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ميزان الحكمه، حديث 1841

مدي�ر كل جدي�د هنره�اي نمايش�ي مي گوي�د، اولويت 
فعاليت ه�ا مش�خص ك�ردن  آغ�از  در  نخس�ت مان 
مطالب�ات هنرمن�دان و تخصي�ص اعتب�ار به آنهاس�ت. 
قادر آشنا در گفت وگو با فارس گفت: واقعیت اين است كه وزير 
فرهنگ و ارشاد اسللالمي براي من تكلیف مشخص كرد و من 

احساس كردم تكلیفي بر گردنم است و بايد آن را ادا كنم. 
وي در ادامه افزود: اين روزها كاماًل هم به مسللائل، مشكالت 
و بحران ها واقف هسللتم اما حس كردم در اين شرايط سخت 
بايد ديني ادا كنم، وگرنه در شللرايط معمولي همه مي توانند 

كار كنند. 
آشللنا در پاسللخ به اين سللؤال كه چه دغدغه اي پس از آغاز 
فعالیت ها در ذهللن دارد و بايد آن را به انجام برسللاند، گفت: 
نكات فراوانللي اين روزها در تئاتللر ما وجود دارد كلله بايد به 
آنها توجه كنیم، هر چند آمدن مللن به مركز يك مرتبه پیش 
آمد، يعني روز گذشللته جناب وزير با من صحبللت كردند و 
امروز)ديروز( هم حكم من زده شد، در حالي كه من حتي در 
تهران هم نبودم. تصور من اين است كه با حمايت هاي جناب 
وزير، معاونت هنري و مجموعه اسللتان ها، بخش عمده اي از 
مطالبات به جا مانده هنرمندان را برنامه ريزي كنیم تا پرداخت 
و مشكالت شان كمتر شود. میر كل جديد هنرهاي نمايشي در 
پايان گفت: ان شاءاهلل با همكاري هنرمندان و مسئوالن بتوانیم 

قدمي در راستاي اعتالي فرهنگ تئاتر كشور برداريم. 
سیدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي روز گذشته 
در حكمي »قادر آشنا« را به عنوان مدير كل هنرهاي نمايشي 

منصوب كرد. 
در حكم سللیدعباس صالحي خطاب به قادر آشنا آمده است: 
»نظر به تعهد، توان و تجربیات ارزنده جناب عالي در عرصه هاي 
فرهنگي و هنري بنا به پیشنهاد معاون امور هنري به موجب اين 
حكم به سمت مدير كل هنرهاي نمايشي منصوب مي شويد. 
هنرهاي نمايشللي بلله عنوان هنللر بنیادين نقللش بي بديلي 
در بالندگي سللاير رشللته هاي هنري دارد و انتظللار مي رود با 
برنامه ريزي دقیق و تعامل سازنده با هنرمندان تئاتر نسبت به 
توسعه كمي و كیفي آن و همچنین كمك به فعال سازي مراكز 
كشف و پرورش استعدادهاي درخشان نمايش كشور گام هاي 
مؤثري برداريد.« آشنا پیش از اين رئیس موسسه آموزش عالي 
علمي كاربردي فرهنگ و هنر، مديركل هنرهاي نمايشي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسللالمي و مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان هاي كهگیلويه و بويراحمد و البرز و سرپرست موسسه 

نمايشگاه هاي فرهنگي ايران بوده است.

مدير كل جديد هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد:

تخصيص اعتبار و پرداخت مطالبات هنرمندان اولويت اول ماست
مدير خانه سرود و موسيقي مركز آفرينش هاي فرهنگي- هنري بسيج مطرح كرد

قدرداني رهبر انقالب از نماهنگ »ايران ما«

آفرينش ه�اي  مرك�ز  موس�يقي  و  س�رود  خان�ه   مدي�ر 
فرهنگ�ي- هن�ري بس�يج مي گوي�د: افتخ�ار بزرگي اس�ت كه 
مقام معظ�م رهبري نماهنگ »ايران ما« را از ش�بكه افق تماش�ا 
كرده ان�د و اين كار مورد تأييد و تفقد ايش�ان قرار گرفته اس�ت. 
به گزارش مهر، »ايران ما« عنوان يكي از نماهنگ هاي خانه سللرود و 
نماهنگ مركز آفرينش هاي فرهنگي- هنري بسیج است كه پخش آن 
از شللبكه تلويزيون »افق« در روزهاي اخیر مورد توجه و تفقد ويژه از 

سوي مقام معظم رهبري قرار گرفت. 
 هللادي خاكي مديللر خانه سللرود و موسللیقي مركللز آفرينش هاي 
فرهنگي- هنري بسیج ضمن اشاره به فرآيند تولید اين نماهنگ گفت: 
تولید اين نماهنگ سال 1396 در زماني كه مهدي صفارهرندي مدير 
خانه سرود و موسیقي مركز آفرينش هاي فرهنگي- هنري بسیج بود با 
همراهي امیرحسین رضائیان كارشناس مركز آغاز شد. آنچه براي اين 
نماهنگ و آثاري اينچنین طراحي شده بود هم مبتني  بر دغدغه حضور 
قدرتمند هنرمندان انقالبي در جريان تولید سرود و پررنگ تر كردن 

نقش اين هنر واال و ارزشمند در عرصه هاي مختلف انقالب اسالمي بود 
كه خوشبختانه در اين زمینه هم كارهاي خوبي طراحي و تولید شد كه 

مورد استقبال خوب مخاطبان هم قرار گرفت. 
وي ادامه داد: به هر حال در سللال 96 كه ماجراي قومیت ها تبديل به 
يكي از مباحث مهم روز شده بود، ما تالش كرديم تا بر اساس اهدافي 
چون وحدت بیللن اقوام آثللاري را تولید كنیم كه بتواند با اسللتقبال 
مخاطب نیز مواجه شود و خوشحالیم كه در اين راستا نماهنگ »ايران 
ما« با هزينه اي كم تولید شللد و موجب ايجاد جرياني مثبت شللد كه 

توانست با اقبال مخاطب نیز مواجه شود. 
خاكي افزود: ما اعتقاد داريم اين مسئولیت اجتماعي ماست كه هر وقت 
مي توانیم با خلق آثار هنري از جمله سرود، نقش مؤثري را ايفا كنیم و 
در میدان حضور داشته باشیم و اين موضوع قطعاً با همراهي گروه هاي 

سرود و هنرمندان اين عرصه شدني نبود. 
اين مدير موسیقايي بسیج در بخش ديگري از صحبت هاي خود بیان 
كرد: يكي از ويژگي هاي مهمي كه براي نماهنگ »ايران ما« مي توانیم 
به آن اشاره كنیم حضور شاعران مختلف با زبان هاي مختلف در تولید 
سرود بود كه فضاي بسیار جذابي را با هدف وحدت میان اقوام ايراني 
فراهم كرد؛ شرايطي كه با همراهي چند گروه سرود مختلف در خوانش 
كارهاي اينچنین ديده شللد. وي با اشللاره به خبر منتشر شده درباره 
تقدير رهبر انقالب از اين نماهنگ افزود: به هللر حال اين براي گروه 
ساخت نماهنگ »ايران ما« افتخار بزرگي است كه مقام معظم رهبري 
نماهنگ را از شبكه افق تماشللا كرده اند و اين كار از نگاه ايشان مورد 
تأيید و تفقد قرار گرفته است. اين موضوع براي ما افتخاري بزرگ است 

كه بتوانیم در آينده نیز كارهاي بهتر از اين را تولید كنیم.

رئيس شوراي عالي اكران:

 سناريوهاي متنوعي براي اكران ها 
در دوران پساكرونايي داريم

 بعضي فيلم ها مي توانند با ارائه برخي حمايت ها از طرف ما 
به دنبال رايت های ديگر نمايشي خود باشند و در صف اكران نمانند

    سيدمرتضي ذاكر
رئيس شوراي عالي اكران با بيان اينكه تركيب هفت فيلمي كه 
براي اكران نوروز انتخاب شده  بود، پس از بازگشايي سينماها 
در شورا بررس�ي مي ش�ود و تغييراتي در آن ايجاد خواهد 
ش�د، گفت: براي هر زماني كه از سرگيري فعاليت سينماها 
مانعي نداشته باشد، چند سناريو در نظر گرفته  شده است. 
سید محمدمهدي طباطبايي نژاد درباره تصمیمات اتخاذ شده 
براي اكران فیلم ها پس از عادي شدن اوضاع و باز شدن سینماها 
گفت: طبیعتاً سال آينده با يك شكل و رويكرد جديد وارد بحث 
اكران سینما خواهیم شد و طبیعي است كه نمي گذاريم حقي از 
كسي ضايع شود، حتي از فیلم هايي كه پیش از تعطیلي سینماها 

در حال اكران بودند. 
او افللزود: ناچاريم يكسللري حمايت هاي جانبللي هم انجام 
دهیم، مثاًل پیشللنهاد مي دهیم تا برخللي فیلم هاي در صف 
اكران به شیوه هاي تازه نمايش فكر كنند، چون ممكن است 
از اين طريق از صف اكران خارج شللوند و زودتر در دسترس 
مخاطبان قرار بگیرند. اين را هم اشللاره كنم كه اگر اين اتفاق 
براي فیلم هايي رخ داد، ما بسته هاي پیشنهادي و حمايتي نیز 
براي آنها خواهیم داشت يعني شايد درصدي از قرارداد پخش 
نمايش خانگي شللان را به عنوان حمايت در نظر بگیريم ولي 
اين پیشللنهاد و میزان حمايت بايد دقیق تر بررسي شود و به 
تأيید رئیس سازمان سینمايي هم برسد، پس آنچه مي گويم 
فعاًل فقط در حد طرح مسئله اسللت، در واقع حرفم اين است 
كه بعضي فیلم ها مي توانند با ارائه برخي حمايت ها از طرف ما 
به دنبال رايت هاي ديگر نمايشي خود باشند و در صف اكران 
نمانند. معاون نظارت و ارزشیابي سازمان سینمايي ادامه داد: 
با شرايط پیش آمده ناشي از شیوع ويروس كرونا، برنامه اكران 
سال آينده براي خیلي از فیلم ها دشوارتر خواهد بود و طبیعتاً 

احتمال اينكه شرايط اكران جديد باشد هم وجود دارد. 
طباطبايي نژاد تأكید كرد: ما بايللد به اين هم فكر كنیم كه پس 
از بازگشايي سینماها شرايط اينطور نیست كه سالن ها بالفاصله 
با استقبال مردم مواجه شوند و همین براي ما يك بحران است. 
با فرض اينكه در خرداد ماه جامعه كرونا را شكست داده باشد، 
بايد به اين فكر كنیم كه الزم است از لحظه بازگشايي سینماها 
زماني بگذرد تا اطمینان به جامعه برگردد و سینماها رونق پیدا 
كنند. اين فاصله زماني را بايد با يك برنامه ريزي درست پر كرد،   

بنابراين رايزني هايي در حال انجام اسللت تا تبلیغات تلويزيون 
كمك كند. او در رابطه با شللرايط اكران فیلم هايي كه به عنوان 
اكران نوروزي برگزيده شده بودند، گفت: تصمیم قبلي در شرايط 
ديگري بود و بر اساس قرعه و با در نظرگیري اولويت هايي هفت 
فیلم انتخاب شد، به همین علت احتمال دارد با يكسري تغییراتي 
به يك تصمیم جديد برسیم، چون االن شرايط تغییر كرده و در 

شرايط جديد سناريوي تازه اي بايد داشته باشیم. 
رئیس شوراي عالي اكران با اشاره به برخي اشكال ها در اكران 
سال 98 اظهار داشت: در سالي كه گذشت، در مقاطعي تعداد 
فیلم هاي پرفروش باهم زياد بود و در مقاطعي از سللال هیچ 
فیلم پرفروشي نداشتیم و دسللتمان خالي بود كه سبب شد 
سینما و سینمادار متضرر شود تا جايي كه هزينه  كردن براي 
سینماداران اصاًل به صرفه نبود. ما براي سال 99 با يك اكران 
مديريت شللده مواجه خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد يك 
دفعه و همزمان چند فیلم پرفروش با هم اكران شوند و در يك 

موقعیت ديگر از سال دستمان خالي باشد. 
وي در پايان با اشاره به اينكه جلسه كارگروه سینما براي مقابله 
با كرونا باز هم برگزار خواهد شد، خاطر نشان كرد: فعاًل تصمیم 
بر اين شللده كه خیلي فوري به هر پرده از سللینماهاي بخش 
خصوصي 1۰میلیون تومان داده شود كه اين رقم براي خرج هاي 
ضروري و فوري از جمله پرداخت حقوق اسللت، چون اگر االن 
بخواهیم درباره خسارت ها بحث كنیم، بايد ببینیم آيا از عهده ما 
برمي آيد يا خیر؟ ضمن اينكه ما هر حمايتي كه در نظر مي گیريم 
نه تنها نبايد مستقل از میزان حمايت دولت باشد بلكه بايد توجه 
كنیم كه قابل تعمیم دادن به بخش هاي مختلف وزارت ارشاد 

يعني هنرهاي نمايشي، موسیقي و كتاب هم باشد.

   افشين عليار
ش�ايد فكر كنيد صرفاً با تماش�اي سه قسمت 
از يك س�ريال نباي�د درباره آن قض�اوت كرد 
اما از آنجا كه روند كيفي س�ريال هاي ش�بكه 
خانگ�ي روز ب�ه روز دچ�ار تن�زل مي ش�ود 
با ديدن يك قس�مت از آن مي ش�ود ش�رايط 
مضموني و س�اختاري آن را به چالش كش�يد. 
مصطفي كیايي پس از ساخت فیلم »مطرب« كه 
پرفروش ترين فیلم سینماي ايران در سال 98 شد 
مانند ديگر فیلمسازان سینما رو به سريال سازي 

در بخش شبكه خانگي آورده است. 
سللريال »هم گناه« با حضور بازيگللران چهره به 
خصوص پرويز پرسللتويي كلله در »مطرب« هم 

حضور داشت ساخته شده است.
چهره هاي ديگري هم در اين سريال حضور دارند 
و اين مي تواند نكته مثبتللي براي جذب مخاطب 
بیشتر باشد اما بايد ببینیم كه اين سريال مي تواند 
تفاوتي با سريال هاي ديگر داشللته باشد؟ در اين 
سه قسمت كه مي توانیم آن را استارت يك سريال 
بدانیم هیچ نكتلله جديدي نمي شللود پیدا كرد؛ 
نكته اي كه وجه تمايز مثبتي با سريال هايي چون 

»مانكن«، »دل« و »عاشقانه« تلقي شود. 
 دوباره همان مواد تكراري براي ساخت »هم گناه« 
تدارك ديده شده است؛ حضور يك ستاره محبوب 
سینمايي مثل پرويز پرستويي به عنوان هسته 
مركزي و چند بازيگر ديگر كه در اين سه قسمت 
هويت پیدا نكردند و ما هنللوز نمي دانیم رابطه 
شخصیت ها به چه صورتي است، غیرقابل انكار 
است. خانه اي مجلل و الكچري در فیلم مي بینیم 
كه چند خانواده در آن با شرايط اقتصادي ايده آل 
زندگي مي كنند. يك كاراكتر هم در سريال وجود 
دارد كه نقش خواننده را بازي مي كند )آيا احسان 
كرمي بازيگر است؟( كه در هر قسمت مي توانیم 

صداي او را روي تصوير به صللورت ويدئو كلیپ 
بشللنويم و زمان فیلم تلف شللود اما مهم ترين 
ايراد »هم گناه« بي هويتي آن اسللت، به طوري 
كه ماجراي اصلي پس از سلله قسمت نتوانسته 
شكل بگیرد. مشخص نیست »هم گناه« سريال 
پلیسي است يا خانوادگي! میزان تعدد كاراكترها 
به قدري زياد اسللت كه انگار بعضي از آنها  هیچ 
وظیفه خاصي در جلو بردن داستان ندارند و اضافه 
كنید كه شخصیت پلیس سريال فريبرز صبوري 
را كه به چه اندازه منفعل است. از اين پلیس يك 
نیمچه مأموريت تكراري مي بینیم، حتي برخورد 
زيردستي فريبرز با او آنقدر ساده انگارانه و شوخي 
است كه نمي توانیم بپذيريم، پس او نمي تواند يك 
پلیس جدي هم باشد! اساساً اين امكان وجود دارد 
كه در قسمت هاي بعد پلیس بودن فريبرز كاركرد 
داشته باشد اما در اين سه قسمت حتي وارد شدن 
پرويز به داستان و كمك خواسللتن او از فريبرز 
به عنوان يللك پلیس نمي تواند منطقي باشللد. 
تمامي بازيگران اين سريال همان همیشگي اند 
و انگار فیلمنامه و شللخصیت پردازي خاصي در 

كار نبوده است. 
پرستويي به عنوان كاراكتر اصلي به شدت منفعل 
است و انگار در حال بازي در نقش حاج كاظِم فیلم 
»آژانس شیشه اي« است با بغض فروخورده اش و 

آن چشم هاي اشك آلود بعد از 27سال پسرش را 
مي بیند اما حرف هايش به شدت كلیشه اي است، 
مگر مي شللود؟ به او مي گويند لیال ُمرده اسللت و 
فريبرز زن و بچه اش را 27سللال گللم كرده، مگر 
مي شود يك پلیس نتواند زن و بچه اش را پیدا كند؟  
در سكانسي فريبرز از پرويز مي پرسد چطوري مرا 
پیدا كردي و پرويز جواب مي دهد پیدا كردن يك 
پلیس كاري ندارد اما فريبرز به عنوان يك پلیس 

قادر نیست از زن و بچه اش خبر داشته باشد! 
فريبللرز در اين سللال ها چگونه بللاور كرده زن 
سللابقش ُمرده با اينكه يك پلیللس مي تواند با 
اسللتعالم هاي گوناگون از زنده بللودن يا مرگ 
همسرش باخبر شللود. اينكه فريبرز نزد پلیس 
برود تا خواهرزاده اش را ضمانت و آزادش كند هم 

دلیلي براي پلیس بودن او نیست. 
اساساً بستر سازي مناسبي براي معرفي شخصیت 
اصلي نشده و اين مهم ترين نقطه ضعف يك سريال 
است؛ پلیسي كه مي تواند به راحتي خانه پسرش را 

پیدا كند منطقي نیست كه او را تعقیب كند! 
محسللن كیايي در اين سللريال همان كاري را 
مي كند كه هومن سیدي در »عاشقانه« و فرزاد 
فرزين در »مانكن« انجام داد؛ يك كاراكتر الكي 
خوش مزه پران، پسللِر هرزه اي كلله دختربازي 
مي كند و مشللروب مي خورد. اينكه چه اصراري 
است محسن كیايي در تمامي آثار برادرش بازي 
كند مشخص نیست، او همیشه در همه فیلم ها 
نقش يك آدم لمپن را بازي مي كند، از سوي ديگر 
در اين سريال يك خانواده بدبخت وجود دارد كه 
باز هم پس از سه قسمت نمي دانیم حضور آنها در 

سريال به چه انگیزه اي است. 
مي دانیم كه »هم گناه« سللريال است اما در سه 
قسمت نخست بايد بخش كلیدي داستان براي 
مخاطب قابللل فهم باشللد در غیر ايللن صورت 
مخاطب سريال را پس مي زند، به طور مثال فرهاد 
به عنوان يللك مددكار بهزيسللتي فقط ديالوگ 
مي گويد يا رفتن او به آن كشتارگاه به هیچ وجه 
منطق روايي نللدارد، فالش بك هايللي كه در هر 
قسمت جا گرفته است نمي تواند بسط دراماتیكي 
را براي روند قصه ايجاد كند. مصطفي كیايي به 
شلوغي فیلمنامه و ايجاد موقعیت و تعدد كاراكتر 
عادت دارد اما انگار او در سريال سازي نتوانسته از 
اين عناصر بهره گیري منسجمي داشته باشد و به 
نظر مي رسد نگارش قصه و شكل گیري فیلمنامه 
با شتاب زيادي انجام شده است، چراكه چارچوب 
و كاركرد شخصیت ها در قالب يك سريال بايد با 
يك بستر سازي مشخص به مخاطب معرفي شود، 
بايد امیدوار بود »هم گناه« در ادامه بتواند قصه اش 

را با خالقیت بیشتري جلو ببرد.

مردمچهگناهيكردهاند
كهبايد»همگناه«ببينند!

مشخص نيست ژانر سريال پليسي است يا خانوادگي! ميزان تعدد كاراكترها به قدري زياد است 
كه انگار بعضي از آنها هيچ وظيفه خاصي در پيشبرد داستان ندارند

مشخص نيست »هم گناه« سريال 
پليسي اس��ت يا خانوادگي! تعدد 
كاراكترها به قدري زياد اس��ت كه 
انگار بعضي از آنها  هيچ وظيفه ای 
در جل��و ب��ردن داس��تان ندارن��د

    تلويزيون 

 

به مناسبت آخرين نوروز قرن 
پويش »كتاب در خانه« برگزار مي  شود

مدي�ركل دفت�ر مطالع�ات و برنامه  ريزي ه�اي فرهنگ�ي 
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�المي از برگ�زاري پوي�ش 
»كتاب در خانه« به مناس�بت آخرين نوروز قرن خبر داد. 
به گزارش »جللوان« به نقللل از روابط عمومللي معاونت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسللالمي، ابراهیم حیدري از 
برگزاري پويش »كتاب در خانه« با همكاري دفتر مطالعات و 
برنامه  ريزي  هاي فرهنگي و موسسه خانه كتاب خبر داد و گفت: 
به مناسبت آخرين نوروز قرن و بنا به شرايط پیش آمده در اثر 
شیوع ويروس كرونا، پويش ملي »كتاب در خانه« ويژه كودكان 

و نوجوانان برگزار مي  شود. 
او درباره اهداف اين پويش گفت: هدف اين پويش، استفاده از 
فراغت به وجود آمده در خانه ها، بهره بردن از امكانات موجود 
در فضاهاي مجازي براي ترويج اجتماعي كتابخواني در سراسر 
ايران و تشللويق كودكان و نوجوانللان به گفت وگللو پیرامون 
كتاب هاي مطالعه شده اسللت. اين پوشش همچنین به دنبال 
گسترش بهداشللت در فضاهاي فردي و اجتماعي و پر كردن 
اوقات فراغت است. شركت كنندگان مي توانند كتاب هايي را كه 
خوانده اند در يك كلیپ ويدئويي كوتاه معرفي كنند يا نظرشان 

را درباره آن بگويند. 
حیدري تصريللح كرد: ايللن پويللش در ادامه برگللزاري جام 
باشللگاه هاي كتابخواني كودك و نوجوان برگزار مي  شللود اما 
محدود به شركت كنندگان جام باشگاه ها نیست و همه كودكان 
و نوجوانان ساكن در شهرها و روستاهاي ايران مي توانند در آن 
شركت كنند. در پايان نیز به برگزيدگاني كه بیشترين امتیازها 
را كسب كرده باشللند، عالوه بر معرفي در سطح ملي، جوايزي 
اهدا خواهد شد. عالقه مندان فرصت دارند تا پايان 2۰ فروردين 

ماه نسبت به ارسال آثار خود اقدام كنند. 
...........................................................................................................

به همت بنياد حضرت مهدي)عج( 
جشنواره مجازي سفره هاي »هفت سين« 

برگزار مي  شود
نخس�تين جش�نواره مج�ازي س�فره هاي هفت س�ين 
بني�اد حض�رت مهدي)ع�ج( ب�ا هم�كاري ش�ركت 
چشمه هاي جوش�ان خراس�ان )عاليس( برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« نخسللتین جشللنواره مجازي سفره هاي 
هفت سللین بنیاد حضرت مهللدي )عج( با همكاري شللركت 
چشمه هاي جوشان خراسللان )عالیس( برگزار مي شود. براي 
شركت در اين جشنواره هموطنان در سراسر كشور بايد ابتدا 
سفره هاي هفت سین زيبايي چیده و تصاويري از آنها را ارسال 
كنند. رئیس روابط عمومي بنیللاد حضرت مهدي)عج( درباره 
اين جشللنواره گفت: با هدف ترويج در خانلله ماندن همزمان 
با شیوع بیماري كرونا ويروس در كشللور جشنواره سفره هاي 
هفت سین طراحي شللده كه در سراسر كشور برگزار مي شود. 
سالمتي بايد اولويت اصلي باشللد. لحظه اي استثنايي است و 
بايد توصیه مديران بهداشت و مسللئوالن را رعايت كنیم. اين 
تنها راهي اسللت كه مي توانیم به طور مؤثر با ويروس بجنگیم. 
موظفیم مسئولیت پذير باشللیم و در خانه بمانیم. زماني عالي 
براي گذراندن اوقات در كنار نزديكان است و اين كار، همیشه 
شدني نیست. عموم عالقه مندان مي توانند براي شركت در اين 
جشنواره آثار خود را از طريق فضاي مجازي، به ويژه پیام رسان 
واتس آپ با ذكر مشخصات به شماره ۰992۰361829 ارسال 
كننللد. آخرين مهلت ارسللال تصاوير، سللوم فروردين 1399 

تعیین شده است. 
...........................................................................................................

 رسانه هاي صوتي و تصويري مجازي
بايد مجوز »پخش زنده« بگيرند

»س�اترا« با درك ش�رايط فوق العاده كش�ور ب�راي اولين 
بار مجوز ارائ�ه خدمات »اجتماع�ات مجازي زن�ده« را از 
امروز و به ص�ورت مح�دود، ب�ه متقاضي�ان داراي مجوز 
فعاليت رس�انه ص�وت و تصوي�ر فراگي�ر اعط�ا مي كند. 
به گزارش »جوان« روابط عمومي ساترا اعالم كرد: با توجه به 
شیوع ويروس كرونا در كشور و تعطیلي بسیاري از برنامه هايي 
كه مستلزم اجتماعات مردمي است، رسانه هاي صوت و تصوير 

فراگیر نقش بزرگي در تأمین اوقات فراغت مردم يافته اند. 
بر اين اسللاس، در شللرايطي كلله برگللزاري اجتماعاتي نظیر 
برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها و مدارس، برنامه هیئات مذهبي 
و برنامه هاي سرگرمي تحت تأثیر قرار گرفته است، رسانه هاي 
صوت و تصوير فراگیللر مي توانند اين خأل را در بسللتر فضاي 

مجازي با تسهیل برگزاري اجتماعات آنالين پر كنند. 
ساترا با درك شللرايط فوق العاده كشللور براي اولین بار مجوز 
ارائه خدمات »اجتماعات مجازي زنده« را از امروز و به صورت 
محدود، به متقاضیان داراي مجوز فعالیت رسانه صوت و تصوير 
فراگیر اعطا مي كند. رسللانه هاي صوت و تصوير فراگیر داراي 
مجوز از ساترا مي توانند براساس دستورالعمل مربوطه تقاضاي 

خود را اعالم نمايند. 

تاريخ اختتاميه جايزه »ارغوان« تغيير كرد
دبيرخان�ه جاي�زه ادب�ي »ارغ�وان« از تغيي�ر تاري�خ مراس�م 
پايان�ي اي�ن روي�داد ب�راي حف�ظ س�المت همگان�ي خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، اوژن حقیقي دبیر اين جايزه ادبي گفت: پس از برگزاري 
جلسه شوراي سیاستگذاري جايزه  »ارغوان« به  صورت ويدئوكنفرانس به 
اين نتیجه رسیديم كه به منظور حفظ سالمت همگاني اختتامیه اين جايزه 
را كه قرار بود 22 خرداد 99 برگزار شود به تعويق انداخته و آن را در تابستان 

پیش رو برگزار كنیم كه تاريخ دقیق آن متعاقباً اعالم خواهد شد. 

او افزود: درحال حاضر تعداد زيادي داستان به دبیرخانه سومین دوره جايزه 
رسیده و ما جوانان را دعوت مي كنیم از اين فرصتي كه پیش آمده استفاده 

كنند و بیشتر بنويسند و داستان هايشان را براي ما ارسال كنند. 
سللومین دوره جايزه داسللتان كوتاه »ارغوان« با موضللوع »آخرين بار« 
درحال برگزاري اسللت و عالقه مندان جهت شللركت در جايزه و كسب 
 www. jayezeharghavan. ir اطالعات بیشتر مي توانند به آدرس

مراجعه كنند.

مصطفي محمدي     ديده بان

 تصويربرداري فاز نخست
سريال»سلمان فارسي« به پايان رسيد 

فاز نخس�ت تصويربرداري مجموعه تلويزيوني »س�لمان فارس�ي« 
ب�ه كارگردان�ي داوود ميرباق�ري در جزيره قش�م به پايان رس�يد. 
اين س�ريال تاريخ�ي هم در زم�ره آثار پرخط�ري قرار  گرف�ت كه از 
زم�ان آغاز اعالم ش�يوع وي�روس كرونا تا ام�روز باره�ا در خصوص 
س�اخت آن ب�ا تع�داد ب�االي عوام�ل هش�دار داده ش�ده ب�ود. 
به گزارش ايسللنا، روز گذشللته سللیمافیلم پايان تصويربرداري فاز نخست 
سريال داوود میرباقري را اعالم كرد. اين كارگردان از اوايل بهمن  ماه مشغول 
تصويربرداري فصل بیزانس مجموعه »سلمان فارسي« در جزيره قشم شد. 
ادامه تصويربرداري اين مجموعه با توجه به شرايط موجود طبق برنامه به روز 
شده انجام خواهد پذيرفت و در فصل بهار تصويربرداري از سر گرفته مي شود. 
هم اينك نزديك 14۰دقیقه مفید از مجموعه ضبط شده است و امراهلل احمدجو 
كارگردان باسابقه تلويزيون نیز به پیشنهاد داوود میرباقري به گروه كارگرداني 
اضافه شد. احمدجو كارگرداني بخش بك گراند )پس زمینه( را عهده دار است تا 
به لحاظ تصويري، زيبايي شناسي افزون تري براي مخاطبان اين مجموعه در نظر 

گرفته شود و امكان هدايت بازيگران در تمام بخش هاي تصوير فراهم شود. 
پیش بیني شللده در فصل بندي اين بخش از داسللتان سللريال »سلمان 
فارسي« از تولد سلمان تا پیش از وفات پیامبر اسالم)ص( روايت شود كه 
با پیش بیني هاي صورت گرفته مجموعه »سلمان فارسي« در 45قسمت 
آماده خواهد شد. سريال »سلمان فارسي« جزو كارهاي الف ويژه مركز امور 
نمايشي سیما )سیمافیلم( به شمار مي رود و پیش بیني اولیه تصويربرداري 

پروژه پنج سال خواهد بود كه در داخل و خارج از كشور انجام مي شود.


