فرهنگ و هنر

دوشنبه  19شهریور 1397

تلویزیون

سیروس مقدم
سریال ترسناک میسازد

وطن امروز

گزارشی درباره ماجرای استعفای محمدعلی بهمنی از ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد

ترانههایی که آبروی موسیقی را بردهاند!
برخی اعضای شورای شعر دفتر موسیقی در گفتوگو با «وطنامروز» از برگزاری نشست خبری برای پاسخ به شبهات خبر دادند

مجموعه «خوابزده» با داس��تانی از سعید
نعم��تاهلل و به کارگردانی «س��یروس مقدم»
در ژانر وحش��ت ساخته میش��ود .به گزارش
ف��ارس ،نگارش س��ریال «خ��وابزده» به قلم
س��عید نعمتاهلل و کارگردانی سیروس مقدم
و تهیهکنندگی الهام غفوری به پایان رس��یده
است .این سریال در  3فصل برای شبکه نمایش
خانگی ساخته خواهد شد و هماکنون در مرحله
انتخاب بازیگر قرار دارد« .خوابزده» نخستین
س��ریال مقدم و نعمتاهلل در ژانر وحش��ت به
ش��مار میرو د که پایان ش��هریور وارد مرحله
تولید میشود .ریحانه پارسا نخستین بازیگری
اس��ت که برای ایفای یک��ی از نقشهای این
سریال انتخاب ش��ده و نامهای سایر بازیگران
«خ��وابزده» که اغل��ب از بازیگران س��ینما
هس��تند ،بزودی اعالم میش��ود .این س��ریال
نخستین همکاری مشترک و مجزای نعمتاهلل
و مقدم در شبکه نمایش خانگی است .نعمتاهلل
پس از نویسندگی سریال «زیر پای مادر» با نام
قبلی «لبخند رخس��اره» و اعمال ممیزیهای
تلویزی��ون و متوقف کردن س��ریال دیگری به
نام «برادر جان» توسط خودش که به سفارش
گروه فیلم و سریال شبکه  3به نگارش درآمده و
قرار بود برای رمضان گذشته تولید شود ،ترجیح
داده فعال با تلویزیون همکاری نکند .از آنجایی
ک��ه این روزها اغلب س��ازندگان س��ریالهای
تلویزیونی به شبکه نمایش خانگی کوچ کردهاند،
این زوج هنری که اغلب س��ریالهای موفق در
دهه  ۸۰و  ۹۰را از آن خود کردهاند ،هم به این
جرگهپیوستند.

خاطرهبازی با فیلمهای عاشورایی
در شبکه 4

س��ریال «روای��ت عش��ق» در
نخستین قس��مت از «ردپای
عشق» پخش و تحلیل میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،شبکه
 4سیما که در دهه اول محرم
هر روز یک سریال خاطرهانگیز محرمی را در قالب
برنامه «ردپای عش��ق» روی آنت��ن میبرد ،برای
قسمت اول ،نخستین سریال عاشورایی تلویزیون با
عنوان «روایت عشق» را برای پخش در نظر گرفته
است« .روایت عش��ق» مجموعهای تلویزیونی به
کارگردانی عالءالدین رحیمی و زندهیاد انوشیروان
ارجمند ،محصول سال  ۱۳۶۴است .این سریال در
دهه  ۶۰از شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی
ایران به نمایش درآمد و البته تا س��الهای سال
همزمان با ایام محرم بازپخش میش��د« .روایت
عشق» در واقع اولین سریال تلویزیونی است که
بعد از انقالب اسالمی درباره حوادث قیام عاشورا
و نبرد کربال ساخته شد .مجموعه «ردپای عشق»
به تهیهکنندگی حس��ین مروی از روز اول محرم
( 20شهریور) هر روز ساعت  11از شبکه  4سیما
پخش میشود.
سینمایجهان

برندگان شیرهای ونیز معرفی شد

هفتادوپنجمین دوره جش��نواره ونیز با اعالم
اسامی برندگان  ۲۰۱۸به کار خود خاتمه داد .به
گزارش مهر به نقل از ددالین ،در مراسم اختتامیه
این دوره از جشنواره فیلم ونیز برندگان بخشهای
مختلف جش��نواره فیلم ونیز  2018به این شرح
اعالم شد .در بخش اصلی ،آلفونسو کوارون برای
فیلم سینمایی «رم» برنده جایزه بهترین فیلم یا
همان «شیر طال» ش��د .جایزه بزرگ داوری این
دوره به فیل��م «مورد عالقه» س��اخته یورگوس
النتیموس رس��ید .همچنین ش��یر نقرهای برای
بهتری��ن کارگردانی ب��ه ژاک اودیار ب��رای فیلم
«برادران سیس��ترز» اهدا شد .جایزههای بهترین
بازیگ��ران زن و م��رد این دوره از جش��نواره ونیز
ب��ه ترتیب به اولیویا کولمن برای حضور در فیلم
«مورد عالقه» و ویلم دفو برای بازی در فیلم «در
دروازه ابدیت» رسید .جایزه بهترین فیلمنامه نیز
به «افسانه باستر اسکروگز» نوشته برادران کوئن
اهدا شد .جایزه بهترین بازیگر مرد یا زن نوظهور
این دوره نیز به بایکالی گانامبار برای فیلم «بلبل»
رس��ید .همچنین در بخش افقهای ونیز جایزه
بهترین فیلم به «مانتاری» س��اخته فوتیفونگ
آرونفنگ اهدا شد و جایزه بهترین کارگردانی به
امیر بایگازین برای فیلم «رودخانه» رسید .جایزه
ویژه داوری این بخش نیز به فیلم «اعالم» ساخته
محمودفاضل کاسکان رسید.

محس�ن ش�همیرزادی :ماجرا از آنجایی
شروع شد که محسن چاوشی در اعتراض
به عدم اخذ مجوز آلبوم «ابراهیم» تهدید
به انتش��ار غیرقانونی ای��ن آلبوم و حتی
تلویحا خروج از کش��ور ک��رد؛ اتفاقی که
باعث شد علی ترابی ،مدیر دفتر موسیقی
ارشاد با چاوشی به بستنی خوردن بنشیند
و بعد از آن ب��ا کاهش اصالحیهها ،آلبوم
چاوش��ی منتشر ش��ود! حتی پس از آن
قطعههای غیرمجاز نیز از کانال چاوش��ی
منتش��ر شد که بهس��رعت حذف شد اما
آن قطعات خیلی زود نشر یافت و حذف
آن چ��ارهای را دوا نک��رد .در همین بین
بس��یاری از طرفداران چاوش��ی انتقادات
خود را به «محمدعل��ی بهمنی» رئیس
شورای ش��عر و ترانه دفتر موسیقی روانه
کردند ،چرا که اصالحات آلبوم چاوشی به
اش��عار قطعات او باز میگشت که توسط
حسین صفا سروده شده بود .محمدعلی
بهمنی در آن برهه برای تنویر افکار عمومی درباره
اصالحات اشعار چاوشی اینگونه نوشت« :من ،تنها
یکبار از ترانه آقای چاوشی ایراد گرفتهام -آن هم
بهخاطر جایگاه ش��اعر گرانقدرش (حسین صفا)؛
عزیزی که ارزش ترانههایش را میدانید .آن هم با
بهرهگیری« -ببخشید» از ضربالمچلی که انتشار
جبریاش ریشخندی به هوشمندان ترانه باارزش و
صدای باارزش است .با پوزش -ناچار برای قضاوت
ش��ما( :اره رو که فرو کنی -چه در کش��ی چه تو
کنی)» .با این وجود در روزهای گذشته محمدعلی
بهمنی نامه استعفای خود را از این شورا رسانهای
کرد که واکنشهای مختلفی را دربرداش��ت .اشاره
وی در نامه خداحافظ��یاش به ترانههای ضعیفی
بازمیگش��ت که به نظر میرسد از شورای ناراضی
ش��عر و تران��ه عبور میک��رد و به بازار موس��یقی
میرسید .او در متن خداحافظیاش از دلیل این کار
اینگونه یاد میکند« :من با آگاهی اشتباهم از قبول
ریاس��ت شورای ترانه ،نه به دلیل اینکه  6ماه است
کارشناس��انش حقوقی دریافت نکردهاند ،فقط به
این دلیل که دیگر مزاحم ترانههای ضعیف نباشم،
خداحافظیمیکنم».
■■مشکل ترانههای ضعیفی است که آبروی شعر
و موسیقی را برده

در ماجرای این اس��تعفا ،بیش از همه حواشی
ترانههای آلبوم «ابراهیم» محسن چاوشی برجسته
ش��د اما بهمنی این مس��اله را تکذی��ب کرد و در
یادداشت مقداد راش�د :فرار از زندان،24 ،
الست ،خانه پوش��الی و ...حتما
خیلیهایتان این اس��مها را شنیدهاید و احتماال
مشتری ثابت این سریالها هم بودهاید؛ سریالهایی
که چند هزار کیلومتر دورتر از مرزهای سرزمینی
ما در فرهنگی بیگانه با ما تهیه و تولید میشوند
و دیگر هر کدامش��ان در بدترین حالت چند روز
بعد از پخش در آمریکا در سایتهای دانلود ایرانی
پیدا میشوند و هر کسی اراده کند ،میتواند آنها
را دانل��ود کند و ببیند .اصال چرا راه دوری برویم؟
همین س��ریالهایی که بیخ گ��وش خودمان در
ترکیه تولید میش��وند و بدبختانه محتوایشان
حتی با فرهنگ همان کشور نیز در تضاد و تعارض
اساس��ی است اما در دنیای ماهوارهها و اینترنت و
دوبلههای زیرزمینی ،به راحتی در کش��ور ما هم
پخش میش��وند و واقعیت این اس��ت که بیننده
هم کم ندارند! س��ریالهای ک��رهای هم که جای
خودشان ،تاریخ و قهرمانسازی آسیای شرقیها
هم برای خودش��ان است که به مذاق ما هم اتفاقا
خیلی خوش آمده است .اما این مقدمه برای چه
بود؟ برای این بود که بگویم بخش مهمی از قدرت
هر کشور را قدرت نرم آن کشور و صدور فرهنگش
در قالب اقالم مختلف فرهنگی بویژه فیلم و سریال
تش��کیل میدهد و بدون تعارف ما در این زمینه
عقبیم .سال  1389شبکهای در میان شبکههای

نوشتافزار «یک مش��ت جوان پیدا شدهاند
که همت گماش��تند برای اینکه
نوشتافزار داخلی [تولید کنند]؛ خب اینها احتیاج
به کم��ک دارند؛ باید به اینها کمک بش��ود؛ [اما]
کمک نمیشود؛ حتی در مقابل حرکت اینها ،احیاناً
سنگاندازی هم انجام میگیرد ...چند وقت قبل یک
تعدادی از همین جوانها آمدند پیش من؛ خب آدم
میبیند اینها سر تا پا شوقند ،سر تا پا آمادگی و قوه
و توان کارند ،ابتکار هم دارند[ ،اما] توانایی مالیشان
ضعیف اس��ت؛ باید کمک بش��وند» .این سخنان
رهبر انقالب اس�لامی در دیدار اخیرشان با هیأت
دولت اش��اره به جمع��ی از تولیدکنندگان داخلی
نوشتافزار داشت که با عزم و همتی جوانانه تولید
داخل��ی در این عرص��ه را دنبال میکنند؛ جوانانی
که با دغدغ ه «تولید داخل��ی» و «فرهنگ بومی»
پای در این عرصه نهادهاند و بهرغم هم ه مشکالت
و موان��ع ،دس��تاوردهای خوبی داش��تهاند .پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،به تازگی با
سعید حسینی ،مدیرعامل مجمع نوشتافزارهای

گفتوگویی پس از استعفای خود از این شورا اظهار
داشت« :من هیچ مشکلی با آقای چاوشی نداشتم.
کار «ابراهیم» را هم من رد نکردم .خود ارشاد هم
گفته بود که اصالح کند و بفرستد تا تصویب شود.
نمون ه تصحیح شده را هم ما نداشتیم .آقای چاوشی
خودش خواننده باارزشی است .شعر این آلبوم هم
از سرودههای حسین صفا است .صفا از خوبان ترانه
روزگار ما اس��ت .با ایشان که من مشکل نداشتم.
تنها پیش��نهادی ک��ه من به آقای چاوش��ی دادم
مربوط به  3سال پیش میشود 3 .سال پیش اثری
را آقای چاوش��ی برای گرفتن مجوز ارائه کرده بود
که بخش��ی از آن در شأن آقای چاوشی و در شأن
آقای صفا نبود .من هم پیشنهاد دادم آن بخش را
عوض کنن��د که بعدها دیدم عوض کردهاند» .وی
در ادامه دلیل استعفای خود را چاوشی و آلبومش
نمیداند و بیان میکند« :مشکل نه چاوشی است
و نه صفا .مشکل ترانههای ضعیفی است که آبروی
ش��عر و ترانه و موس��یقی را برده .اگرنه کار خوب
و باارزش که بیاید ما تش��ن ه خواندن و شنیدنش
هستیم» .محمدعلی بهمنی همچنین درباره اینکه
آیا استعفای ایشان ربطی به ماجرای حمید هیراد
دارد ی��ا خیر هم عنوان داش��ت« :هیراد که با من
طرف نبود .آق��ای علیرضا بدیع نکتهای را متوجه
شد و به او گوشزد کرد .فقط زمانی که برای گرفتن
مجوز پیش ما آمد ،عزیزانی که شعرهایش��ان را
برداش��ته بود ،با هیراد توافق ک��رده بودند و هیچ

مشکلی هم از آن نظر نبود» .ما برای بررسی بیشتر
این موضوع س��راغ سعید بیابانکی و ناصر فیض 2
تن از اعضای شورای موسیقی وزارت ارشاد رفتیم
تا در ارتباط با دالیل این اتفاق و نظر آنها پیرامون
وضعیت کلی ترانهسرایی امروز صحبت کنیم که
هر دوی آنها به خبرنگار «وطنامروز» اعالم کردند
بنا بر خواس��ت وزارت ارشاد قرار است فعال در این
رابطه اظهارنظری نکنند و صحبت در ارتباط با این
موضوع را به نشس��ت رس��انهای که قرار است در
آیندهای نزدیک برای پاسخ به این سواالت برگزار
شود ،موکول کردند.
■■سد شعر و غول«بند»ها

پیش��ینه اعتراضی که محمدعلی بهمنی رقم
زده اس��ت ،به س��الهای گذش��ته بازمیگردد.
بس��یاری از ش��اعران و اهالی موسیقی معتقدند
اش��عار و ترانههای موس��یقی پاپ در سالهای
اخیر تن��زل یافتهاند و از محتوای عمیق و غنای
شعری برخوردار نیستند .بسیاری از «بند»های
موس��یقایی و خوانن��دگان نوظهور اش��عاری را
برمیگزینن��د ک��ه از کمتری��ن ارزش ش��عری
برخوردار نبوده و صرفا با موس��یقی خاصش��ان
در میان مخاطبان برجسته شده و به مرور زمان
ذائقه شنوندگان خود را نیز تنزل میدهند .عالوه
بر این ،مقوله ش��عر دزدی نی��ز از دیگر مواردی
است که سالهای گذشته رواج داشته و اعتراض
بسیاری را برانگیخته اس��ت .پیش از این سعید

ی آیفیلم
به بهانه هشتمین سالگرد تأسیس شبکه تلویزیون 

قصههای ایرانی در خانههای فرنگی

تلویزیون پا به عرصه گذاشت
که کمتر کسی فکر میکرد
خیل��ی زود بتوان��د ج��ای
پایش را بین م��ردم باز کند
و بس��رعت تبدیل به یکی از
ش��بکههای محبوب مردمی
ش��ود که بتازگی داش��تند گیرندههای دیجیتال
ب��رای تلویزیونهایش��ان میخریدن��د،Ifilm .
شبکهای که توس��ط معاونت برونمرزی سازمان
صداوسیمای جمهوری اس�لامی با هدفگذاری
مخاط��ب عربزبان راهاندازی ش��د و البته بخش
فارس��ی هم داشت ولی به ش��کل باورنکردنی با
نمایش سریالهایی که تقریبا همه آنها بازپخش
سریالهای شبکههای دیگر بودند ،توانست گوی
س��بقت را از خیلی از رقبای��ش برباید و محبوب
خانوادهها ش��ود ifilm .البته نخستینشبکهای
نبود که معاونت برونمرزی س��ازمان صداوسیما
برای مخاطب��ان خارج��ی راه میانداخت اما اگر
نگویی��م موفقتری��ن ،الاقل یک��ی از موفقترین
ش��بکههای س��ازمان بود که خیلی زود توانست
اقبال مخاطبان را به دست آورد .پیش از آیفیلم

شبکههای برونمرزی دیگری
که عمدتا رویک��رد خبری و
سیاسی داش��تند راهاندازی
شده بود اما این شبکه نشان
از رویکرد جدید صداوس��یما
داشت که در جنگ رسانهای
و فرهنگ��ی جهانی این مس��اله را درک کرد که
باید از طریقهایی نرمتر از خبر ،س��راغ مخاطب
غیرایرانی رفت و در قالبی جذاب مانند فیلم بخش
مهمی از شبهات ،شایعات و تهدیدهای نرم علیه
ایران در افکار عمومی مخاطبان خارجی و عمدتا
عربزبان را پاس��خ گفت و در برابر آنها دفاع کرد.
ش��اید خیلی از ما نس��بت به برخی سریالهایی
که در تلویزیون پخش میشوند ایرادات مختلف
فرمی یا حتی محتوایی را داشته باشیم اما اگر در
چارچوب شبک ه آیفیلم و مخاطبان خاص آن نگاه
کنیم به این موضوع میرسیم که کارکرد خیلی از
آثار در ورای مرزهای جمهوری اسالمی ،اوال انتقال
این پیام اس��ت که در این کشور نه هنر مخدوش
شده و نه جلوی فعالیت زنان در عرصههای هنری
گرفته میش��ود و ثانیا بخش��ی از انتقال فرهنگ

سعید حسینی ،مدیرعامل مجمع نوشتافزارهای ایرانی -اسالمی:

افق ما «بازار ایرانی نوشتافزار» است

ایرانی -اس�لامی که خود در
دی��دار با رهب��ر انقالب حاضر
ب��وده ،گفتوگ��و ک��رده و به
مرور وضعیت تولی��د داخلی
در این عرصه پرداخته اس��ت.
وی در بخشی از این گفتوگو
در ارتباط با گردش مالی بازار نوشتافزار و اهمیت
داشتن نگاهی استراتژیک نسبت به این حوزه گفت:
«گردش مالی حوزه نوش��تافزار در کشور  4هزار
میلیارد تومان اس��ت .از این  4هزار میلیارد تومان
کمت��ر از  30درص��د بازار تولیدات داخلی اس��ت.
یعنی عمده بازار کاالهای وارداتی است و محتوای
غیرداخلی دارد .افق ما این است که این بازار  4هزار
میلیارد تومان��ی را کام ً
ال ایرانی کنیم؛ هم بهلحاظ
محت��وا و هم بهلحاظ تولی��د .اگر این اتفاق بیفتد،

برآورد ما این است که  50هزار
شغل ایجاد میشود .همانطور
که حضرت آقا در جلس ه اخیر
ت دولت گفتن��د ،فضای
هی��ا 
کس��بوکار کش��ور ط��وری
نیس��ت که انگیزهه��ا خیلی
راحت به این سمت هدایت شوند؛ یعنی آدمهایی
که وارد ش��دهاند با انگیزههای غیرمادی این کار را
انجام میدهند .اگر کمکی شود که سرمایهگذاران
و مجموعههای خصوصی وارد شوند ،ما فرصتهای
زیادی خواهیم داش��ت .االن چون فضای تبلیغ و
ترویج و فضای توزیع را تا حدی توانستیم مدیریت
کنیم و توانس��تیم ذائقهه��ا را تغییر دهیم ،فضای
کشور به این س��مت رفته است .حساسیت مردم
را در این چند سال بر تولیدات داخلی دیدیم .من

بیابانكی در بخشی از مراسم «در حلقه
رندان» با نقد تران ه «كجایی؟» محسن
چاوش��ی كه برای سریال شهرزاد تولید
شده اس��ت ،گفت :نمیدانم جملههایی
مانند «رگامو ت��و خونت بریزم» یا «بیا
رو تو رو كن» در این ترانه چه عملی را
توصیف میكند و چه معنایی میدهد؟
وی همچنی��ن در انتق��اد از پخ��ش
قطعات غیرمجاز آلبوم ش��هرزاد در این
س��ریال گفت :ترانههای منتش��ر شده
در موس��یقی این سریال از دفتر شعر و
ترانه وزارت و فرهنگ و ارش��اد اسالمی
مجوز نگرفتهاند .س��ریال و موسیقی كه
به صورت ش��بكه نمایش خانگی بیرون
میآی��د از موسس��ه س��ینمایی مجوز
میگیرند و سازوكار دیگری دارد و من
كه در شورای شعر و ترانه ارشاد حضور
دارم ،در جری��ان ترانههای این س��ریال
نب��ودم» .این اتفاق بارها در س��ایر آثار
سینمایی و شبکه خانگی تکرار شد و خوانندگان
غیرمجاز یا قطعات بدون مجوز به راحتی از این
رس��انهها پخش شدند .از س��وی دیگر ماجرای
سرقت ادبی حمید هیراد نیز از جمله موضوعات
چالش��ی بود که در دنیای شعر حواشی بسیاری
را برانگیخت .در این میان بس��یاری از شاعران با
امضای نامهای تحت عنوان «نه! به سرقت ادبی»
به این موضوع واکنش نشان دادند اما این مساله
نمیتوانس��ت از طریق قانون و دفتر موس��یقی
اثرگذار باش��د ،چرا که حمید هی��راد احتماال با
پرداخ��ت کپیرای��ت رضایت ش��اعران ذیحق
را اخ��ذ کرده و روند انتش��ار آلبوم او بدون هیچ
مشکلی ادامه یافت .سعید بیابانکی هم بار دیگر
نسبت به این موضوع اینچنین واکنش نشان داد:
«تعدادی از ش��اعران با دریاف��ت مبلغی عجیب
برای یک بیت مس��روقه ظاه��را ماجرا را فیصله
دادهاند ...این با آزادگی و رسالت و شرافت شاعر
در تضاد اس��ت» .با این اوصاف به نظر میرس��د
مسیر مافیای صنعت موسیقی به راحتی از میان
ش��ورای شعر و سایر دغدغهمندان هنر میگذرد
و حتی رئیس این ش��ورا هم ت��وان مقابله با این
اتف��اق را ندارد .ش��اید مهمترین دلیل این اتفاق
عدم شفافیت در روند اعطای مجوزهای موسیقی
و ابهام در سیاستهای موسیقایی دفتر موسیقی
است که باعث شده است نقاط تاریک این هنر از
روشنایی آن پررنگتر باشد.

ایرانی -اس�لامی به مخاطبانی که غالبا مسلمان
هستند انجام میش��ود .البته پس از تحریمهای
ظالمانهای که به کشورمان تحمیل شد و مشکالت
بودجهای که در بخشهای مختلف کشور به وجود
آمد ،سازمان صداوسیما نیز مانند سایر بخشهای
ن قربانی��ان کاهشهای
فرهنگ��ی جزو نخس��تی 
اعتبارات شد و طبیعتا در روند تولید سریالهای
درجه یک و فاخر نیز خلل ایجاد شد .هر چند این
شبکه با وجود تمام معضالت مالی ،سعی کرد روند
رو به جلویی داشته باشد اما به هر حال سرریز این
مس��ائل به شبکهای مانندآیفیلم که خود تولید
مستقل نداش��ت و با فرآوری و بازپخش تولیدات
شبکههای داخلی تامین آنتن میکرد نیز رسید
و این ش��بکه هم مانند سایر شبکههای تلویزیون
دچار آفتی به نام پخش س��ریالهای تکراری شد
در حالی که این شبکه ،آنقدر اهمیت و ارزش برای
سیاستهای کالن فرهنگی منطقهای نظام داشت
که تخصیص بودجه مناسب به آن ،در میانمدت
جبرانکنن��ده هزینههای اقتص��ادی خواهد بود.
آی فیل��م ،ش��بکهای راهبردی ب��رای جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت که باید بهتر از این ش��ود،
تقویت از لحاظ فنی ،مخاطبیابی مناسب و البته
حمایتهای مادی و معنوی ،میتواند این شبکه را
به یکی از شبکههای موثر حوزه فیلم و سریال در
غرب آسیا تبدیل کند.
این تحلیل را دارم که پیگیری رهبری در این چند
سال ،خیلی مؤثر بوده است .ما در کشورهای منطقه
هم قطب تولید نوشتافزار نداریم .به نظر میرسد
بتوانیم در این حوزه س��رمایهگذاری بزرگی انجام
دهیم .میتوان صادرات را ش��روع کرد و قیمتها
میتواند رقابتی باشد .باید به این سمت برویم که
نیاز منطقه را تأمین کنیم» .حسینی همچنین با
اشاره به سخنان مطرح شده در دیدار اخیر رهبری
ب��ا جوانان فع��ال در حوزه تولید نوش��تافزارهای
ایرانی اظهار کرد« :ایشان تأکید داشتند که بحث
شخصیت خیلی نیاز است و اگر بخواهد حوزههای
دیگر نوشتافزار شکل بگیرد و تقویت شود ،حتماً
به ش��خصیتپردازی نیاز داریم .یک توصی ه جدی
داش��تند و خیلی محکم تأکید کردند تبلیغات را
بیشتر کنید .اطالعرسانی را خیلی بیشتر کنید .در
جلس ه هیاتدولت به صداوسیما این توصیه را کرده
بودند .گفتند دعا میکنند انشاءاهلل این کار به ثمر
برس��د و بروید برای اینکه تمام بازار را محصوالت
ایرانی کنید».
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رونمایی از آلبوم سرود سرداران
شهید در قالب سرود ـ نمایش

آیین سرود نمایش «سرداران
ش��هید» و رونمایی از آلبوم
س��رود «ب��زرگراه» ام��روز
دوش��نبه ( ۱۹ش��هریورماه)
در ت��االر وح��دت برگ��زار
میشود .به گزارش «وطنامروز» ،آلبوم سرود
«بزرگراه» شامل قطعات سرودی با محوریت
شخصیت فرماندهان شهید دفاعمقدس امروز
از س��اعت  ۱۷در قالب سرود نمایش سرداران
ش��هید در تاالر وحدت رونمایی میش��ود .در
این مراس��م که برای نخستین بار با این شکل
برگزار میشود ،قرار است قطعات آلبوم سرود
«بزرگراه» در قالب نوین سرود نمایش به اجرا
درآی��د که هنرمندانی از اس��تانهای مختلف
کشور مانند خراس��ان رضوی ،فارس ،لرستان،
قم ،آذربایجانغربی ،یزد ،اصفهان و تهران اجرای
این سرود نمایش را بر عهده دارند .قرار است در
این مراس��م عالوه بر حضور خانوادههای معزز
ش��هدای مدافع حرم ،خانواده سرداران شهید
دفاعمقدس ،شهدای هس��تهای ،هنرمندان و
اهالی فرهنگ حضور یابند .سخنران این مراسم
نیز حجتاالس�لام والمسلمین قمی ،مسؤول
جدید س��ازمان تبلیغات اسالمی است .حضور
در این مراس��م نیز برای عموم بالمانع اس��ت.
آلبوم س��رود «بزرگراه» متش��کل از قطعات
س��رود و همخوانی پیرامون س��رداران شهید
همت ،بروجردی ،ش��هیدزینالدین ،برونسی،
باقری ،باکری ،خرازی ،طهرانیمقدم ،چمران،
صیادش��یرازی و  ...اس��ت که در این مراس��م
رونمایی شده و متعاقباً وارد بازار خواهد شد.
سینما

روز ملی سینما نیمبها به سینما بروید

س��ینماهای سراس��ر کشور
همزمان با روز ملی س��ینما
به ص��ورت نیمبه��ا میزبان
مخاطب��ان خواهند ب��ود .به
گزارش مهر ،بلیت سینماهای
کشور روز چهارشنبه  ۲۱شهریورماه همزمان با
«روز ملی سینما» نیم بها میشود .خانه سینما،
انجمن سینماداران و شورای صنفی نمایش طی
مصوب��های اکران فیلمهای س��ینمایی با بلیت
نیمبها در سینماها در روز ملی سینما را تصویب
کردند .در س��ال  ۱۳۷۹در چهارمین جش��ن
بزرگ س��ینمای ایران و همزمان با بزرگداشت
صدمین س��ال ورود سینما به ایران بود که ۲۱
شهریورماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته
و این روز به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.
رسانه

تغییر در مدیریت مؤسسه فرهنگی
جامجم

«سیدمیثم س��یدصالحی»
ب��ه س��مت مدیرعام��ل
موسسه فرهنگی مطبوعاتی
جامج��م منصوب ش��د .به
گ��زارش ف��ارس ،غالمرضا
ن��وری حفظآباد که بتازگی به س��مت رئیس
هی��ات مدیره مؤسس��ه فرهنگ��ی مطبوعاتی
جامجم منصوب ش��ده است ،با صدور حکمی
«س��یدمیثم س��یدصالحی» را ب��ه س��مت
مدیرعاملیمؤسسهفرهنگیمطبوعاتیجامجم
منصوب کرده اس��ت .سیدصالحی پیش از این
مدیریت پیامرسان سروش را برعهده داشت.
کتاب

تازهترین رمان «اکبر صحرایی»
در مسیر انتشار

جدیدترین اثر اکبر صحرایی
در ح��وزه رمان با نام «آرزوی
چه��ارم» ب��زودی از س��وی
انتش��ارات بهنش��ر روانه بازار
کتاب میش��ود .ب��ه گزارش
فارس ،اکب��ر صحرایی درب��اره تازهترین اثرش
اظه��ار داش��ت :تا چن��د روز آین��ده رمانی در
حوزه نوجوان از س��وی انتش��ارات بهنشر روانه
بازار کتاب میش��ود .وی در ادامه با بیان اینکه
محوریت ای��ن اثر دفاعمقدس اس��ت ،توضیح
داد« :آرزوی چهارم» عنوان این رمان اس��ت که
برای گروه سنی نوجوان در  ۲۰۰صفحه همراه
با تصویرسازی تهیه ش��ده است .این نویسنده
راوی و ش��خصیت کتاب را یک نوجوان دانست
و همراس��تا با آن این کت��اب را اثری در زمینه
روانشناس��ی کودک و نوجوان هم برش��مرد و
افزود :نوجوان داس��تان دچار نقص عضو است و
مدام مورد تمس��خر قرار میگیرد که این موارد
موجب میشود اعتماد به نفس خود را از دست
بدهد اما همزمان با جنگ قصد عزیمت به جبهه
میکن��د ،در نهایت عازم جبهه ش��ده و در این
رزم��گاه و در یکی از عملیاتها خود را مییابد.
صحرایی تاکید کرد :این مساله موجب میشود
نوجوان قصه به فرد خودس��اختهای مبدل و در
نهایت فرمانده دسته معرفی شود .مدام در این
قصه البته فلشبکهایی نی ز زده میشود.

