفت: دکتر 
کاظمی آشــتیانی بر اثر تحقیق و تفحص صاحب یک دغدغه  شــد و با تحقیق 
راه کار ارائه داد. او با بصیرت متوجه شــد بیماران برای درمان ناباروری از  کشور 
خارج می شوند این یک دغدغه برای فردی که صاحب اندیشه بود، درمان هزینه 
دوچنــدان بر خانواده ها تحمیل می کرد که این دغدغه دیگری بود و با خروج هر 
خانواده ارز از خانواده خارج می شد که این هم دغدغه دیگری بود و پس به دنبال 
ارائه راهکار، به تأســیس پژوهشگاه رویان اقدام کرد تا بتواند دغدغه های یادشده 
را مرتفع کند. اما او به این موضوع بسنده نکرد و دانشجویان و استادان را جذب 
کرد تا به علم روز مجهز شوند و با تفحص علم روز دنیا را به ایران بیاورند و علم 

سلول های بنیادین متولد شد.
او در پایان گفت: نوشــتن موجب تمدن ســازی می شود، نوشــتن پایان نامه اول 
قدم برای جهت دادن به ذهن در قدم های بعدی نوشــتن اســت. پژوهشگران و 
دانشجویان و استادان،کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری به تفحص و اندیشه 
شــما نیازمند است، بخوانید و بنویسید اما با نگرش به ارائه راه کار در جهت حل 

مشکالت کشور، بمانید و بسازید و در این مسیر ملول نگردید.
در ادامــه عظیمه اخالق پور و چون هو چن - دانشــجوی چینی برگزیده بخش 

پایاین نامه- پایان نامه های خود را به صورت خالصه توضیح دادند.
 حامد علی اکبرزاده، دبیر جشــنواره های یادشده نیز در ادامه مراسم توضیحاتی 
درباره آثار دریافت شــده در جشنواره ها داد: در بخش پایان نامه سال دانشجویی  

مجموعه ۷2۷ عنوان کتاب به دبیرخانه ارســال شد که طبق روال هر سال علوم 
انســانی با 253 عنوان بیشترین فراوانی را داشــت. او در این بخش تأکید کرد: 
اگر اعتراضی نسبت به داوری ها وجود داشته باشد، ما به داوران ابالغ می کنیم و 
سپس نتیجه را به دانشجویان می گوییم. اطمینان می دهم در روند داوری ها روال 

علمی لحاظ می شود و سلیقه غیرعلمی در انتخاب آثار نقشی ندارد.
علی اکبــرزاده در ادامه درباره بخش کتاب ســال نیز گفــت: در مجموعه تمامی 
دوره های کتاب ســال دانشجویی ۱2 هزار نفر شرکت کرده اند که سهم امسال از 
این تعداد ۶۱2 اثر بوده اســت. در میان آن ها علوم انســانی با 3۰۶ اثر بیشترین 
فراوانی را میان شاخه های دیگر داشت. به گفته او نسبت تألیف به ترجمه ۷۰  به 

3۰ درصد بود که این موضوع نشان از پویایی علمی کشور است.
در ادامه مراســم حمیدرضا شــربتیان، مدیر اپلیکیشن کتاب صوتی نوار، نیز در 
سخنانی بر حمایت از تألیف پژوهش محور تأکید کرد و گفت: تا زمانی که حمایت 
از تألیف در مقابل ترجمه یکســان نباشد، مولف تولید محتوای فارسی نمی تواند 
از تألیف، کسب درآمد کند و مشکلی حل نخواهد شد. از عالقه مندان می خواهم 
زنگ خطر را جدی بگیرند. او افزود: ما در این اپلیکشــین تمام قد در رسیدن به 
هدف حمایت از تألیف در کنار مجموعه هایی چون جهاد ایســتاده ایم  و از همه 

می خواهیم این زنگ خطر را جدی بگیرند.
جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز در سخنانی گفت: با وجود 
فضای مجازی، حال یار مهربان خوب نیســت و نیــاز به عنایت ویژه ای دارد. هر 
کدام از ما در هر جایگاهی که هستیم باید به حال خوب یار مهربان کمک کنیم 

زیرا قرن ها همراه ما و تعالی بخش ما بوده است.
او تأکید کرد: باید کار اورژانســی کرد؛ همه مــا حاضریم غذا نخوریم اما صفحه 
مجازی خود را داشته باشیم که این موضوع تهدید جدی برای یار مهربان است.
 علی اکبــرزاده در بخش دیگری از این مراســم در ســخنانی پیشــنهاد کرد تا 
برگزیدگان دو جشــنواره یاد شــده از تســهیالت بنیاد نخبگان بهره مند شوند، 
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کمی تغییر کند و کسانی که برگزیده جشنواره 

شده اند، امتیازی در آنجا داشته باشند. همچنین دانشجویان برگزیده تسهیالتی 
در وزارت علوم برای جذب هیئت علمی داشته باشند.  

در ادامه مراسم پایانی جایزه کتاب سال دانشجویی، با حضور علی اکبرزاده، جمال 
رحیمیان و امامی از مهدی محقق تجلیل شد.

مهدی محقق نیز در ســخنانی اظهار کرد: چند نوع کتاب داریم کتاب تدوینی و 
کتاب تکوینی؛ کتاب تدوینی همان قرآن کریم اســت. این کتاب با کلمه کتاب 
آغاز می شــود. کتاب تکوینی نیز دو نوع است آفاقی و انفسی. آفاقی همان عالم 
جهان و هســتی است و  انفسی هم همان انسان اســت. او افزود: کتاب جایگاه 
شــریفی در تمدن اسالمی داشــته و دانشــمندان بزرگ ما انواع و اقسام کتاب 
تألیــف کرده اند که برخی از کتاب ها حالت دایره المعارفی دارند مانند بحاراالنوار، 

و »شفا« و »قانون« ابن سینا.
مهدی محقق با ارئه توضیحی درباره نام گذاری کتاب های ابن ســینا که »شفا« 
درباره فلســفه و »قانون« درباره پزشکی است گفت: کسی که طبیب باشد باید 

فیلسوف هم باشد. ابن سینا هم فیلسوف و هم پزشک بود.
او در پایــان گفت: ما باید نهایت توجه را به کتاب داشــته باشــیم، همانطور که 

پیشنیان فرهنگ اسالمی را زنده نگه داشتند و باید این راه را ادامه دهیم.
حجت االســالم مرتضی جوادی آملی که به نمایندگی از آیت اهلل جوادی آملی در 
مراســم حضور داشت، ســخنانی را درباره کتاب و اهمیت و جایگاه آن به نقل از 

پدرش برای مخاطبان خواند.
امامی، دبیر شــورای فرهنگ عمومی نیز در سخنانی گفت: کتاب و انتقال دانش 
به صورت مکتوب ارزش بزرگی در تمدن اســالمی بوده است که به این علت که 
ما نتوانستیم به خوبی آن را منتقل کنیم، برخی ارزش زیست در سپهر تمدن را 

نمی داند و این نشان دهنده این است که من استاد، بد عمل کرده ام.
او بــا بیان این که بیش از ۷۰ درصد  مصرف فرهنگی دانشــجویان چیزی غیر از 
کتاب اســت، خاطرنشان کرد: باید دانشــجویان را با کتاب خوب آشتی بدهیم و 

تحوالت صنعت و جامعه را نیز در این زمینه در نظر بگیریم.
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آنچه در مراسم پایانی جایزه کتاب سال دانشجویی گذشت 

یک تهدید جدی برای یار مهربان

دومین نشست پژوهشی پانزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران دیروز برگزار شد.

در بخش اول این نشســت پژوهشی، عاشیق احد ملکی 
درباره سبک و  سیاق عاشیق های مناطق مختلف سخن 
گفت و  توضیح داد: یک  عاشیق هست که برای خودش 
می خواند و کم و  بیش شــعرها را بلد است.یک عاشیق 
هست که اساســا بی سواد است اما ۷۰ یا ۸۰ روایت بلد 
است. یک عاشیق هســت که فقط آهنگ می سازد. همه 
این ها عاشیق هستند و با هم فرقی ندارند. عاشیق ها بین 

مردم هم حرمت بسیاری دارند.
عاشــیق احد ملکی درباره سیر عاشیق شدن خودش به 
توصیه پدرش گفت و بیان کرد: بنده  هم دنبال آموزش 
رفتم. کارهای اساتید مختلف را گوش کردم و  خودم ساز 
خریدم. اگر کســی فقط کمی موسیقی عاشیقی بداند، 
متوجه می شود که هر عاشیقی پیش کدام استاد آموزش 

دیده است.
عاشــیق ملکی بخش دیگری از ســخنانش را به معرفی 
ســاز تخصصی خود پرداخت و  گفت: ساز ما برگرفته از 
اقوام ایران است و برخی را هم خود عاشیق ها ساخته اند. 
این ساز اول ۷ پرده داشــت و  بعد دارای ۱3 پرده شد. 
مثال ســازی که من دارم، کروم نــدارد. در حال حاضر 
خیلی ها این ســاز را به نت کشیده اند. برای مثال مکتب 
استاد چنگیز مهدی پور این گونه است و با به نت کشیدن 
می توان هر قطعه ای را با ساز نواخت. حرفه عاشیق این 

است که ساز را بلد باشد و  بتواند بخواند.
بخش دوم این نشست پژوهشــی به سخنرانی منصوره 
پانزدهمین  ثابــت زاده )عضو شــورای سیاســتگذاری 

جشــنواره موســیقی نواحی ایران( اختصاص داشت که 
ســخنان خود را با محور »موســیقی مروگی در حوزه 

حصار و درواز« ارائه داد.
ثابت زاده در ســخنانی مطرح کرد: صحبت های امروزم 
محصول تحقیق من در 33 سالگی است که در آن زمان 
برای تحقیق درباره موسیقی همسایگان ایران سفر و بر 
روی ۱2 مقــام کار کردم؛ ۱2 مقامی که از دوره صفویه 

دستخوش تغییر بوده است.
او  درباره ســختی های پژوهش خطاب به پژوهشــگران 
جوان گفت: پژوهشــگری ســختی های خودش را دارد. 
پژوهش میدانی پژوهش ســختی است و  با در کتابخانه 
نشستن فرق دارد و روحیه خاص خودش را می خواهد. 
من با همین روحیه به تاجیکســتان سفر کردم؛ زیرا در 
آن زمان در تاجیکستان جنگ داخلی بود و برای تکمیل 
پژوهشم نیاز داشتم 3 بار وارد تاجیکستان شوم. مدعی 
هستم، موسیقی تاجیکستان را از پایین تا باال درو کردم.
منصوره ثابت  زاده که بخش اصلی سخنانش به موسیقی 
مروگی اختصاص داشت، توضیح داد: »مروگی« در واقع 
از مرو  می آید و این نقشــه راه من بوده است. موسیقی 
مروگی از بخش های بدخشــان، درواز و خجند تشکیل 
شــده اســت. البته بخش عمده پژوهش من و تخصص 
اصلی ام موســیقی جشــن و  عروسی اســت. مروگی و 
چهارضرب هم موسیقی جشن هســتند. جایگاه بازیگر 
نیــز در این موســیقی بســیار مهم اســت و جایگاهی 
مثــل نوازنــده دارد. او  در ادامه نمونه هــای صوتی این 
 موســیقی را بــرای حاضران پخش کــرد و توضیحاتی 

را ارائه داد.

دومین نشست پژوهشی جشنواره موسیقی نواحی ایران برگزار شد

روایتی از قصه عاشیق ها
چهل و هشــتمین جلســه شــورای معاونین و مدیران 
سازمان سینمایی با حضور محمد خزاعی دیروز در محل 

سالن شهید آوینی سازمان سینمایی برگزار شد.
محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس ســازمان ســینمایی 
کشــور در حاشیه این جلســه به موضوعات و مصوبات 

سازمان پرداخت.
محمــد خزاعی ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی با 
اشاره به اهمیت مقوله کتاب و کتابخوانی و نقش کتاب 
در رشــد و ارتقای فرهنگ عمومی به نشست اخیرش با 
مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشــور اشاره کرد و 
گفت: بهره گیری از ابزارهایی چون سینما برای تبیین و 
ترویج موضوع کتابخوانی حائز اهمیت است و می توان با 
همکاری های متقابل از ظرفیت های مغفول مانده در این 
دو حوزه به نفع هم استفاده کنیم. وی اضافه کرد: ضمن 
امکان قابلیت های گسترده در حوزه اقتباس برای سینما 
و نیاز به گســترش حوزه تخصصی ســینما در کتابخانه 
های عمومی می توان از ســینماگران شاخص و موثر به 

عنوان سفیران فرهنگ کتابخوانی کمک گرفت.
خزاعی، با اشــاره به گســترش فعالیت های ســینمایی 
حوزه اســتان ها و شهرســتان ها تصریح کــرد: در این 
راســتا، مقرر گردید در بنیاد ســینمایی فارابی و مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی با هدف 
ارائه آســان تر و سریع تر خدمات و پاســخگویی به نیاز 
مخاطبان و ســینماگران استانی واحد جداگانه با تمرکز 

بر فعالیت های حوزه استان ها ایجاد شود.
وی ادامه داد: این طرح در راستای سیاست های حمایتی 
سازمان ســینمایی از ظرفیت سینمای استان ها طراحی 

و تعریف شده است. رئیس ســازمان سینمایی با اشاره 
بــه مصوبه دیگر این شــورا از تشــکیل کمیته  ویژه ای 
برای رســیدگی و پیگیری مشکالت سینماگران در پی 
ناآرامی های اخیر خبر داد و اظهار داشــت: ناآرامی های 
اخیر در کشور با حواشی و مشــکالتی برای تعدادی از 
فعاالن سینما همراه بوده اســت که در کنار پیگیری و 
تشکیل جلســات متعدد با مراجع و دستگاه های ذیربط 
در این زمینه، به منظور سرعت بخشی به روند رسیدگی 
به مشــکالت همکاران، کمیته ای متشکل از نمایندگان 
سازمان سینمایی، قوه  قضائیه و خانه  سینما ایجاد شده 

و در حال پیگیری برای رفع آن مشکالت است.
خزاعی ضمن قدردانی و تشــکر از اهتمام وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی در حمایت از حوزه سینما و پیگیری 
مصوبات شــورای عالی ســینما عنوان کرد: شایســته 
می دانــم به ســهم خــود از زحمات و مســاعدت های 
اســماعیلی قدردانی نمایم. به هرحال بخش عمده ای از 
روند تشــکیل جلسات شــورای عالی سینما و در ادامه، 
پیگیری مصوبات آن را مدیون شــخص وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هســتیم و امیدوارم مصوبات شورا بتواند 

بخشی از چالش ها و معضالت سینما را کاهش دهد.
وی همچنیــن موضوع مســکن ســینماگران به عنوان 
یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ســینما خواند و 
اضافه کرد: خوشبختانه، بعد از تصویب این امر در اولین 
جلســه شورای عالی ســینما همکاران بنده در سازمان 
سینمایی بررسی ها و تعامالتی گسترده ای را آغاز کردند 
که امیدواریم شرایط برای تحقق این امر دست کم برای 

جمعی از خانواده سینما مهیا شود.

 پیگیری سازمان سینمایی برای رفع مشکالت سینماگران
 در ناآرامی های اخیر


