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   محمدصادق عابديني
نمايش »نامي�را« به نويس�ندگي و كارگرداني 
اميرحس�ين ش�فيعي در پايان سي وهفتمين 
جشنواره تئاتر فجر توانست مقام نمايش برتر 
اين دوره از جشنواره را به دست آورد؛ نمايشي 
كه در اجرا هم با اس�تقبال خوبي روبه رو شد. 
ناميرا نگاهي به ش�هداي مدافع حرم و جريان 
تكفيري داعش دارد. ش�فيعي در گفت وگو با 
»جوان« درباره ناميرا و تولي�د آثار با موضوع 
ش�هداي مدافع حرم توضيحاتي داده اس�ت. 
نام »ناميرا« براي دوستداران ادبيات، 
يادآور رماني با همين نام نوشته صادق 
كرميار است، بين نمايش »ناميرا« و آن 

رمان قرابتي وجود دارد؟
خیر، واقعیت اين است كه صرفا يك تشابه اسمي 
رخ داده است. بايد اعتراف كنم كه كتاب »نامیرا« 
را نخوانده ام. اولین بار زماني كه طرح نمايشنامه 
»نامیرا« را براي يكي از دوستان رسانه اي مطرح 
كردم، او به من گفت كتابي به نام »نامیرا« وجود 
دارد. علت انتخاب اين نام براي نمايش هم اس��م 
دختر شهید مدافع حرم نمايش بود كه »نامیرا« 
نام داشت. از سوي ديگر هم »نامیرا« اداي ديني 
است به شهداي مدافع حرم و اينكه آنها همیشه 

زنده و مانا هستند. 
پرداختن به ش�هداي مداف�ع حرم در 
تئاتر سابقه طوالني ندارد، براي همين 
هنوز مي شود به عنوان سوژه اي بكر به 
آن نگاه كرد. شهداي مدافع حرم از كجا 

وارد ادبيات نمايشي ما شدند؟
من اين را براي خودم افتخار مي دانم كه اولین كار 
فرهنگي را در حوزه مدافعان ح��رم انجام داده ام. 
چند سال پیش كه هنوز درباره شهداي مدافع حرم 
صحبتي نمي شد، پاي تلويزيون بودم كه خبري 
مبني بر شهادت يك ايراني در سوريه منتشر شد؛ 
فردي كه حتي نزديكانش نمي دانس��تند وي در 
كجا به شهادت رسیده اس��ت. همان جا موضوع 
به ذهنم رس��ید و آن را با ترس و لرز به س��ازمان 
فرهنگي- هنري بردم، چون آن زمان هنوز مسئله 
شهداي مدافع حرم جنبه امنیتي داشت. سازمان 
فرهنگي- هنري هم ابتدا ش��ك داشت كه به اين 
موضوع ورود پیدا كند اما قبول كردند و در قالب 
سوگواره »خمسه«، پنج كار با محوريت شهداي 
مدافع حرم اجرا شد. »خمسه« باعث شد تا با چند 
ش��هید مدافع حرم از جمله شهید عبداهلل باقري 

آشنا شوم؛ شهیدي كه هم اكنون دخترش در حوزه 
فیلمسازي فعالیت دارد. همین آشنايي عاملي شد 

كه طرح نمايش نامیرا در ذهنم شكل بگیرد. 
ناميرا به جري�ان تكفيري ه�م نگاه 
جدي دارد، چطور مي شود خطر تفكر 
تكفيري ه�ا را در تئاتر به تماش�اگر 

نشان داد؟
 براي اينك��ه ارزش كار قهرمانان وطن را نش��ان 
دهی��م بايد به خوبي دش��من را معرف��ي كنیم. 
بايد به مخاطب نش��ان دهیم ك��ه تكفیري ها از 
كجا آمده اند، فكرشان چیست و از كجا حمايت 
مي شوند. براي نگارش نمايشنامه نامیرا مدت ها 
اخبار سوريه را دنبال مي كردم و در نمايش نقش 
آل سعود را در حمايت از داعش پررنگ نشان دادم. 
در كنار آن نقش»غرب« به عنوان ابرقدرتي كه در 
پشت پرده از داعش حمايت مي كند، نمايش داده 
شده است. به نظرم اين مهم است كه بتوانیم به 
اينكه شهداي مدافع حرم خطر را تشخیص داده 
و آگاهانه در مقابل خطر ق��رار گرفته اند اهمیت 
دهیم. بايد نش��ان دهیم چه كسي خطر داعش 
را فهمید و جلوي آن ايستاد. اگر شهداي مدافع 
حرم نبودند، اكنون خطر داعش در كشورمان بود 
و شايد به جاي س��وريه مجبور بوديم در داخل 

شهرهايمان با آنها بجنگیم. 
هركسي صالحيت اين را دارد كه درباره 

شهداي مدافع حرم كار كند؟
به نظرم كسي كه مي خواهد درباره شهداي مدافع 
حرم كار كند بايد با اعتقاد قلبي وارد ش��ود. من 
مي گويم همان طور كه يك مدافع حرم به عنوان 
سرباز وطن در خارج از مرزها از امنیت ما پاسداري 
مي كند، من هم به عنوان يك سرباز فرهنگي بايد 
زحمات آنها را در آثارم به تماشاگران انتقال دهم. 
چط�ور بايد به ش�هداي مداف�ع حرم 
پرداخت اما ش�عاري كار نكرد و در دام  

شعار زدگي نيفتاد؟

سؤال خوبي بود. مادامي كه نهادهاي فرهنگي 
ثروتمند كشورمان مي خواهند با پول با هنرمند 
معامله كنن��د، همین اتفاقات ش��عاري خواهد 
افتاد. هنرمند بدون اعتقاد قلب��ي اگر كار كند 
نتیجه اش مي شود شعار دادن ولي مي بینیم كه 
فالن نهاد حاضر اس��ت پول بدهد تا شعار داده 
ش��ود و در آخر فالن مدير از ديدن آن شعارها 
راضي شود. برخي از مس��ئوالن فرهنگي ما هم 
همین شعار ها را مي خواهند و مردم و مخاطب 
برايشان اهمیت ندارد. تا وقتي شعارزدگي باشد 

كار خوبي تولید نمي شود. 
چ�ه كار كردي�د ك�ه ناميرا ب�ه ورطه 

شعارزدگي نيفتد؟
من مخاطبم را مردم قرار دادم؛ مردمي از نس��ل 
جديد كه ش��عارزدگي را ب��اور ندارد. آنها قش��ر 
خاكستري هستند؛ كساني كه شايد در مرحله اول 
شهداي مدافع حرم را نشناسند و حتي شايعه پول 
گرفتن مدافعان حرم را هم باور داشته باشند. ما در 
اجراي نامیرا مخاطباني داشتیم كه حتي اعتقادي 
به حجاب نداشتند و روسري از سرشان افتاده بود 
اما به خاطر مدافعان حرم در گوش��ه اي نشس��ته 
بودند و گريه مي كردند. جوان امروز دوست ندارد 
نصحیت بشنود و كار دم دستي ببیند. براي همین 
خیلي از آثار دفاع مقدس��ي و ديالوگ هايي را كه 
مدام در اين كارها تكرار شده اند، دوست ندارد. من 
در »نامیرا« سراغ نور و حركت و موسیقي رفتم. كار 
از جايي شروع مي شود كه مخاطب فكرش را هم 
نمي كرد. مهمانان خارجي جشنواره فكر مي كردند 

»نامیرا« يك كار كالسیك است نه خیاباني. 
يعن�ي اي�ن ش�عارزدگي و كاره�اي 
دم دستي باعث پس زدن اثر از سوي 

مخاطب مي شود؟!
بچه كه بودم خانه مان نزديك مسجد بود، آن زمان هر 
وقت مي خواستند به فرهنگ دفاع مقدس بپردازند، 
تانك و توپ و تفكر مي آوردند مي گذاشتند در مسجد 
و نمايش��گاه مي زدند و در آخر س��ر مي گفتند كار 
فرهنگي درباره دفاع مقدس انجام داده ايم. در صورتي 
كه نشان دادن تیر و تفنگ و انفجار براي اينكه نشان 
دهیم شهداي ما براي چه شهید شدند، كافي نیست. 
يكي از داليلي كه نسل جديد جامعه با بعضي از اين 
مفاهیم فاصل��ه دارد همین اس��ت. مي خواهند كار 
براي اهداف نظام تولید كنند، اما خالقیت ندارند و به 
مخاطب توجه نمي كنند. در حالي كه هنر همیشه با 

خالقیت همراه است. 
نهاد هاي فرهنگي پ�ول را به هنرمند 
مي دهند كه كار ارزش�ي و ارزش�مند 
توليد كند، اما در نهايت كار شعار زده 

مي شود، اينجا مقصر كيست؟
من اگر مسئولیتي داشتم به نوبه خودم دستور 
مي دادم همه نهاد هايي كه پول مي دهند تا كار 
سفارشي تولید شود، تعطیل شود. مگر هنرمندان 
مثل رسول مالقلي پور و ابراهیم حاتمي كیا با پول 
گرفتن از نهاد ها مالقلي پور و حاتمي كیا شدند؟ 
مشكل اين است كه سال هاست پشتوانه سازي 
براي هنرمندان شاخص اين عرصه نكرده ايم. به 
جاي آن پول مي دهند به هنرمندي كه باوري به 
كار ارزشي ندارد و آنها هم از نهادها پول مي گیرند 
و كاري تحويل مي دهند كه براي مخاطب هیچ 

ارزشي ندارد.

گفت وگوي »جوان« با كارگردان نمايش تحسين شده »ناميرا«

 سرباز فرهنگي بايد ارزش كار
سرباز نظامی را در هنر جلوه دهد
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دنياى حرام چون مار سّمی است، 

پوست آن نرم ولی سّم كشنده در 

درون دارد، نادان فريب خورده به 

آن می گرايد و هوشمند عاقل از 

آن دورى گزيند.

     فرزين ماندگار
تجلي اراده ملي نام جايزه اي است كه پس از فروكش كردن 
تب جشنواره فیلم فجر در قالب يك مراسم برگزار مي شود 
و در آن سازمان ها و نهادهاي كالن مديريتي با بررسي آثار 
جشنواره فجر نس��بت آن با دغدغه هاي س��ازماني خود را 

سنجیده و ارزشگذاري مي كنند. 
اين رويداد دوشنبه شب برندگان خود را شناخت و درباره 
كیفیت جوايز آن توجه به چند نكته ضروري به نظر مي رسد. 
اول اينكه خوب است »تجلي اراده ملي« صرفا به تشويق آثار 
محدود نباشد و اين رويداد در صورت مغايرت با دغدغه هاي 
كالن و تشخیص در اين باره كه آثار ممكن است بر جامعه و 
تماشاگران تاثیرگذاري منفي داشته باشد هم نظر بدهند. 

در واقع ارزشگذاري فیلم ها به نقاط مثبت خالصه نشود. 
اما واضح است كه اين ارزش��گذاري ها بايد از سوي افرادي 
انجام شود كه درك درستي از هنر و رسانه دارند و اگر قرار 
باشد نظرات سازمان ها و نهادهاي مختلف درباره آثار بدون 
در نظر گرفتن سويه هاي روانشناس��انه دقیق و ظرافت ها 
در درك رس��انه صورت بگی��رد به طور قط��ع كارايي خود 
را از دس��ت مي دهد. نكته مثبتي كه درب��اره جايزه تجلي 
اراده ملي به آثار س��ینمايي وجود دارد اين اس��ت كه اين 
رويداد تا حدودي مي تواند حلقه مفقوده اي را كه بايد میان 
دستگاه ها و سینماگران وجود داشته باشد ايجاد كرده و به 
اتصال سینما با سازمان ها براي قوت بخشیدن به محتواي 

آثار كمك مي كند. 
جوايز اين رويداد به اين صورت به سازندگان آثار اهدا شده 
است: هیئت داوران س��ازمان محیط زيست تنديس تجلي 
اراده ملي به دلیل بیان داستان زندگي مسالمت آمیز و صلح 
جويانه يك انسان با محیط اطرافش و بهره مندي از مواهب 
طبیعي و حفظ حرمت زندگي و طبیع��ت، به آرش الهوتي 
كارگردان و علیرضا قاس��م خان تهیه كننده فیلم »روزهاي 
نارنجي« اهدا شد. س��عید ملكان تهیه كننده و بهرام توكلي 
كارگردان فیلم »غالمرضا تختي« نیز بدون هیچ توضیحي 
جايزه بخش تجلي اراده ملي را دريافت كردند. تنديس تجلي 
اراده ملي براي توجه به محافظت و تغذيه به گونه  در معرض 
خطر »گاندو« - تمساِح پوزه كوتاه يا نوعي كروكوديل بومي 
ايران و پاكس��تان - و توجه درست به فقر و محرومیت مردم 
استان سیستان و بلوچستان، به نرگس آبیار و محمدحسین 

قاسمي براي فیلم »شبي كه ماه كامل شد« اهدا شد. 
هیئت داوران فراكسیون جوانان دو فیلم را شايسته دريافت 
تنديس تجلي اراده ملي دانس��ت كه نخس��تین تنديس را 

به مهدي جعف��ري كارگردان فیلم » 23 نف��ر« اهدا كرد با 
اين مضمون »خوش به ح��ال مملكتي ك��ه جواناني مثل 

شما دارد«. 
همچنین تنديس تجلي اراده ملي به بابك بهداد تهیه كننده 
و كارگردان مس��تند »بهارس��تان خانه مل��ت« اهدا و اين 
توضیح خوانده ش��د كه »بهارس��تان صرفا نام يك میدان 

نیست، تاريخچه تجلي اراده ملي است.«
به خاطر روايتگري جذاب از نقض آشكار موازين حقوق بشر 
رژيم بعث، مجتبي فرآورده تهیه كننده »23 نفر« نخستین 
تنديس اين بخش را گرفت. محمدحسین قاسمي تهیه كننده 
»شبي كه ماه كامل شد« نیز دومین تنديس را براي به تصوير 
كشیدن نقض آشكار حقوق بشر توسط گروه هاي تكفیري و 

تصوير حقوق كودك توسط مادر ايراني گرفت. 
تنديس تجل��ي اراده ملي ديگ��ر نیز به خاط��ر پرداختن به 
موضوع تروريسم به عنوان مصداق نقض فاحش حقوق بشر به 
سیدمحمود رضوي تهیه كننده »ماجراي نیمروز، رد خون« 
اهدا ش��د. هیئت داوران معاونت فرهنگي قوه قضائیه نیز به 
دو فیلم تنديس تجلي اراده ملي را داد. نخستین تنديس به 
فردين خلعتبري و يلدا جبلي براي »جمش��یديه« به دلیل 
تبیین يكي از موضوعات اصلي آسیب هاي اجتماعي، ضرورت 
كنترل خشم به همراه ترويج مفهوم بخشايش و گذشت داده 
شد. هیئت داوران مجمع جهاني اهل بیت تنديس تجلي اراده 
ملي را به س��یاوش حقیقي تهیه كننده و مرتضي علي عباس 
میرزايي كارگردان »خون خدا« براي ابراز ارادت به ساحت امام 
حسین)ع( و توجه به مفهوم توبه و گذشت و پرداخت هنري به 

حقیقت سفینه النجاه بودن امام حسین)ع( داد. 
همچنین براي گرفتن تنديس در اين بخش نام محمدحسین 
مهدويان كارگردان و سیدمحمود رضوي تهیه كننده »ماجراي 
نیمروز، رد خون« نیز اعالم شد كه بهنوش طباطبايي نیز به 

عنوان بازيگر اصلي اين فیلم روي سن رفت.

در حال�ي ك�ه حداقل س�ه فيل�م ش�اخص جش�نواره فجر 
س�ي وهفتم زمان�ي ب�االي 1۲۰دقيق�ه دارند، س�ينماداران 
اكران فيلم هايي با اي�ن زمان را مقرون ب�ه صرفه نمي دانند. 
به گزارش مهر، جش��نواره س��ي وهفتم فیلم فجر را در قیاس با 
دوره هاي اخیر اين رويداد مي توان ركورددار فیلم هايي با زمان باال 
دانست، هرچند تصور غالب در سینماي ايران چنین بوده و است 
كه فیلم هاي سینمايي بايد در زمان 9۰دقیقه اي تولید شوند اما 
در اين دوره از جشنواره شاهد فیلم هايي با زمان بیش از دو ساعت 
بوديم كه اتفاقا جزو آثار پرمخاطب و شاخص جشنواره هم بودند. 
فیلم سینمايي »شبي كه ماه كامل ش��د« ساخته نرگس آبیار با 
14۰دقیقه، »ماجراي نیمروز، رد خون« س��اخته محمدحسین 
مهدويان با 14۰دقیقه و »متري ش��یش و نیم« س��اخته سعید 
روستايي با 13۰دقیقه فیلم هاي پرسروصداي جشنواره سي وهفتم 
بودند كه از میان آنها اكران آخري به جهت دريافت سیمرغ بهترين 
فیلم از نگاه تماش��اگران، براي نوروز 98 قطعي شده است. اينها 
فیلم هايي هستند كه به نظر مي رسد قاعده »زمان استاندارد فیلم 

در سینماي ايران« را به چالش كشیده اند. 
نرگس آبیار كارگردان »ش��بي كه ماه كامل ش��د« در نشس��ت 
رسانه اي اين فیلم پس از نمايش در سالن رسانه ها درباره زمان اين 
اثر گفت: »نمي توان چنین فیلم هايي را در 9۰دقیقه روايت كرد، 
ضمن اينكه كم كم بايد از فیلم هاي 9۰دقیقه اي عبور و قبول كنیم 
كه مي شود آثاري را در دو ساعت هم تولید كرد.« اما فارغ از قبول يا 
رد مخاطبان، سینماي ايران به ويژه در چرخه اكران عمومي چقدر 

از نظر زيرساختي آماده قبول اين گزاره است؟

جالب اس��ت بدانید اين س��ه فیلم تنها فیلم هايي نیستند كه 
زمان  اس��تاندارد 9۰دقیقه را ب��ه چالش كش��یده و در زماني 
طوالني تر تولید شده اند، براي مثال فیلم سینمايي »معكوس« 
با 1۰2دقیق��ه، »روزهاي نارنجي« با 1۰2دقیقه، »س��ونامي« 
با 1۰5دقیقه، »درخونگاه« با 1۰۷دقیقه، »س��مفوني نهم« با 
1۰5دقیقه، »23 نفر« با 11۰دقیقه و »جمشیديه« با 1۰6دقیقه 

از اين دسته از آثار بودند. 
با وجود اين موارد اما نكته  مهم اين است كه اين آثار با زمان روايتي 
باالي 12۰دقیق��ه، كار جدول بندي اكران را براي س��ینماداران 
سخت مي كنند، به طوري كه اين امر باعث مي شود آنها سانس هاي 
2/5ساعته براي چنین فیلم هايي تعريف كنند؛ امري كه به لحاظ 
اقتصادي براي س��ینماداران مقرون به صرفه نیس��ت چراكه در 
نهايت آنها يك يا دو سانس نمايش را در برنامه روزانه خود از دست 
مي دهند و همین موضوع باعث مي شود آنها نسبت به اكران چنین 

فیلم هايي تمايل نداشته باشند.

سينمادارها تمايلی براى اكران فيلم هاى بلند ندارند

چالش »1۲۰ دقيقه اي ها« در اكران 98

براي اينكه ارزش كار قهرمانان 
وط��ن را نش��ان دهي��م باي��د 
ب��ه خوب��ي دش��من را معرفي 
كنيم. باي��د به مخاطب نش��ان 
دهي��م ك��ه تكفيري ه��ا از كجا 
آمده ان��د و فكرش��ان چيس��ت

برگزاري يازدهمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران

كمپاني هاي خارجي براي ساخت انيميشن مشترك به ايران مي آيند

محمدرضا كريمي صارمي دبير يازدهمين جشنواره بين المللي 
پويانمايي تهران از حضور كمپاني هاي خارجي در اين جشنواره 
براي توليد مشترك آثار انيميشن با شركت هاي ايراني خبر داد. 
كريمي صارمي در نشس��ت رسانه اي جش��نواره پويانمايي تهران 
با اش��اره به حضور كمپاني هاي انیمیشن سازي خارجي در ايران، 
هدف آنها را از حضور در ايران مذاكره با ش��ركت هاي ايراني براي 
تولید آثار مش��ترك بیان كرد و گفت: »امروزه بی��ش از 15فیلم 
سینمايي به صورت مشاركتي تولید مي ش��ود و هر روز تعداد آنها 
افزايش مي يابد. امروزه با توجه به اين ش��رايط اقتصادي بهترين 
فرصت است كه نیروهاي كارآمد در تولید مشترك شركت كنند. 
خیلي افتخار بزرگي است كه در جامعه انیمیشن تكنیكال بودن ما 
را در دنیا پذيرفته اند، شايد در سینماي زنده در حال حاضر 15فیلم 

مشاركتي نداشته باشیم.«
وي با اش��اره به برگزاري همزمان جش��نواره در 31 اس��تان كشور 
گفت: »بس��ته هاي فیلم براي كودكان را آم��اده كرده ايم كه طبق 

برنامه ريزي هاي انجام شده فیلم هايي به صورت رايگان صبح ها براي 
مدارس و بعدازظهرها براي هنرستان ها به نمايش در مي آيد.«

دبیر جش��نواره پويانمايي تهران با اش��اره به تمام شدن داوري هاي 
بخش داخل��ي بیان كرد: »داوري ش��ش بخش ك��ه آخرين بخش، 
سینماي ايران بود انجام شده و ما آماده هستیم از 1۰صبح روز جمعه 
كه داوران خارجي وارد ايران مي ش��وند، داوري بخش بین الملل را 
شروع كنیم و امیدوار هستیم داوري بخش بین الملل سه شنبه 14 

اسفند تمام شود.« 
كريمي صارمي درباره بخش پیچینگ توضیح داد: »ما بخش پیچینگ 
را در جش��نواره امس��ال داريم كه معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري و ح��وزه  هنري با ما در برگ��زاري آن همكاري مي كنند و 
فرصتي اس��ت كه تولیدكنندگان داخلي ح��دود 1۷پروژه را عرضه 
 كنند.« حس��ین رباني غريبي رئیس جش��نواره، درباره تفاوت هاي 
اين جشنواره با ساير جشنواره هاي هنري گفت: »ماهیت جشنواره 
پويانمايي با ديگر جشنواره هاي سینمايي بسیار متفاوت است، اين 
جشنواره به نوعي گردهمايي جامعه فعاالن انیمیشن، فرصتي براي 
گفتمان اين جامعه، كشف ظرفیت هاي موجود، جذب نیروي انساني 

و شكل گیري تولیدات مشاركتي است.«
رباني غريبي به تولید انیمیشن ايراني پرداخت و گفت: »براي پیشرفت 
در اين حوزه، نیازمنديم دولت در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري 
كند. حوزه آموزش هاي حرف��ه اي نیازمند بازنگ��ري و تعدد مراكز 
خصوصي آموزشي هس��تند. در عین حال آموزشگاه هاي خصوصي 
زيادي وارد اين حرفه ش��ده اند، همچنین تكنولوژي ها در اين حوزه 

نیازمند پیشرفت هستند.«

     خبر

مدير شبكه قرآن:

 هدف طرح قرآني 145۲
 تحقق 1۰ميليون حافظ قرآن است

مدي�ر ش�بكه ق�رآن ب�ا اش�اره ب�ه جزئي�ات ط�رح قرآن�ي 145۲، 
ه�دف اصل�ي بلندم�دت اي�ن ط�رح را تحق�ق منوي�ات رهب�ر معظ�م 
انق�الب مبن�ي ب�ر داش�تن 1۰ميلي�ون حاف�ظ ق�رآن عن�وان ك�رد. 
به گزارش »جوان« محس��ن عرفات��ي در نشس��ت خبري اختتامی��ه برنامه 
تلويزيوني طرح ملي حفظ قرآن كريم  بش��ارت 1452 ضمن تبريك میالد با 
سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( گفت: هر ساله اين طرح يك  سوره از قرآن را 
رويكرد اصلي خود قرار مي داد، از اين رو با گذشت هر سال اين طرح گسترده تر 

اجرا شد و حاال راديو و تلويزيون نیز در اين طرح فعال هستند. 
عرفاتي اظهار داشت: طرح بشارت1452 از ابتداي سال شروع شده اما امسال 
داراي تفاوت هايي شد كه اين طرح در سال 9۷ سه بار به عنوان يك طرح فراگیر 
اجرا شد. وي با تأكید بر اينكه رهبر معظم انقالب خواستند هدف طوالني مدتي 
را دنبال كنیم كه 1۰میلیون حافظ قرآن در ايران داشته باشیم و جزء سي براي 
شروع اين طرح تعیین شد، كشف استعدادها را از ديگر اهداف اين طرح دانست 
كه به دنبال آن بسیاري از نخبگان قرآني از طرح  بشارت انتخاب شدند. در سال 
آينده ساختار برنامه هاي طرح بشارت تغییر كرده و خالقیت بیشتري خواهد 
داشت تا پربیننده تر نیز شود. عرفاتي با اشاره به اينكه در سال 9۷ اپلیكیشني 
براي اين طرح تولید شد و خیلي از دانش آموزان و عالقه مندان توانستند با كمك 
اين طرح جزء س��ي را حفظ كنند، گفت: يكي  از راه هاي ارتباطي عالقه مندان 
با مسئوالن اين طرح پیامك بود، آخرين آماري كه به ما رسیده نشان مي دهد 

بیش از 16میلیون پیامك براي طرح بشارت ارسال شده است.

جوايز »تجلي اراده ملي« چقدر كارشناسانه است

 برگزاري نخستين دوره آموزشي
»انسان انقالب اسالمي«

نخس�تين دوره آموزش�ي »انس�ان انقالب اس�المي« در 
حسينيه هنر تهران برگزار خواهد شد. 

سلسله جلسات انسان انقالب اسالمي با هدف بازشناسي  نظام 
فكري انقالب اسالمي براي دانشجويان، طالب و فعاالن فرهنگي 
با حضور برخي اساتید و چهره هاي انقالبي پنج شنبه هر هفته از 
ساعت 14 تا 18 در »حسینیه هنر« برگزار مي شود. نخستین 

جلسه اين نشست ها 9 اسفندماه 139۷ خواهد بود. 
اين دوره در قالب پنج واحد آموزشي به بازخواني نظريه اسالم ناب 
و اسالم امريكايي، انديش��ه اجتماعي رهبر معظم انقالب، سیره 
مبارزاتي اهل بیت)ع(، جريان شناسي جريان هاي معارض و رقیب 
انقالب اس��المي)تحجر و تجدد( و تاريخ تحلیلي انقالب اسالمي 
مي پردازد كه به وسیله محمدصادق شهبازي، پژوهشگر انديشه 
اسالمي ارائه خواهد شد. همچنین در قالب نشست هاي گفتماني 
مفاهیم و موضوعاتي نظیر محافظه كاري، تبعیض، اش��رافیت، 
طبقه مرف��ه جديد، جنگ اقتص��ادي، گام دوم انقالب، انس��ان 
انقالب اس��المي، جامعه شناس��ي امید و جنبش هاي اجتماعي 
معطوف به انقالب اس��المي با حضور چهره هاي ش��اخص نسل 
دومي و سومي انقالب بررسي مي شود. حسن رحیم پورازغدي، 
وحید جلیلي، سعید قاسمي، حمیدپارسانیا، حسینعلي عظیمي، 
س��ید محمدجواد میري، مس��عود براتي، مرتضي فیروزآبادي و 
مجتبي نامخواه از جمله چهره هايي هستند كه از آنان براي ارائه 

بحث در مورد اين مفاهیم دعوت شده است. 
.............................................................................................................
شيب ماليم افزايش بودجه  ساخت مستند

اعضاي هيئت مدي�ره انجمن صنفي كارگردانان س�ينماي 
مس�تند در ديدار با مس�ئوالن مركز گس�ترش س�ينماي 
مس�تند و تجرب�ي تصمي�م گرفتن�د بودج�ه س�اخت 
فيلم ه�اي مس�تند با ش�يبي مالي�م افزاي�ش پي�دا كند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مركز گسترش سینماي 
مستند و تجربي، همكاري مركز گسترش با اين نهاد صنفي مورد 
بحث و بررس��ي قرار گرفت. از جمله مس��ائلي كه در اين نشست 
مطرح شد، مي توان به اين موارد اشاره كرد: بحث حضور فیلم هاي 
مستند و كوتاه در جش��نواره فجر و پیش��نهاد برابري جوايز اين 
بخش، حداقل معادل جوايز بخش هاي فني به میزان 2۰میلیون 
تومان. افزايش بودجه تولید فیلم مستند در مركز با توجه به باال 
رفتن هزينه ها و دستمزدها كه مقرر ش��د مبلغ قراردادها با يك 
ش��یب ماليم افزايش يابد و بخش��ي از هزينه ها در مرحله پست 
پروداكشن و بررسي مجدد پروژه تأمین شود. اعالم حمايت مركز 
از برخي پروژه هاي مستند در مرحله راف كات تا سقف 15میلیون 
تومان. اين حمايت جنبه مالكیت بر فیلم ندارد و مشمول آثاري 
مي شود كه در مراحل پاياني تولید با كمبود بودجه مواجه شده و 

براي تكمیل كار نیاز به حمايت محدود دارند. 
.............................................................................................................
حكم سرپرست معاونت مطبوعاتي ابالغ شد
حك�م وزير فرهن�گ و ارش�اد اس�المي براي سرپرس�تي 
معاونت مطبوعاتي ديروز به محمدمهدي احمدي ابالغ شد. 
به گزارش ايسنا، اس��تعفاي محمد سلطاني فر از سمت معاونت 
مطبوعاتي دوم بهمن ماه امس��ال پذيرفته ش��د و در اين مدت 
احمدي به جاي وي سرپرس��تي معاونت مطبوعاتي را عهده دار 
بوده است. سرانجام حكم سرپرستي سه شنبه، هفتم اسفند ماه به 

وي ابالغ شد. در حكم سیدعباس صالحي آمده است:
نظر به س��وابق و تجربیات ارزنده جنابعالي بر حسب اين حكم 
با حفظ س��مت به عنوان سرپرس��ت معاونت امور مطبوعاتي و 
اطالع رساني منصوب مي ش��ويد. امید اس��ت در انجام وظايف 
محوله موفق و مؤيد باشید. از جمله سوابق محمدمهدي احمدي 
مديركلي امور استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده 
است. او شهريور ماه س��ال گذش��ته هم به عنوان مشاور وزير و 

مديركل حوزه وزارتي منصوب شده بود. 
.............................................................................................................
 ۷ ميليون تومان اجاره يك غرفه 9 متري 

در چهلستون
غرفه اي 9متري در حياط عمارت تاريخي چهلس�تون براي 
روزهاي عيد ۷ميليون تومان اجاره داده شده است، برخي 
از هنرمندان صنايع دس�تي به اين قيمت معترض هستند. 
به گزارش مهر، در آس��تانه تعطیالت عید نوروز در محوطه بیروني 
عمارت چهلستون قرار است نمايشگاهي از صنايع دستي برپا شود 
كه اداره كل میراث فرهنگي استان اصفهان اقدامات مربوط به آن را 
در چند سال اخیر به يك شركت سپرده است. امسال رقمي كه براي 
اجاره غرفه به هنرمندان متقاضي شركت در اين نمايشگاه نوروزي 
اعالم شده متري 8۰۰هزار تومان است؛ نمايشگاهي كه قرار است در 
محوطه بیروني عمارت چهلستون برپا شود. اين شركت پیمانكار به 
هنرمندان صنايع دستي اعالم كرده است در صورت اجاره غرفه اي با 
حداقل 9متر بايد ۷میلیون و 2۰۰هزار تومان بپردازند اما در صورتي 
كه نامه اي از معاونت صنايع دستي استان اصفهان يا كشور داشته 

باشند آن را به قیمت 4میلیون تومان اجاره خواهند كرد. 

مصطفي محمدي     ديده بان


