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کتاب «ن�ان س�الهای جنگ» درب�اره فعالی�ت بانوان در
پش�تیبانی جبههه�ای دف�اع مقدس منتش�ر میش�ود.

کتاب «نان سالهای جنگ» درباره فعالیت بانوان روستایی
در پش��تیبانی جبهههای دفاع مقدس ،ب��ه زودی از طرف
انتشارات «راه یار» وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی منتشر میشود.
اس��ماعیل هاش��مآبادی ،مدیر واحد تاریخ شفاهی دفتر
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اس�لامی سبزوار با بیان
اینکه رهبر کبیر انقالب و مقام معظم رهبری بارها به نقش
مهم زنان در انقالب و پش��تیبانی جنگ اش��اره کردهاند،
گفت :فعالیت بانوان در پش��تیبانی جنگ گسترده بوده
و تالش شده در کتاب «نان س��الهای جنگ» که به قلم
محمود هاشمآبادی به نگارش درآمده است ،به تمام این
فعالیتها مانند پخت نان ،کلوچه ،تهیه رشته آش ،مربا،
خیاطی ،ژاکتبافی و ...برای پشتیبانی از جبهههای دفاع
مقدس بپردازیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد« :نان س��الهای جنگ» ج��زو اولین
کتابهای حوزه زنان پشتیبانی جنگ بهشمار میرود که در
 ۱۴فصل ،فعالیتهای زنان جهادی روستای صدخرو را تا پایان
دفاع مقدس روایت میکند.
...........................................................................................................

کان�ون پ�رورش فک�ری ک�ودکان و نوجوان�ان،
فراخ�وان مه�روار ه نقاش�ی ،عک�س و فیل�م کوت�اه
«به�ار در خان�ه» را ت�ا  ۲۰فروردینم�اه تمدی�د ک�رد.

این مهرواره که برای تعطیالت نوروز  ۱۳۹۹از سوی کانون برای
مخاطبان  ۴تا  ۱۸سال تدارک دیده شده بود ،تمدید شد.
بر این اساس در بخش «نقاشی» ،کودکان و نوجوانان میتوانند
با تکنیک آزاد در اندازه دلخواه خود نقاشی بکشند و با گوشی
همراه از آن عکس بگیرند و ارسال کنند.
همچنین در بخش «عکس» این مهرواره ،عالقهمندان به این
هنر میتوانند از موضوعهای مورد عالقهش��ان با گوشی تلفن
همراه عکاس��ی کنند و در بخش «فیلم کوتاه» نیز با گوش��ی
تلفن همراه به صورت افقی به مدت  ۹۰ثانیه تا سه دقیقه فیلم
تهیه و ارسال کنند.
این رویداد در قالب مهرواره برگزار میشود و رتبهبندی و اعالم
برگزیده ندارد ،اما از آثار برتر با ارس��ال هدیه فرهنگی تجلیل
میش��ود و این آثار به م��رور در صفحههای کان��ون در فضای
مجازی منتشر خواهد شد.
...........................................................................................................

«جان جهان»
ویژهبرنامه نیمهشعبان شبکه5

«جان جه�ان» ،عنوان ویژهبرنامه نیمهش�عبان ش�بکه5
سیماست که به مدت پنج شب ،ساعت  ۲۱روی آنتن میرود.

روحاهلل رحیمی ،تهیهکننده ویژهبرنامه «جان جهان» در توضیح
آن گفت :این ویژهبرنامه شاد و عیدانه با اجرای ابوالفضل آقاخانی
و علی جعفری روی آنتن میرود.
رحیمی اضافه ک��رد :این ویژهبرنامه گفتوگومحور هر ش��ب
میزبان هنرمندان ،خوانندگان ،ش��اعران آیینی ،ورزشکاران،
فعاالن بینالمللی مهدوی و ...خواهد بود.
شروع این برنامه از یکشنبه  ۱۷فروردین بوده و به مدت پنج
شب ادامه دارد.

فرود ميآمد.
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علی عسکری برای پیگیری نقش ستون پنجم در صدا و سیما دستور داد

محمد صادق عابدینی

به دنبال اوج گرفتن انتقادات از محتوای سریال
پرحاشیه «پایتخت ،»6عبدالعلی علیعسکری،
رئیس صداوسیما با احتمال دادن نفوذ دشمن در
زیرمجموعه خود ،از معاونت سیما خواست تا با
بررسی قسمت پایانی این سریال ،مشخص کند
که آیا این حواشی ناش�ی از اشتباه ،بیتوجهی
و وادادگی اس�ت یا نتیج�ه عملی�ات مرموز و
فتنهانگی�ز س�تون پنج�م فرهنگی دش�من!
این دستور در حالی است که سریال پایتخت
از مرحله نگارش تا زمانی که از آنتن تلویزیون
ب�ه خانههای مردم ب�رده میش�ود ،زیر نظر
مس�تقیم بخشه�ای مختلف صداوس�یما
تولید میش�ود .آیا باید پذیرف�ت همه این
بخشها در نادیده گرفتن مش�کالت متعدد
پایتخت اش�تباه کردهاند؟! آیا ممکن است
نتیج�ه بررس�ی همهجانبه صداوس�یما در
گزارش�ی که ب�ه رئی�س خواهن�د داد ،این
باش�د که هم�ه چیز س�هوی بوده اس�ت؟!

شبکه «من و تو» ظهر جمعه گذشته فیلم سینمایی
«همس��فر» را پخش میکند ،همان ش��ب هم در
شبکه اول سیما ،قسمت آخر س��ریال پایتخت با
ارجاع به این فیلم سینمایی و البته فیلم دیگری به
نام «ممل امریکایی» به کار خود پایان میدهد ،آیا
این تقارن زمانی سهوی بوده است؟!
چطور یک ش��بکه لندنی ضدانقالب ت��ا این حد
میتوان��د با محتوای ی��ک س��ریال تلویزیونی در
صداوس��یما هماهنگ عمل کند؟ آی��ا نباید کمی
ش��ک کرد که همه چیز میتواند غیر از آن چیزی
باشد که رئیس صداوسیما میفکر میکند ،اتفاقی
یا سهوی بوده است؟!
یکی از سکانسهای بحثبرانگیز پایتخت با بازی
مهران احمدی ،تکرار حرکت زشت این بازیگر در
نشست خبری فیلمش در جشنواره چند سال پیش
فجر بود ،آیا این هم سهوی است؟!
آیا رس��انه ملی حاضر خواهد بود نتیجه پیگیری
دستور را رسانهای کند و اگر همه کاسه و کوزهها
بر سر یک نفر شکست ،آیا رئیس رسانه ملی آن را
به اطالع عموم خواهد رساند؟ تصور او درباره پاسخ
جامعه چه خواهد بود؟ آیا خواهد پنداشت که افکار
عمومی این پاس��خ را از وی قبول میکند؟ مسلم
است که چنین سادهانگاری از سوی جامعه ،نه تنها
مورد قبول واقع نمیش��ود ،بلکه به عنوان روشی
برای پاک کردن صورت مسئله تقبیح میشود.

چط��ور ی��ک ش��بکه لندنی
ضدانقالبتااینحدمیتواند
ب��ا محت��وای ی��ک س��ریال
تلویزیونی در صداوس��یما
هماهن��گ عم��ل کن��د؟
در فرض دوم؛ اگر نتیجه بررس��ی معاون سیما نشان
داد که صداوسیما آنچنانکه خود علیعسکری احتمال
داده ،دچ��ار یک عملیات مرموز و دش��من فرهنگی
شده ،آیا رئیس صداوس��یما خواهد گفت که جریان
نفوذ چگونه به این سازمان راه پیدا کرده و تا این حد
به توانایی رسیدهاند که اینگونه عمل کنند؟!
میزانسن ستون پنجم!
یکی از اولین درسها در س��ینما ،موضوعی به نام
«میزانسن» است .میزانسن که میتوان در مفهوم
کلی از آن با عن��وان صحنهآرایی نام ب��رد ،به این
معناست که بیننده قرار است چه چیزی را در فیلم
یا نمایش به تماشا بنشیند .اجرای صحنه چیست،
آنها چه ارتباطی با یکدیگر دارند و در نهایت ترکیب
آنها چه مجموعهای را در پیش چشم مخاطب قرار
میدهد .پس در همین ابتدا تصور اینکه فکر کنیم
آنچه در فصل ششم سریال پایتخت رخ داده ،صرفاً
یک سهو و اشتباه فردی بوده ،باطل است .مگر اینکه
صداوسیما بخواهد مخاطبان خود را تحمیق کند و
این باور را جلوه دهد که همه نقایص و مشکالت این
سریال که زمانی الگوی سریالسازی در تلویزیون
نامید ه میشد و اکنون در فصل ششم به حضیض
ابتذال کشیده ش��ده ،به خطای چند فرد خالصه
شده است .هر عقل سلیمی میتواند عامدانه بودن
آنچه در پایتخت 6گذشت را درک کند.
ظاهرا ً قرار نیس��ت پذیرفته ش��ود که مشکالت
س��ریال «پایتخ��ت »6در یک کلی��ت معنا پیدا
میکند؛ برای همین آن را به قسمت پایانی سریال
خالصه کردهاند .قس��متی که در آن براساس دو
فیلم مش��هور پیش از انقالب ،سکانس و دیالوگ
غیراخالقی بازس��ازی ش��د تا بر نکته مستهجن
آن تأکید کند .این بازس��ازی آنقدر عامدانه است
که محس��ن تنابنده در اینس��تاگرامش با انتشار
آن عکس به نام فیلم اصلی اشاره کرد تا احتماالً
کسانی که پیگیر فضای فیلمفارسی هم نبودند،
بدانند که بخش��ی از قس��مت پایان��ی پایتخت

نشاط در جامعه را با عكاسي موبايلي حفظ كنيم

ت مديره
سيفاهلل صمديان ،عكاس پيشكس��وت و رئيس پيشين هيئ 
انجمن عكاسان ايران درباره اهميت عكاسي گفت :وقتي مديومي به نام
عكاسي به دست بشر افتاد ،يكي از ركنهاي اصلي تاريخنويسي جهان
شد ،چون چشم آن چيزي را كه ميديد قبول ميكرد؛ البته در بسياري
از عرصهها متأسفانه همچنان روي كانال شنيداري تأكيد داريم .اين در
حالي است كه عكس يك زبان جهاني است و يك نفر فقط با يك عكس
از طريق فضاي مجازي ميتواند بدون حتي بيان يك كلمه ،مجموعهاي
از اطالعات را به ديگران منتقل كند.
صمديان كه س��ابقه داوري در دومين جشنواره عكس تلفن همراه
«هشت» را در كارنامه دارد ،ادامه داد :اكنون در اكثر خانوادهها عكاس
داريم ،چون حداقل دو ،س��ه نفر گوشي هوش��مند دارند و عكاسي
ميكنند .بنابراين ما ميليونها درگير هنر عكاسي داريم ،حال برخي
آن را به صورت خودنگاري خودشيفته و بيمارگونه يا حرصدرآور از

اين بود گرفتاريها بر ش�ما

ستون پنجم
چراغ ابتذال را در تلویزیون روشن کرد!

پيشنهاد يك عكاس پيشكسوت

ميت�وان ب�ا انتخ�اب س�وژ ههاي خ�وب عكاس�ي ،در اي�ن
روزه�ا فض�اي ش�ادي و نش�اط را ب�ه جامع�ه تزري�ق ك�رد.

كوتاهي نميكنيم و شما را

فراموش نميكنيم ،اگر جز

www.javanonline.ir

فرهنگس�رای انقلاب اسلامی  ۱۰ت�ن از چهر ههای�ی
را ک�ه در عرص�ه خدمتگ�زاری ب�ه ش�هادت
رس�ید هاند ،تصویرگ�ری و ب�ه هم�راه داس�تانکی از
زندگ�ی آن�ان در فض�ای مج�ازی منتش�ر میکن�د.

تمدید مهلت «بهار در خانه»
تا  20فروردین

امام مهدي (عج):

م�ا در رعاي�ت حال ش�ما
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معرفی  10شهید خدمت
در فرهنگسرای انقالب اسالمی

به گزارش رسانه خبری س��ازمان فرهنگی -هنری شهرداری
تهران ،فرهنگس��رای انقالب اس�لامی  ۱۰تن از چهرههایی را
که در عرصه خدمتگزاری به ش��هادت رسیدهاند ،تصویرگری
و به همراه داس��تانکی از زندگی آنان در فضای مجازی منتشر
میکند.
این مجموع��ه به معرفی  ۱۰ش��هید عرصه خدمترس��انی از
دوران قبل از انقالب در بهمنسال  ۱۳۵۷تا فروردین ۱۳۹۹
در عرصههای گوناگون میپردازد .در این مجموعه از امدادگران
دوران دفاع مقدس ،معلمی که در مدرسه به شهادت رسیده تا
پزشکان و پرستارانی که در مقابله با کرونا جان خود را از دست
دادهاند ،معرفی میشوند.
تصویرگری این مجموعه توس��ط فاطمه متأله ،دانشآموخته
گرافیک انجام میش��ود ک��ه تصویرگری ح��دود  ۲۰کتاب و
مجموعه را بر عهده داشته است.
...........................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتکار

ديگران در «اينستاگرام» انجام ميدهند ،اما برخي ديگر عكسهاي
خالقانه و ماندگار براي تاريخ بشر ثبت ميكنند .اين ماندگاري گاهي
تا آنجا پيش ميرود كه عكاس��ي موبايلي از عكاسي با دوربينهاي
حرفهاي جلو ميزن��د ،چون اوالً كيفي��ت دوربينهاي تلفن همراه
بسيار باال رفته است ،ثانياً در هر لحظه همراه فرد هستند و ميتوانند
به لحظه «حتي اگر كسي قانونشكني كند و بخواهد حين رانندگي
عكاسي كند» سوژهها را شكار كنند.
وي درباره «شادي» و موضوع سومين جشنواره «هشت» تصريح كرد:
شادي از فرد ش��روع نميشود ،به او ختم ميش��ود ولي از دل فرهنگ
جامعه به وجود ميآيد .اگر فرضاً در تهران قدم بزنيم ،چقدر فضاهاي
بانشاط و نمود القاكننده شادي داريم؟ شادي و نشاط را نبايد صرفاً در
خنده ديد ،ورزشكردن در يك پارك هم نمودي از شادي است ،البته
شادي و نشاط موضوعي نيست كه هميشه ديده شود ،چون سالهاي
سال بايد براي مهندسي شهري و فضاهاي اجتماعي نظير سينما و سالن
كنسرت برنامهريزي كنيم تا شادي زير پوست شهروندان برود.
صمديان در پايان با ذكر خاطرهاي از حضورش در ريودوژانيروی برزيل و
عكاسي از هواداران فوتبال گفت :فالمنسيو تيمي پرطرفدار در اين كشور
است .وقتي در استاديوم آنها حضور پيدا كردم ،تصور ميكردم آنها باالي
يك غذاي خوشمزه ايستادهاند و لحظه به لحظه از ُقلخوردن آن لذت
ميبرند و شاد ميشوند .ميخواهم بگويم با هدفمندي و عمقدادن به
سوژهها ميتوان آنها را زيبا ديد و نبايد شادي را صرفاً در لبخند زدن و
خنديدن خالصه كرد .سومين جشنواره عكس تلفن همراه «هشت»
به همت نقش رؤياي بهشت  www. royayebehesht. irبرگزار
ميشود و آخرين مهلت ارسال آثار ۴ ،ارديبهشتماه است.

بازسازی از فیلم «همسفر» بوده است.
اکنون با دستور رئیس صداوسیما قرار است چه
اتفاقی رخ دهد؟ آیا مدیران سیما قرار است مانند
افرادی که ناگه��ان از خ��واب پریدهاند به دنبال
یک مقصر ناپیدا باش��ند و در آخر مث ً
ال نویسنده
فصل شش��م را به عنوان مس��ئول همه سهوها
معرفی کنند؟!
آنچه در سریال پایتخت رخ داده ،حاصل یک فرآیند
چند ساله است .فرآیندی که در آن به لطف دیده
ش��دن س��ریال در تلویزیون ،مدیران صداوسیما
خطوط قرم��زی را که ب��رای دیگر س��ریالها در
نظر میگیرند ،ب��رای زیادهخواه��ی عوامل تولید
«پایتخت» یکییکی کمرنگ و محو کردند .سریالی
که فصل ابتدای��ی آن پر از المانه��ای مذهبی و
فرهنگ ایرانی و اسالمی بود ،در فصل ششم خود
به جایی رسید که تکتک ش��خصیتهای آن به
نمادی از بدآموزی تبدیل ش��دند .مفهوم س��تون
پنجم فرهنگی را باید در این فرآیند جس��توجو
کرد ،چرا کار رس��انه جمهوری اس�لامی به جایی
رسیده که سلبریتیها برای آن راه و روش ترسیم
و حتی تهدید میکنند که در صورت اجرا نش��دن
خواستههای زیادهخواهانهشان قهر میکنند!
مگر بعد از حوادث دیماه س��ال گذشته نبود که
تنابنده در ژس��تی اپوزیس��یون مانند اعالم کرد
«پایتخت » 6آخرین کارش با صداوس��یما خواهد
بود؟! آن زمان افکار عمومی این بازی را به س��خره
گرفت و اینکه تنابنده با دهان پر از لقمه صداوسیما
صحبت از برخاستن از سر سفره رسانه ملی میکند،
ادابازی تلقی ش��د ،اما در داخل صداوس��یما چه
اتفاق��ی افتاد؟ حتی یک��ی از مدی��ران میانی این
سازمان عریض و طویل جرئت نکرد یا نخواست از
جایگاه رسانهای که نان سلبریتیها را میدهد به
بیحرمتی صورت گرفته واکنش نشان دهد.
سرگرمسازی با جوالن سلبریتیها
صداوسیما مدتهاست که در مقابل سلبریتیها
دچار وادادگی شده است و در یک تالش مذبوحانه
هر چقدر به آنها میدان عمل بیش��تری میدهد،
قدرناشناسی بیش��تری دریافت میکند .آنچه در
«پایتخت  »6رخ داد هم بخش��ی از همین فرآیند
است .رسانهای که باید پاسدار فرهنگ رسمی کشور
باشد به بازیچه سلبریتیهایی درآمده که عم ً
ال مروج
فرهنگ غربی هستند .آیا بهتر نبود به جای اینکه
هر سال بیش از سال گذشته تلویزیون به جوالنگاه
سلبریتیها تبدیل شود ،برای یکبار هم که شده با
جمع کردن این بساط مبتذل صداوسیما فرصت را
به فرهیختگان برخاسته از دانشگاه و حوزه بدهد تا
به جای اینکه مردم صرفاً با بازسازی سکانسهای
فیلمفارس��ی و رقص و آوازهای بیمورد س��رگرم
شوند ،حداقل در ش��رایط خانهنش��ینی اجباری
برنامههای صداوسیما به محملی برای ایجاد نشاط
همراه با درک و شعور تبدیل شود.
«پایتخت »6تنها به این عل��ت باعث توجه رئیس
صداوسیما شد که افکار عمومی در مقابل زشتیها
و نواقص آن نخندید ،بلکه اعت��راض کرد .جامعه
نشان داد که برخالف وادادگی که صداوسیما دچار
آن شده است ،در برابر ابتذال از خود واکنش نشان
میدهد ،حتی اگر آن ابتذال محصول رس��انهای
باشد که ادعای اخالق و فرهنگ دارد و قرار است در
مقابل جریان نفوذ فرهنگی دشمن بایستد.
رادیو

شنیدن «آب هرگز نمیمیرد» از رادیو

رادی�و نمای�ش ب�ا پخ�ش کت�اب صوت�ی «آب هرگ�ز نمیمی�رد» یاد
و خاطره ش�هید س�ردار ح�اج میرزامحمد س�لگی را گرامی م�یدارد.

کتاب «آب هرگز نمیمیرد» مفتخر به تقریظ مقام معظم رهبری به قلم حمید
حسام است که خاطرات سردار شهید میرزامحمد سلگی و جمعی از رزمندگان
گردان حضرت ابوالفضل(ع) و چهار فرمانده لشکر  ۳۲انصارالحسین(ع) همدان
را روایت میکند .اشرفالسادات اشرفنژاد ،تهیهکننده کتاب صوتی «آب هرگز
نمیمیرد» در این باره گفت :این کتاب موفقیتهای زیادی را به دست آورده
و فروش باالیی داشته اس��ت و محمدرضا علی به عنوان گوینده تالش بسیار
زیادی کرد تا حس فوقالعادهای را برای مخاطب ایجاد کند .به نظرم از عهده
آن نیز برآمده است.
وی افزود :کتابهای اینچنینی طوری نوشته شدهاند که گویا شما در صحنه
جنگ حضور دارید و تمامی آن هیجانات و احساسات به نوعی به شما منتقل
میشود و باالتر از یک فیلم مستند جنگی تأثیرگذار است .همچنین خلوص
خاصی که در آن وجود دارد ،باعث میشود که مدتها اثر آن حضور را در خود
احساس کنید.
تهیهکننده کتاب صوتی «آب هرگز نمیمی��رد» ادامه داد :با خواندن اثر گویا
رزمندهای میان میدان جنگ هستی و هر لحظه ممکن است به شهادت برسی و
آنجاست که میفهمی هیچ امری جز به اراده و خواست خدا اتفاق نمیافتد .
اشرفنژاد در پایان تأکید کرد :خلوص گوینده ،گفتار و اعتقاد او در ایجاد این
حس بسیار مؤثر است و به هر گویندهای نباید اینگونه کارها سپرده شود ،چراکه
نویسنده کتاب جنگی مسئولیتی دارد و گوینده و تهیهکننده هم مسئولیتی
جدا .به نظرم این کار در جایی نزد خداوند جهاد کوچکی است ،چون شناساندن
شهدا کم از جهاد نیست.

دولت به تماشاخانهها كمك كند ،زمين نخورند

ي�ك كارگ�ردان تئاتر معتقد اس�ت ،اگ�ر پردي�س تئاتر
تهران در ش�رايط فعلي ميتواند ميزبان گروههاي تئاتري
باش�د ،چرا س�النهاي تئات�ر دولت�ي و تماش�اخانههاي
خصوص�ي از چني�ن امكان�ي بهر همن�د نيس�تند؟

عباس غفاري منتقد و كارگردان تئاتر با اشاره به انتشار خبري
در فضاي رس��انهاي مبتنيبر ميزباني پردي��س تئاتر تهران از
گروههاي تئاتري براي تمرين و ضب��ط ويدئويي آثار و پخش
آنالين اجراي اث��ر در فضاي مجازي ،درباره اي��ن اتفاق به مهر
گفت :اگر واقعاً شرايط به گونهاي است كه پرديس تئاتر تهران
كه زير نظر س��ازمان فرهنگي -هنري ش��هرداري تهران است
به راحتي ميتواند در س��النهاي خود را براي تمرين و پخش
آنالين اجراي گروههاي تئاتري باز كند ،چرا سالنهاي دولتي و
تماشاخانههاي خصوصي نميتوانند فعاليت خود را براي تمرين
و حضور گروههاي تئاتري از سر بگيرند؟
وي اظهار كرد :بارها مديريت تئاتر ش��هر ،تماشاخانه ايرانشهر
و مديران س��النها و تماش��اخانههاي ديگر اعالم كردهاند كه
سالنهايش��ان را ضدعفوني كردهاند و اگر با ضدعفوني كردن
ميتوان درهاي سالنهاي تئاتر پرديس تئاتر تهران را به روي
گروههاي تئاتري باز كرد ،پس اين امكان بايد براي باقي سالنها
نيز فراهم باشد .غفاري با اشاره به وضعيت نامطلوب اقتصادي
تماش��اخانههاي خصوصي و گروههاي تئاتري ،ادامه داد :اكثر
تماش��اخانهها و پالتوهاي تمرين خصوص��ي تئاتر مكانهايي
استيجاري دارند كه ماهانه چند ده ميليون تومان بابت اجاره بها
پرداخت ميكنند .اين تماشاخانهها و گروههاي تئاتري در حال
ورشكستگي هستند .در چنين شرايطي اگر يك سالن تئاتري
امكان بازگشايي دارد پس بايد اين امكان براي باقي سالنها هم
مدنظر قرار گيرد.
كارگردان تئاتر «كبوتري ناگهان» متذكر شد :مطمئناً گروههاي

تئاتري از اينكه پرديس تئاتر تهران به عنوان يك سالن تئاتري
ميتواند فعاليت خود را از سر بگيرد خوشحال هستند اما موضوع
مدنظر ما اين است كه اگر قانوني وجود دارد بايد براي همه صادق
باشد نه اينكه شاهد يك بام و دوهوا باشيم.
وي در ادامه س��خنان خود تأكي��د كرد :ميداني��م كه وزارت
ارش��اد نگران هنرمندان و مخاطبان تئاتر است اما اگر پرديس
تئاتر تهران و س��ازمان فرهنگي -هنري ش��هرداري تهران به
ابتكاري دس��ت پيدا كرده كه با ضدعفوني سالنهاي پرديس
تئاتر تهران ميتواند اين اطمينان خاطر را به هنرمندان تئاتر،
گروه فيلمبرداري و عوامل اجرايي بدهد ك��ه با حضور در اين
مكان امكان ابتاليشان به ويروس كرونا وجود ندارد ،اين ابتكار و
راهكار را در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هم قرار دهد
تا با استفاده از آن شاهد بازگشايي مجدد مجموعه تئاتر شهر و
تماشاخانههاي دولتي و خصوصي باشيم تا گروهها در آن سالنها
مشغول تمرين آثارشان شوند.
غفاري در پايان تأكيد كرد :قانون بايد درباره همه به يك شكل
اعمال شود و اگر قرار است با ضدعفوني كردن يك سالن تئاتري
باز شود اين امكان بايد براي همه در نظر گرفته شود.

تعويق زمان برگزاري
جشنواره توليدات مراكز استاني صداوسيما

ب�ه منظ�ور پيش�گيري از ش�يوع بيم�اري كرون�ا
و ل�زوم رعاي�ت اص�ل فاصلهگ�ذاري اجتماع�ي،
زم�ان برگ�زاري بيس�ت و س�ومين جش�نواره
تولي�دات مراك�ز تا اطلاع ثان�وي ب�ه تعوي�ق افتاد.

جش��نواره توليدات مراكز به عن��وان يك��ي از بزرگترين
رويداده��اي فرهنگي -هنري و رس��انهاي كش��ور ،يكي از
مهمترين اقدام��ات اين معاونت در تقويم س��االنه اس��ت؛
گردهمايي عظيمي ب��ا حضور برنامهس��ازان بومي مراكز و

رقابتي نفسگير براي فعاالن حوزههاي گوناگون سيما ،صدا،
خبر ،پژوهش ،فضاي مجازي و نيز عرصهاي كه طي سالهاي
اخير موجب رشد و شكوفايي و ارتقای كمي و كيفي توليدات
مراكز شده است .بيست و سومين دوره اين جشنواره تابستان
امسال و به ميزباني استان اردبيل تدارك ديده شده بود كه با
توجه به شيوع بيماري كوويد  ١٩و لزوم محافظت از سالمتي
هنرمندان و اهالي رس��انه و به منظور قط��ع زنجيره ابتال،
برگزاري آن تا اطالع ثانوي به تعويق افتاد.

مراجعه به كتاب الكترونيك
در روزهاي قرنطينه  4برابر شد

مديرعامل يك�ي از معروفترين اپليكيش�نهاي كتابخواني
آنالين از چهار برابر شدن مراجعه عالقهمندان كتاب خبر داد.

ندا برادران ،مدير عامل فيديبو در گفتوگو با مهر با اشاره به اينكه
وضعيت جاري كشور در حوزه كتاب و نشر و همچنين شيوع كرونا
به شكلي محسوس منجر به افزايش مراجعه به پلتفورمهاي عرضه
نس��خههاي الكترونيكي كتاب شدهاس��ت ،عنوان كرد :ما از اوايل
ماه اس��فند رش��د قابل توجهي در مراجعه به پلتفورم خودمان را
تجربه كرديم و در برخي از ايام گذش��ته با تمامي ظرفيت ممكن
به كار پرداختيم ،البته بخش قابل توجهي از رجوع به فيديبو نيز به
كمپينهايي باز ميگشت كه ما با همراهي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي و جمع زيادي از ناشران در اسفندماه سال جاري آن را اجرا
كرديم .وي ادامه داد :بخش زيادي از اقبال به فيديبو به دليل اين بود
كه ما اين موقعيت را به عنوان يك فرصت صرف براي بيزنس نديدیم
و در موارد متعددي با همكاري ناشران محترم به عرضه رايگان يا
عرضه با تخفيف نود درصدي محصوالت آنها به صورت «»ebook
يا كتاب صوتي نيز پرداختيم .يكي از جالب توجهترين اين تخفيفها
كه با همراهي ناش��ران محترم ص��ورت گرفت مرب��وط به عرضه
۱۰۰كتابي بود كه در فهرستهاي مختلف و مشهور براي مطالعه به
صورت مشترك حضور دارند .برادران تأكيد كرد :در اين موقعيت ما
از منظر مراجعه و تعداد نسخههاي مورد مطالبه افزايش چهاربرابري
رجوع به پلتف��ورم خودمان را تجربه كرديم كه اتفاق بس��يار قابل
اعتنايي به ش��مار ميرود و نيروهاي انس��اني ما با وجود دوركاري
تقريباً چيزي به نام تعطيالت را در اين مدت تجربه نكردند.
وي در عين ح��ال درباره ثبات اين مراجعه ب��ه مطالعه كتابهاي

آنالين در ميان جامعه ايران نيز گفت :وضعيت فعلي تركيبي است از
طبيعتي كه بر زندگي ما حاصل شده است .حضور بيشتر افراد جامعه
در خانه فرصت بيشتري براي مطالعه توسط آنها فراهم ساخته است
و البته همواره تعطيالت نوروزي يكي از پيكهاي فروش محتواهاي
الكترونيك نيز بوده اس��ت .ما با توجه به اين موقعيت يك فرصت
فراهم كرديم تا مخاطب از استفاده از كتاب الكترونيكي لذت ببرد و
تأكيد دارم كه نگاهمان براي اين مهم تنها متوجه فروش نبودهاست
كه اگر بود اين استقبال فعلي شكل نميگرفت.
برادران در عين حال تصريح كرد :سعي ما اين است كه با تداوم اين
فضا در پلتفورم خودمان باز هم استقبال از آن را دنبالهدار كنيم.
مديرعامل فيديبو تأكيد كرد :به باور من نوع رفتار پلتفورم با مخاطب
ميتواند در وفاداري او نسبت به خودش تأثير زيادي بگذارد .رفتار
فيديبو نيز در اين مدت و در اين ش��رايط منجر ش��د كه خيلي از
كاربران تازه الاقل يكبار اين فضا و حضور در آن را مورد اس��تفاده
قرار دهند.

