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كسی كه به ياد سفر طوالنی 

آخرت باش�د، خود را آماده 

می سازد.

    محمد صادقي
رئي�س پلي�س ته�ران ب�ه س�لبريتي ها درباره داش�تن 
بادي�گارد هش�دار داد و آن را غيرقانون�ي دانس�ت. 
چند روز پس از انتشار تصاوير بازيگران و تلويزيون كه در رفت 
و آمد در سطح ش��هر از باديگارد و محافظ ش��خصي استفاده 
مي كنند، پلیس نسبت به اين اقدام در حال گسترش واكنش 
نشان داد. سردار حسین رحیمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
درباره استفاده برخي سلبريتي ها از باديگارد هاي شخصي، اظهار 
كرد: در كشور نه باديگارد داريم و نه چنین مجوزي براي افراد 
صادر كرده ايم و هرگونه اقدام در اين رابطه غیرقانوني و خالف 
است. فرمانده انتظامي تهران بزرگ تصريح كرد: ممكن است 
فردي بخواهد از ش��خص ديگري در رفت وآمدهايش استفاده 

كند، اما باديگارد ها هیچ رسمیت و مجوزي ندارند. 
وي متذكر ش��د: پلیس هیچ گونه امكانات دفاع  ش��خصي به 
افرادي كه با عنوان باديگارد اقدام ب��ه فعالیت مي كنند، نداده 
و نخواهد داد. تردد همراه با محافظان شخصي كه اغلب داراي 
بدن هاي ورزيده و عضالني هس��تند، باعث جل��ب توجه و به 
نوعي ابراز وجود و شخصیت در میان سلبريتي ها تبديل شده 
است. در اغلب تصاوير منتشر شده از چهره هاي مشهور سینما 
و موس��یقي، همراهي افرادي با عنوان محافظ ش��خصي ديده 
مي ش��ود. اين رفتار حتي در میان اينفلوئنسرها و بازيگر هاي 
گمنام سینما نیز در حال گسترش است و داشتن باديگارد به 

بخشي از اداهاي سلبريتي بودن تبديل شده است. 
نكته جالب اين است كه بعضاً ديده شده حضور يك سلبريتي 

در يك فضاي عمومي صرفاً به اين دلیل به چشم آمده است كه 
چند باديگارد با فیگورهاي خ��اص دور وي حلقه زده و او را در 

كانون توجه قرار داده اند. 
تصوير حضور شیال خداداد در مراسم رونمايي از كتاب همراه 
با محافظان ي��ا رفتن بهنوش بختیاري به يك جنش��ن همراه 
با باديگاردهاي��ش واكنش هاي زي��ادي را در می��ان كاربران 

شبكه هاي اجتماعي داشته است. 
بعضي از سلبريتي ها نیز به جاي استفاده از مردان قوي هیكل از 
زنان براي محافظت از خودشان استفاده مي كنند. دكتر عبداهلل 
گنجي با انتشار توئیتي در اين باره مي نويسد: »جامعه شناسان 
درباره پديده نوظهور باديگارد زن س��لبريتي اظهار نظر كنند. 
لزومش چیست؟ دشمناني دارند و ما نمي دانیم يا دچار توهم 
شده اند با تعدادي فالور. فكر مي كنند ايران و جهان تمام قامت 
آنها را مشاهده مي كنند و حسودند يا از دويدن چند تا مرد دنبال 

خود لذت مي برند يا پول اضافي يا اسید...«

هشدار پليس به سلبريتي ها

داشتن باديگارد غيرقانوني است

كوچ پدربزرگ به »خانه سبز ابدي«
 داريوش اسدزاده بازيگر پيشکسوت تئاتر

سينما و تلويزيون روز گذشته با زندگي وداع كرد

    افشين عليار
»اي�ده اصلي« دومي�ن اثر س�ينمايي آزيتا 
موگوي�ي همانند يك غ�ذا تزئي�ن زيبايي 
دارد ام�ا م�زه غ�ذا آنق�در تن�د و زنن�ده 
اس�ت كه مشخص مي ش�ود آش�پز فقط به 
دنب�ال آراي�ش و ب�زك غ�ذا ب�وده و قادر 
ب�ه پخت�ن اصول�ي آن غ�ذا نبوده اس�ت.

فیلمس��از براي س��رپیچي از بخش محتوايي 
فیلمش به عناصري پن��اه برده كه قطعاً ويژگي 
خاصي محس��وب نمي ش��وند و اگر اين فیلم از 
لحاظ محتوايي مي توانست مسیر درستي را طي 
كند شايد به هیچ وجه تالش بي هدِف فیلمساز 
در كارت پستالي كردن نماها به چشم نمي آمد، 
اما در ش��رايط كنوني ما با اث��ري مواجهیم كه 
تمام تالش آن بر اساس الكچري بودن و نظام 
سرمايه داري ش��كل گرفته و اساسا اين شكل 
از فیلم در م��وازاِت زاويه رواي��ت آن نمي تواند 
به فرمي دس��ت يابد كه مخاطب با آن ارتباط 
برقرار كند. مشخص اس��ت كه فیلم مبتني بر 
ايده غیر خطي بودن ش��كل گرفته اس��ت، به 
طوري كه فیلمساز با هدف س��اخت يك فیلم 
معمايي قصد درام پردازي داش��ته است اما به 
دلیل پیچیدگي هاي روايي و تع��دد كاراكتر و 
موقعیت نتوانسته شكل معمايي و تعلیق وار قصه 
را تا انتهاي فیلم حفظ كند، حفره هاي فیلمنامه 
و ايج��اد موقعیت ها آنق��در الكن اس��ت كه از 
دقیقه20 يا زودتر از همان نشسِت اول يا جلسه 
در كش��تي همه چیز لو م��ي رود، هر مخاطبي 
با هر میزان از س��طح  آي كی��و مي تواند متوجه 
همدستي ها بش��ود، يادمان نرود كه ايده فیلم 
كپي دست چندم از فیلم هاي هالیوودي است و 
مخاطب روز و شب با آن فیلم ها سروكار دارد و 
اساسا رودست خوردن و تعلیق هاي دراماتیك 
را به درستي حدس مي زند، مخاطب در »ايده 
اصلي« از دقیق��ه 20 به بعد دچ��ار بالتكلیفي 
مي شود و از فیلمس��از جلو مي زند و تبديل به 

داناي كل مي شود، فیلمساز از مقطعي به بعد با 
ايجاد روايت غیرخطي و شلوغ كردن موقعیت ها 

خودش را خسته كرده است. 
زماني كه موگويي دس��تش به جايي نمي رسد 
و نمي تواند علت منطقي براي گره افكني فیلم 
ايجاد كند يك كاراكتر ب��ه فیلم اضافه مي كند 
كه اساسا دلیل مش��خصي ندارد و پس از پايان 
روايت ها و تمامي نقشه هايي كه رؤيا براي سعید 
كشیده يكباره براي شكست دادن رامین و نیما 
و الله با سعید همدست مي شود، مگر مي شود؟ 
آيا فیلمساز با مخاطب شوخي مي كند؟ منطق 
همدستي س��عید و رؤيا در بخش پايانی فیلم 
چیس��ت؟ تمامي فیلم درباره شكس��ت دادن 
سعید به دست رؤيا بوده اما در آخر طور ديگري 
مي شود و تمام فیلم و حتي بخش دراماتیك اثر 

زير سؤال مي رود. 
انگار فیلمساز جهت س��رگرمي مخاطب فیلم 
س��اخته و اصال نگران اصول استاندارد فیلمش 
نبوده اس��ت، »ايده اصلي« به اش��تباه يك اثر 
پیچیده است و فرسنگ ها با يك فیلم معمايي 
فاصله دارد چراكه فیلمساز هیچ چفت و بست 
اساس��ي براي فیلمش لحاظ نكرده و از س��وي 
ديگر خوب است از فیلم »نقاب« به كارگرداني 
كاظم راست گفتار ياد شود كه در آنجا فیلمنامه 
اصولي و س��اختار محكم بود ك��ه وقتي روايت 
تغییر مي كرد مخاطب به معناي واقعي رودست 
مي خورد ب��ا اينكه تِ��م آن فیلم ب��ه هیچ وجه 

معمايي نبود، اساس��اً براي س��اخت يك فیلم 
معمايي باي��د فیلمنامه بر اس��اس منطق هاي 

دندان گیر شكل بگیرد. 
در »ايده اصلي« نگرش كارگردان فقط رديف 
كردن تصاوير به هم پیوس��ته بوده است و جز 
روايِت غیرخطي هیچ نكته ديگري در فیلم ديده 
نمي شود، اينكه ساخت اينگونه فیلم ها سخت 
است را نمي ش��ود كتمان كرد اما اين امتیاز در 
مواقعي به فیلم داده مي ش��ود كه فیلمس��از از 
ساختاِر غیرمرس��وم در جهت روايت قصه اش 
استفاده بهینه كند و اگر نه هیچ اهمیتي ندارد 
كه فیلم چگونه ساخته و روايت شود، اين شكل 
و لحن فیلمنامه است كه باعث جذابیت ساختار 

غیرخطي مي شود. 
زماني كه بس��تري مناس��ب براي ش��كل گیري 
ش��خصیت ها و ايج��اد موقعیِت منطقي ش��كل 
نگرفته باش��د، چگونه مي ش��ود از فیل��م انتظار 
جذابیت محتوايي و س��اختاري داشت؟ شما را 
ارجاع مي دهم به سكانسي كه نیما در رستوران 
زماني كه مي فهمد سعید پول ندارد رستوران را 
ترك مي كند، حاال در روايت ديگر مي بینیم نیما 
زماني كه رس��توران را ترك كرده مستقیم سوار 
ماشین رؤيا مي شود. اگر سعید به جاي الله دنبال 
نیما مي رفت و رؤيا را مي ديد چه اتفاقي مي افتاد؟ 
در سكانِس شام در كشتي زماني كه رؤيا به موبايل 
الله زن��گ مي زند نام رؤيا روي گوش��ي مي افتد 
اگر س��عید اتفاقي نام رؤيا را مي ديد كل نقشه لو 
مي رفت و اضافه كنید ما با تیپی س��روكار داريم 
كه هیچ كدام تبديل به ش��خصیت نمي شوند و 
نمي توانیم باورش��ان كنیم چراكه چیز زيادي از 
آنها نمي دانیم مثل رابطه نیما با رؤيا يا رابطه سعید 
با الله و اساساً شكل و تعريف مشخصي از جدايي 

رؤيا و سعید به مخاطب ارائه نمي شود. 
فیلم »ايده اصلي« نكته اي براي ارائه كردن در 
محتوا به خص��وص در فرم ن��دارد. اين فیلم به 
شدت ادعاي پیام دادن دارد اما اين پیام ها میان 
بخش الكچري فیلم گم شده است و با فیلمي 
طرف هستیم كه فیلمسازش از صفر تا صد يعني 
از تیتراژ و آن هلي شات از قايق و ماشین لوكس 
تا سكانس پاياني كه دوباره دو ماشین الكچري از 
كنار هم مي گذرند، فقط به فكر زندگي متفاوت 
بوده و نشان مي دهد اين چند آدم عالوه بر مرفه 

بودن مثاًل مغز متفكر هم هستند! 
»ايده اصلي« يك فیلم توريستي و كارت پستالي 
است، البته تا قس��متي هم سفارشي، اين فیلم 
دغدغه س��ینمايي ندارد و به دلیل ش��كلي كه 
دارد نمي تواند براي مخاطب جذاب باشد، قطعاً 
اين فیلم براي آزيتا موگويي و بازيگرانش اثري 
رو به جلو محسوب نمي شود، تراژدي فیلم اول 
موگويي با تمام ضعف هاي��ش از »ايده اصلي« 

جلوتر است. 

نگاهي به فيلم در حال اكران »ايده اصلي« 

الكچريوكارتپستاليامابيمحتوا

زماني ك��ه موگوي��ي نمي تواند 
عل��ت منطقي ب��راي گره افكني 
فيل��م ايجاد كن��د ي��ك كاراكتر 
ب��ه فيل��م اضاف��ه مي كن��د ك��ه 
    سيدمرتضي ذاكراساس��ًا دليل مش��خصي ندارد

داري�وش اس�دزاده »پيشکس�وت« و ب�ه تعبي�ري 
»پ�در ب�زرگ« عرص�ه تئات�ر، س�ينما و تلويزي�ون 
صب�ح روز گذش�ته و در آس�تانه 96س�الگي، پ�س 
از تحم�ل چندين م�اه رنج بيماري س�رطان درگذش�ت. 
داريوش اس��دزاده متول��د اول آذر 1302 در كرمانش��اه بود. 
پدرش ارتش��ي و مادرش خانه دار و هر دو اه��ل تهران بودند. 
او فارغ التحصیل معادل دكتراي رش��ته ادبیات هنر در امريكا 
با تأيید دانشگاه تهران و دارنده نش��ان درجه يك هنر، استاد 
دانشگاه و بازيگر قديمي بود. اسدزاده دبیرستان را در مدرسه 
معروف آن روزگار يعني »دارالفنون« به پايان رساند اما احتماالً 
عالقه اش به هنر بازيگري از زماني شروع شد كه به همراه پدر 
براي تماشاي تئاتر هاي سنتي مثل سیاه بازي مي رفت. هر چند 
مرحوم اسدزاده پیشتر در خاطراتش گفته بود پدرم براي اينكه 
مرا تشويق به درس خواندن كند، شب هاي جمعه مرا به تماشاي 
تئاتر مي برد اما احتماالً آينده حرفه اي مرحوم اسدزاده با در كنار 

هم قرار گرفتن همین قطعات پازل گونه رقم خورده است. 
مرحوم اسدزاده پس از استخدام در وزارت دارايي همزمان در 
مدرسه هنرپیشگي نیز تحصیل مي كرد و نهايتاً در سال 1321 
وقتي كه جواني 19ساله بود بازيگري و نويسندگي را نیز در تئاتر 
الله زار شروع كرد و همان سال با نمايش لیلي و مجنون براي 
اولین بار روي صحنه رفت. اين نقطه عطف در زندگي مرحوم 
اسدزاده در حالي رخ داد كه پدرش با بازيگر شدن وي به شدت 
مخالف بود و او هم مجبور ش��د به صورت پنهاني فعالیت هاي 

هنري اش را ادامه بدهد. 
وي در سال 1333 بعد از سال ها تجربه بازي در تئاتر توانست 
با فیلم س��ینمايي »همس��ر مزاحم« اولین بار جلوي دوربین 
برود. اسدزاده همزمان با كار دوم خود در سال 1335 به عنوان 
نماينده ايران به فستیوال تئاتر پاريس رفت، او به مدت سه ماه از 
طرف ايران مشغول تحقیق در تئاتر پاريس شد. اسدزاده بعد از 
بازگشت از فستیوال پاريس به شدت درگیر تئاتر شد و نزديك 
به 200 نمايشنامه كارگرداني و بازي كرد تا جايي كه آوازه اش 

توجه هنرمندان امريكايي را نیز جلب كرد. 
وی سال 1346 وقتي 44س��الگي را تجربه مي كرد به دعوت 
يكي از كمپاني ه��اي فیلمس��ازي راهي امريكا ش��د و بعد از 
تجربه بازي در امريكا به ايران بازگشت و در سال 1351 عالوه 
بر فعالیت هاي س��ینمايي به عنوان هیئت مديره س��نديكاي 
سینماي ايران منصوب شد. او بعدها در سال 1366 با فیلم »گل 
مريم« به عرصه بازيگري بازگشت و با سريال »سمندون« سال 

13۷4 به كارگرداني ناصر هاشمي وارد قاب تلويزيون شد، البته 
شهرت اسدزاده بیشتر به دلیل بازي در »خانه سبز« تولید سال 

13۷5 به كارگرداني بیژن بیرنگ و مسعود رسام است. 
مرحوم اسدزاده بعد از سال ها فعالیت در سال 13۷9 به مدت 
يك سال رئیس انجمن بازيگران ايران شد و به مدت پنج دوره 
عضو داوران خانه سینما بود. در ايام بعد از فتنه 88 كه برخي 
چهره هاي سینمايي جسارت حضور در هیچ اثر سینمايِي منتقِد 
اين اتفاق را نداشتند مرحوم اسدزاده با قبول پیشنهاد بازي در 
فیلم »قالده هاي طال« به كارگرداني ابوالقاسم طالبي اعتقاد به 
مام میهن و وطن پرستي واقعي را بدون كمترين سو گیري خاص 

سیاسي يا سیاست زدگي به نمايش گذاشت. 
اين هنرمند فقید كه س��ال ها تئاتر و ادبیات تئاتر را در دانشگاه 
تهران تدريس مي ك��رد طي مصاحبه اي دلیل ك��م كاري اش را 
عوارض پیري و فیلمنامه هايي كه انگی��زه را براي بازيگري در او 
ايجاد نمي كنند، عنوان كرد. مرحوم اس��دزاده سال گذشته در 
مراسم بزرگداش��ت خود در خانه هنرمندان ضمن بیان برخي 
خاطرات، دلمشغولي ها و حس��رت هايش، در رابطه با مهم ترين 
آرزويش گفته بود: »ناصرالدين آرزويش بود 100ساله شود اما به 
آرزويش نرسید امیدوارم من به آرزويم برسم و به قرن برسم«. اين 
هنرمند فقید آبان 139۷ در سن 95سالگي به بیماري سرطان 
مثانه مبتال شد و از تابستان 98 نیز به دلیل ضعف جسماني در 
بیمارستان بستري شد كه در نهايت روز گذشته به رحمت خدا 
رفت. اين بازيگر پیشكس��وت س��ینما و تئاتر در سال هاي اخیر 
متمركز بر تألیف كتاب هايي درباره تاريخ تئاتر ايران و تاريخ تهران 
بود. وي در طول حیاتش در ده ها فیلم سینمايي سريال و تله فیلم 
بازي كرد كه از آن جمله مي توان به »دو نیمه سیب«، »همسر«، 
» قالده هاي طال«، »يتیم خانه ايران«، »زمان از دس��ت رفته«، 
»بوي كافور عطر ياس«»خانه سبز«، »آژانس دوستي«، »روزگار 
جواني«، »هوش سیاه«، »دردس��ر هاي عظیم«، »سمندون« و 

»چرخ و فلك« اشاره كرد.

 روايت زندگي شهيد دهه هفتادي 
مدافع حرم به بازار كتاب مي آيد

»يك روز بعد از حيراني« روايت داس�تاني زندگي شهيد 
مدافع حرم دهه هفتادي محمدرضا دهقان به قلم فاطمه 
سليماني توسط انتشارات شهيد كاظمي منتشر مي شود. 
به گزارش مهر، فاطمه سلیماني خالق اثر »به سپیدي يك رؤيا« 
نويسنده جواني كه در سال هاي اخیر توانسته نگاهي تازه در فضاي 
ادبیات داستاني ديني در ايران بازگشايي كند در اثر تازه خود از 
شهید مدافع حرم دهه هفتادي محمد رضا دهقان نوشته است. 
شهید مدافع حرم »محمدرضا دهقان امیري« متولد 26 فروردين 
13۷4 در استان تهران ديده به جهان گشود. در تاريخ 21 آبان ماه 
سال 1394 با عنوان بسیجي تكاور راهي سوريه شد و همزمان با 
آخرين روز هاي ماه محرم الحرام در نبرد با تروريست هاي تكفیري 
در حومه حلب طي عملیات محرم شهید و در تاريخ 25 آبان در 

امامزاده علي اكبر چیذر به خاك سپرده شد. 
محمدرضا دانش آموخته دبیرس��تان علوم و معارف اسالمي 
امام صادق)ع( و دانشجوي سال سوم فقه و حقوق اسالمي در 

مدرسه عالي شهید مطهري بود. 
.........................................................................................................

اكران۳ فيلم تازه از 6 شهريور
ق�رارداد اك�ران فيلم ه�اي »پيل�وت«، »مس�خره باز« 
و »شکس�تن همزم�ان بيس�ت اس�تخوان« ثب�ت ش�د 
و اكران س�ه فيلم نيز از شش�م ش�هريور آغاز مي ش�ود. 
غالمرضا فرجي س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش با اشاره به 
مصوبات ش��وراي صنفي نمايش گفت: قرارداد فیلم سینمايي 
پیلوت در گروه سینمايي زندگي بعد از پايان اكران فیلم »قسم«، 
قرارداد اكران فیلم مس��خره باز در گروه سینمايي آستارا بعد از 
پايان اكران فیلم »ش��اه كش« و قرارداد اكران فیلم شكس��تن 
همزمان بیس��ت اس��تخوان براي تاريخ 20ش��هريور در گروه 
سینمايي آزاد ثبت ش��د. وي ادامه داد: همچنین از روز ششم 
شهريور اكران فیلم سینمايي »چاقي« در گروه سینماي ايران، 
فیلم »برمودا« در گروه س��ینمايي آس��تارا و فیلم »صداي منو 
مي شنويد« در گروه سینمايي فرهنگ آغاز مي شود. فرجي افزود: 

كف فروش ساير فیلم ها باالست و اكران آنها ادامه دارد. 
.........................................................................................................
رونمايي از مستند داستاني »من زنده ام«

مستند »من زنده ام« محصول جديد از گروه مستند روايت 
فتح رونمايي مي شود. 

مجید فرجي كارگردان فیلم مس��تند داس��تاني »من زنده ام« 
گفت: در اين مس��تند مي خواهم از انس��انیت صحبت كنم و از 
راهي كه ادامه دارد. در اين مس��تند به انسان هاي اخالق مدار و 
زمینه ساز ظهور حضرت حجت )عج( پرداخته ام. سعي كرده ام با 
نگاه متفاوت به نسل جديد كه قصد خوب ماندن و خوب زندگي 
كردن زير سايه انسانیت را دارند، روايتگر خوبي ها باشم. وي در 
ادامه تصريح كرد: تمام ضعف هايي كه در جوامع در حال توسعه 
وجود دارد به دلیل كمبود اخالق در جامعه اس��ت، لذا س��عي 
كرده ايم در اين مستند داس��تاني به انسان هاي خوب بپردازيم 
و آنها را به نس��ل جديد معرفي كنیم و اطمینان داريم كه ياد و 
خاطره ش��ان هیچ گاه در گذر زمان فراموش نخواهد شد. آيین 
رونمايي از مستند داستاني »من زنده ام« روز سه شنبه 98/6/5 

در مجتمع فرهنگي- هنري اسوه برگزار خواهد شد. 
.........................................................................................................

 استريمر هاي ايراني
با يکديگر رقابت مي كنند

مس�ابقه حضوري اس�تريمر هاي برگزيده »آپارات گيم« 
در رش�تهFIFA 2019 ب�راي اولين بار همزم�ان با فينال 
جام قهرمانان بازي هاي ويدئويي ايران برگزار مي ش�ود. 
»آپ��ارات گی��م« به عن��وان اولی��ن و بزرگ ترين س��رويس 
اش��تراك گذاري گیم پلي و اس��تريم در اي��ران و منطقه اين 
مسابقات حرفه اي و تخصصي را با عنوان »اولین دوره از مسابقه  
اس��تريمر برگزيده  س��ال« و با همكاري بنیاد ملي بازي هاي 
رايانه اي برگزار مي نمايد. گفتني است هدف از برگزاري اين 
مسابقه، حمايت از استريمر هاي ايراني و ايجاد يك رقابت سالم 
و جذاب در فضاي گیم و استريم كش��ور و اثبات برترين هاي 
ايران در اين حوزه تخصصي است. عالقه مندان جهت شركت 
در اين مسابقه تا پايان روز سه شنبه پنجم شهريور ماه 1398 
فرصت دارند با مراجعه به سايت آپارات از میان 126 استريمر، 

به استريمر منتخب مردمي رأي دهند.

محمد صادقي     ديده بان 

مسابقه استعداديابي تازه شبکه۳ 
»ميدون« به زودي روي آنتن مي رود

مسابقه تلويزيوني »ميدون« به زودي روي آنتن شبکه۳ خواهد رفت.  
»میدون« يك رقابت تلويزيوني اس��تعداديابي شغلي اس��ت كه با هدف 
مشاوره و حمايت از كسب  و كارهاي برتر نوپا، طراحي شده و با حضور چهار 
داور متخصص و فعال در حوزه كسب و كار نوين پخش خود را آغاز خواهد 
كرد. فصل نخست »میدون« در 26 قس��مت و به صورت دو روز در هفته 

روانه آنتن خواهد شد. 

دكتر مینا مهرنوش عضو هیئت علمي دانشگاه تهران، مديرعامل چندين 
شتاب دهنده و مركز اس��تعداديابي و خالقیت كسب و كار، دكتر علیرضا 
يونچي عضو مجمع عالي واردات، دكتر پرويز كرمي دبیر س��تاد توس��عه 
فرهنگ عل��م، فناوري و اقتصاد دانش بنیان و دكتر امیرحس��ین اس��دي 
مديرعامل چندين شتاب دهنده و استارت آپ، تیم داوري نخستین دوره 

از مسابقه بزرگ تلويزيوني »میدون« را تشكیل مي دهند.

    تلويزيون

وزير ارشاد خبر داد

مشاغل فرهنگي و هنري تعريف مي شوند

   هادي عسگري
با امضاي دس�تور العمل همگرايي پديدآورندگان آثار فرهنگي 
و هنري ك�ه ب�ه امض�اي وزارت ارش�اد و كار و رف�اه اجتماعي 
رس�يد، مش�اغل فرهنگي و هنري تعريف قانوني خواهند شد. 
س��یدعباس صالحي در نشس��ت همگرايي دولت و پديدآورندگان 
آثار فرهنگي و هنري، گفت: تالش كرديم منابع س��رمايه گذاري در 
حوزه هاي فرهنگي و هنري را تسهیل تر كنیم. معصومیت فرهنگي 
طوري بود كه در منابع مالي مفقود است. در نامه اي به رئیس جمهور 
محترم درخواست داديم كه فرهنگ و هنر به دلیل اينكه در بخش 
منابع مالي مفقود شده است در صندوق توسعه ملي به آن توجه شود. 
وي تصريح ك��رد: فرهنگ و هنر به عنوان اقتصاد و معیش��ت اهالي 
فرهنگي و هنري بايد در منابع مالي جدي تر ديده ش��ود. تش��كیل 
مجتمع حل اختالف فرهنگ، هنر و رس��انه نیز با اي��ن نگاه بود كه 
موضوعات و مشكالت اين اهالي در فضاي روان تر و آرام تري پیش رود 

و مسائل آنها سريع تر دنبال شود. 

صالحي افزود: بهبود كسب و كار مقدمه واگذاري امور به مردم و اصناف 
است، بنابراين توجه به اين امر ضروري است. اين رويكرد مقومات و 
مقدماتي را الزم دارد. اگر بخواهیم بدانیم چرا اين اتفاق تاكنون صورت 
نگرفته و همچنان چتر دولت ها بر فضاي اقتصاد و معیشت مردم حاكم 

است بايد به عوامل آن توجه داشته باشیم. 
وي افزود: در اين زمینه دو عامل مهم تر از ديگر عوامل اس��ت؛ ابتدا 
اينكه مردم بايد در تمام اين مسیر حضور داشته باشند نه در انتهاي 
مسیر. گفت و گو به عنوان ارتباط دولت و مردم از سطح سیاستگذاري 

تا مرحله اجراست و مردم و دولت بايد همپاي هم حركت كنند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در عین حال تصريح كرد: با همین نگاه 
در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي آيین نامه ش��وراي گفت و گو را 

تنظیم كرديم و با همین رويكرد اتفاق امروز شكل گرفت. 
صالحي در ادامه تأكید كرد: برخي اوقات دولتمردان حس مي كنند 
عقل كل هستند و فكر مي كنند به جاي مردم و آن مجموعه مي توانند 
تصمیم كالن بگیرند در حالي كه بايد در مسیر تدوين قوانین همراهي 

و همفكري مردم را جدي بگیريم. 
صالحي گف��ت: عام��ل دوم اينكه نهاده��اي مدن��ي در ايران در 
150سال گذشته به خوبي ش��كل نگرفته اند و اين باعث مي شود 
تفويض و واگذاري به مردم كمتر ش��كل بگیرد و دولت بزرگ تر و 
ناكارآمد تر ش��ود؛ تكلیفي كه در برنامه ششم توسعه ارجاع شده 
و يك تكلیف قديمي اس��ت اما تاكنون به بار ننشسته است و اين 
اتفاق در حال ش��كل گرفتن اس��ت. در انتهاي اين نشست كه با 
حضور محمد شريعتمداري وزير كار، تعاون و رفاه انجام شد، میان 

دو وزارتخانه تفاهمنامه اي امضا شد.

    خبر

 »وراي صلح و جنگ« درباره اسارت 
حجت االسالم ابوترابي فرد رونمايي مي شود

مس�تند »وراي صل�ح و جن�گ« 
روايت�ي متف�اوت از زم�ان حض�ور 
حجت االس��الم س��يدعلي اكبر 
ابوترابي ف�رد در اردوگاه اس�راي 
ايران�ي در عراق رونمايي مي ش�ود. 
آيین رونمايي از مس��تند »وراي صلح 
و جنگ« با حضور عوامل اين فیلم در 
فرهنگسراي رسانه برگزار مي شود. اين 
مس��تند روايتي صريح و دقیق از سید 
آزادگان، حجت االسالم ابوترابي فرد و 

بیانگر بخشي از ابعاد بین المللي آزادگان سرافراز دفاع مقدس است. 
»آندرياس ويگر« رئیس كمیته بین المللي صلیب سرخ كه در اردوگاه اسراي 
ايراني در عراق حضور داشته اس��ت، ناگفته هايي از آزاده س��رافراز را بیان 
كرده است. همچنین در اين فیلم مس��تند، اولین روايت از ديدار »ويگر« و 

»حجت االسالم ابوترابي فرد« در اردوگاه موصل به نمايش درآمده است. 
اين مس��تند 30دقیقه اي به كارگرداني و تهیه كنندگي »رضا عس��گرلو« در 
كشورهاي سوئیس و فرانسه تصويربرداري ش��ده است و در كنار پرداختن به 
شخصیت واالي حجت االسالم علي اكبر ابوترابي فرد، تاثیرگذاري او بر مأموران 
صلیب سرخ و نقش انديشه اسالمي- ايراني را در صلح جهاني و حقوق بین المللي 
بشردوستانه مورد بررسي قرار داده است. اين فیلم مستند روز سه شنبه پنجم 
شهريورماه ساعت 10 در حضور نمايندگان رسانه هاي جمعي براي اولین بار در 

فرهنگسراي رسانه رونمايي مي شود.


