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متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

اخبار
تولید سریال «صیاد
شیرازی» در راستای اشاعه
فرهنگ ایثار و گذشت

بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس و همچنین
سیمافیلم در تولید سریال «صیاد
شیرازی» همکاری می کنند.در
آستانه تعطیالت نوروز و عزیمت
کاروان های راهیان نور به مناطق
جنوب و غرب کشور ،سردار کارگر
رییس ستاد راهیان نور مهمان
شورای مدیران معاونت سیما شد.
در این جلسه رضا پورحسین
قائم مقام معاونت سیما با اشاره
به دفاع مقدس بیان کرد :سیمای
جمهوری اسالمی با هدف
فرهنگسازی در زمینه سبک زندگی
ایرانی اسالمی و اشاعه فرهنگ ایثار
و گذشت تالش کرده است تا برنامه
هایی متناسب با چنین فرهنگی
تولید و پخش کنند.
وی با ارائه گزارشی از تولیدات
سیمای جمهوری اسالمی با موضوع
دفاع مقدس تاکید کرد :در ایام
تعطیالت نوروزی ،در تمامی شبکه
ها عالوه بر کارهای مختلف تولیدی
در قالب های گوناگون و با موضوع
زمینه دفاع مقدس ،باکسی برای
برنامه های مرتبط با راهیان نور نیز
آماده شده است.
در ادامه این جلسه سردار
بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس،
نقش رسانه ملی در ترویج فرهنگ
ایثار و جانبازی را پررنگ دانست و
افزود :علیرغم تالش های دشمن
در راه اندازی شبکه های معاند
با جمهوری اسالمی ،مردم ایران
همچنان اخبار دقیق و موثق را از
رسانه ملی دنبال می کنند.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به
توجه خاص مقام معظم رهبری
نسبت به برنامه راهیان نور تاکید
کرد :توجه ایشان به این حوزه
مسئولیت ها را دو چندان کرده
است .به این ترتیب باید نگاه ما
به حوزه راهیان نور ،نگاهی برای
تمام طول سال باشد.
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مدیر گالری ویستا نشان یادبود توران میرهادی را دریافت کرد

سرویس هنری -جشن  55سالگی شورای
کتاب کودک با تقدیر از فعاالن حوزه کودک و
نوجوان برگزار شد.
به گزارش امتیاز؛ پریسا پهلوان مدیر گالری
ویستا در جشن 55سالگی شورای کتاب کودک مورد
تقدیر قرار گرفت .پهلوان گفت :این شورا موسسانی
داشت که یکی از آنها توران میرهادی بود .او حدود
نیم قرن پیش مدرسه «فرهاد» را با روشهای نوین
تربیتی بنا نهاد و من از دانشآموزان آن مدرسه بودم.
تاثیرات آن آموزشها در فرآیند رشد ما مشهود بود
و پس از آن هم به دلیل فعالیتهای آموزشی که
داشتم ،همیشه با شورای کتاب کودک در ارتباط
بودم.
پهلوان افزود :از سال  70خانم میرهادی
فرهنگنامه کودک و نوجوان را بنیان گذاشت و
من هم مدتی در گروه بررسی شورای کتاب کودک
و فرهنگنامه با ایشان همکاری داشتم .اگرچه در
سالهای اخیر فرصتی برای این همکاری نبود اما
به دلیل عالقهای که به این کار عظیم داشتم حامی
مادی و معنوی آن بودم.

او درباره این مراسم گفت :هر سال در سالگرد
آغاز به کار شورای کتاب کودک ،گزارش عملکرد
شورا اعالم شده و از نویسندگان ،ناشران و ...که
در حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنند ،تقدیر

میشود .امسال هم من این سعادت را داشتم که به
پاس سالها حمایت از اهداف شورا و فرهنگنامه
مورد تقدیر قرار گرفتم .امسال یک پالک نقرهای
با تصویر چهره توران میرهادی نیز به تقدیر

شوندگان اهدا شد.
پهلوان با اشاره به اینکه در این مراسم به
فعالیت گالری ویستا نیز توجه شد ،افزود :در
نخستین سالگرد توران میرهادی ،با توجه به
اینکه شاهد بودم هنرمندان تصویرگر چه ارتباط
صمیمانه و نزدیکی با زندهیاد میرهادی داشتند،
تصمیم گرفتیم با حضور تصویرگران نمایشگاهی با
نام «یادگاری» به یاد توران خانم برگزار کنیم .این
نمایشگاه به مدت  10روز برگزار شد و عواید آن را
به شورای کتاب کودک اهدا کردیم.
مدیر گالری ویستا ادامه داد :جلد 17
فرهنگنامه کودک و نوجوان با وجود همه
مشکالت چندی پیش منتشر شد و این بسیار
باعث خوشحالی است .همه فعالیتهایی که
در شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و
نوجوان انجام میشود داوطلبانه است و من هم
سعی کردم در کنار این کار فعالیت کوچکی داشته
باشم .امیدوارم در سالهای آینده هم بتوانیم
نمایشگاه یادبود توران میرهادی را برگزار کنیم و
عواید آن را به این فعالیتها اختصاص دهیم.

راه اندازی دیوار مشاهیر در دانشگاه صداوسیما

رییس دانشگاه صداوسیما از راه اندازی دیوار مشاهیر در
این دانشگاه خبر داد و گفت تصاویری از  ۵۶فارغ التحصیل این
دانشگاه که افراد مشهوری شده اند بر دیوار نصب شده است.شهاب
اسفندیاری رییس دانشگاه صداوسیما درباره مراسم پرده برداری
که روز  ۲۰اسفند از تصاویر چهره های مشهور این دانشگاه انجام
گرفته است ،گفت :دانشگاه صداوسیما قدمتی  ۴۸ساله دارد اما کمتر
شناخته شده است که یک دلیل آن این است که این دانشگاه در
طول این سال ها نام های مختلفی داشته است.وی ادامه داد :این
دانشگاه در بدو تاسیس ،مدرسه ملی عالی سینما و تلویزیون نام
داشت و بعد از انقالب مرکز آموزش سازمان رادیو و تلویزیون نام
گرفت .چندی بعد هم به دانشکده صداوسیما تبدیل شد و از سال
 ۶۱دانشجو گرفت.
اسفندیاری با اشاره به اینکه هنرمندان و فعاالن رسانه ای
بسیاری از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند ،توضیح داد :در این
سال ها نسل های مختلفی از هنرمندان سینما و تلویزیون از این

اسامی فیلم های اکران نوروز ،۹۷
سرگروه نمایش و زمان آغاز اکران ها مشخص
شد.غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی
نمایش ،آخرین مصوبات جلسه شورا که امروز
دوشنبه  ۲۱اسفند ماه برگزار شد را اعالم کرد.

دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و ما روز  ۲۰اسفند  ۹۶برای اولین بار
در این دانشگاه مراسم  ۴۸سالگی آن را برگزار کردیم و از دانشجویان
و مدیران و کارمندان نمونه دانشگاه هم تجلیل شد.وی اضافه کرد:
ان شاءاهلل هر سال  ۲۰اسفند این مراسم را برگزار می کنیم و باز هم
تجلیل از چهره های این دانشگاه را در برنامه هایمان خواهیم داشت.
رییس دانشگاه صداوسیما با اشاره به مراسم پرده برداری از
تصاویر دانش آموختگان این دانشگاه در  ۲۰اسفند که با حضور
عبدالعلی علی عسکری رییس صدا و سیما برگزار شد ،گفت :در
این مراسم از دیوار مشاهیر دانشگاه پرده برداری شد که تصاویری
از  ۵۶نفر از دانش آموختگان این دانشگاه بر آن نصب شده است.
این افراد چهره های صاحب نام عرصه سینما و تلویزیون هستند که
امثال منوچهر شاهسواری ،پوران درخشنده ،محمدمهدی عسگرپور،
علیرضا رئیسیان ،علی معلم و حتی جوانانی چون محمدحسین
مهدویان ،محمدرضا خردمندان و حتی مدیران ارشد رسانه ملی
چون مجید آخوندی ،اسماعیل قدیمی ،جعفر صافی و ...در میان

آنها وجود دارد.وی در پایان بیان کرد :دیوار مشاهیر همچنان در حال
تکمیل شدن است و هر بار افراد ممتاز و چهره های جدیدی که از
این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند به آن اضافه می شوند.

اعالم اسامی فیلم های اکران نوروز ۹۷

در این جلسه لیست نهایی فیلم های نوروز ۹۷
مشخص و همچنین اعالم شد که اکران نوروزی
از چهارشنبه  ۲۳اسفندماه در سراسر کشور آغاز
می شود.
فیلم انیمیشن «فیلشاه» به کارگردانی

هادی محمدیان در گروه سینمایی آزادی،
فیلم «التاری» ساخته محمدحسین مهدویان
در گروه سینمایی استقالل ،فیلم «فراری»
ساخته علیرضا داودنژاد در گروه سینمایی
ماندانا« ،خرگیوش» ساخته مانی باغبانی در

گروه سینمایی زندگی« ،به وقت شام» ساخته
ابراهیم حاتمی کیا در سرگروه کورش« ،لونه
زنبور» ساخته برزو نیک نژاد در سرگروه ایران
و «مصادره» ساخته مهران احمدی در سرگروه
جوان به نمایش در می آیند.

یک فنجان چای داغ
فیلمبرداری «تخته گاز» ادامه دارد

فیلمبرداری «تخته گاز» در خیابان آیت اهلل کاشانی ادامه دارد.فیلمبرداری
فیلم سینمایی «تخته گاز» به کارگردانی محمد آهنگرانی در لوکیشنی واقع
در خیابان آیت اهلل کاشانی و منزل شادی با بازی رز رضوی ادامه دارد.سام
درخشانی ،داریوش فرهنگ ،کامبیز دیرباز ،بیژن بنفشه خواه،الهام حمیدی ،لیال
اوتادی ،رز رضوی ،نیما شاهرخ شاهی ،پرستو صالحی و امیرعلی معروف بازیگران
اصلی این فیلم سینمایی هستند.همچنین در این فیلم بازیگرانی چون عباس
محبوب ،مجید شهریاری ،اسداهلل یکتا ،سیامک اشعریون ،صبا گرگین پور ،شادی
قنبری ،فاطمه ابراهیمی ،عادل حبیب زاده،عرفان حسینی،عادل سیفی ،امیر
جوانمرد ،حمید عجمی ،فاطمه مجلسی ،یعقوب جعفری نیز به ایفای نقش می
پردازند« .تخته گاز» یک فیلم کمدی اجتماعی است که در خالصه داستان
آن آمده است« :سلیمان قطار خنده را به قصد اثبات مرد بودنش در خانواده و
جامعه تخته گاز می راند چرا که به هزار و یک دلیل زیر سوال رفته و خود او
خود نیز به این امر واقف شده و درصدد رفع نواقص خود برآمده است و »...دیگر
عوامل اصلی این پروژه سینمایی عبارتند از تهیه کنندگان :سیدمحسن جاهد،
مسعود تکیه ،نویسنده :مهدی علیمیرزایی ،مدیر فیلمبرداری :سیدمحسن جاهد،
مجری طرح و سرپرست گروه کارگردانی :علی مردانی ،تدوین :حسن ایوبی،
طراح گریم :شهرام خلج ،صدابردار :فرخ فدایی ،برنامه ریز :مرضیه اکبرنژاد،
طراح صحنه :اسماعیل مقصودی ،طراح لباس :رها دادخواه ،گروه کارگردانی:
دستیار اول کارگردان :امیر رونقی ،دستیار دوم کارگردان :سیدرضا حسینی،
منشی صحنه :فرشته عروجی ،عکاس و تصویربردار پشت صحنه :پیام نصیری،
آنا عبدی ،گروه فیلمبرداری :فیلمبردار :حسن سلیمان ،دستیار اول فیلمبردار:
ابوالفضل ناصری ،دستیاران فیلمبرداری :جالل زندی ،سهیل ملکی ،مهدی شاه
بیگی ،امین طالیی ،گروه تولید :دستیار تولید :مهرزاد چلنگر ،دستیاران تدارکات:
مجید منفرد ،علیرضا قطب ،مصطفی جاللی ،دستیاران صدا :سیاوش عطاخانی،
حوری شفیعیون ،دستیاران صحنه :علیرضا خلفی ،بهمن کامرانی ،دستیاران
لباس :مهتاب تبریزی ،فرشته فردی پور ،مجریان گریم :ریحانه عادل نژاد،
سیاوش میرواحدی ،حمل و نقل :قاسم خدادی ،مجید محجوبی ،محمد فتکاری.

کاش وحید سینمایی نمی ساخت

امیرمسعود علمداری در یادداشتی با اشاره به انیمیشن «قلب سیمرغ»
بیان کرد کاش وحید نصیریان سینمایی نمی ساخت.امیرمسعود علمداری
یادداشتی درباره انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» ساخته زنده یاد وحید
نصیریان منتشر کرد.در متن این یادداشت آمده است:
«کاش وحید سینمایی نمی ساخت
سخت است نوشتن از کسی که دوستش داشته ای و خواهی داشت.
سخت است نوشتن از کسی که روزهای آخر عمرش ساعت ها با او بودی
و سخت است نوشتن از اثر وحید؛ اگر بخواهی احساسات را وارد نوشته ات
نکنی و به نقدی صریح و صادقانه از اثرش بپردازی .وحید نصیریان ستاره
ای بود و هست که طی شب های تار شاید یکی ظهور کند و شاید چشمکی
هم به ما بزند .او رفت و عده زیادی نفهمیدند که او که بود و چه گفت .وحید
خاص بود و مخاطب خاص داشت .یک نقاش و هنرمند تنها  -که تنهایی
را دوست داشت -و از تنهایی آزار می دید! او مرد تیم نبود .آثارش خودش
بودند.قلب سیمرغ» اثری اسطوره ای است که فیلمنامه جذابی دارد؛ اما در
نگارش فیلمنامه ،نگاه مهدی ابوهاشم با وحید تضاد دارد .جای تفکر ،دیدگاه
و دوربین وحید در فیلمنامه زیباست؛ اما او نمی توانست از زالوهایی که
رسا را می مکند ،صرف نظر کند .همین زالوهای کریه وحید را می مکیدند؛
اما آیا یک کودک باید با این صحنه های دلخراش مواجه شود؟ طنزهای
شیردال و رخش به مخاطب عام روی خوش نشان می دهد؛ اما متاسفانه به
نگاهی حماسی وصله شده است .تعلیقی بین دو دیدگاه.
یادم می آید از من خواست برایش ترانه ای بنویسم که روی صحنه ای
که رسا و هما در زیر زمین شناور می شوند ،استفاده کند .نوشتم؛ اما وحید
ترانه عامه پسند نمی خواست .نظرش تلطیف اثر نبود .او اسطوره بود و ترانه
ای حماسی می خواست.بعد از تولید گفتم آخر فیلم ایراد دارد .پایان خوب
نیست .باید همه جا سبز شود .باید نشان دهی که دنیا با رفتن آژی دهاک
دگرگون می شود .دیالوگ های رخش و شیردال پایان را به حضیض می
کشاند ،حذف کن .حتما ،حتما این کارها را برای اکران بکن .گفت موافقم.
باشه .حتما  ...حتما.

طی حکمی از سوی فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران :

فرمانده دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره) نوشهر معارفه شد

طــی حکمــی از ســوی فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران ناخــدا یکــم کریــم مصــدری بــه
عنــوان فرمانــده دانشــگاه نیــروی دریایــی امــام خمینــی نوشــهر
معارفــه و از خدمــات ارزشــمند امیــر ناخــدا دوم خــرداد
حکیمــی تکریــم و تجلیــل بعمــل آمــد .
نیــروی دریایــی عوامــل ناامنــی دردورتریــن آب هــای
حاکمیتــی کشــور را رصدمــی کنــد
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی در آییــن
برگــزاری ایــن مراســم اظهــار داشــت  :امــروز ایــن نیــرو بــا
بهــره گیــری از همــه ظرفیــت هــا عوامــل ناامنــی در دورتریــن
آب هــای حاکمیتــی کشــور را رصــد نمــوده و در نطفــه
خامــوش خواهــد کــرد.
امیردریــادار حســین خانــزادی در ادامــه افــزود  :اســتکبار
جهانــی از دیربــاز تاکنــون در صــدد اســت تــا هیــچ همــکاری
وهــم افزایــی میــان کشــورهای منطقــه شــکل نگیــرد.
وی همچنیــن اظهــار داشــت  :امــروز اگرچــه نیــروی انســانی
در دانشــگاه علــوم دریایــی نوشــهر علــوم مختلــف دریانــوردی
را مــی آمــوزد امــا فعالیــت در دریــا دارای پیچیدگــی
هــای خاصــی اســت کــه ایــن نیروهــا بایــد تجربــه کننــد.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی گفــت :
حضــور در دریــا و فعالیــت ناوهــای ســطحی و غیــر ســطحی از
لحــاظ فنــاوری دارای ابعــاد متعــدد و شــرائط پیچیــده ای دارد.

خانــزادی افــزود  :امــروز در اقیانــوس هنــد و در دیگــر
مرزهــای آبــی حاکمیتــی کشــور مــواردی از فعالیــت
ناوشــکن دریایــی دیگــر کشــورها دیــده مــی شــود حضور
ایــن نیروهــا  ،ســبب می شــود تا نیروهــای امنیتــی و دریایی
مــا در ایــن مناطــق بســیار هوشــمندانه تــر حاضــر شــوند.
فرمانــده نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش جمهــوری
اســامی بــا اشــاره به حضــور دزدان دریایــی در خلیج عدن
گفــت :بــا وجــود اینکــه نیــروی دریایــی نزدیــک بــه 30
کشــور دنیــا در ایــن منطقــه حضــور دارند حضــور نیروهای
مــا در ایــن منطقــه بایــد کامــا آگاهانــه و بــا برنامــه باشــد.
وی ادامــه داد کــه امــروز حــدود  90درصــد تجــارت
اقتصــادی در دریاهــا شــکل مــی گیــرد بنابرایــن بایــد از
ظرفیــت کشــور مــا در ایــن جهــت بهــره بــرداری کنیــم.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی
در ایــن آئیــن ناخدایکــم کریــم مصــدری رشــیدی
را بــه عنــوان فرمانــده جدیــد دانشــگاه علــوم
دریایــی امــام خمینــی (ره) معرفــی و از خدمــات
امیــر ناخــدا دوم خــرداد حکیمــی قدردانــی کــرد.
ناخدایکــم کریــم مصــدری دانــش آموختــه
کارشناســی ارشــد مدیریــت دفاعــی از دانشــگاه
فرماندهــی ســتاد آجــا و از دانشــگاه جنــگ پاکســتان
اســت و پیــش از ایــن رئیــس گــروه تخصــص هــای
دریایــی دانشــگاه فرماندهــی ســتاد و  8ســال اســتاد
دانشــگاه علــوم دریایــی امــام خمینــی نوشــهر بــود.
دانشــگاه علــوم دریایــی امــام خمینــی(ره) ،در ســال
 1359تحــت عنــوان مرکــز آمــوزش عالــی علــوم
دریایــی تأســیس و در ســال  1360بــا جــذب اولیــن
دوره دانشــجویی رســماً فعالیــت خــود را آغــاز نمــود.
در حــال حاضــر ،دانشــگاه علــوم دریایــی امــام خمینــی
(ره) ،دارای  6دانشــکده عرشــه ،مهندســی مکانیــک،
مهندســی الکترونیــک و مخابــرات دریایــی ،مدیریــت و
کمیســر دریایــی ،علــوم پایــه و تفنگــدار دریایــی اســت.

