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بازگشت كنسرت ها در شرايط زرد كرونا
براي استقبال مردم قيمت بليت كنسرت افزايش پيدا نمي كند

   هادي عسگري
برگزاري كنس�رت موس�يقي به دنبال تغيير ش�رايط كرونا 
در تهران و بر اس�اس مصوبه س�تاد ملي كرونا، مجاز ش�د. 
پ��س از چندين ماه تعطیل��ي فعالیت هاي صحن��ه اي در حوزه 
موس��یقي، كاهش میزان ابتال ب��ه كرونا در تهران باعث ش��د تا 
گروهي از فعالیت ها دوباره مجاز شوند كه از آن جمله برگزاري 

كنسرت هاي موسیقي است. 
س��تاد كرونا در تهران فعالیت هاي گروه3 را كه شامل برگزاري 
كنسرت هاي موس��یقي مي ش��ود، مجاز اعالم كرد. اين مسئله 
باعث ش��د اداره كل موس��یقي ارشاد در جلس��اتي از سر گیري 
برگزاري كنسرت هاي صحنه اي را پیگیري كند. در اين جلسات 
كه با حضور محمد اللهیاري، مدير كل دفتر موس��یقي ارش��اد 
برگزار شد، شرايطي براي برپايي مجدد كنسرت هاي موسیقي 
اعالم شد. از جمله مواردي كه مورد بحث قرار گرفت، برگزاري 
كنسرت با اس��تفاده از ظرفیت 30 تا 50درصدي سالن ها بود؛ 

موضوعي ك��ه از نظر ش��ركت هاي برگزاركننده كنس��رت هاي 
موسیقي توجیه اقتصادي ندارد؛ »در اين جلسات شركت ها بیان 
كردند هزينه هاي اجاره و خدمات فني سالن ها و هزينه تبلیغات 
ش��هري و مجازي كه مردم را ترغیب به استقبال از اجراها كند، 
عماًل سودي براي برگزاركننده باقي نمي گذارد. در اين جلسات 
نمايندگان سالن هاي برگزاري كنسرت در تهران آمادگي خود 
را براي ارائه تخفیف هاي الزم در اجاره و نرخ خدمات فني اعالم 
كردند تا بدين وسیله ش��ركت ها رغبت بیشتري براي برگزاري 
كنسرت داشته باش��ند. همچنین مقرر شد تمامی پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت و بر حسن انجام آنها نظارت الزم انجام شود. در 
زمینه قیمت بلیت ها نیز مقرر ش��د در اين مقطع زماني با هدف 
تشويق مردم به بهره مندي از برنامه ها، قیمت بلیت كنسرت ها 

افزايش پیدا نكند.« 
پیش از اع��الم وضعیت زرد در تهران و مجازي ش��دن برگزاري 
كنسرت در اين ش��هر برخي از خواننده ها با اس��تفاده از شرايط 
موجود در جزيره كیش، اقدام به برگزاري كنسرت در اين جزيره 
كردند كه بعضاً قیمت بلیت ها تا رقم 350هزار تومان نیز باال رفت؛ 
مبلغي كه از عرف قیمت بلیت در كنسرت هاي موسیقي پاپ در 

تهران بسیار بیشتر است. 
كاهش ممنوعیت ه��اي كرونايي و فعالیت مجدد س��الن بزرگ 
برگزاري كنسرت، فعاًل در حد جلس��ات اداري باقي مانده است 
و هنوز خبري از برگزاري كنس��رت در تهران نیس��ت و همین 
موضوع هنوز وضعیت قیمت گذاري بلیت كنسرت ها را در شرايط 

نامعلومي قرار داده است.

جايزه ادبي فلسطين برگزيدگان خود را شناخت

نويسندگان ما در عرصه ادبيات راه حاج قاسم را ادامه مي دهند

افتتاح نمايشگاه مجازي كتاب با حضور وزير ارشاد

كرونا بازار كتاب الكترونيك را گرم كرده است
   محمد صادقي

نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران روز گذشته با حضور 
سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي آغاز به كار كرد. 
كرونا باعث ش��د بزرگ ترين رخداد فرهنگي كش��ور نیز به فضاي 
مجازي روي بیاورد و روز گذش��ته نخس��تین نمايش��گاه مجازي 
كتاب تهران كار خود را آغاز كرد تا فضاي مجازي به كمك صنعت 
بحران زده نش��ر بیايد. وزير ارشاد در مراس��م آغاز فعالیت رسمي 
نمايش��گاه كتاب، به ضرر هاي مالي كرونا به فروش كتاب اش��اره 
كرد و گفت: »ما در اين يك سال متأثر از اين شرايط صنعت نشر، 
آسیب هايي ديده ايم كه برآورد دقیقي از خسارات وجود ندارد، اما 
نظرسنجي اي كه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از جامعه نشر 
انجام داد و در آذرماه منتشر كرد، نشان مي دهد 60درصد ناشران 
معتقدند صنعت نشر در طول يك سال اخیر از جوانب مختلف افزون 

بر 40درصد خسارت ديده است.«
صالحي ادامه داد: »كاماًل محسوس و ملموس است كه صنعت 
نشر تحت تأثیر شرايط كرونا آس��یب هاي گسترده و فراواني 
پیدا كرده، اما در اين ش��رايط ما با همه اين مشكالت و نكاتي 
كه روشن و مش��خص اس��ت، چند نكته را در كنار خسارات 
مي توانیم مطرح كنیم. نخست اينكه جامعه نشر به  رغم شرايط 
دشوار، تكاپو و فعالیت خود را داشته و دارد. در اين نظرسنجي 
كه در آذرماه منتشر شد،  عنوان ش��ده كه حدود 68درصد از 
ناشران )67/8( گفته اند در اين مدت كتاب چاپ اول داشته و 
24درصد بیش از 10عنوان كتاب چاپ كرده اند.« وي با بیان 
افزايش فروش نس��خه الكترونیك كتاب بر اساس نظرسنجي 

وزارت ارش��اد افزود: »در نظرس��نجي آذرم��اه مي بینیم كه 
سفارش اينترنتي 50درصد شده است، يعني 50درصد ناشران 
از اين طريق كتاب فروخته اند و فروشگاه هاي كتاب در جايگاه 
بعدي با 48درصد حضور دارند. فضاي سومي كه در سال هاي 
اخیر مورد توجه اس��ت كتاب هاي الكترونیكي است، هر چند 
كتاب هاي الكترونیكي مزاحم كتاب هاي كاغذي نیست بلكه 
مكمل مي تواند باشد، اما ما ش��اهد روند رو به رشد اين اتفاق 
هستیم.« وزير ارشاد تأكید كرد: »در اين پیمايش، اطالعات 
قابل توجهي به ما منتقل شد كه نشان مي دهد از 46/6درصد 
كه كتاب مي خوانند، به كتاب هاي الكترونیكي روي آورده اند 
و در مطالعه اخیر 19/2درصد كت��اب الكترونیكي را انتخاب 
كرده اند. اين آمار نش��ان از آن دارد كه ذائقه مصرف جديدي 
شكل گرفته و در فضاي ايراني معنا پیدا كرده است.« نخستین 
نمايش��گاه مجازي كتاب تهران فعالیت رسمي خود را از اول 

بهمن آغاز مي كند و تا پنجم بهمن برپا خواهد بود.

 سايه »اوج« 
از سر سلبريتي ها دور مي شود

سازمان اوج امسال 3 كارگردان فيلم اولي را به فجر معرفي كرده است

     كتاب

     خبر

   محمدصادق عابديني
جشنواره سي و نهم فيلم فجر، باز هم شاهد 
حضور پررنگ سازمان »اوج« است كه اين 
بار هم مانند سال گذش�ته توجه ويژه اي به 
فيلم اولي ها دارد. اعتماد اوج به جوان ها و 
رويكرد جوان گرايي اين سازمان در توليد 
فيلم هاي سينمايي، مستند و حوزه موسيقي 
تا ام�روز كارنامه موفقي را رقم زده اس�ت. 
در سال هاي اخیر آثار تولیدي سازمان اوج در 
جش��نواره فیلم فجر حضور پررنگي داشته اند 
كه بخش عم��ده آنها را كارگردان��ان جوان و 

گمنام ساخته اند. 
بهمن م��اه س��ال 98، س��ازمان اوج با حضور 
فیلم هايي چون »خروج«، »لباس ش��خص«، 
»روز بلوا« و »آبادان ي��ازده 60« پررنگ ترين 
مشاركت را در تاريخ برگزاري جشنواره فیلم 
فجر به ثبت رساند. سال پیش »لباس شخصي« 
و »آبادان ي��ازده 60« كه حاص��ل اعتماد به 
جوانان فیلمساز بود، جزو آثار مطرح جشنواره 
فیلم فجر شد و اين نشان داد مي توان در كنار 
اس��م هاي بزرگي مانند ابراهیم حاتمي كیا به 
جوانان نیز میدان داد و نتیج��ه آن را گرفت؛ 

مسئله اي كه اوج آن را در عمل نشان داد. 
امس��ال نیز اوج در ادامه جوان گرايي در بحث 
فیلمساز، فیلمسازان جوان ديگري را به فجر 
معرفي كرده است. اين سازمان با چهار عنوان 
فیلم خواستار حضور در جش��نواره فجر شده 
است كه از اين میان س��ه فیلم را كارگردانان 

فیلم اولي ساخته اند. 
»منصور«، »مصلحت نظام« و انیمیشن »پسر 

دلفیني« آثار فیلم اولي هاي اوج هستند. 
فیل��م س��ینمايي منصور ب��ه نويس��ندگي و 
كارگرداني سیاوش س��رمدي و تهیه كنندگي 
جلیل شعباني با نگاهي به بخش هايي از زندگي 
شهید ستاري و طراحي و تولید اولین جنگنده 
كاماًل ايراني ساخته شده كه در آن بخش هاي 
ناگفته از هش��ت س��ال دفاع مق��دس روايت 

شده است. 
فیلم س��ینمايي مصلحت نظام به كارگرداني 
حسین دارابي و تهیه كنندگي محمدرضا شفاه 
نخستین فیلم سینمايي مشترك سازمان اوج 
و حوزه هنري به حساب مي آيد. اين فیلم يك 
تريلر جاسوس��ي- امنیتي اس��ت كه داستان 

آن در اواخر دهه 50 مي گذرد و قرار است در 
جشنواره فیلم فجر رونمايي شود. 

انیمیشن س��ینمايي »پس��ر دلفیني« نیز به 
نويس��ندگي و كارگرداني محمد خیرانديش 
و تهیه كنندگ��ي محمدامی��ن همدان��ي در 
س��ي و نهمین جش��نواره فیلم فجر به نمايش 

درخواهد آمد. 
 همچنین مستندهاي »كمیته« و »دستمال 
س��رخ ها« از ديگر تولیدات اوج كه كارگرداني 
آنها با مستندسازان جوان س��پرده شده قرار 

است در جشنواره حضور پیدا كنند. 
سیاستي كه اوج در تولیدات سینمايي و مستند 
در پیش گرفته است، به نوع ديگري در ديگر 

ساحت هاي هنري نیز ديده مي شود. 
رويكرد سلبريتي محور در تولیدات مسئله اي 
بود ك��ه اوج در دوره اي به س��مت آن گرايش 
پیدا كرده ب��ود. در آن دوره اس��امي زيادي از 
سلبريتي هاي داخلي كه بعضاً از نظر سیاسي 
نیز مواضع خاصي داش��تند در صف همكاران 
سازمان اوج ديده شدند. میثم محمدحسني در 
آن دوره از همكاري گسترده اوج با سلبريتي ها 
دفاع كرد. او در اظهارات��ي عنوان كرد: »براي 
كار با سلبريتي ها انگ بسیار زيادي خورديم. از 
نهادهاي امنیتي بگیريد تا بچه حزب اللهي ها! 
دو جري��ان كوچ��ك در بین جمعی��ت كلي 
حزب اللهي ها وجود دارد: بخش اول تنگ نظر 
و كوتاه فكرن��د و منتظرن��د ب��ا كوچك ترين 
ساختارشكني شما، عصباني ش��وند و حمله 
كنن��د. بخش دوم ب��ه اس��م حزب اللهي و در 
واقع همان جريان نفوذند. كارش��ان اين است 
كه هر وقت ش��ما با گلرويي، بماني، چاووشي 

يا... همكاري كرديد، توي فالن روزنامه بزنند 
مؤسسه ارزشي با شاعر همجنس گرا همكاري 
كرد! در حالي كه نمي گويند، طرف در جشنواره 
مرگ بر امريكا شعر گفته است! يا ديگري براي 
شهدا كار كرده اس��ت، اين چه اتهاماتي است 
كه مي زنید.« محمدحسني گفت: »با همین 
مؤسسه اوج خیلي از هنرمندان كار كرده اند اما 
اصاًل موفق نبوده اند. كارشان چون موفق نبوده 
ديده نشده است. طبیعي است وقتي كارشان 
نگیرد با آقايان س��یروس مقدم و حاتمي كیا 
همكاري بكنند. در مجموع شرايط كار سخت 
است و اين را هم بايد در نظر داشته باشیم كه 
براي كار فرهنگي بعضاً مجبوريد به چند نهاد 
و ارگان پاس��خگو باش��ید. من خودم با اينكه 
پوس��ت كلفتم ولي ديگر دارم ك��م مي آورم! 
توهین، تهمت، احضار و... روزگار همیش��گي 

ماست.«
اما تجرب��ه نش��ان داد كه قطع��ه »دوبي« كه 
چاووش��ي خواند چقدر حاشیه ساز شد و از آن 
موضع اولیه كه قرار بود داشته باشد، دور شد يا 
تجربه همكاري با محسن تنابنده كه در نهايت با 
كنار كشیدن سازمان اوج از فیلم »قسم« همراه 
شد، عماًل تجربه شكست خورده اي بود كه بعد 
از مشاركت اوج در ساخت سريال »پايتخت« 
كلید خورد. تنابن��ده در اين باره مصاحبه كرد 
و گفت: »در »قس��م« تهیه كننده ما ابتدا الهام 
غفوري بود اما چون سابقه سینما نداشت، با اوج 
وارد گفت وگو شديم كه تهیه كننده واقعي آنها 
باشند، اما به دلیل اختالف نظر هاي ايدئولوژيك 
و باال رفتن هزينه ه��ا وقتي يك س��وم پول را 
گرفتیم، كار را از آنها گرفتیم، البته در تبلیغ به 

ما كمك مي كنند.«
به نظر مي رسد در سال هاي اخیر، اوج با فاصله 
گرفتن از سیاس��ت همكاري با سلبريتي ها به 
دنبال ارائ��ه راهكار متفاوتي اس��ت كه در آن 
پول و سرمايه به جاي خريدن ناز سلبريتي ها 
صرف معرفي جواناني مي ش��ود ك��ه تعهد و 
تخصص خود را به اثبات برس��انند؛ اتفاقي كه 
س��ال گذش��ته در فجر خودش را نشان داد و 
احتماالً امسال نیز تكرار خواهد شد. با نگاهي 
به فهرست بازيگران فیلم هاي سازمان اوج در 
جشنواره 39 فجر، مش��خص مي شود كه آثار 
يادش��ده به هیچ وجه پرستاره نیس��تند و از 
حضور ستاره هاي گران قیمت سینماي تجاري 

بهره نبرده اند. 
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه رون��د افزاي��ش 
دس��تمزدهاي بازيگ��ران در س��ال هاي اخیر 
سرعت گرفته و گاه 60 يا 70درصد هزينه هاي 
فیلم، به پرداخت دس��تمزد دو يا س��ه ستاره 
پرطرف��دار اختص��اص مي يابد. منتق��دان از 
اين اقدام، به عنوان ش��یوه اي براي پوشاندن 
نق��اط ضع��ف فیلمنامه و خ��أ جذابیت هاي 
روايي قصه ياد مي كنند. در چنین ش��رايطي 
همان گونه كه از سازمان اوج به عنوان يك نهاد 
حاكمیتي انتظار مي رود، دستمزدهاي نجومي 
پرداخت نكرده و اغلب آنچه را هزينه كرده، در 
بخش هاي ديگر همچون فیلمنامه، پروداكشن 

و... صرف كرده است.

س��ازمان م��وج ب��ا چه��ار عنوان 
در  حض��ور  خواس��تار  فيل��م 
جش��نواره فج��ر ش��ده اس��ت 
ك��ه از اي��ن مي��ان س��ه فيل��م را 
كارگردانان فيلم اولي ساخته اند. 
»منص��ور«، »مصلحت نظ��ام« و 
انيميش��ن »پس��ر دلفين��ي« آثار 
فيل��م اولي ه��اي اوج هس��تند

   خبر

   راديو

راديو انقالب شروع به كار كرد
شبكه راديو انقالب در آستانه دهه فجر در مراس�مي آغاز به كار كرد. 
علي بخشي زاده، معاون صداي رسانه ملي در مراس��م آغاز به كار راديو انقالب 
گفت: حدود 42سال پیش مجري محترمي اعالم كرد اين صداي انقالب اسالمي 
است، االن بعد از گذشت 42س��ال اين حقیر افتخار دارد مجدد اعالم كند اين 
انقالب باصالبت، باعزت و حكمت در آستانه چهل ودومین سالگرد خودش است. 
بخشي زاده ادامه داد: راديو به عنوان رسانه اي پويا و همراه از ابتداي انقالب نقش 
مهمي در تبیین و روشنگري اهداف انقالب و مقابله با هجمه رسانه اي دشمن 
داش��ته و در ورود به گام دوم انقالب اهمیت خود را حفظ كرده است. تأسیس 
ش��بكه راديويي انقالب راه مهمي در شناس��ايي مفاهیم انقالب و نقطه عظیم 
نظام رسانه اي است كه در راستاي آن راهبرد مقابله با اين هدف ناكارآمدنمايي 

جمهوري اسالمي توسط دشمنان در صدر قرار دارد. 
وي افزود: اين راديو كه با هدف جريان سازي انقالبي فعالیت دارد، ضمن بازخواني 
اصول انقالب و عملكرد گذشته جمهوري اسالمي در تالش است مبتني بر گفتمان 
انقالبي »ما مي توانیم« و »ما توانستیم« به تعريف اهداف بپردازد. راديو انقالب در 
ابعاد سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، فناوري و... ضمن تشريح دستاوردهاي انقالب 
نسبت به اين مسیر پاسخي مناس��ب ارائه كند. معاون صدا در پايان يادآور شد: 
امروز ديگر جنس مبارزه و مخاطرات نسبت به دوران انقالب عوض شده است و 
در كنار حمالت فیزيكي، حمالت نرمي احساس مي شود كه نقش رسانه اهمیت 
ويژه اي پیدا مي كند. آنچه انقالب را در مس��یر موفقیت قرار داد، رهبري امامین 
انقالب، وفاق مردمي و... بوده اس��ت و امروز نیازمن��د بازخواني اين موفقیت ها از 
طريق مردم هس��تیم. عالقه مندان مي توانند راديو انقالب را عالوه بر موج اف ام 

رديف95/5مگاهرتز، از طريق تارنماي راديو انقالب نیز دريافت كنند.

نخس�تين دوره جاي�زه ادب�ي فلس�طين ك�ه رض�ا 
اس�ماعيلي دبي�ري علم�ي اي�ن دوره را ب�ر عه�ده 
داش�ت با معرف�ي برگزي�دگان ب�ه كار خود پاي�ان داد. 
در مراسم نخستین دوره جايزه ادبي فلسطین كه در مجموعه 
فرهنگي شهداي انقالب برگزار شد، رضا اسماعیلي دبیر جايزه 
ضمن اشاره به اينكه فراخوان اين جشنواره در سال گذشته 
منتشر شد، گفت: آثار متعددي به اين جشنواره ادبي ارسال 
ش��د كه به لطف خدا آثار مورد بررس��ي و داوري قرار گرفت 
و امروز از برگزيدگان اين جش��نواره تقدي��ر به عمل مي آيد. 
همچنین در اين برنامه از هفت اس��تاد بزرگوار كه در حوزه 
فلسطین تألیفات و پژوهش هاي ارزش��مندي را داشتند، به 

رسم ادب تقدير مي شود. 
در ادامه مراسم محسن پرويز، رئیس هیئت مديره انجمن قلم 
ايران و دبیر جايزه جهاني فلسطین گفت: برنامه جايزه فلسطین 
در واقع بررسي آثار منتشر شده در اين موضوع بود و امید داريم 
اين رويه و اهداي جايزه فلس��طین به همین منوال كه برگزار 
شد، هر چند وقت يكبار تكرار شود و ما ديگران را هم به اين كار 
تشوريق كنیم و هر كس به سهم خودش به حركت رو به جلوي 
اين جايزه كمك كند. در ادامه مراسم میثم نیلي ضمن تشكر 
از انجمن قلم براي برگزاري اين جايزه گفت: قصه اصلي، قصه 
جنگ بس��یار عمیق و يك مبارزه قديمي میان كفر و توحید 
است و دعواي قديمي میان حق و باطل است كه همواره هر دو 
طیف ياراني داشته اند. جمهوري اسالمي و سرمداران ادبیات 
انقالب در تمام اين سال هايي كه گذشت، بايد نقش ويژه اي ايفا 
مي كردند. حاج قاسم حامي و الهام بخش جريان مقاومت در 
سراسر دنیا بوده است. همین نقش را اديبان و هنرمندان ما بايد 
در مقابل هنرمندان سراسر دنیا ايفا كنند. امیدواريم با عنايت 
حضرت زهرا)س( سرعت اين اقدام افزايش پیدا كند و همت 
مجموعه هاي ادبي و هنري بیش از پیش به كار بس��ته شود. 
ديگر سخنران اين مراس��م حجت االسالم والمسلمین مهدي 
براتي بود كه با اشاره به اهمیت و ضرورت استفاده از هنر براي 
انتقال مفاهیم مقاومت تصريح كرد: اين معاني بلند و معناي 
ژرف نمي ماند، مگر اينكه توسط هنرمندان در قالب هنر پیاده 
شود. همانطور كه رهبر معظم انقالب فرمودند هر انديشه اي 

كه در قالب هنر نگنجد، ماندني نیست. 
ديگر س��خنران اين مراس��م مجتبي رحماندوست، دانشیار 
دانشكده مطالعات جهان در رشته فلس��طین بود كه ضمن 
تشكر از دبیرخانه جايزه ادبي و اعضاي شوراي سیاستگذاري 
آن گفت: همانطور كه بیان شد فلسطین نماد مقاومت شده 

نه به معناي نمادين آن بلكه به معناي واقعي نماد شده است. 
اصل مسئله مقاومت در منطقه، مسئله فلسطین است و اوج 
مبارزه در منطقه مسئله فلسطین است، يعني اگر ما از آن نقطه 
اوج هدف گیري كنیم، ساير زيرمجموعه هاي آن و دامنه هاي 
اين حوزه حل مي شود، چون فلسطین محل اتصال سه قاره 
است. رحماندوست در ادامه عنوان كرد: معتقدم جنگ نهايي 
جهان جنگ بین صهیونیس��ت هاي جهان خ��وار با فرزندان 
خمیني است. قدس يك سنگ نشان است كه ره گم نكنیم. 
اگر اين مسیر و اين هدف لحاظ شود، مردان حق طلب مسیر را 
گم نمي كنند. در بعضي از كشورها با تغییرهاي حكومتیشان 
دشمني و دوستي عوض مي شود، مانند جنگ ايران و عراق 
كه با تغییر حكومت موضع عراق از دش��مني با ما خارج شد. 
اما رژيم اشغالگر اين طور نیست، عین نجاست است و تا كاماًل 
پاك نشود و از بین نرود و تا به زمین پاك انبیا دسترسي پیدا 

نكنیم، اين جنگ پايان نمي پذيرد. 
   اعالم برگزيدگان جايزه 

در پايان اين مراس��م نفرات برگزيده معرفي شدند و هدايا و 
جوايز اهدا شد. فاطمه بكزاده و مجتبي صفدري برگزيدگان 
بخش داستان بزرگسال و رمان بودند و حوريه مشهدي ابراهیم 
)شايسته تقدير( ش��ناخته ش��د. در بخش داستان كودك و 
نوجوان هدا حش��متیان )شايسته تقدير( ش��ناخته شد. در 
بخش داستانك الهام نظام جو، فاطمه يونسي و فاطمه نودهي 
برگزيده شدند. برگزيدگان بخش قطعه ادبي حیدري، علي 
اكبري و ابراهیم قبله آرباطان بودند. همچنین در بخش شعر 
بزرگسال علي س��لیمیان، محس��ن كاوياني، افسانه سادات 
حسیني و س��ارا جلوداريان برگزيده ش��دند. در بخش شعر 
كودك و نوجوان نیز ابراهیم قبله آرباطان منتخب اين دوره از 

جايزه ادبي فلسطین شد.

 سيروس مقدم با »جزيره« 
به شبكه نمايش خانگي مي رود

سيروس مقدم، كارگردان باسابقه تلويزيون كه سريال هاي 
پرمخاطبي را براي تلويزيون س�اخته اس�ت، اي�ن بار با 
سريال »جزيره« قدم در شبكه نمايش خانگي مي گذارد. 
مق��دم در تجربه جديدش ب��ا همكاري منوچه��ر محمدي، 
تهیه كننده سینما و تلويزيون سراغ قصه اي ملودرام و اجتماعي 
رفته كه علي طالب آبادي آن را نوشته است. گفتني است اين 
سريال در مرحله پیش تولید قرار دارد و انتخاب بازيگران آن 
در حال انجام اس��ت تا براي پخش اختصاص��ي از فیلیمو در 

سال1400 آماده شود. 
.........................................................................................................

خانه پدري »جالل« احيا مي شود
خانه پدري جالل آل احمد قرار است مرمت و در قالب يك مجموعه 
فرهنگي و هنري فعاليت كند. »خانه پدري جالل« از جمله آثار 
تاريخي و فرهنگي دوره قاجار است كه متعلق به آيت اهلل حاج سيد 
احمد طالقاني )آل احمد( از علماي معروف و متنفذ تهران است.

 اين خانه در زمان خود به محلي براي اجتماع علما و روحانیون 
ته��ران و مكان برگزاري جلس��ات س��ّري علیه سیاس��ت هاي 
سركوبگرانه اس��تبداد رضاش��اهي تبديل ش��ده بود. مجالس 
روضه خواني و تالوت قرآن و مراسم عزاداري توسط هیئت هاي 
مذهبي هم جزو برنامه هاي عادي اين خانه به شمار مي رفت. اين 
بناي تاريخي در سال 1308 به شكل اساسي بازسازي شد. جالل 
آل احمد در سال 1310 يعني در سن هشت سالگي به اين خانه 
نقل مكان كرد و تا 17سالگي در آن حضور داشت. مهرماه 83 اين 

بناي تاريخي به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسید. 
.........................................................................................................
موافقت اصولي 4 مجتمع گردشگري 

در استان تهران صادر شد
 »در هفدهمين جلسه كميته  فني صدور موافقت اصولي 
تأسيسات گردشگري براي ساخت چهار مجتمع گردشگري 
و هفت س�فره خانه س�نتي موافقت اصولي صادر ش�د.«

جالل عباسي معاون سرمايه گذاري اداره كل میراث  فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع  دس��تي تهران با بیان اينكه س��اخت 
مجتمع هاي گردش��گري در شهرس��تان هاي اسالمش��هر، 
شمیرانات، رباط كريم و ش��میرانات انجام مي شود، افزود: »با 
ساخت و تكمیل اين مجتمع هاي گردش��گري براي بیش از 
80نفر به صورت مستقیم شغل ايجاد مي شود.« او ادامه داد: 
»تعداد هفت موافقت اصولي صادر شده براي سفره خانه هاي 
س��نتي متعلق به شهرس��تان هاي ش��هريار، مالرد، دماوند، 

رباط كريم و شمیرانات است.«
عباس��ي خاط��ر نش��ان ك��رد: »ب��ا توجه ب��ه حج��م باالي 
درخواس��ت هاي س��رمايه گذاري در اس��تان تهران با هدف 
سرعت بخشیدن به روند صدور موافقت اصولي و پروانه هاي 
ايجاد تأسیسات گردشگري براي نخستین بار تقويم برگزاري 

جلسات كمیته سرمايه گذاري تهیه و تدوين شده است.«
.........................................................................................................

 گاف هاي سينمايي 
در شبكه نمايش بررسي مي شود

شبكه نمايش قصد دارد »س�ينما گاف« را در ۵۲ قسمت 
روي آنتن ببرد. 

برنامه »س��ینما گاف« با نگاهي طنز به اشتباهات ناخواسته 
فني و راكورد شامل وضعیت صحنه، لباس، گريم، میزانسن، 
حركت بازيگران و دكور در ساخت فیلم هاي مشهور سینمايي 
بپردازد. همچنین در روند اي��ن برنامه اطالعاتي در خصوص 
عوامل فیلم و اطالعات عمومي مرتبط با سینما به مخاطبان 

آن ارائه مي شود.
.........................................................................................................

 آثار و گروه هاي جشنواره
موسيقي فجر انتخاب شدند

هيئت انتخاب آثار و گروه هاي سي وشش�مين جشنواره 
موس�يقي فجر در دو بخش رقابت�ي و غيررقابتي به كار 

خود پايان داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سي و شش��مین 
جشنواره موسیقي فجر، هیئت انتخاب آثار و گروه ها در بخش 
رقابتي 148 آلبوم را در 15جلسه ارزيابي كرد و كانديداهاي 
هر بخش معرفي و اعالم خواهد ش��د. در بخ��ش غیررقابتي 
100گروه موسیقي در حوزه موسیقي دس��تگاهي، نواحي، 
كالسیك و تلفیقي براي حضور در جشنواره از طريق فراخوان 
ثبت نام كردند كه در مرحله نخست 61 گروه انتخاب شدند 
و در نهايت 10 گروه براي اجرا به جدول جشنواره راه يافتند.  
با توجه به وضعیت كرونا و اضافه شدن بخش رقابتي، جدول 
برنامه ها تغییرات اجرايي نسبت به جشنواره هاي قبل دارد. با 
توجه به تقسیم بندي هیئت انتخاب در هر بخش، 40درصد 
گروه ها از بخش فراخ��وان و 60درصد گروه ها با تأيید هیئت 

انتخاب به جشنواره دعوت شدند.

هادي عسگري      ديده بان 

امام محمدباقر)ع( :

س�خن طيب و پاكيزه را از هر كه 

گفت بگيريد، اگر چه او خود، بدان 

عمل نكند. 
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