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   محمدصادق عابديني
صادق كرميار نويسنده 
»نامي�را« ب�ا انتش�ار 
يادداش�تي از منتفي 
ش�دن س�اخت فيلم 
سينمايي »ناميرا« خبر 
داد؛ فيلمي كه قرار بود 
ب�ا س�رمايه گذاري بخ�ش خصوص�ي و ب�ه 
كارگرداني كرميار ساخته شود. رمان »ناميرا« 
برجسته ترين اثري است كه در سال هاي اخير 
با موضوع قيام امام حسين)ع( نگاشته شده 
اس�ت؛ كتابي كه مقام معظم رهبري خواندن 
آن را توصيه كرده اند. ايش�ان بعد از حوادث 
سال 88 فرمودند: »هر كسي مي خواهد فتنه 
اخي�ر را بشناس�د، اي�ن كت�اب را بخواند.«

»جوان« در گفت وگو با صادق كرمیار به موضوع 
ساخته نشدن »نامیرا« در س��ینما و تلويزيون 
پرداخته اس��ت. چند ماه پیش ب��ود كه صادق 
كرمیار در مصاحبه اي از س��اخته ش��دن فیلم 
س��ینمايي »نامیرا« خبر داد، اما روز گذشته با 
انتش��ار يادداش��تي قضیه منتفي شدن ساخت 
فیلم س��ینمايي »نامیرا« را مطرح كرد، پیش از 
اين نیز وي از منتفي شدن تولید سريال »نامیرا« 
خبر داده بود. اين نويس��نده و كارگردان، درباره 
منتفي شدن يك باره ساخت »نامیرا« مي گويد: 
»نمي دانم چه كسي به سرمايه گذار توصیه كرده 
كه به يك باره آنها اعالم كرده اند نمي خواهند در 
اين پروژه حضور داشته باشند. با كنار كشیدن آنها 

ساخت فیلم سینمايي منتفي شده است.«
   ما استراتژي فرهنگي نداريم

ب��ه رغ��م اينك��ه در كش��ورمان بزرگ ترين و 
منظم تري��ن فعالیت هاي فرهنگ��ي براي زنده 
نگه داشتن فرهنگ عاشورا و ارج نهادن به قیام 
حسیني)ع( انجام مي شود، در سینما و تلويزيون 
ش��اهد كمترين حجم از تولیدات ب��ا موضوع 
زندگي و زمانه امام حسین)ع( هستیم. كرمیار 
در پاسخ به اين س��ؤال كه چطور با وجود اينكه 
امام حسین)ع( براي مردم ايران جايگاه ويژه اي 
دارد، هی��چ گاه در س��ینما و تلويزي��ون، اثري 
در خور جايگاه آن امام و قیام عاش��ورا ساخته 
نشده است، پاس��خ مي دهد: »چند دلیل براي 
اين اتفاق وجود دارد. اول اينكه يك نگاه خاص 
وجود دارد ك��ه نمي خواهد و اج��ازه نمي دهد 

درباره امام حس��ین)ع( با نگاه هاي ديگر اثري 
ساخته شود. اين نگاه مي خواهد ماجراي كربال 
و قیام امام حسین)ع( را آن طور كه دوست دارد 
روايت كند، پول و قدرت ه��م دارد. نگاه نامیرا 
به عاش��ورا و كربال نگاهي اس��ت كه بسیاري از 
بزرگان آن را قبول دارند، اما با وجود تأيید آنها 
هم نگذاشتند كار تولید شود و »نامیرا« را تحمل 
نكردند.« وي ادامه مي ده��د: »دلیل ديگر اين 
است كه متأسفانه افرادي وجود دارند كه فقط 
براي كاسبي وارد كار شده و كاسبانه براي امام 
حسین)ع( و كربال كار مي كنند و آن را محملي 
براي كس��ب و كار قرار داده اند. آنه��ا با قدرت 
در سوگواره ها وارد مي ش��وند، چون سودشان 
در آنجاس��ت.« كرمیار در ادامه تأكید مي كند: 
»دلیل ديگر اين است كه اساس��اً ما استراتژي 
فرهنگي و هنري نداريم كه بخواهیم بر اساس 
آن حركت كنیم. همه اتفاق ها را كساني تعیین 

مي كنند كه پول و قدرت دارند.« 
   در هيئت قيمه مي دهند اما كتاب نه!

آخرين فیلمي كه در سینما درباره قیام عاشورا 
ساخته شده است-»رستاخیز«- به دلیل وهن 
عاش��ورا، امكان پخش پیدا نمي كن��د. كرمیار 
با اش��اره به اين فیلم مي گويد: »جلوي اكران 
رس��تاخیز به دلیل نگاه متفاوتش به عاش��ورا 
گرفته ش��ده، وقتي اين فیلم اكران نمي ش��ود 
ساير كارگردان ها، مي ترس��ند كه كاري تولید 
كنند و فیلم شان توقیف شود براي همین است 
كه كار جدي درباره امام حس��ین)ع( س��اخته 
نمي ش��ود و باورهاي عوام زده درباره عاش��ورا 

وجود داشته باشد.«
كرمیار به »جوان« مي گويد: »تا حاال ديده ايد در 
هیئت هاي مذهبي به مردم كتاب بدهند؟ فقط 
قیمه مي دهند چون مي خواهند نگاه عوام زده به 
عاشورا باقي بماند. نمي خواهند حتي جوان هاي 

مذهبي و هیئتي كتاب بخوانند و رش��د فكري 
داشته باشند، چه برسد به جوان هايي كه اهل 

هیئت هم نیستند!« 
اين نويسنده و كارگردان در پاسخ به اين سؤال 
كه نپرداختن صحیح به ماجراي عاشورا مي تواند 
باعث وهن اين حركت بزرگ تاريخ شود، تصريح 
مي كند: »عوام زدگي عامل وهن دين و نعوذ باهلل 
وهن امام حسین)ع( مي شود. اين خطر وجود 

دارد و نتايج آن در آينده نشان داده مي شود.«
نويس��نده رمان »نامی��را« مي گوي��د: »وقتي 
نويسنده هاي دلسوز و توانا كه سابقه كار دارند به 
حاشیه رانده مي شوند و يكسري نويسنده سازي 
و كارگردان سازي مي كنند و آنها كتاب و فیلم 
مي سازند، نتیجه اش سكوالريزه كردن جامعه و 

تولید شیعه داعشي مي شود!« 
به رغم اينك��ه قرار ب��ود در تلويزيون س��ريال 
»نامیرا« بر اس��اس متن كتاب نامیرا س��اخته 
شود، اين قضیه منتفي شد. صادق كرمیار درباره 
اينكه چرا در تلويزيون كه س��ريال هاي ضعیف 
ساخته مي شود، بودجه اي براي ساخت سريال 
»نامیرا« در نظر گرفته نشده، توضیح مي دهد: 
»صداوسیما مشكلي با س��اخت سريال و دادن 
بودجه ب��راي تولی��د »نامیرا« ن��دارد ولي آنها 
مي گويند من نبايد كارگردان كار باشم و متن 

فیلمنامه »نامیرا« را ديگران بازنويسي كنند.«
   صداوس�يما »نامي�را« را ب�ه كرمي�ار 

نمي دهد
كرمیار در يادداش��تي كه به مناس��بت منتفي 
شدن س��اخت فیلم »نامیرا« منتشر كرده، به 
ممنوع الكاري هشت س��اله اش در صداوسیما 
اشاره كرده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه 
چرا با وجود تولید آث��اري مانند »خاطرات مرد 
ناتمام« اجازه ساخت س��ريال »نامیرا« به وي 
داده نشد، پاسخ مي دهد: »همه كارهايي كه من 
در صداوسیما انجام داده ام، چه فیلم ساخته يا 
سريال تولید كرده ام، صرفاً براي اين بود كه براي 
ساخت »نامیرا« تجربه فیلمسازي كسب كنم. 
براي اين بود كه بتوانم »نامیرا« را بسازم. متاسفم 
كه صداوسیما با همه س��رمايه گذاري هايي كه 
روي من انجام داد و گذاشت س��ريال بسازم و 

تجربه كسب كنم، نگذاشت نامیرا را بسازم.«
در سال هاي اخیر، نهاد هاي فرهنگي مانند اوج 
و حوزه هنري، عالوه بر ساخت فیلم سینمايي 
در تولید مجموعه ه��اي تلويزيوني نیز فعالیت 
كرده اند. صادق كرمیار درب��اره اينكه چرا براي 
ساخت فیلم و سريال »نامیرا« سراغ اين دو نهاد 
نرفته است، مي گويد: »با اوج مذاكراتي داشتم 
و آنها خیلي استقبال كردند، اما بعد از آن ديگر  
خبري نش��د ولی با حوزه هنري درباره ساخت 

فیلم هیچ صحبتي تا امروز نداشته ام.«
در زماني ك��ه تولید آث��ار ارزش��مند در حوزه 
فرهنگ ديني مي تواند مانعي در مس��یر ترويج 
انحرافات ديني باشد، س��نگ اندازي در مسیر 
تولید »نامیرا« نوعي بدس��لیقگي اس��ت. امید 
است با حل شدن مسئله س��رمايه گذاري براي 
تولید فیلم سینمايي و س��ريال »نامیرا« شاهد 
تولید يك اثر اقتباس��ي قوي ب��ا محوريت قیام 

عاشورا باشیم.

ناميرا«  گفت وگوي »جوان« با صادق كرميار نويسنده رمان »

 »ناميرا« قرباني 
نبود استراتژي فرهنگي شد
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دوستی كردن نيمی از خردمندى 

است.

    نويد پارسا
دبي�ر پنجمي�ن جش�ن هفت�ه هن�ر انق�اب در حالي 
اس�امي 14نام�زد اوليه كس�ب عن�وان »چهره س�ال 
هنر انق�اب« را اع�ام ك�رد كه تع�داد نويس�ندگان 
در اي�ن فهرس�ت بي�ش از هنرمن�دان ديگ�ر اس�ت!

 در لیست ارائه شده نامزدهاي اولیه براي كسب چهره هنر انقالب 
نام رضا امیرخاني به چشم مي خورد كه معیار انتخاب او اينگونه 
اعالم شده اس��ت: برنده جايزه يازدهمین دوره جايزه جالل در 
سال 9۷ براي نويس��ندگي رمان »رهش«، تاثیرگذاري ادبي و 
جذب حداكثري مخاطب. معیار انتخاب محمدعلي باشه آهنگر 
كارگردان فیلم سینمايي »س��رو زير آب« نیز نگاهي نو به دفاع 
مقدس و حضور اقلیت ها در جبهه عنوان شده است. هدايت اهلل 
بهبودي به دلیل برنده شدن در يازدهمین جايزه جالل در سال 
9۷ براي نويسندگي كتاب »الف- الم- خمیني« و مستندسازي 
از وقايع مهم تاريخ انقالب در اين لیس��ت قرار دارد.  اما ابراهیم 
حاتمي كیا براي فیلم س��ینمايي »به وقت شام« و پرداختن به 
موضوع مدافع��ان حرم و مبارزه با تروريس��م و توفیق در جذب 

مخاطب گسترده در لیست قرار دارد. 
 كوروش زارعي به دلیل كارگردان��ي نمايش »مثل ماهي در 
خاك« و اجرا در كنگره س��رداران ش��هید كرم��ان به عنوان 
پرمخاطب ترين نمايش سال، كارگرداني نمايش »خورشید 
از حلب طلوع مي كند« با بازي هنرمندان سوري و اجراي يك 
 ماه آن در كشور سوريه نامزد اين عنوان است.  معیار انتخاب 
محمدمهدي سیار خالق اش��عار و ترانه هاي انقالبي اين است 
كه آثار وي نسبتي نزديك با موضوعات روز انقالب اسالمي و 
دغدغه هاي مردم داشته و مورد اقبال مخاطبان است. همچنین 
پاسخگويي بهنگام و روزآمد به مسائل اجتماعي، خلق اشعار و 
ترانه هاي انقالبي، جلب اقبال عمومي در اشعار عاشقانه دلیل 
اين انتخاب است.  نیلوفر شادمهري نويسنده كتاب پرفروش 
و جريان ساز »خاطرات سفیر« با تیراژ بیش از 1۰۰هزار نسخه 

در يك سال نیز نامزد اين عنوان است. 
 نام مهناز فتاحي نويس��نده كتاب پرفروش و تحسین شده 
»فرنگیس« ك��ه مبین گوش��ه هايي مهم اما ديده نش��ده از 
مقاومت مردمي و نقش زنان در دوران دفاع مقدس است نیز 
در اين بین ديده مي شود. اما پیام فضلي نژاد مجري و سردبیر 
برنامه تلويزيوني »شوكران« در نقد و تبیین انديشه و گفتمان 
انقالب اسالمي كه در نظرس��نجي هاي رسانه ملي در مرتبه 
پربیننده ترين برنامه هاي گفت وگو محور قرار گرفت نیز نامزد 
اين عنوان است. معیار انتخاب محسن كاظمي نويسنده كتاب 
»نقاش��ي قهوه خانه« خاطرات مته��م دادگاه میكونوس كه 
درباره مهم ترين پرونده امنیتي و بین المللي 4۰ساله انقالب 

است نیز در اين لیست ديده مي شود.  
نام مس��عود نجابتي نیز به خاطر تاثیرگ��ذاري در عرصه هنر 
تجس��مي، جش��نواره ها و رويدادهاي بزرگ هنري، آموزش 
هنرمندان متعهد و جوان و واكنش به وقايع مهم جهان با نگاهي 
هنري، توجه به كادرسازي و آموزش گسترده هنرمندان متعهد 
و جوان، واكنش هنرمندانه، متعهدانه و بهنگام نسبت به وقايع 
جهان اسالم براي كسب اين عنوان به چشم مي خورد.  فاضل 
نظري براي دستیابي به آمار فروش بیش از 5۰۰هزار نسخه از 
مجموعه شعرهاي اين شاعر در سال 9۷ و جريان سازي سبكي 
در ش��عر معاصر و ترويج فرهنگ كتابخواني نامزد اين عنوان 
است. معیار انتخاب مهدي نقويان كارگردان مستندهاي »در 
برابر طوفان«، »خارج از ديد2« و »ايران 2۰«، مستندسازي و 
شناساندن افتخارات و دستاوردهاي انقالب اسالمي به شیوه اي 
نوين عنوان شده است. وحید يامین پور به خاطر اجراي برنامه 
»جهان آرا« در شبكه افق، گسترش گفتمان انقالب اسالمي در 
رسانه و بررسي و پرداخت به مسائل روز انقالب و چاپ كتاب 
پرمخاطب نخل و نارنج نامزد شده است. از میان اسامي نامبرده، 
پنج چهره به عنوان نامزدهاي نهايي كسب عنوان چهره سال 

9۷ هنر انقالب متعاقباً انتخاب و اعالم خواهد شد.

    نويد پارسا
ديروز درباره آخرين وضعیت عادل فردوسي پور در شبكه3 دو 

خبر از دو مرجع مخابره شد. 
ابتدا عبدالعلي علي عسگري در حاشیه جلس��ه هیئت دولت در 
پاسخ به سؤال يك خبرنگار از اين سخن گفت كه فردوسي پور در 
شبكه 3 مي ماند، از سويي ديگر ساعاتي بعد محمدحسین رنجبران 
مدير روابط عمومي صداوسیما جزئیات بیشتري در مورد تصمیم 
نهايي درباره عادل اعالم كرد: » تحوالتي ويژه در برنامه نود از سال 
آينده صورت خواهد گرفت و اين برنامه با گروهي جديد روي آنتن 
خواهد رفت اما در عین حال از ظرفیت هاي عادل فردوسي پور در 
برنامه هاي ديگر اس��تفاده خواهد شد. مسئوالن محترم شبكه 3 
بس��یار امیدوارند كه از ظرفیت آقاي فردوسي پور در جايگاه قائم 
مقامي شبكه ورزش اس��تفاده كنند و همچنان بر اين پیشنهاد 
پافشاري مي كنند. آقاي فردوس��ي پور از تهیه كنندگان قديمي 
و موفق رس��انه ملي در شبكه 3 سیما به ش��مار مي رود و اگر هم 
اين پیشنهاد را نپذيرد. مسئوالن شبكه 3 و كانال ورزش قطعا از 

وجودش در برنامه هاي ديگر استفاده خواهند كرد.«
اين اظهارنظرها آن هم دو روز مانده به پايان سال تا حدود زيادي 
نشان مي دهد مديران سیما تصمیم نهايي و قاطع درباره عادل 
فردوسي پور را گرفته اند و قرار است از توانمندي هاي او در پشت 

دوربین و در عرصه مديريت استفاده شود. 
دو روز پیش برخي رسانه ها اعالم كرده بودند كه فردوسي پور 
به عنوان گزينه نهايي قائم مقامي شبكه ورزش سیما انتخاب و 
حكم وي به زودي نیز منتشر خواهد شد. میثم فضلعلي مدير 

گروه ورزش ش��بكه 3 سیما روز يك ش��نبه به اين نكته اشاره 
كرده بود كه برنامه نود در سال 98 با تركیب و ساختار جديدي 
روي آنتن شبكه 3 خواهد رفت: »فردوسي پور فرزند رسانه ملي 
است و با تخصصي كه دارد مي تواند در سمت هاي جدي تر و با 
دست باز تر به تكثیر برنامه هاي تخصصي ورزشي بپردازد.« اما 
فردوسی پور در گفت و گو با ايرنا اعالم كرد كه پیشنهاد قائم مقامي 
شبكه ورزش را رد كرده است؛ »با توجه به انتشار برخي خبرها به 
اطالع مي رسانم كه اينجانب پیشنهاد ارائه شده در مورد پست قائم  
مقامي شبكه ورزش را رد كرده ام.« آنچه معلوم است اين است كه 
سال 98 براي عادل فردوسي پور مي تواند سال روشني باشد. قاتم 
مقامي شبكه ورزش براي او در صورت قبول اين مسئولیت از سوي 
وي فرصت تازه اي است تا با ايده پردازي و همفكري با مديران عرصه 
رسانه به تقويت و ارتقاي كیفیت اين شبكه كمك كند. او حاال با 
كوله باري از تجربه طي نزديك به دو دهه در رسانه ملي با بینندگان 

انبوه اندوخته مي تواند منشأ اثر باشد.

رئيس صداوسيما اعام كرد از وجود فردوسي پور استفاده خواهد شد

فرصت هاي پيش روي فردوسی پور در سال 98 و شبکه ورزش

تا ح��اال ديده اي��د در هيئت هاي 
مذهبي به مردم كتاب بدهند؟ فقط 
قيمه مي دهند چون مي خواهند 
ن��گاه ع��وام زده ب��ه عاش��ورا 
باقي بمان��د. نمي خواهند حتي 
جوان هاي مذهبي كتاب بخوانند

در 9 ماهه ابتدايي امسال 18 جشنواره در حوزه موسيقي مجوز گرفته اند

افزايش تعداد تك آهنگ و اجرا هاي صحنه اي در سال 97

    فرزين ماندگار
با وجود اينکه طي سال هاي اخير برخي جريان هاي سياسي 
مدام دم از بسته بودن فضاي كش�ور براي برگزاري كنسرت 
زده اند تا ذهن مردم را از مس�ائل اصلي منح�رف كنند، آمار 
9 ماهه اول سال 97 نش�ان مي دهد فقط در همين مدت براي 
۵48 آلبوم موسيقي مجوز صادر شده و 2هزار و 178 عنوان 
اجراي صحنه اي با ۳هزار و 894 بار اجرا مجوز گرفته اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي دفتر موسیقي، طبق 
آمار مجوز هاي صادر شده موس��یقي در سال 139۷ )9 ماهه اول 
فروردين تا پايان پايیز( فقط در 9 ماهه ابتدايي سال جاري 548 

آلبوم موسیقي مجوز اجرا گرفته اند. 
با توجه به اينكه آمار سه ماهه پاياني س��ال 9۷ از استان ها هنوز 
تكمیل نشده، گزارش آماري مجوز هاي صادر شده براي موسیقي 

در سال 9۷ از ابتداي فروردين تا پايان آذرماه اعالم شده است. 
بر اساس اين گزارش در 9 ماهه سال 9۷ تعداد 2هزار و 1۷8 عنوان 

اجراي صحنه اي با 3هزار و 894 بار اجرا مجوز گرفته است. 
در اين دوره 548 آلبوم موس��یقي، 2۰ آلبوم تصويري موسیقي، 
324 نماهنگ و ۷3 كتاب گويا مجوز دريافت كرده اند و براي 2هزار 
و46۰ تك آهنگ، 141 اس��توديوي صدابرداري و مركز تولید و 
تكثیر آثار صوتي و تصويري مجوز صادر شده و 19هزار و 623 شعر 

از دفتر موسیقي براي اجرا يا انتشار مجوز گرفته است. 
همچنین اين دوره 18 جشنواره در حوزه موسیقي از دفتر موسیقي 

معاونت هنري مجوز گرفته است. 
در مقايس��ه آمار دوره 9 ماهه س��ال 9۷ با دوره مشابه سال 96، 
مجوز تك آهنگ رش��د قابل توجه نزديك به دو برابري )رش��د 
94 درصد( را نشان مي دهد. اجرا هاي صحنه اي 54درصد، شعر 
15/5درصد، اس��توديو صدابرداري و مراكز تولی��د و تكثیر آثار 
صوتي 12/8 درصد و نماهنگ 2۰ درصد و جشنواره 28/5 درصد 
افزايش داشته و تعداد آلبوم هاي موسیقي و كتاب گويا نسبت به 

دوره مشابه سال قبل كاهش داشته است. 
با توجه به جريان موسیقي و موضوع اقتصاد موسیقي، در سال هاي 
اخیر انتش��ار آلبوم هاي موس��یقي كمتر مورد توجه مؤسسات و 

مراكز قرار مي گیرد. 
در 9 ماهه )ابتداي فروردين تا پايان آذرماه( س��ال 1396، براي 
هزار و 42۰ عنوان اجراي صحنه اي با تعداد 2هزار و 68۰ بار اجرا، 
545 آلبوم موس��یقي، 3۰ آلبوم تصويري موسیقي، هزار و 268 
تك آهن��گ، 2۷۰ نماهنگ، 191 كتاب گويا، 125 اس��توديوي 
صدابرداري و مركز تولید و تكثیر آثار صوتي، 16هزار و 989 شعر 

و 14جشنواره مجوز صادر شده است.

 وزارت ارشاد تکليف افزايش
 قيمت بليت سينما را روشن مي كند

س�خنگوي ش�وراي صنفي نماي�ش مدع�ي ش�د وزارت ارش�اد آخرين 
تصميم گيري ها براي افزايش يا تغيير قيمت بليت سينما را اتخاذ خواهد كرد. 
غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش درباره مصوبات جديد اين شورا، 
گفت: در اين جلسه درباره افزايش قیمت بلیت س��ینماها، بحث و تبادل نظر شد. 
برخي از اعضا با توجه به افزايش هزينه هاي نگهداري سالن هاي سینما و گران شدن 
ساير اجناس، پیش��نهاد افزايش قیمت بلیت براي س��ال 98 را ارائه كردند. برخي 
ديگر هم با بیان اين مطلب كه افزايش قیمت با توجه به تورم هاي اخیر باعث ريزش 
مخاطب مي شود، مخالفت خود را اعالم كردند. وي افزود: پس از چند ساعت بحث و 
تبادل نظر راجع به قیمت بلیت ها، به اين جمع بندي رسیديم كه مباحث پیشنهادي 
آماده و مقرر شد، آخرين تصمیم درباره قیمت بلیت  سینماها براي سال 98 توسط 
وزارت ارشاد اتخاذ ش��ود. فرجي همچنین درباره آخرين تصمیم ها براي تعطیلي 
سینماها به مناسبت چهارشنبه سوري اظهار كرد: تعطیلي براي چهارشنبه سوري 
نداريم اما صاحبان سینما در هر منطقه مي توانند بر اساس شرايط منطقه و تشخیص 

خود براي حفظ آرامش و امنیت سالن هاي سینما تصمیمات الزم را بگیرند.

نويسندگان، پيشتاز نامزدهاي »چهره سال هنر انقاب«
حاتمي كيا و رضا اميرخاني در ليست چهره سال هنر انقاب قرار دارند

 6هزار صندلي تازه
براي مخاطبان نوروزي سينما

با همت موسسه سينماشهر در كمك به احداث، بازسازي و 
نوسازي سالن هاي سينمايي 47سالن طي ماه هاي گذشته 
به مجموعه ظرفيت اكران سينماي ايران افزوده شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، بر اساس اين گزارش، سینما 
مركزي ايذه يك سالن، سینما شهر آفتاب قم سه سالن، سینما 
هنر شهر آفتاب شیراز يك سالن، س��ینما ايران مال 12سالن، 
س��ینما داريوش بجنورد يك س��الن، س��ینما ويالژتوريس��ت 
مشهد11سالن، سینما آس��تارا تهران سه سالن، سینما ساحل 
اصفهان 9 سالن، سینما فلسطین بروجرد با دو سالن و سینما اكو 
مال مشكین دشت كرج شش سالن در نوروز اولین اكران عید را 
تجربه مي كنند. در مجموع تعداد 6هزار و۷85 صندلي در نوروز 
امسال )1398( در كشور میزبان حضور عالقه مندان براي نمايش 

فیلم هاي نوروزي است. 
......................................................................................................................

راه اندازي مركز نوآوري و شتاب دهي 
سينماي ايران

بنياد س�ينمايي فارابي و معاونت علمي و فناوري رياس�ت 
جمه�وري با امض�اي تفاهمنامه اي ب�راي راه ان�دازي مركز 
نوآوري و ش�تاب دهي در س�ينماي اي�ران تواف�ق كردند. 
آيین امضاي تفاهمنامه راه اندازي مركز نوآوري و ش��تاب دهي 
س��ینماي ايران میان ستاد فرهنگ س��ازي اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمي و بنیاد س��ینمايي فارابي با حضور علیرضا تابش 
رئیس بنیاد و پرويز كرمي مشاور مديريت معاونت علمي فناوري 
رياس��ت جمهوري و عبدالحسین عبدالحس��ني مدير شركت 

دانش بنیان »ديرين ديرين« برگزار شد. 
در اين آيین تابش با اشاره به اينكه از دو سال پیش طرح جامع 
سینماي ايران با چش��م انداز 1۰ ساله در اقس��ام و موضوعات 
مختلف در حال اجراست، اظهار داشت: يكي از 1۰راهبرد اساسي 
اين طرح نهضت تولید محتوا با توجه ويژه به بازارهاي داخلي و 
جهاني اس��ت. موضوع مهم در تولید محتوا اين است كه سینما 
در همه شیوه ها، اقسام و فرآيندها جديد شود. امیدواريم ايجاد 
نوآوري و شتاب دهي سینماي ايران مسیر رسیدن به هدف ها را 

سرعت بخشد. 
وي افزود: بنیاد س��ینمايي فارابي قصد بازگشايي مركز جديد 
براي وسايل سخت افزاري ندارد، بر همین اساس با امضاي اين 
نوع تفاهمنامه ها به س��مت صنايع خ��الق هنرهاي تصويري و 

سینمايي مي رويم.
......................................................................................................................

پخش »دورهمي« در نوروز 98 
همزمان با فرارسيدن عيد نوروز، 
روزه�ا و س�اعت پخ�ش برنامه 
»دورهم�ي« مش�خص ش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
همزمان با ايام نوروز و آغاز پخش 
س��ري جديد »دورهم��ي«، اين 
برنامه از هشتم فروردين ماه روي 
آنتن مي رود و پس از آن در روزهاي نهم، پانزدهم، شانزدهم اين 

ماه پخش مي شود. 
گفتني است برنامه تلويزيوني »دورهمي« با دكوري متفاوت با 
اجراي مهران مديري و با نگاه كلي به خانواده هاي ايراني، روزهاي 

پنج شنبه و جمعه ساعت 23 پخش مي شود. 
......................................................................................................................

 طرح رتبه بندي روزنامه ها 
در سال جديد انجام مي شود

ط�رح رتبه بن�دي روزنامه ه�اي سراس�ري و منطق�ه اي، 
مي ش�ود.  انج�ام   98 س�ال  در  محل�ي  و  اس�تاني 
اداره كل مطبوعات و خبرگزاري ه��اي داخلي در اطالعیه اي با 
اعالم اينكه اج��راي طرح رتبه بندي روزنامه ها در س��ال 98 در 
دس��تور كار اين اداره كل قرار گرفته اس��ت، از مديران مسئول 
روزنامه ها و صاحبنظران درخواست كرد نقطه نظرات كارشناسي 
خود را در خصوص شیوه نامه رتبه بندي روزنامه ها كه در وبگاه 
معاونت مطبوعاتي منتشر شده است، اعالم نمايند. براساس اعالم 
اداره  كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي نظرات همكاران و 
مديران رسانه اي در خصوص ش��اخص هاي رتبه بندي و فرايند 
 محاس��به رتبه روزنامه ها تا پايان ارديبهش��ت ماه 98 از طريق

 سامانه جامع رسانه  دريافت خواهد شد.

مصطفي  محمدي     ديده بان

    سینمـا


