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اخبار
مستندهای نوروزی کانال اردوی شبکه
جهانی سحر

مستند « چهل سالگی هنر » عنوان
مجموعه برنامه ای است که کانال اردوی شبکه
جهانی سحر آن را برای ایام عید پخش می کند.
به گزارش امتیاز ،مستند «چهل سالگی
هنر» به هنرهای هفتگانه سینما ،تئاتر،
موسیقی ،ادبیات ،گرافیک و ...در چهل سال پس
از انقالب اسالمی ایران میپردازد و دستاوردهای
کشورمان را در زمینه های مختلف هنری مورد
بررسی قرار می دهد .مستند «چهل سال هنر»
به تهیهکنندگی سونیا فتحی در شبکه سحر
تولید شده است .رضا صیامیزاده کارگردانی
این مستند را بر عهده دارد  .عبداهلل شکری
تصویربردار و آرمین صیامیزاده تدوینگر از دیگر
عوامل تولید این برنام ه هستند.این برنامه به
مدت  25دقیقه ایام نوروز مهمان بینندگان اردو
زبان خواهد بود و مدیریت دوبالژ آن را معصومه
شریفیان بر عهده دارد.مستند « ایران  ،بهشت
گردشگری » هم در نخستین روز بهار پخش
می شود .این مستند که تولید شبکه پرس تی
وی است به مدت زمان  20دقیقه ای از کانال
اردو پخش خواهد شد و معصومه پورظهیر مدیر
دوبالژ آن است.

«شاهزاده روم » به سحر می آید

انیمیشن « شاهزاده روم» مهمان نوروزی
خانه های اردوزبانان مخاطب شبکه سحر می شود.
انیمیشن ایرانی
به گزارش امتیاز،
«شاهزاده روم » به نویسندگی و کارگردانی
هادی محمدیان و تهیهکنندگی حامد جعفری
در ایام نوروز از کانال اردو پخش می شود.
این انیمیشن سینمایی توسط «گروه
هنرپویا» در سال  ۱۳۹۳تولید شدهاست.داستان
این انیمیشن «شاهزاده روم» قصه عاشقی و
دلدادگی بانویی پاکدامن و مسیحی به نام ملیکا
خاتون نوه قیصر کبیر روم از سالله شمعون از
حواریون حضرت مسیح (ع) است که دست
سرنوشت او را به بالد اسالمی میآورد و با مردی
از نوادگان پیامبر اسالم حضرت محمد(ص) ازدواج
میکند و ثمره این ازدواج فرزندی نیک سرشت
است که در آیندهای نزدیک ،جهان را پر از عدل و
داد می کند .مدیریت دوبالژ این انیمیشن را ناهید
انوری انجام داده است .صداپیشگان این مجموعه
همکاران کانال اردو شبکه سحر انجام داده اند.
اظفر کاظمی  ،عظیم سبزواری  ،رباب منصوری ،
یوشا حیاتی و ناهید انوری از جمله صداپیشگان
انیمیشن «شاهزاده روم » هستند .این انیمیشن
دیدنی قرار است چهارم فروردین ساعت  22به
وقت تهران از کانال اردو شبکه سحر پخش شود.
«شاهزاده روم» در سال  ۱۳۹۴به اکران عمومی
درآمد و موفق شد به پرمخاطبترین انیمیشن
تاریخ ایران و سومین فیلم پرفروش سال ۹۴
تبدیل شود.
آقای مجری و کاله قرمزی در ویژه برنامه های
نوروزی این شبکه بین المللی:

دوبلورهای شبکه سحر «کاله قرمزی»
و «شکرستان» را دوبله آذری کردند

گروهی از صداپیشگان آذری در کانال
آذری شبکه سحر دو مجموعه تلویزیونی «کاله
قرمزی» و انیمیشن «شکرستان» را برای پخش
از این شبکه در ایام نوروز  98دوبله آذری کردند.
به گزارش امتیاز ،این دو مجموعه که
از پرمخاطب ترین مجموعه های نوروزی است
 ،توسط گروهی از دوبلورهای کانال آذری به نام
های «نداسام» « ،مسعود رحیم پور» « ،سعداله
بحرالعلومی» « ،یوسف علوی» و  .....به سرپرستی
دوبالژ «یوسف نوعی» ترجمه و زبان گردانی شد
و در کنداکتور پخش کانال قرار گرفت  .زمان
پخش هر دو مجموعه از اول فروردین تا پایان
تعطیالت نوروز است « ،کاله قرمزی» از ساعت
 18:00تا  19:00و «شکرستان» از  19:30تا
 20:00به وقت تهران هر روز از کانال آذری
شبکه سحر بر روی آنتن است .

مستند «ایران» از کانال بالکان شبکه سحر

مستند «ایران» عنوان برنامه ای است که
به صورت ویژه در دو کالکت  ،ایام نوروز از کانال
بالکان شبکه سحر به روی آنتن است .
به گزارش امتیاز ،این مستند ساخته
«حمید مجتهدی» به معرفی آثار تاریخی و
مذهبی کشورمان می پردازد تا مردم عالقمند
به تاریخ این مرز و بوم با فرهنگ و تاریخ کشور
پهناور ایران اسالمی آشنا شوند  .تصویر برداری
هوایی این مجموعه آن را از مستندهای مشابه
متمایز کرده است .مستند «ایران» روزهای سه
شنبه  6و  13فروردین به سرپرستی دوبالژ
«رقیه محموده» و گویندگی «مرصاد ایدری
زویچ» پخش می شود  .ترجمه این برنامه بر
عهده «ارناد پانجیچ» و ساعت  21:00به وقت
تهران با تایم  25دقیقه پخش خواهد شد .

نوروز  98با ویژه برنامه «مجله ورزشی»
کانال آذری شبکه سحر

ویژه برنامه «مجله ورزشی» عنوان برنامه
ای تولیدی است که در چهار قسمت  55دقیقه
ای از کانال آذری شبکه سحر در ایام نوروز
پخش خواهد شد .
به گزارش امتیاز ،این ویژه برنامه
شامل آیتم های مختلفی است که اختصاص به
رویدادها و اتفاقات مهم ورزشی ایران و جهان
در سال گذشته  ،با محوریت مسابقات ورزشی
برگزارشده در آذربایجان دارد  .بخش های
مختلف «مجله ورزشی» شامل  :پخش گوشه
هایی از مسابقات مهم ورزشی برگزار شده در
نقاط مختلف دنیا در رشته های مختلف ورزشی
 ،گزارش  ،نماهنگ  ،گفت و گو با مهمان ورزشی
برنامه از رشته های گوناگون  ،و آیتم مهیج
مسابقه گلف با شرکت مهمانان برنامه است .تهیه
کننده این برنامه «مهدی منظوری» و مجریان
آن «ندا سام» و «رامتین امن گستر» هستند و
این چهار برنامه در روزهای دوم  ،ششم  ،یازدهم
و شانزدهم فروردین پخش می شود.
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کاهش سفرهای خارجی و پیشبینی افزایش سفرهای داخلی؛

هزینه ویزای ایران و عراق حذف شد

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان
میراث فرهنگی درباره ویزای ایران و عراق گفت:
مسافران باید ویزا بگیرند؛ اما هزینه دریافت ویزا
حذف شد.
به گزارش امتیاز ،علی اصغر مونسان روز سه
شنبه در سی و هشتمین ستاد هماهنگی خدمات
سفر به میزبانی سازمان فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،با اشاره به سفر رئیس جمهوری به
عراق گفت :مسئوالن عراقی تمایلی به برداشتن
ویزا بین دو کشور نداشتند ،اما مقرر شد هزینه ویزا
از ابتدای سال آینده حذف شود.
وی با اشاره به اینکه اقدامات بهتری امسال
نسبت به سال های گذشته برای سفرهای نوروزی
در حال شکل گیری است ،گفت :موضوع ایمنی و
امنیت مهم است و دولت به شدت بر آن تاکید
دارد .امیدواریم آمار تلفات جاده ای کاهش یابد.
مونسان با اشاره به اینکه در صورت نیاز به
اعالم هشدارهایی مانند سیل و آب گرفتگی سازمان
های هشدار دهنده باید دقت داشته باشند ،گفت:
تالش می کنیم ایام خوبی برای مردم بسازیم .
وی افزود :دولت نیز تاکید ویژه به کنترل
قیمت دارد ،سازمان های مسئول هم باید توجه
و حداکثر نظارت را اعمال کنند تا موضوع قیمت
سبب تلخ کامی مسافران نشود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری بهداشت و موضوعات سالمت را مهم
دانست و افزود :مراکز ارائه خدمات؛ مانند رستوران
ها باید خدمات بهداشتی و سالم به مردم ارائه کنند.
وی با تاکید بر توزیع یکنواخت سفر به
خصوص در غرب کشور گفت :بار ترافیکی باید به
سمت غرب و شرق برود تا سبب کاهش ترافیک

شده و گره های ترافیکی اتفاق نیافتد.
کاهش سه میلیونی سفرهای خارجی؛
پیش بینی افزایش  ۲۰درصدی سفر داخلی
رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت :امسال
سه میلیون نفر کاهش سفر خارجی داشته ایم که
اگر این تعداد به سفرهای داخلی اضافه شود عید
 ۹۸با  ۲۰درصد افزایش سفر رو به رو می شویم.
علی اصغر مونسان گفت :میخواهم همه
دستگاهها تالش شأن را کنند امسال عید اتفاق
ناخوشایندی برای حوزه گردشگری و مردم رخ
ندهد که تمام فعالیتها را تحت تأثیر قرار دهند.
اگر باید دستگاهها هشداری بدهند حتماً این کار
انجام شود .امسال به صورت ویژه به موضوع نشاط
و شادمانی بپردازیم .تاکید دولت نیز بر این موضوع
است همچنین تاکید دولت بر روی عدم افزایش

نرخ نیز است .من از سازمان تعزیرات حکومتی
میخواهم حداکثر تالش خود را برای نظارت بر
این موضوع انجام دهد.
گرانی بلیت هواپیما زحمات را هدر ندهد
مونسان با بیان اینکه امسال یکی از ویژگیهای
تعطیالت عید نوروز طوالنیتر بودن آن است ،گفت:
از سازمان هواپیمایی میخواهم که نظارت بیشتری
بر قیمت بلیت هواپیماها داشته باشد چون هنوز
هم برخی گزارشها درباره گرانی بلیت به ما
میرسد .همچنین در حوزه محدود کردن چارترها
نظارت شود .اجازه ندهید سوژه گرانی هواپیما همه
زحمات را تحت تأثیر قرار دهد .من به همکارانم در
سازمان میراث فرهنگی گفته ام روی موضوع عدم
افزایش نرخ نظارت داشته باشند .کسی حق نداد
در تعطیالت عید نرخ را گران کند .ما نباید اجازه

دهیم موضوع قیمت کام مردم را در عید نوروز تلخ
کند.
وی گفت :موضوع بهداشت و سالمت بسیار
مورد توجه و تاکید است باید حداکثر نظارت
روی مسائل بهداشتی مراکز خدمات دهی به
مسافران انجام شود .موضوع مورد تاکید دیگر
توزیع یکنواختی سفر است .پیش بینی میشود
گردشگری امسال در عید نوروز پررونقتر از
سالهای گذشته باشد .پیش بینی ما افزایش
سفرهای داخلی است .امسال با سه میلیون نفر
کاهش سفر خارجی مواجه بوده ایم که اگر این
تعداد به سفر داخلی اضافه شود در عید امسال با
 ۲۰درصد افزایش سفر رو به رو می شویم.
ورود بیش از  ۷میلیون گردشگر خارجی
در  ۱۱ماه
رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت :باید
تمهیدات الزم برای افزایش سفر را داشته باشیم
حتی گردشگر ورودی در نوروز افزایش پیدا خواهد
کرد زیرا در سال  ۹۷جهشی را در این حوزه داشته
ایم و در  ۱۱ماهه امسال بیش از  ۷میلیون گردشگر
خارجی به ایران آمدند.
مونسان درباره رسیدگی به شکایات مردم نیز
گفت :ما در موضوع رسیدگی به شکایات به دنبال
تنبیه کردن نیستیم هر چند که طبق قانون خالف
کرده اند اما هدف اصلی رضایتمندی گردشگر
است .بنابراین رسیدگی به شکایات باید به لحظه
باشد .در این رابطه شماره  ۰۹۶۲۹و اپلیکیشن آن
را راه اندازی کرده ایم تا مردم بتوانند شکایات خود
را آنالین اعالم کنند بنابراین موضوع توزیع سفر،
عدم افزایش نرخ و کنترل قیمت و ایجاد نشاط و
شادمانی جزو تاکیدات ستاد تسهیالت سفر است.

سازمان فرهنگی هنری برگزار میکند

خانهتکانی منازل خانواده شهدا در ویژهبرنامه «مهرآیین»

رییس مرکز مشارکتهای فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران همزمان با ایام فرا رسیدن عید نوروز از برگزاری
ویژهبرنامه «مهرآیین» با غبارروبی و خانهتکانی منازل خانوادههای
شهدا خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حامد طراحی رییس مرکز مشارکتهای
فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری همزمان با ایام فرا رسیدن
عید نوروز از برگزاری ویژهبرنامه «مهرآیین» با غبارروبی و خانهتکانی
منازل خانوادههای شهدا در قالب برنامههای استقبال از بهار خبر
داد و گفت :در این برنامه که از  ۲۲تا  ۲۶اسفند ماه برگزار میشود،
کارکنان سازمان فرهنگی هنری در مناطق گوناگون ،کارکنان مراکز
مشارکتی و تعدادی از اعضای  ۲۶کانون این سازمان ،از هر منطقه
سه خانواده شهید را انتخاب میکنند و برنامه «مهرآیین» در چهار
بخش خانهتکانی منزل خانواده شهدا ،خاطرهگویی خانواده شهدا ،ارائه

مشاوره سالمت و طب سنتی و خادمین خانواده شهدا برگزار میشود.
وی با تشریح جزئیات این برنامه عنوان کرد :در بخش خانهتکانی،
امور مربوط به نظافت ،شستوشو ،مرتب کردن و در صورت نیاز
رنگآمیزی ،تعمیر خرابیها ،تعویض شیشههای شکسته و ...انجام خواهد
شد .همچنین در بخش خاطرهگویی خانواده شهدا ،با بهرهگیری از ظرفیت
کانونها از این خاطرات در تولید محصول فرهنگی در قالب کتاب ،کلیپ
و ...استفاده میشود .دبیر ویژهبرنامه «مهرآیین» ادامه داد :در بخش
مشاوره سالمتی ،کانونهای طب سنتی مناطق  ۲۲گانه شهر تهران به
ارائه مشاوره به خانواده شهدا در این حوزه میپردازند و در بخش خادمین
خانوادههای شهدا ،اعضای کانونهای نوجوان و جوان ،نیازها و ملزومات
مورد نیاز خانوادهها را خریداری میکنند.
ویژهبرنامه «مهرآیین» با شعار «شهید ،خانهات آباد است»
همزمان با روز بزرگداشت شهدا و با هدف افزایش آشنایی شهروندان

اکبرپور از روز یکشنبه  ۱۲اسفند در تاالر چهارسو
روی صحنه رفت و تا جمعه  ۱۷اسفند با پشت سر
گذاشتن شش اجرا ،میزبان  ۱۹۸تماشاگر شد .از
این  ۱۹۸نفر ۳۷ ،نفر با بلیت تمامبها ،یک نفر با
بلیت نیمبها ،پنج نفر با بلیت تخفیفدار و  ۱۵۵نفر
با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند .به این
ترتیب با قیمت بلیت  ۳۰۰هزار ریال ،رقم دوازده
میلیون و  ۴۵۰هزار ریال در گیشه آن ثبت شد.
نمایش «یک هفته راه رفتن در بهشت» به
نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی محمدهادی
هاشمزاده اجرای خود را از جمعه  ۱۰اسفند آغاز
کرد و تا جمعه  ۱۷اسفند با پشت سر گذاشتن
هفت اجرا ،میزبان  ۲۱۰تماشاگر شد .از این ۲۱۰
نفر ۶۵ ،نفر با بلیت تمامبها ،دو نفر با بلیت نیمبها،
 ۱۷نفر با بلیت تخفیفدار و  ۱۲۶نفر با بلیت

با زندگی و تفکر مفاخر و بزرگان دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم
برگزار میشود.

 ۳۰۰هزار ریال در گیشه آن ثبت شود.
تماشاخانه سنگلج هم آمار تفکیکی «وقایع
اتفاقیه» و «طریقه حکومت گجرخان» را این گونه
اعالم کرد:
نمایش «وقایع اتفاقیه» به نویسندگی علی
موسویان و کارگردانی شهرام عبدلی از چهارشنبه
هشتم اسفند در این تماشاخانه روی صحنه رفت.
این نمایش طی  ۹اجرا تا جمعه  ۱۷اسفند ،میزبان
 ۹۱۴تماشاگر شد .برای «وقایع اتفاقیه»  ۱۱۷بلیت
تمامبها ۱۹ ،بلیت نیمبها ۱۳۰ ،بلیت تخفیفدار و
 ۶۴۸بلیت مهمان صادر شد تا با بهای بلیت ۳۰۰
هزار ریال ،در گیشه به رقم  ۶۹میلیون و  ۱۵۰هزار
ریال دست پیدا کند.
نمایش «طریقه حکومت گجرخان» به
نویسندگی مجید امرایی و کارگردانی مشترک
مجید امرایی و احسان ملکی اجرای خود را از
پنجشنبه نهم اسفند آغاز کرد .برای این نمایش
طی هشت اجرا ۲۹ ،بلیت تمامبها ۲۸ ،بلیت نیمبها،
 ۲۰بلیت تخفیفدار و  ۱۶۰بلیت مهمان صادر
شد تا جمع کل تماشاگرانش به عدد  ۲۳۷برسد.
«طریقه حکومت گجرخان» با بهای بلیت ۲۵۰
هزار ریال ،در گیشه به رقم  ۱۴میلیون و  ۷۵۰هزار
ریال دست پیدا کرد.

 ۵۴درصد نخبگان ایران با کتابخانه ملی ایران ارتباطی ندارند

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران میگوید که
بررسیهای این سازمان نشان میدهد  ۵۴درصد نخبگان ایران با این
سازمان ارتباط برقرار نکردهاند.اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران صبح امروز در نشستی خبری به تشریح برنامههای
این سازمان در سال جاری پرداخت.
وی با اشاره به اینکه ایجاد تحول در وظایف و مأموریتها و
افزایش خدماترسانی به مخاطبین و مراجعین این مرکز ،دو رویکرد
اصلی این سازمان در سال جاری بوده است ،عنوان کرد :سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران ،حافظ خط و زبان فارسی در جهان به شمار
میرود و برای تحقق این برنامه الزم بود اقداماتی را انجام بدهد؛ به
ویژه در حوزه کتاب و اسناد مکتوب که سند و میراث ایرانیان به شمار
میرود .ما الزم بود تا ابزار کارمان را به روز کنیم و در زمینه کالبدی
سازمان نیز اقداماتی را انجام دهیم.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود :نخستین گام ما
ایجاد یک بایگانی راکد برای سازمان بود که از ابتدای تأسیس تاکنون،
آن را نداشتیم به همین دلیل امسال با مذاکرهای که با استانداری
تهران داشتیم ۸۰۰۰ ،متر زمین در محدوده پردیس در اختیار ما قرار
دادند که مراحل ثبت و ساخت این بایگانی در آن در حال اجراست.
همچنین سازمان ابتدایی سازمان در خیابان  ۳۰تیر که بیش از ۸۱
سال عمر دارد و تا امسال در اختیار موزه کتابت و نشر کتابخانه
مجلس شورای اسالمی بود ،در حال تخلیه شدن است و به زودی
تبدیل به موزه کتاب خواهد شد که در آن بسیاری از کتابهای نفیس
توسط ما به نمایش درخواهد آمد.
بروجردی ادامه داد :امسال در  ۱۴استان کشور به شکل عملیاتی
ساختمانهای مناسبی را در اختیار مرکز اسناد قرار دادیم و درباره
سایر استانها نیز در حال مذاکره هستیم .همچنین سیستم اعالم
و اطفای حریق برای ساختمان آرشیو ملی ایران که تاکنون وجود
نداشته است ،در سال جاری اجرایی شد.
وی در ادامه به موضوع تحول در بخش دیجیتال مرکز اسناد
و کتابخانه ملی ایران اشاره کرد و گفت :مهمترین سامانه ما برای

ویژه برنامه میهمانی الله ها

فرهنگسرای رازی در آخرین روزهای
سال ویژه برنامه میهمانی الله ها را با همکاری
دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار می کند.
به گزارش امتیاز ،این برنامه در راستای
ارج نهادن به مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی
بر مزار این عزیران گمنام در دانشگاه امام علی
(ع) برگزار می شود.
این برنامه با حضور فرماندهان ،اساتید
ومدیریت و پرسنل مدیریت فرهنگی هنری
منطقه  11برگزار می شود .
قرائت قرآن و زیارت عاشورا،عطر افشانی
مزار شهدا از اهم قسمتهای این برنامه است.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات
با تلفن  55423353تماس حاصل کنند.

نمایش «بیداری» با دوبله انگلیسی از
آی فیلم

مجموعه تلویزیونی «بیداری» از چهارشنبه
 ۲۲اسفند ،با دوبله انگلیسی ،روی آنتن آیفیلم
انگلیسی میرود.
به گزارش امتیاز ،مجموعه «بیداری»
بهکارگردانی بهرام عظیمپور ،در جدول پخش
کانال انگلیسی این شبکه قرار گرفت.
این مجموعه تلویزیونی در سال ۱۳۸۶
از شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی در ۲۰
قسمت پخش شد.
داستان سریال «بیداری» درباره دختری به
نام ت َُرنگ است که در گیالن زندگی میکند و در
سفر به تهران بدشانسیهای زیادی میآورد…
مرحوم داوود رشیدی ،پرویز پورحسینی،
آتیال پسیانی ،الهام پاوه نژاد ،فریبا کامران،
بهناز جعفری ،امیررضا دالوری ،مرضیه نوروزی،
هومن برقنورد ،هدا ناصح ،ناهید مسلمی ،مهتاج
نجومی و انوش نصر در این مجموعه تلویزیونی
حضور دارند.
«بیداری» با دوبله انگلیسی ،هرشب ساعت
 ۲۳بهوقت  GMT۰۲:۳۰بهوقت تهران روانه
آنتن میشود و بازپخش آن در ساعتهای
 ۱۱:۰۰ ،۰۵:۰۰و  ۱۷:۰۰بهوقت  GMTخواهد
بود.
پرس تی وی بررسی می کند:

مهمان به تماشای این اثر نشستند .به این ترتیب با
بهای بلیت  ۳۰۰هزار ریال ،رقم  ۲۳میلیون و ۸۸۰
هزار ریال در گیشه این نمایش ثبت شد.
تاالر هنر نیز آمار دو نمایش «شاهزاده و
خرس» و «پرواز کبکها» را تا جمعه  ۱۷اسفند
به شرح زیر ارائه داد:
نمایش «شاهزاده و خرس» به نویسندگی و
کارگردانی ماندانا عبقری که اجرای خود را از دهم
بهمن شروع کرده است تا جمعه  ۱۷اسفند ،با پشت
سر گذاشتن  ۳۲اجرا میزبان  ۲۵۰۸تماشاگر شد .از
این  ۲۵۰۸نفر ۴۶۴ ،نفر با بلیت تمامبها ۱۳۰۲ ،نفر
با بلیت نیمبها ۲۹۶ ،نفر با بلیت تخفیفدار و ۴۴۶
نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند تا
با بهای بلیت  ۲۰۰هزار ریال ،رقم  ۲۶۷میلیون و
 ۴۰۰هزار ریال در گیشه آن ثبت شود.
نمایش «پرواز کبکها» به نویسندگی داوود
کیانیان و کارگردانی حمید کیانیان نیز اجرای خود
را از یکشنبه پنجم اسفند آغاز کرد و در طول ۱۲
اجرا تا جمعه ۱۷اسفند ،میزبان  ۱۷۴۳تماشاگر
شد .از این  ۱۷۴۳نفر ،در غیاب بلیت تخفیفدار،
 ۱۵۱۱نفر با بلیت تمامبها ۳۱ ،نفر با بلیت نیمبها و
 ۲۰۱نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند
تا با بهای بلیت  ۲۰۰هزار ریال ،رقم  ۳۰۵میلیون و

خدماتدهی در این حوزه ،سامانه «رسا» بود که در  ۸ماه گذشته
اطالعات آن در حال بهروزرسانی بوده است و فکر میکنیم تا نیمه
سال آینده تکمیل بهروزرسانی آن زمان خواهد برد .سامانه دیگری را
نیز با عنوان «سامان» سامانه اسناد ملی ایران در رأس احداث داریم
که مناقصه آن تا پایان اسفندماه سال جاری ،برگزار و تا یک و نیم سال
آینده ایجاد میشود .همچنین سامانه «حمد» (حافظه ملی دیجیتال)
نیز تا پایان امسال مناقصه خود را برگزار خواهد کرد و مراحل احداث
آن آغاز خواهد شد .از طریق این سامانهها ،مردم میتوانند از منازل و
مراکزی خارج از این سازمان ،به اطالعات دسترسی پیدا کنند و شعار
ما که «کتابخانه ملی در هر خانه است» ،محقق خواهد شد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه به پیگیری
طرح جامع اسناد الکترونیک ملی اشاره کرد و گفت :بسیاری از اسناد
تولید شده در دستگاههای دولتی ،نیاز به آرشیو شدن دارند و برای
این کار ،ما باید به استانداردسازی در پنج حوزه دست میزدیم که از
این میان در حوزه تولید منابع اسنادی ،تعیین تکلیف و طبقهبندی
و نگهداری این اسناد ،استانداردهای الزم ،تعریف و ایجاد شده است.
همچنین استانداردهای الزم در حوزه دیجیتالی کردن اسناد و ایجاد
ایمیلهای دولتی نیز در دست اجرا است.
بروجردی همچنین به موضوع چابکسازی و افزایش بهرهوری
پرسنل و پایش منابع موجود در کتابخانه ملی اشاره و عنوان کرد:
ما در سازمان دبیرخانهای با عنوان «کمیته حافظه جهانی» داریم
که بخشی از سازمان یونسکو امسال است .از این کمیته مصوبهای
گرفتیم که شعب استانی دبیرخانه برپا شود و مسئولیت آن نیز به
عهده استانداران قرار داده شود .بر این اساس امسال پنج کارگاه در
پنج استان با محوریت شناسایی و نگهداری منابع اسنادی برگزار شد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به اینکه
کتابخانه ملی ایران باید خانه پژوهشگران و نخبگان قرار گیرد ،گفت:
در سال جاری نیز تالش کردیم بسیاری از اصحاب نظر ،فکر و نخبه،
اینجا را به عنوان مرکزی برای گردهماییهای خود قرار دهند و این
حس را داریم که اینجا باید به عنوان خانه دوم آنها شناسانده شود.

فرهنگسرای رازی برگزار می کند

ضرورت پای بندی به فرهنگ اسالمی

تازهترین آمار تماشاخانههای اداره کل هنرهای نمایشی

تازهترین آمار تفکیکی اطالعات فروش و تعداد
تماشاگر تماشاخانههای اداره کل هنرهای نمایشی
مشخص شد.
به گزارش امتیاز ،تازهترین آمار فروش
مجموعه تئاتر شهر ،تاالر هنر و تماشاخانه سنگلج
تا جمعه  ۱۷اسفند مشخص شد.
بر این اساس مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی
اطالعات فروش و تعداد تماشاگر سه نمایش خود
را به شرح زیر اعالم کرد:
نمایش «مالقات» به نویسندگی فریدریش
دورنمات ،با ترجمه ،طراحی و کارگردانی پارسا
پیروزفر که اجرای خود را از یکشنبه  ۱۲اسفند
در سالن اصلی این مجموعه آغاز کرد تا جمعه
 ۱۷اسفند با پشت سر گذاشتن شش اجرا ،میزبان
 ۳۵۷۵تماشاگر شد .از این  ۳۵۷۵نفر ۱۵۳۰ ،نفر
با بلیت تمامبها ۱۲۵ ،نفر با بلیت نیمبها۱۷۰۶ ،
نفر با بلیت تخفیفدار و  ۲۱۴نفر با بلیت مهمان
به تماشای این اثر نشستند .به این ترتیب با قیمت
بلیت  ۷۰۰هزار ریال ،رقم دو میلیارد و هفتاد و
هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال در گیشه
این نمایش ثبت شد.
نمایش «ما داریم از این خونه میریم» به
نویسندگی بهزاد آقاجانی و کارگردانی حسین

اخبار

برنامههایی را نیز در این راستا و به منظور تکریم این افراد برگزار
کرده و خواهیم کرد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد :بررسیهای
ما نشان میدهد که  ۵۴درصد از اساتید ما با کتابخانه ملی ارتباط
ندارند؛ این یک نقطه ضعف جدی در برقراری رابطه ما با دانشگاهها
است که سعی کردیم با امضای تفاهمنامه و حرکت به سمت برقراری
رابطه با دانشگاهها ،ارتباطمان را توسعه دهیم.
بروجردی با اشاره به اینکه آرشیو ملی هنر سال آینده و برای
نخستینبار در کشور در محل کتابخانه ملی در شهر شیراز افتتاح
خواهد شد ،عنوان کرد :سازمان امسال توانسته است رنج سنی
مدیرانش را از  ۴۷سال به  ۴۴سال کاهش دهد .همچنین بنیادی با
عنوان «اهداگران منابع نوشتاری» به شکل غیردولتی در سال آینده
تأسیس خواهد شد که هدف از آن ،تمرکز بر ظرفیتهای مردمی برای
گردآوری منابع اسنادی است.وی در ادامه از راهاندازی جشنوارهای با
عنوان «منابع» در سال آینده خبر داد که طی آن برای نابینایان،
مقاالت و منابع اسنادی ،تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در پایان بخش نخست این نشست خبری ،رئیس سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران از وجود  ۹میلیون منبع کتابخانهای و  ۳میلیون
منبع به شکل کتاب و  ۵میلیون منبع در قالب مقاالت و نشریات در
این مرکز خبر داد و افزود ۴۰۰ :میلیون برگ سند و  ۲.۵میلیون منبع
دیجیتال در کتابخانه در دست بررسی و آرشیوسازی است.
خسروی معاون امور کتابخانهای این سازمان در پاسخ به سؤالی
درباره فعالیتهای کتابخانه به منظور دسترسی آثار عمومی به منابع
مکتوب و غیرمکتوب این سازمان گفت :تدوین کتابشناسی ملی در همه
کشورها بر عهده کتابخانه ملی است .ما هم در ایران سعی کردیم چنین
فعالیتی را به نتیجه برسانیم .نرمافزاری که االن تولید شده است و در حال
بهرهبرداری آن هستیم ،در  ۱۱ماه گذشته به طور متوسط  ۴۰۰هزار نوبت
دانلود از طریق اوپک و  ۱۹۰هزار دانلود از طریق کتابخانهها داشته است.
همچنین معاون اسناد کتابخانه ملی نیز در این زمینه از ارائه  ۱۳۵هزار
جلد سند به متخصصان در سال جاری خبر داد.

برنامه این هفته «غذای روح» (Food
 )for Thoughtبه ضرورت پای بندی به
فرهنگ اسالمی در مواجهه با سایر فرهنگ ها
از زبان سوزی اسماعیل ،موسس و مدیر مرکز
مشاوره ارتباطات اشاره دارد.
به گزارش امتیاز ،این برنامه به پخش
قسمتی از سخنرانی سوزی اسماعیل ،موسس و
مدیر مرکز مشاوره «ارتباطات مبتنی بر ایمان
با دفاتر محلی و بین المللی» در بین مسلمانان
آمریکا در مرکز اسالمی شیکاگو پیرامون پای
بندی و بهره مندی از فرهنگ اسالمی در
مواجهه با سایر فرهنگ ها اختصاص دارد.
وی با تاکید بر ایجاد هویت و بهبود روابط
بین زوج ها ،خانواده ها و جوانان پیرامون لزوم
تربیت مناسب مسلمانان برای موفقیت در
رویارویی با سایر فرهنگ ها به سخنرانی می
پردازد.
«غذای روح» چهارشنبه  22اسفند ساعت
 07:20به وقت تهران از شبکه پرس تی وی
پخش می شود .تکرار این برنامه  00:20بامداد
پنجشنبه ،جمعه ساعت  10:00و شنبه 05:20
و  14:20روی آنتن می رود.

احیای قلمکاری اصیل اصفهان

احیاگر قلمکاری اصیل اصفهان گفت:
قلمکاری امروزی در واقع چیت سازی تغییر
یافته  ۸۰سال پیش است هنری که در دوره
قاجار تغییر کرد و االن به قلمکاری شهرت دارد.
امیرحسین چیت ساز مسئول بازاریابی هرن
قلمکاری اصیل اصفهان گفت :ما یک شرکت
دانش بنیان را در شهرک علوم تحقیقات اصفهان
ایجاد کرده ایم تا قلم کاری اصیل را احیا کنیم.
وی افزود :پدران ما نسل در نسل این کار را
انجام میدادند و تولید کننده قلم کاری و چیت
سازی بوده اند .در واقع ابداع مهر برای چاپ
روی پارچه ابداع پدران ما بوده است .چون در
دوره قاجار برای سرعت دادن به کار چیت سازی
از مهر استفاده کردند و از همان زمان هم آن را
ادامه دادند و طرح را روی چوپ حک میکردند
و به پارچه میزدند تا اینکه نامش به قلمکاری
تغییر کرد.
وی در ادامه گفت :هنر اصیل قلم کاری این
طور بوده است که روی متقال یا پارچهای که
الیاف طبیعی یعنی پنبه را داشته باشد ،با دست
نقش می زدهاند و از رنگهای طبیعی استفاده
میکردند که جذب پارچه شود .اما االن متأسفانه
این نقشها روی پارچههای نفتی زده میشود و
از رنگهای شیمیایی استفاده میکنند.چیت ساز
گفت :در واقع ما میخواستیم تا هنر قلم کاری
اصیل را در اصفهان احیا کنیم چون این هنر از
اول چیت سازی بوده است اما چون بعدها با مهر
روی پارچه نقش زدند اکنون به اشتباه آن را قلم
کاری مینامند.
وی گفت :شهر اصفهان یکی از شهرهای
توریستی ایران است که عرضه صنایع دستی
در آن میتواند پایدار باشد اما جای این هنر در
اصفهان و در میان صنایع دستی آن خالی بود.
ما تولید کننده پارچه متقال هستیم و متوجه
شدیم که هنر چیت سازی فراموش شده است.
این تولید کننده چیت سازی بیان کرد :چون
پارچهها با دست نقش دار میشوند بنابراین
کاری که روی آنها انجام میگیرد نیز سخت و
زمان بر است و هر اندازه نقش روی پارچه بیشتر
شود ،نرخ آن هم باالتر میرود.
وی ادامه داد :معاونت صنایع دستی با ثبت
چنین هنری مخالفت میکرد چون آنها هم
نمیدانستند که اول چیت سازی بوده و قلم کاری
جای آن را گرفته است اما بعد از اینکه توجیه شأن
کردیم؛ ما را به عنوان احیاگر شناختد.

