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فرهنگ و هنر

اقداماتی صورت گرفته که جــا دارد همزمان که ادامه 
پیدا می کند، تکمیل نیز بشود تا افق های روشن تری در 
مقابل تمامی افرادی که دغدغه فرهنگ دارند و فعال 

فرهنگی هستند، قرار بگیرد.

اولویت حفظ کتابفروشی های موجود نسبت به 
تاسیس کتابفروشی های جدید

سیدمحمود حســینی )نایب رئیس شرکت تعاونی 
ناشــران ایران - آشنا( نیز با اشــاره به اینکه وضعیت 
کتاب و کتابخوانی در کشور ما مناسب نیست، گفت: 
امیدوارم در دوره وزارت آقــای صالحی با برنامه ریزی 
درست و اقدامات پایدار یک فکر اساسی برای معضل 
ســرانه مطالعه کشــور صورت بگیرد. مشکل اساسی 
ما در توزیع کتاب این اســت که موسسه های موازی 
که بعضاً ممکن اســت دولتی هم باشند با بودجه های 
کالن کتاب های ناشران را خریداری کرده و با تخفیف 
۷۰ درصد عرضه می کنند یا حتــی کتاب هایی مثل 
کتاب های آموزشی را مجدد تولید کرده و دست ناشر 
را برای عرضه کتاب هایش می بندد. این موازی کاری دو 
ایراد دارد؛ اول اینکه ناشران بد نام می شوند که با این 
حجم از ســختی چگونه قیمت گذاری می کنند و دوماً 
اینکه موزعان و کتابفروشان شهرستان نابود می شوند. 
موزعان شهرستانی هر ساله با شروع سال تحصیلی این 
مشکل را بیشــتر از پیش لمس می کنند و باید جلوی 
این کارها گرفته شود.حسینی در خصوص تسهیالتی 
که قرار است برای احداث کتابفروشی در شهرستان ها 
در نظر گرفته شــود نیز گفت: اعطای تسهیالت برای 
تاسیس کتابفروشی در شهرستان ها به گمان من بازدهی 
چندانی نخواهد داشت چراکه ما نیاز داریم بیش از هر 
چیز همین کتابفروشــی های موجود را برای حفظ بقا 
حمایت کنیم. برنامه های فصلی یا اقداماتی که منجر 
به خرید سازه های کتاب از ناشران می شد اگر با بودجه 
مناسب اعمال شــود، می تواند مطلوب باشد. در هیات 
امنای موسسه نمایشگاه ها شش نفر عضو هستند که 
تنها دو نفر آنها نماینده صنف محســوب می شوند. به 
نظرم می تواند ترکیب دو به چهار اصالح شده و با ترکیب 

سه به سه عدالت بهتری اعمال کرد.

هنوز یک مشــاور امور بانوان در وزارت ارشاد 
نداریم

مریم جدلی )رئیس انجمن فرهنگی زنان ناشر( هم 

در ســخنان خود گفت: ما در جمهوری اسالمی ایران 
وزرای مختلفی را دیده ایم، در بخش ارشــاد برخی از 
آنها با نشر ناآشنا بودند و تا فضا برای آشنایی مهیا شد، 
کنار رفتند، اما شما حمایت ناشــران را به همراه خود 
دارید، امیدواریم برنامه های کوتــاه و درازمدت فراهم 
شود. پیشنهاد می کنیم از افراد متخصص در حوزه نشر 
بهره مند شوید، با این تفسیر که ما هنوز یک مشاور امور 
بانوان در وزارت ارشــاد نداریم، بعضاً مشاوران یا دو یا 
سه مشغله بودند و یا بازنشسته! امیدواریم در این رابطه 

اقدامی سریع صورت گیرد.
جدلی در توضیح موانع انتشار کتاب خوب نیز بیان 
کرد: آنچه مانع از انتشار کتاب خوب می شود، موضوع 
کاغذ اســت، کاغذ امروزه موجب گرانی کتاب شده، از 
سوی دیگر، کم شدن شــمارگان کتاب هم از مواردی 
دیگر این معضل است، درحالی که کاغذ سرمایه اولیه 
ماست که اگر با قیمت مناسب به دست ما برسد، شاید 
کتاب راحت تر چاپ شود.  درخواست ارائه تسهیالت 
بانکی کم بهره از وزیر ارشاد داریم. گفته بودند که ناشران 
تســهیالت بانکی تعلق می گیرد، امیدواریم با تصریح 
قانون جدید با بهره کم از این تسهیالت استفاده کنیم.
وی افزود: ما ویترین زمینی در کشور بسیار داریم، اما 
باید برای متضرر نشدن ویترین کتابفروشی ها اقدامی 
صورت گیرد، از ســوی دیگر مشــکالتی چون فقدان 
سیســتم توزیع موفق در کشور، آشنا نبودن مؤلفین و 
مترجمین با قوانین نشر، همه و همه گویای این است که 
باید کارگاه های اموزشی برگزار شود. هزینه باالی انبار 
کتاب هم از دیگر مســائل و مشکالت حوزه نشر است. 
قطعا افزایش تبلیغات و تولید محتوای خوب در نوع نگاه 

مردم برای بیشتر خریدن و خواندن کتاب مؤثر است.

نامه ای شامل ۴۴ مورد اساسی حوزه نشر
همچنین میثــم نیلی )مدیرعامل مجمع ناشــران 
انقالب اسالمی( در این نشست با تاکید بر لزوم توجه به 
هنرهای سنما و تئاتر گفت: آقای وزیر! ما در کنار حوزه 
کتاب، تئاتر و سینما را هم داریم، ما خواهش می کنیم 
به این موارد و هنر هــم توجه کنید، اما همین طور که 
در خدمت کتاب و نشــر بودید، همین مسیر را پرقوت 
ادامه دهید.  ما امروز نامه ای را تقدیم شــما خواهیم 
کرد که ۴۴ مورد اساســی حوزه نشر و ازجمله مسائل 
راهبردی، اقتصادی، مطالبات، زیرســاخت ها، سازمان 
نشر، توزیع، موضوعات مدیریتی، اداره حوزه کتاب، نشر 

و چاپ، بحث بین المللی و مباحث هدایتی و نظراتی در 
آن آمده اســت. امیدوارم در فرایند تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی ها و عملیات ها جبهه فرهنگی انقالب را 

نیز مدنظر داشته باشید.

ســرمایه گذاری ۴۷۰ میلیــون یورویی برای 
ماشین آالت فرسوده چاپ

ابوالحسنی )فعال حوزه چاپ( از ثبت سرمایه گذاری 
۴۷۰ میلیون یورو برای ماشین های وارداتی از سال ۸۲ 
تا ۹۴ خبر داد و گفت: متأســفانه تنها ۱۵ درصد این 
ماشین آالت نو بوده اند و به صنعت چاپ ظلم شده است. 
بپذیریم در میان افرادی که بــه عنوان مدیرکل چاپ 
در وزارت ارشــاد فعال بوده اند، بسیاری درست عمل 
نکرده اند، حتی مدیران سال های اخیر هم تصمیمات 
تأثیرگذاری نگرفته انــد، حتی بعضا قانون هایی هم که 

بود، دور زدند.

 کودک نوجوان مظلوم ترین بخش نمایشگاه کتاب
همچنین نــادر قدیانی )رئیــس انجمن فرهنگی 
ناشــران کودک و نوجوان( با تاکید بر لزوم توجه به 
کتابخوانی کودکان یادآور شــد: باید کتابخوانی را از 
دوران کودکی و نوجوانی در جامعــه نهادینه کنیم 
ولی حــوزه کتاب های کودک و نوجــوان آنطور که 
باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد و واقعاً  بخش 
کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران مظلوم ترین 
بخش این رویداد فرهنگی است. چرا ناشران کودک 
و نوجوان باید در سازه های موقتی که شرایط تهویه 
و سرمایشی مناســبی هم ندارند جانمایی شوند تا 
سال به سال تعداد مراجعان این بخش کاهش داشته 
باشد. کارگروه مربوطه باید این مسئله را با شهرداری 
پیگیری کند تا فضای مسقف شهر آفتاب به سرعت 
آماده شده و با اسکان ناشران کودک و نوجوان در آن 

بتوانیم رضایت مراجعان را کسب کنیم.

| در نشست هم اندیشــی اهالی چاپ و نشر 
بیست و سه نفر از فعاالن این حوزه ها؛ مطالب خود را 
با وزیر فرهنگ در میان گذاشــتند. به گزارش کائنات 
به نقل از ایلنا، نشســت هم اندیشی اهالی چاپ و نشر 
با وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و مدیران معاونت 
فرهنگی در محل وزارتخانه برگزار شد.محمود آموزگار 
)رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان( در این نشست 
شــکاف های فرهنگی در اجتماع را یکی از معضالت 
اصلی پیش رو دانست و گفت: جامعه ما از معضل شکاف 
فرهنگی و اجتماعی رنج می برد. حضور مسئولینی که 
دغدغه کاهش این شــکاف ها را دارند، مغتنم است و 
شخصیت دکتر صالحی نیز منطبق بر همین اصل است. 
به خصوص باتوجه به اینکه قوانین ما مســئولیت های 

متعددی را متوجه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
به عنوان متولی امور فرهنگی مــی کند اما اختیارات 
متناســب در تحقق این قوانین به این وزارتخانه اعطا 
نشده است. امروز دیگر فرهنگ یک مقوله انتزاعی نیست 
و وجهه ی سیاســی، اقتصادی، آموزشی و... پیدا کرده 
است و در تمامی عرصه ها تاثیر فرهنگ و فرهنگ سازی 
دیده می شــود.آموزگار تاکید کرد: اینکه انقالب ایران 
برای حراست از ســنت های فرهنگی و فرهنگ بومی 
پیشرفته شده طبیعی است ولی باید در تمامی حوزه ها 
همکاری های الزم برای بهبود شرایط فرهنگی با ارشاد 
صورت بگیرد. این درست نیست که سیاست و اقتصاد 
کشور را به گونه ای محقق کنیم که تنها ۵ کالنشهر نفع 
برده و به نابودی کل کشور منجر شود. خوشبختانه در 

دوره معاونت فرهنگی آقای صالحی تالش هایی شد تا 
فاصله تهران و سایر مناطق در امور مربوط به فرهنگ 
کاهش یابد. تصور می کنم دکتر صالحی کار دشواری 
را به عنوان وزیر پیش رو خواهد داشت ولی با توجه به 
شناختی که از نگاه ایشان دارم، امیدوارم صنوف مختلف 
بتوانند با وزارت ارشاد همکاری کرده و فاصله ایجاد شده 
در عرصه فرهنگی با سایر عرصه های سیاسی و اقتصادی 
را کاهش دهد و صنایع فرهنگی را به گونه ای پیش ببریم 
که فرهنگ در تصمیم گیری های اجتماعی و کالن کشور 
ازجمله تخصیص بودجه ها دیده شــود.رئیس اتحادیه 
ناشران و کتابفروشــان گریزی نیز به دوره چهارساله 
معاونت فرهنگی سیدعباس صالحی زد و اظهار داشت: 
در دوره چهارســاله دکتر صالحی در معاونت فرهنگی 

| حسین علیزاده در اختتامیه جشنواره ی »کهن آواهای تنبور« گفت: ایران کشوری بسیار ثروتمند به لحاظ 
موسیقی است و اقوام مختلف ایران هر کدام موسیقی غنی دارند. اگر چه سالیان درازی است که به موسیقی کم 

لطفی می شود اما موسیقی به لطف کسی نیاز ندارد و همواره راه خود را می رود.

| مدیرپخش دفتر فیلیمیران گفت: با اجرا شدن طرح نیم بهایی بلیت های سینما 
آمار تعداد مخاطبان نسبت به گذشته بیش از دو برابر شده اما آمار قیمت فروش فیلم ها 
تغییری نداشته اســت،امیدواریم این طرح بر روی مجموعه فروش فیلم ها هم تاثیر گذار 
باشد. به گزارش کائنات به نقل از ایسنا، علی سرتیپی با اشاره به بازخورد مخاطبان از طرح 
نیم بها شدن بلیت سینما طی چند روز سپری شده، اظهار کرد: خوشبختانه مخاطبان از 
این طرح استقبال خوبی داشته اند اما هنوز آن اتفاق مورد نظر نیفتاده و مخاطبان به این 

طرح هجوم نیاورده اند.
او خاطرنشان کرد: هم اکنون شرایط به گونه ای اســت که تعداد تماشاگران فیلم های 
سینمایی نسبت به گذشته دوبرابر شده است اما به دلیل کاهش قیمت های بلیت سینماها 

این طرح به صورت ملموس بر روی فروش فیلم ها تاثیر مثبتی نداشته است.

وی با اشاره به طرح نیم بهایی بلیت  سینماها خاطر نشان کرد: به نظر این طرح می تواند 
طرح خوبی باشد، اما فکر می کنم اگر میزان استقبال و اطالع رسانی از این طرح افزایش 

یابد موفق تر خواهد بود.
مدیرپخش دفتر فیلیمیران با تاکید بر روزهای پایانی فصل تابســتان خاطرنشان کرد: 
باتوجه به روزهای پایانی فصل تابســتان و اینکه هم اکنون فیلم های خوبی در حال اکران 
است امیدوار هستیم تا شرایطی ایجاد شود تا مردم از این طرح استقبال بیشتری داشته 
باشــند و کاهش قیمت بلیت ســینماها به افزایش فروش فیلم های روی پرده سینماها 

منجر شود.
او با اشاره به فروش فیلم های ســینمایی گفت: فروش فیلمهای پنج ماهه اول سال ۹6 

نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است.

علی سرتیپی با اشاره به یکی از مشــکالت موجود در این طرح تصریح کرد: متاسفانه 
هنوز برای این طرح تبلیغات زیادی صورت نگرفته است، البته صداوسیما در این زمینه 

شروع به همکاری کرده است.
مدیر پخش فیلمیران ادامه داد: همیشــه اگــر مقداری قیمت بلیت هــا افزایش پیدا 
کند، مطبوعات شروع به سر و صدا می کنند اما اکنون که قیمت ها بلیت سینماها به نصف 
کاهش یافته است به نظر مطبوعات مهم نیست و پیگیری و تبلیغاتی از سوی آنها صورت 
نگرفته است.وی افزود: امیدوار هستیم تا در روزهای آینده مشکالت تبلیغات برطرف شود. 
به خصوص در روز پنجشنبه که به طور حتم استقبال خوبی خواهد داشت و تلویزیون هم 
در این زمینه ما را یاری خواهد کرد. همچنین بیلبوردهایی هم برای تبلیغ از این طرح در 

اختیار ما قرار گفته است.

 مخاطبان هنوز
 به طرح بلیت 
نیم بهای سینماها 
هجوم نیاورده اند

جامعهازمعضلشکاففرهنگیرنجمیبرد
در نشست هم اندیشی اهالی چاپ و نشر با وزیر فرهنگ چه گذشت؟

امروز دیگر فرهنگ یک 
مقوله انتزاعی نیســت 
و وجهــه ی سیاســی، 
اقتصادی، آموزشی و... 
پیدا کرده اســت و در 
تمامی عرصه هــا تاثیر 

فرهنگ و فرهنگ سازی دیده می شود

حسین علیزاده: موسیقی به لطف کسی نیاز ندارد

پنج شنبه    23 شهریور 1396
23 ذی الحجه 1۴38    1۴ سپتامبر 2۰1۷    شماره 3۰۰2

| سه فیلم سینمایی »دختر شیرینی فروش«، »سناتور« 
و »چهره به چهره« برای آخر هفتــه مخاطبان آی فیلم به نمایش 
گذاشته می شود.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شبکه 
آی فیلم، طبق روال آخر هفته های آی فیلم، از ســه کانال فارسی، 
عربی و انگلیســی به ترتیب فیلم های ســینمایی چهره به چهره، 

سناتور و دختر شیرینی فروش به روی آنتن می رود.

 چهره به چهره با علی ژکان
»چهره به چهره« عنوان فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی 
علی ژکان که در سال ۱۳۸۷ ســاخته شده است.ماجرای این فیلم 
سینمایی از این قرار است: قتلی اتفاق افتاده است و پلیس در جست 
و جوی رد قاتل با زوایای پیدا و پنهان زندگی مقتول )مهندس مهران 
شاهرخی( روبه رو می شود. اسراری عیان می شود؛ اسراری که امروزه 
روش های زندگی را چنان متأثر کرده که گاه شناخت چهره واقعی 
اشــخاص ناممکن به نظر می رســد. پلیس با مهارت و هوش خود، 
صورت های پنهان پشت هر چهره را یکی یکی کشف می کند و سعی 
در پیش افتادن از اتفاقات دارد، اما... .بازیگرانی همچون جمشــید 

هاشم پور، علی عمرانی، شیوا خنیاگر، مصطفی طاری، کاوه کاویان، 
تورج فرامرزیــان، حمیدرضا فالحی، فرانــک حیدریان، آرتمیس 
ورزنده، شــاپور کلهر، رضا راد، محمد حاج حسینی، آرزو مفتاحی، 
زهرا ســعیدی، علی تاجمیر، ایماژ گله دار، مانــی حیدری، هیلدا 
خسروی و محمدعلی خیامی در این فیلم ســینمایی ایفای نقش 
کرده اند.»چهره به چهره« پنج شنبه ۲۳ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ از 
کانال فارسی آی فیلم به نمایش گذاشته می شود و بازپخش آن نیز 

در ساعت های ۰۵:۰۰ و ۱۳:۰۰روز بعد روی آنتن می رود.

سناتوری برای عرب زبانان
فیلم ســینمایی »سناتور« جمعه ۲۴ شــهریور ساعت ۲۲:۰۰ از 
کانــال عربی آی فیلم بــا زیرنویس عربی بــه روی آنتن می رود و 
تکرار آن نیز ساعت های ســاعت های ۰۴:۰۰، ۱۰ و ۱6 روز شنبه 
خواهدبود.»سناتور« نام فیلمی به کارگردانی مهدی صباغ زاده و از 
فیلم های دهه 6۰ و پرفروش ترین فیلم سال ۱۳6۳ سینمای ایران 
است.در این فیلم سینمایی استوار حقگو مقدار زیادی هروئین را که 
در کامیونی جاسازی شده است، کشف می کند و... .تهیه کننده این 

فیلم غالم رضا موســوی بوده و فریدون جیرانی نویسندگی آن را بر 
عهده داشته اســت. همچنین فرامرز قریبیان، عنایت بخشی، بیژن 
امکانیان، مظفر ســلطانی و پریدخت اقبال پور در آن به ایفای نقش 

پرداخته اند.

دختر شیرینی فروش در آی فیلم انگلیسی
فیلم ایرانی »دخترشــیرینی فروش« محصول ســال ۱۳۸۰ به 
نویســندگی و کارگردانی ایرج طهماســب و تهیه کنندگی مجید 
مدرسی است.این فیلم ســینمایی ماجرای ازدواج پسر و دختر دو 
خانواده را به تصویر کشــیده، که به دلیل دخالت خانواده هایشــان 
۲۰ سال اســت که موّفق به این کار نشــده اند...حمید جبلی، ثریا 
قاســمی، ایرج طهماسب، فاطمه معتمد آریا، ســعید پیردوست و 
پوسف تیموری در »دختر شیرینی فروش« به ایفای نقش پرداخته 
اند.»دختر شیرینی فروش« با زیرنویس انگلیسی شنبه ۲۵ شهریور 
ساعت ۰۲:۳۰ به روی آنتن کانال انگلیســی می رود. تکرار آن نیز 
در ســاعت هــای ۰۸:۳۰، ۱۴:۳۰و ۲۰:۳۰ روز یک شــنبه پخش 

خواهد شد.

همراه با فیلم های آخر هفته آی فیلم؛

»دختر شیرینی فروش« و »سناتور« در آی فیلم »چهره به چهره« می شوند

خبرنامه
بررسی تهدید برجام توسط دولت آمریکا در 

شبکه پرس تی وی

| »تهدید برجام توســط دولت آمریکا« عنوان موضوع برنامه این 
هفته »ایران امروز« در شبکه پرس تی وی اســت.به گزارش کائنات و به 
نقل از روابط عمومی شــبکه پرس تی وی، یوســف پورانوری تهیه کننده 
برنامه »ایران امروز« گفت: در این برنامــه، مباحث و محورهایی همچون: 
دیدار هیلی با آمانو بــرای تاثیرگذاری بر گــزارش آژانس، راه های پیش 
روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام و واکنش ایران در برابر حمله 
آمریکا با حضور چهار کارشــناس روابط بین الملل مورد بحث و تبادل نظر 
قرار خواهد گرفت.وی افزود: محمد مرندی، حســن بهشتی پور، امیرعلی 
ابوالفتح و کیومرث یزدان پناه کارشناسان برنامه این هفته »ایران امروز« 
هستند که مباحث یاد شده را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهند.

پور انوری، نگاهی به تاریخچه برجــام را از دیگر آیتم های این برنامه ذکر 
کرد.برنامــه »ایران امروز« با اجــرای المیرا جعفری و دیگــر عوامل تهیه 
این برنامه: حمیدرضا تاجیک )کارگــردان و تصویربردار(، محمد جعفری 
)دســتیار تهیه(، زهرا ترابی )هماهنگی(، ســاتراپ شــجاعی )تدوین( و 
علی دزیانیان )موشــن گرافیک( چهارشــنبه ها در معرض نگاه بینندگان 
پرس تی وی قرار می گیرد.پخش اول این برنامه ســاعت ۰۱:۳۰ به وقت 
تهران چهارشــنبه ها و تکرار آن عالوه بر روز چهارشنبه) ساعت ۱۴:۳۰(؛ 
پنجشنبه)ســاعت ۰۳:۳۰( و شنبه)ســاعت ۰6:۳۰( به وقت تهران نیز از 

همین شبکه است.

 »شور عشق«
هیسپان تی وی باال گرفت

| فیلم سینمایی »شور عشــق« به کارگردانی نادر مقدس، با دوبله 
اسپانیایی خود به شنبه های سینمایی هیسپان تی وی رسید. به گزارش کائنات 
و به نقل از روابط عمومی شبکه هیسپان تی وی، فیلم سینمایی »شور عشق« 
به نویسندگی و کارگردانی نادر مقدس، شنبه، میهمان آنتن شبکه اسپانیایی 
زبان هیسپان تی وی است. سینمایی »شور عشق« به کارگردانی نادر مقدس و 
نویسندگی وی و انوشه منادی، در سال ۱۳۷۹ به تهیه کنندگی داریوش بابائیان 
تهیه و تولید شده است. در خالصه این فیلم آمده است: سحر ) با بازی مهناز 
افشار( که از مخالفت هاي پدرش با نامزدش کیان همتي ) با بازی بهرام رادان 
که اولین حضور بازیگری خود در سینما را با این فیلم تجربه کرده است( به ستوه 
آمده، تصمیم مي گیرد با کیان فرار کند و به خانه خواهر نامزدش در بندر انزلي 
بروند...مهناز افشار، بهرام رادان، ایرج راد، پوراندخت مهیمن، رضا خندان، جعفر 
بزرگی، مهدی امینی خواه، کاظم افرندنیا، مینا نوروزی و فلور نظری بازیگران 
فیلم سینمایی »شور عشق« هســتند. شبکه هیسپان تی وی، هر شنبه برای 
مخاطبان خود یک فیلم سینمایی پخش می کند. تمام فیلم های سینمایی 
ایرانی پخش شده از این شبکه، توسط دوبلورهای اسپانیایی زبان و به سفارش 
دفاتر هیسپان تی وی در اسپانیا و مکزیک، دوبله و برای پخش آماده می شوند. 
فیلم های سینمایی ایرانی که هر شنبه از این شبکه پخش می شوند، طرفداران 

بسیاری در میان مخاطبان هدف هیسپان تی وی دارند.


