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متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

اخبار
بالتکلیفی در پخش برنامه
سینمایی «هفت»

پس از آخرین اظهارنظرهای
مدیران سیما که گفته بودند
برنامه سینمایی «هفت» قبل از
ماه رمضان پخش می شود هنوز
زمان پخش این برنامه مشخص
نیست.
مدیران سیما چندی
پیش اعالم کردند که «هفت»
که مهمترین برنامه سینمایی
تلویزیون است که پس از سی و
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر
در ماه بهمن سال گذشته تعطیل
شد ،قبل از ماه رمضان  ۹۷به
تلویزیون بازمی گردد اما با وجود
فرارسیدن ماه رمضان هنوز خبر
جدیدی از تولید این برنامه اعالم
نشده است.
لوکیشن برنامه «هفت» قرار
است در باغ کتاب و در استودیویی
که پیش از این برنامه در روزهای
برگزاری سی و ششمین جشنواره
ملی فیلم فجر روی آنتن رفت،
باقی بماند بنابراین لوکیشن
برنامه مشخص است و همچنان
مهمترین مساله این برنامه ،تعیین
ترکیب عوامل و به ویژه مجری
است.
انتظار می رفت که این برنامه
با وقفه ای کوتاه بعد از جشنواره
ملی فیلم فجر به کار خود ادامه
دهد اما این اتفاق نیفتاد و جای
این برنامه در طول برگزاری سی
و ششمین جشنواره جهانی فیلم
فجر که در اردیبهشت ماه برگزار
شد نیز خالی بود.
این برنامه بعد از سه دوره
تولید و پخش توسط مجریانی
چون فریدون جیرانی ،محمود
گبرلو و بهروز افخمی و همچنین
یک دوره  ۱۰روزه با حضور رضا
رشیدپور هنوز تکلیفش برای
فصل جدید مشخص نیست و با
تغییر مدیریت در شبکه سه سیما
چشم امید به سیاست های علی
فروغی مدیر جدید شبکه است
تا تمهیدی بیندیشد که تکلیف
«هفت» مشخص شود.

زنان تماشگران سریالها

نتایج آخرین نظرسنجیهای
صداوسیما نشان میدهد که
زنان بیش از مردان به تماشای
سریالهای تلویزیونی تمایل نشان
میدهند.
بر اساس نتایج نظرسنجی
مرکز پژوهش و سنجش افکار
صداوسیما درباره سریالهای
پخش شده از شبکههای مختلف
سیما در تهران و  ۳۱شهر کشور
که مراکز استانی صداوسیما در
آنها مستقر هستند ،زنان  ۷۹و ۳
دهم درصد و مردان  ۶۹و  ۲دهم
درصد سریالهای این شبهای
تلویزیون را دنبال کردهاند.
همچنین به طور متوسط
 ۵۵و هشت دهم درصد از
مخاطبان تلویزیون حداقل یکی
از سریالهای تلویزیونی را که این
شبها روی آنتن سیما هستند
دنبال میکنند.
بر اساس این نظر سنجی که
روی جامعه آماری  ۴۸۳۴نفری
انجام گرفته است ،سریالهای
«ایراندخت»« ،آنام» و «کوبار»
بیش از  ۷۴درصد از مخاطبان
تلویزیون را جذب خود کردهاند.

اجرای نمایش
کمدی«دپوتات» در آغاز
ماه رمضان

نمایش
نادری
اتابک
«دپوتات» را برای چهارمین بار در
پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه
می برد.
کمدی«دپوتات»
نمایش
به کارگردانی «اتابک نادری»
براساس نمایشنامه «به دنبال
دروغگو» ،به نویسندگی دیمیتری
پساتهاس و ترجمه کریم عظیمی
برای چهارمین بار روی صحنه
میرود.طبق برنامهریزیهای انجام
شده این نمایش با آغاز ماه رمضان
در پردیس تئاتر شهرزاد روی
صحنه خواهد رفت و بلیتفروشی
آن طی روزهای آینده آغاز خواهد
شد.در خالصه داستان این نمایش
آمده است :فریکس نماینده
مجلس یونان است و در شهر آتن
زندگی میکند ،او برای رهایی از
شر مراجعه کنندگانش به دنبال
یک رئیس دفتر مناسب می
گردد ،در این بین افراد مختلفی
به او پیشنهاد می شوند؛ در نهایت
تئودور به عنوان رئیس دفتر وی
انتخاب می شود و پس از آن،
زندگی این نماینده مجلس برای
همگان عیان می شود.
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اعالم برنامههای ویژه سازمان فرهنگی هنری به مناسبت روز جهانی موزه؛

برپایی پنج نمایشگاه جهانی موزه

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
همزمان با روزه جهانی موزه و هفته میراث
فرهنگی ،برنامههای ویژهای از جمله برپایی پنج
نمایشگاه را اجرا میکند.
به گزارش امتیاز ،محمد دکامئی مدیر
هنرهای تجسمی و امور موزهها با اعالم
خدماترسانی رایگان موزههای سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران در روز جمعه ۲۸
اردیبهشت به مناسبت روز جهانی موزه گفت:
موزهها در دنیا جزء اصلیترین مقاصد گردشگری
هستند که بازدید از آنها بهخصوص در کشورهایی
که از پشتوانه فرهنگی غنی برخوردارند ،با استقبال
فراوانی همراه است .این مراکز با توجه به نوع آثار
در اختیار ،موضوع فعالیت ،سازمان مطبوع و  ...به
انواع مختلفی تقسیم میشوند.
وی افزود :روز جهانی موز ه به منظور
باالبردن آگاهی در مورد اهمیت نقش موزهها در
توسعه جوامع ،توسط شورای بینالمللی موزهها
(ایکوم) از سال  ۱۹۷۷وارد تقویم جهانی شده
است .ایکوم همه ساله شعاری را برای این روز
در نظر میگیرد و به همین مناسبت در همه
جای دنیا با اجرای ویژه برنامههایی ،این روز را
جشن میگیرند.
دکامئی با اشاره به تنوع کارکرد موزهها و
توجه به تاثیرات مختلف فعالیت این مراکز در
توسعه فرهنگ شهروندی و گسترش شناخت
بصری آنان از هنر و میراث هنری ،افزود :شعار
روز جهانی موزه در سال « ۲۰۱۸ارتباطات
خالق و نوین موزهها ،رویکردهای جدید،
مخاطبان جدید» انتخاب شده است .شعاری که
ضمن محوریت قرار دادن موزهها؛ بر ارتباطات،
خالقیت و مخاطب تاکید دارد و تشویق میکند
تا با ارائه رویکردهای جدید ،نقش و جایگاه
موزهها را قویتر از گذشته معرفی کند.
مدیر هنرهای تجسمی و امور موزههای

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت:
سازمان فرهنگی هنری با دارا بودن تعداد
قابل توجهی موزه ،باغ موزه و خانه موزه جزء
سازمانهای اصلی متولی موزهداری در پایتخت
و تنها نماینده رسمی ارائه خدمات موزهای
در شهرداری تهران است .بر همین اساس در
راستای شعار سال ایکوم جهانی و بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده ،مجموعهای از
اقدامات و برنامهها را برای روز جهانی موز ه و
تداوم اجرا در طول سال  ۹۷پیشبینی کرده
است.
بازدید رایگان از موزههای سازمان
فرهنگی هنری در روز جهانی موزه
دکامئی در ادامه با تشریح وضعیت
محتوایی و شیوه مدیریت این مراکز بیان کرد:
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارای
 16موزه است که شامل ۲ :باغ موزه ۴ ،موزه،

 ۷خانه موزه و  ۳خانه موزه شهید است که
 ۵مرکز به صورت تخصصی توسط مدیریت
هنرهای تجسمی و امور موزهها و مابقی توسط
مدیریتهای مناطق نگهداری و مدیریت
میشوند ،که توجه مدیران مناطق و اجرای
برنامههای مرتبط در این مراکز نقش مهمی در
پویایی و فعال بودن موزهها دارد.
همچنین تعدادی از موزههای سازمان
فرهنگی هنری به دلیل دارا بودن فضای
نگارخانه ،کارکرد گالری -موزه دارند ،که در این
مراکز عالوه بر فعالیتهای موزهای ،نمایشگاه
دورهای آثار هنری نیز برپا میشود.
وی گفت :از برنامههای مهم سال  ۹۷در
حوزه موزههای سازمان فرهنگی هنری استفاده
حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی
آثار و برنامههای موزهها و راهاندازی سامانه
اختصاصی نگارخانهها و موزههای سازمان است

که طراحی آن آغاز و امیدواریم تا پایان فصل
پاییز شاهد راهاندازی این سامانه باشیم.
محمد دکامئی در ادامه ضمن اشاره به
تعدادی از برنامههایی که به مناسبت روز موزه
و هفته میراث فرهنگی در سازمان فرهنگی
هنری انجام میشود ،گفت :رایگان بودن
بازدید موزهها در روز جمعه  ۲۸اردیبهشت
ماه ،نیم بها شدن بلیت موزهها در هفته میراث
فرهنگی ( ۲۹اردیبهشت تا  ۳خرداد) ،اجرای
طرح «موزه در شب» در باغ موزه قصر و باغ
موزه هنر ایرانی ،برگزاری نمايشگاه گروهی
«رويكردها و گرايشها در هنر معاصر ايران
 »۲در گالری پردیس ملت با همکاری ایکوم،
برگزاری نمایشگاه «نگاهی به عکسهای جهان
نما :استریوسکوپهای قاجاری» در موزه
عکسخانه شهر ،برگزاری نمایشگاه «مروری بر
آثار اردشیر مجرد تاکستانی» در باغ موزه هنر
ایرانی ،نمایشگاه «برگزیده آثار گنجینه» موزه
هنرهای دینی امام علی (ع) و  ...از برنامههای
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.
مدیر هنرهای تجسمی و امور موزههای
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
در ادامه با تاکید بر اهمیت ارتباط و تعامل
موثر موزهها با شهروندان افزود :انتشار کتاب
«موزههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران» ،طراحی سایت موزهها و نگارخانههای
این سازمان و طراحی خدمات  QRبرای آثار
باغ موزه هنر ایرانی و سایر موزههای سازمان نیز
در حال انجام است.
دکامئی مشارکت موزههای سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران با ویژهبرنامه
«شبکهسازی روابط عمومیها ،گامی برای فوق
پیوستگی موزهها» باغ موزه دفاع مقدس را
از دیگر اقدامات این سازمان در هفته میراث
فرهنگی برشمرد.

شمسی فضلاللهی :

امیدوارم بچهها فقط اسم فردوسی را از زبان ما نشنوند

شمسی فضلاللهی گوینده پیشکسوت رادیو در مراسمی
که برای تقدیر از وی برگزار شد ،گفت :آرزویم این است که
قصههای ساده شاهنامه با نقاشیهای زیبا را برای بچهها داشته
باشیم.در این مراسم که روز سه شنبه،در رادیو ایران برگزار شد،
عالوه بر تقدیر از شمسی فضلاللهی ،برای دومین بار در راستای
پاسداشت زبان فارسی ،پویش آیین سخن برپا شد.در این مراسم
حمید شاهآبادی (معاون صدا) ،غالمعلی حدادعادل (رییس
فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ،شمسی فضلاللهی (گوینده و
بازیگر پیشکسوت) و جمعی از اهالی فرهنگ و مسؤوالن رسانه و
فارسیآموزان کشورهای خارجی از جمله فرانسه ،ترکیه و اسپانیا
حضور داشتند.
بیان ساده قصههای شاهنامه برای کودکان
شمسی فضلاللهی در این مراسم تقدیر با تشکر از افرادی
که یاد او بودند ،گفت :دوست داشتم زمان بیشتری برای صحبت
درباره مسائلی داشته باشم که به آنها عالقمندم .آرزویم این است
که قصههای ساده شاهنامه با نقاشیهای زیبا را برای بچهها
داشته باشیم .امیدوارم بتوانیم قدمهای بلندی برداریم که بچهها
فقط اسم فردوسی را از زبان ما نشنوند .داستانهای زیبای
شاهنامه اگر با لحن ساده گفته و نقاشی شود ،قدمهای رو به
رشدی برداشتهایم.
این هنرمند قدیمی با بیان خاطرهای ادامه داد :من از سال
 ۴۱زمانی که بیست و یک ساله بودم ،برنامه «فرهنگ مردم»
را اجرا کردم و دوباره در سال  ۶۲همراه با آقای آذری به دفتر
ارگانی رفتیم و دوباره اجرای برنامه «فرهنگ مردم» را شروع
کردم که تا به امروز ادامه دارد .در حال حاضر نیز این برنامه را با
آقای رفیعی اجرا میکنم.
یادآوری به گزارشگران برای استفاده از کلمات بیگانه
محمد جعفر محمدزاده ،مدیر رادیو ایران در ابتدای مراسم
با اشاره به اینکه زبان فارسی فصل مشترک ارتباط مردم ایران
است و میراث فرهنگی ،ادبی و تاریخی ما را سبب شده است،
تصریح کرد ،با ورود واژههای بیگانه حیات این زبان به خطر
افتاده است.او ادامه داد :رادیو بر آن شد که حرکت ملی را طراحی
کند و تالش گستردهای را شروع کرد ،این حرکت آیین سخن
نام گرفت .رادیو ایران از مردم میخواهد که اشتباهات نوشتاری،
گفتاری و استفاده از کلمات بیگانه گزاشگران را یادآوری کرده و
کلمه جایگزینی را به جای واژه بیگانه پیشنهاد دهند .اینجا بود
که نهادهای فرهنگستان ادب و زبان فارسی ،شورای تخصصی
زبان و ادبیات فارسی ،نهادها و رسانههای دیگر با ما همکاری
داشتند.
مدیر رادیو ایران اعالم کرد که این شبکه در اردیبهشت و
خرداد امسال قرار است درباره زبان فارسی فعالیتهایی را انجام
دهد و بحثهای زبان فارسی در برنامه «کافه هنر» و «میزبان»
پیگیری میشود .همچنین پیامهایی با بهرهگیری از رسانههای
مختلف منتشر خواهد شد که اشتباهات نوشتاری و گفتاری
را اعالم میکند.به گفته وی رادیو ایران همچنین مسابقاتی را
با کمک فرهنگستان ادب و زبان فارسی برگزار میکند که در
این مسابقه واژههای بیگانه گفته میشود و واژههای جایگزین
پیشنهاد خواهد شد.
هشدارهای معاون صدا بابت بیتوجهی به زبان فارسی
حمیدرضا شاهآبادی ،معاون صدا هم با اشاره به اهمیت زبان
فارسی در میان مسؤوالن کشور اظهار کرد :عزم جدی در میان
مدیران رسانه ملی و عرصه فرهنگ کشور ،شخصیتهای سیاسی

و فرهنگی نظام برای پاسداشت زبان فارسی وجود دارد .امروزه
یکی از مهمترین دغدغهها در رسانه ملی توجه به زبان فارسی
است .تردیدی نیست که هیچ توفیق و موفقیت و نواقصی اتفاقی
نخواهد بود .همچنین نباید افت و خیزهایی که در این حوزه
پیش میآید را اتفاقی دانست و از آن گذشت.
او ادامه داد :زبان فارسی با آن عقبه به راحتی در اختیار
ما قرار نگرفته است و افرادی صدها سال تالش کردند که امروز
بتوانیم با زبان حافظ و سعدی صحبت کنیم و دچار تغییر
نشدهایم .خاک این سرزمین و تالشها باعث شده که این میراث
گرانبها امروز در دستان ما قرار بگیرد.
معاون صدا با بیان اینکه نسل جوان آرام آرام از ادبیات و
فرهنگ اصیل فاصله گرفته که این امر نیز اتفاقی نیست ،تصریح
کرد :ادبیات تغییر کرده ،واژههای بیگانهای به وجود آمده که
اتفاقی نیست و بیتوجهی را نشان میدهد؛ حتی تحوالت فضای
فرهنگی کشور با فضای مجازی اجتنابناپذیر است.شاه آبادی
با اشاره به توجه مسؤوالن به زبان فارسی خاطرنشان کرد،
خوشبختانه این توجه در مسؤوالن کشور وجود دارد؛ البته باید
برنامهریزی باشد تا هر دستگاهی کار خود را درست انجام دهد و
هر کدام تکالیف خود را درست انجام دهند.
او اضافه کرد :رادیو که از طریق واژگان با مخاطب ارتباط
برقرار میکند ،باید برنامهریزی شفاف و روشنی داشته باشد و
صدا و سیما اشتباهات را بشمارد و از خود شروع کنیم .زمانی
استفاده از واژگان بیگانه در میان فرهنگ مردم افتخار بود اما
باید در فرهنگسازی این مساله را به یک امر قبیح تبدیل کنیم و
نهادهای مسؤول هم آستین همت را باال زدهاند.
معاون صدا با بیان اینکه در رادیو با افکار عمومی و تودهها سرو
کار داریم ،گفت :عزم جدی نیاز است و باید ارتقاء برنامههای مشاعره،
مسابقات و غیره در دستور کار ما باشد که البته وجود دارد .آنچه
امروز در دستور کار همکاران قرار دارد ،توجه به منابع اصلی و کتبی
است که در فرهنگ ما جای دارند .اگر این منابع و آثار استفاده شده
باشند باید بازنگری شوند و با استفاده از گویندگان جدید اقدامات
نوینی را بازتعریف کنیم و در دستور قرار دهیم.
او اضافه کرد :تاجیک ها بیشتر از ما به زبان فارسی و شعر آشنا
هستند که باید علت آن را پیدا کنیم .آموزش و پرورش ،نهادهایی
مانند صداوسیما و  ...تکلیفی دارند که باید در این راستا انجام شود.
معاون صدا با اشاره به اینکه کار گروه «نویسندگی» در حال حاضر
در معاونت صدا شکل گرفته است ،تصریح کرد :در گذشته افرادی
همچون شهید مطری و اخوان ثالث برای رادیو نویسندگی می کردند
و کسانی که ظرفیت رادیو را میشناسند باید به رسانه خود کمک
کنند تا رسانه ملی صیانت خود را برای زبان فارسی انجام دهد.
قانون ممنوعیت استفاده از واژههای بیگانه اجرایی نمیشود
در این مراسم غالمعلی حدادعادل ،رییس فرهنگستان
زبان و ادب فارسی با تبریک روز حکیم ابوالقاسم فردوسی و
پاسداشت زبان فارسی ،اظهار کرد :چه کار کنیم که پاسداشت
زبان فارسی برای مسؤوالن سیاسی به صورت مطالبهای عمومی
ایجاد شود .هر چند که مقام معظم رهبری بیشترین حمایت را از
زبان فارسی انجام دادهاند و هیچکس را به اندازه ایشان عالقمند
به زبان فارسی ندیدهام و ایشان به مسؤوالن تاکید میکنند که
زبان فارسی را حفظ کنند.
او ادامه داد :مقام معظم رهبری ادیب ،شاعر و مترجم خوبی
هستند .امام راحل هم همین طور بودند زمانی که ایشان زنده
بودند ،کمتر کسی متوجه شعر ایشان بود .امام خمینی(ه) در

جوانی کتابی را به زبان عربی نوشتند که کتاب درسی حوزه
است .ایشان ساده صحبت میکردند و مسائل پیچیده جهانی را
به زبان ساده تحلیل میکردند تا همه متوجه شوند .امیدوارم که
بقیه مسؤوالن هم به بزرگان کشور اقتدا کنند.
حدادعادل با اشاره به اینکه زبان و صدای ملت از رادیو
شنیده میشود ،تصریح کرد :زمانی که رادیو و تلویزیون وارد
ایران شد با همان نام در بین مردم شناخته شد ،در سالهای
نزدیک انقالب «رادیو» به نام «صدا» و «تلویزیون» به نام
«سیما» مطرح اما بعد از انقالب اسالمی نام صداوسیما در بین
مردم جا افتاد که در حال حاضر رادیو ،زبان و صدای ملت ایران
است و تلویزیون هم سیمای ملت ایران است که توقع میرود این
رسانه در راستای زبان پخته و پرورنده همت گمارد .بنابراین این
مساله که پاسداشت زبان فارسی باید از رادیو باشد ،طبیعی است.
او در ادامه صحبتهایش با اشاره به قانون ممنوعیت از
استفاده از واژههای بیگانه که تصویب شده ولی اجرایی نشده
است ،گفت :این قانون ،قانون خوبی است ولی نتیجه خوبی
گرفته نشده است .بیماری همهگیری در بخشهایی از جامعه
پدید آمده است که مردم فکر میکنند اگر به زبان فرنگی حرف
بزنند اعتبار میآورد و عدهای دچار فقر فرهنگی شدهاند و از خود
فرار میکنند.
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه نیروی
انتظامی به تنهایی نمیتواند این قانون را اجرا کند ،پیشنهاد
ایجاد پلیس زبان را داد و گفت :نیروی انتظامی تالش میکند
ولی توان اجرای این قانون را ندارد ما باید پلیس زبان هم داشته
باشیم رادیو ،تلویزیون و چهرههای محبوب ،مردم را باید به
پاسداری از زبان فارسی تشویق کنند.او با اشاره به وظیفه رادیو
در پاسداشت زبان فارسی بیان کرد :رادیو میتواند از افرادی که
نزد مردم محبوبیت دارند و چهره شدهاند دعوت کند تا مردم
را به پاسداری از زبان فارسی تشویق کنند .آن زمانی است که
جوانها پیروی میکنند.
حدادعادل خاطرنشان کرد :جشن بزرگی در فرهنگستان
زبان و ادب فارسی برگزار شد که از ترجمه آلمانی شاهنامه
فردوسی رونمایی کردیم .که یک ادیب اتریشی  ۲۰۰۰۰بیت
تاریخی شاهنامه را به شعر آلمانی برگردانده و با کمک استاد
نصرت اهلل رستگار چاپ شده است.
در مراسم پاسداشت زبان فارسی رادیو ایران از پوستر آیین
سخن زبان فارسی و جلد سوم کتاب فرهنگ جامع زبان فارسی
رونمایی شد.همچنین دانش آموختگان زبان فارسی از فرانسه
و ترکیه که در ایران تحصیل می کنند در این مراسم صحبت
کردند.این مراسم در ویژه برنامه «کافه هنر» به طور زنده از رادیو
ایران پخش شد.

نیروی انتظامی با نمایش فوتبال در سینماها موافقت کرد

سخنگوی شورای صنفی نمایش اعالم
کرد سینماداران باید برای نمایش فوتبال در
سینمایشان از نیروی انتظامی مجوز گرفته و
رضایت صاحبان فیلم های در حال اکران را نیز
جلب کنند.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی
نمایش آخرین جزییات از نمایش فوتبال
در سینماهای کشور را اینگونه تشریح کرد:

شنیدیم که نیروی انتظامی با نمایش فوتبال
در سینماها موافقت کرده ولی اگر قرار است
فوتبال در سینماها پخش شود باید مجوزهای
قانونی رسما صادر شود.
وی بیان کرد :انجمن سینماداران باید
سینماهایی که شرایط پخش فوتبال را دارند به
نیروی انتظامی معرفی کنند تا مجوزهای الزم
در این زمینه از سوی نیروی انتظامی صادر

شود.سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید
کرد :عالوه بر آن سینماداران باید از صاحبان
فیلم هایی که سانس نمایش آثارشان همزمان
با نمایش فوتبال است ،مجوز گرفته و رضایت
آنها را کسب کنند.
فرجی اضافه کرد :بر اساس ضوابط و
قوانین شورای صنفی نمایش ،سینمادار نمی
تواند در زمان اکران فیلم ،فوتبال نمایش دهد

و به همین دلیل تاکید دارم که سینمادار باید
مجوز الزم را از صاحبان فیلم هایی که سانس
نمایش آثارشان با نمایش فوتبال تداخل دارد،
نیروی انتظامی و اداره اماکن عمومی کسب کند
و در صورت داشتن این مجوزها ما هم ممانعتی
نمی کنیم.وی در پایان گفت :تاکید می کنم که
سینماداران باید مجوز الزم برای پخش فوتبال
را از نیروی انتظامی دریافت کنند.

یک فنجان چای داغ
انتقاد از رفتارهای غیرمنصفانه با سینما

هفتمینشب فیلمنامه نویسان سینما با معرفی برترین های شاخه
های مختلف درحالی برگزار شد که مدیرعامل خانه سینما در سخنانی به
رفتارهای غیرمنصفانه با سینما انتقاد کرد.هفتمین شب فیلمنامه نویسان با
حضور هنرمندان سینما در خانه سینما برگزار شد.در ابتدای این نشست،
کامران ملکی به حاضران در این مراسم خوش آمد گفت و با اشاره به اولین
شب کانون فیلمنامه نویسان در  ۱۲سال پیش بیان کرد :برگزاری این
جشن طی این سال ها با وقفه مواجه شد اما امروز امیدواریم این جشن از
این به بعد هر سال در روز بزرگداشت فردوسی برگزار شود.
رضا مقصودی فیلمنامه نویس و کارگردان سینما نیز در سخنانی
بیان کرد :در گذشته با خود می گفتم اعضای هیات مدیره کانون فیلمنامه
نویسان چرا هیچ کاری نمی کنند ،اما امروز می دانم کار صنفی کردن در
این تاریخ و جغرافیا چقدر سخت است و برگزاری این برنامه کار بسیار مهم
و قابل تقدیری است.این سینماگر افزود :کانون فیلمنامه نویسان  ۲۵سال
پیش توسط دوستان فیلمنامه نویس شکل گرفت و سال گذشته به صنف
تبدیل شد.
وی در بخش دیگر صحبت هایش اشاره کرد :شنیدم دریافت پروانه
ساخت با تغییرات خوبی در حوزه امنیت شغلی همراه بوده است و با دو
مرحله ای شدن صدور مجوزها باید تاییدیه برخی صنوف را داشته باشند
که البته  ۲صنف بازیگران و فیلمنامه نویسان از این امر مستثنی شده است،
این در حالی است که بسیاری از فیلمنامه نویسان از همین راه درآمد دارند
و باید این امر مورد توجه قرار گیرد .خوشحالیم شاهسواری از صنوف در
وزارت ارشاد حمایت میکند و امیدوارم به مساله فیلمنامه نویسان توجه
کند.
مقصودی در پایان گفت :روز شنبه مجمع عمومی کانون فیلمنامه
نویسان برگزار می شود و امیدوارم همه حضور داشته باشید.منوچهر
شاهسواری مدیرعامل خانه سینما گفت ۲ :خبر خوب برای شما دارم؛ اول
پذیرفتن ریاست جشن بزرگ سینما از سوی علی نصیریان است و دوم
پیروزی پرسپولیس.
وی افزود :مناسبت امروز سپاس از شراره اصلی یک فیلم است .چگونه
می توان صاحب یک سینمای باالی  ۱۰۰سال باشیم اما نشانی از شاهنامه
در این سینما نباشد؟ نسبت ما به عنوان سینماگر با شاهنامه چگونه است و
تا چه اندازه با آن آشنا هستیم .شاهنامه در کنار ما است و هیچ استفاده ای
از آن نمی کنیم و این مساله قابل قبول نیست.مدیرعامل خانه سینما بیان
کرد :ما در خانه سینما آماده هستیم تا هر کاری را که به ارتقای جایگاه
فیلمنامه نویسی منجر شود ،انجام دهیم .ما نیازمند یک دگرگونی جدی در
مواجهه خالقانه با متن و اقتباس در فیلمنامه نویسی هستیم.
وی تاکید کرد :سینمای ایران وارد یک مرحله جدید شده است و ما
نیازمند دگرگونی و خانه تکانی در وجوه مختلف سینما هستیم و مدیران
فرهنگی سازمان سینمایی نیز باید یه این امر توجه کنند.شاهسواری گفت:
سینمای ما اگر نتواند راز میهن دوستی را به مخاطب منتقل کند یک روزی
حضرت فردوسی از ما میخواهد که پاسخگو باشیم.
این سینماگر با اشاره به اینکه سینمای ایران دایما مورد اتهام است،
گفت :چه کسی باید از حثیت سینما دفاع کند؟ متاسفانه عده ای فکر می
کنند سینمای ایران باعث طالق ،اعتیاد و یا اختالس های میلیاردی در
جامعه است ولی ما برابر این نظرها سکوت می کنیم .حتی سال گذشته
یک مرکز تحقیقاتی تشکیل داده و سینما را زیر سوال بردند ولی هیچ کس
صدایش درنیامد.
وی بیان کرد :آیا ما به عنوان فعال صنفی نمی توانیم بین مسایل و
شبه مسایل تفاوت قایل شویم؟ چگونگی برگزاری جشنواره و اینکه چه
کسی وام گرفته است ،مهم است؟ واقعا شرایط نقد در سینمای ایران آن
چیزی است که ما با آن مواجه هستیم؟ این سینما در طول سال های
گذشته با صبوری راه خود را رفته است .ما گاهی خودمان را به نشنیدن
میزنیم زیرا هیچ کدام از ما عاشق جنجال نیستیم اما اگر نتوانیم درباره
ایرادات خود صحبت کنیم از جای دیگری با صدای بلند این ایرادات را
فریاد می زنند.
مدیر عامل خانه سینما بیان کرد :خانه سینما حق ایجاد مرز و تفکیک
بین اعضای خود را ندارد زمان جداسازی ها به پایان رسیده است .رشد و
پیشرفت سینمای ایران و موج تمایل مردم مسئولیت سنگینی روی دوش
ما گذشته است ولی خیلی ها تمایل ندارند این مسئولیت بر دوش ما باشد
و می خواهند در این کار شکاف ایجاد کنند و فکر می کنم که باید در این
زمینه خود را آماده مواجه شدن با یک موج کنیم.
پس از صحبت های شاهسواری ،لوح تقدیر بهترین دیالوگنویسی به
بهنام بهزادی برای فیلم «وارونگی» تقدیم شد .وی بعد از دریافت جایزه
گفت :من وقتی در جمع فیلمنامه نویسان قرار می گیرم به آنها حسادت
می کنم چرا که این کار خالقانه ترین بخش یک فیلم است .مساله دیگر
این است که نگارش فیلمنامه یک کار جمعی است.جایزه بهترین پیرنگ
داستانی به فیلمنامه «اسرافیل» از آیدا پناهنده و ارسالن امیری اهدا شد.
در ادامه سعید عقیقی درباره اقتباس در سینما صحبت کرد.همچنین
فیلمنامه «برادرم خسرو» نوشته احسان بیگلری و پریسا هاشم پور برای
بهترین شخصیت پردازی لوح تقدیر دریافت کرد.هاشم پور گفت :دیده
شدن و جایزه گرفتن از این صنف بسیار مهم است.بیگلری نیز از دریافت
این جایزه ابراز خوشحالی کرد.در پایان لوح تقدیر بهترین فیلمنامه به
«فروشنده» نوشته اصغر فرهادی اهدا شد.

نادربرهانی مرند به عنوان دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
منصوب شد

نادربرهانی مرند نویسنده  ،کارگردان و مدرس تئاتر از سوی شهرام
کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر سی و هفتمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر منصوب شد.در متن این حکم خطاب به برهانی مرند
آمده است« :جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به عنوان بزرگترین رویداد تئاتر
کشور واجد شأن و جایگاه ویژهای است که بیگمان صیانت از این جایگاه
و ارتقاء آن بر متولیان و دست اندرکاران این اتفاق بزرگ هنری الزم و
ضروری است.به موجب این حکم و نظر به تجربه و تخصص جنابعالی و با
تأیید شورای سیاست گذاری به عنوان «دبیر سی و هفتمین جشنواره بین
المللی تئاتر فجر» منصوب میشوید.
امید که با درایت و تعهدی که از شما سراغ داریم و با به کارگیری
نظرات و مشاورههای ارزنده هنرمندان و صاحبنظران تئاتر کشور در
برگزاری هرچه شایستهتر این جشنواره کوشا باشید .در آستانه چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی انتظار میرود برنامه ریزی و اجرای بخشهای
مختلف در چارچوب آیین نامه مصوب جشنواره بین المللی تئاتر فجر و با
توجه ویژه به اهداف و چشم انداز این رویداد معظم و پای بندی به مصوبات
شورای سیاست گذاری صورت پذیرد.
پیروزی و سربلندی تان را از پروردگار مهربان آرزومندم» .
نادربرهانی مرند متولد  1349و دانش آموخته دانشکده صدا و
سیماست .او نویسنده  ،کارگردان  ،بازیگر و مدرس تئاتر  ،کارگردانی آثاری
همچون جزیره  ،مرد مومی  ،تولد  ،شکارگاه ممنوع  ،پاییز ،چیستا  ،تیغ
کهنه  ،یک راز کوچک  ،باغ زیتون ،تهران زیر بال فرشتگان وبسیاری دیگر
از آثار نمایشی را در پرونده کاری دارد.
از نمایشنامههای این درام نویس کشور میتوان به «ببین
چه برفی میآید»« ،باران اگر بخواهد»« ،تنهاترین زیبای مرده»،
«اپیزودهای مرگبار»« ،تولد»« ،پاییز» ،چیستا»« ،تهران زیر بال
فرشتگان»« ،خانه غزلخوان»« ،داستانهای شگفت واقعی واقعی
واقعی»« ،کمپ « ،»13برای سایه نوشتنها» و «کابو سهای یک
پیرمرد خائن ترسو» اشاره کرد.
عضویت در شورای عالی تئاتر فجر ،عضویت در شورای سیاستگذاری
رادیو نمایش ،عضویت در کمیته آموزش صدا ،مدیریت دفتر ادبیات نمایشی
مرکز هنرهای نمایشی رادیو ،مدیریت گروه نمایش و ادبیات رادیو نمایش
و مدیریت و سردبیری برنامههای رادیویی «جمعهها با تئاتر»« ،پرده دوم»،
«در آدینه با نمایش»« ،گفتگوی هنر»« ،نمایش اقتصاد»« ،از رمان تا
نمایش»« ،کارنامه» از جمله سابقه فعالیت این هنرمند تئاتر به شمار
می رود.
این مدرس تئاتر ،کسب جوایز متعدد از جشنوارههای تئاتر فجر در
زمینه کارگردانی  ،نمایشنامه نویسی و بازیگری همچنین داوری جشنواره
های متعدد بین المللی و ملی را در رزومه دارد.برهانی مرند یکی از اعضا
گروه تئاتر معاصر است که از سال  1376به طور مستمر فعالیت داشته و
آخرین اثر این گروه با کارگردانی و نویسندگی نادر برهانی مرند ،نمایش
سردار بود که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

