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کتابها در تابستان خوش درخشیدند

سارا ساعتی

گپ و گفتی با محمدرضا طیار
گردآورنده آلبوم «تنها با گلها»

مراقبت از نغمههای ماندگار ایرانی

توگوی فرهنگی
جلسات گف 
در <فارابی>

نیازمند تغییر گفتمان سینمای ایران هستیم

انتخاب «موسی اسوار» به عضویت
پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

با حکــم رئیس جمهــوری ،موســی اســوار بهعنوان
«عضــو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی»
منصوب شد.

اهدای نشان به  3هنرمند
در پنجمین دوره جشن آکادمی سمندریان

پنجمیــن دوره جشــن آکادمــی ســمندریان بــا تغییــر در زمــان برگــزاری و
اهدای نشــان به ســه هنرمند برگزار میشــود .حمید لبخنده  -مدیر آکادمی
سمندریان  -در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برگزاری چهارمین جشن آکادمی
در مهرمــاه و همزمــان با تولــد زنده یاد هما روســتا بیان کرد :امســال بنا بود
پنجمین دوره این جشــن به روال قبل برگزار شــود ولی با توحه به فرارسیدن
ماه محرم تصمیم بر این شد تا دوره پنجم را زودتر برگزار کنیم .او افزود :بر
این اســاس جشن پنجم آکادمی ســمندریان شنبه  ۲۵شــهریورماه در سالن
استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر با دعوت از هنرمندان برپا خواهد شد.

انتصاب مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر

ابراهیــم داروغــهزاده ،دبیــر جشــنواره فجر طی حکمی مســعود
نجفــی را بهعنــوان مدیر روابط عمومی سیوششــمین جشــنواره
فجر منصوب کرد.

طــرح حمایــت فصلــی «مؤسســه کتــاب» از
کتابفروشــان و خریــداران کتــاب در حالــی
ششــمین ایســتگاه را هــم پشــت سرگذاشــت
کــه صحبت هــای مجیدغالمی جلیســه حاکی
از اختصــاص  3میلیــارد تومــان یارانــه بــرای
برگــزاری پاییزه کتــاب ،همزمان بــا آغاز هفته
کتاب در آبان ماه است.
 ëëخرید  10میلیارد تومانی کتاب
بر اســاس آمار و ارقامی کــه از برگزاری این
طرح حمایت فصلی در تابستان  ،96با عنوان
«تابســتانه کتــاب» منتشــر شــده ایــن دوره بــا
خریــد  10میلیــارد تومانی کتاب توســط مردم
از کتابفروشــان عضو که تعداد آنان نیز برابر با
 813کتابفروشی بوده پایان یافته است.
البته تعداد کتابفروشــانی که برای عضویت
در ایــن طــرح ثبتنام کرده بودنــد بیش از 900
کتابفروشــی بــوده که تعدادی از آنان به ســبب
برخــوردار نبودن از ویژگیها و پیش شــرطهای
الزم موفــق بــه حضــور در تابســتانه کتــاب
سالجاری نشــدهاند .تعداد شرکتکنندگان در
این دوره در حالی است که در طرح قبلی ،یعنی
عیدانه کتاب  715کتابفروشی شرکت داشتهاند
کــه نگاهــی به همیــن دو رقــم و مقایسهشــان،
نشــان میدهــد افزایــش عالقهمندی آنــان به
بهره گرفتــن از این تخفیف فصلــی برای رونق
هر چه بیشتر کتابفروشی هایشان است.
در دورههای گذشــته مراکز اســتانها اغلب
حضور پررنگی در این طرح داشتند اما آن طور
که مســئوالن مؤسســه خانه کتاب میگویند در
شهرســتانها حضور کتابفروشــان با مشکالتی
روبــهرو بوده اســت .از جمله ایــن موانع به روز
نبــودن تجهیــزات برخــی کتابفروشــیها و
متصل نبودن سیستم رایانهای آنان به فضای
مجازی بوده است.
 ëëحضور پررنگ کتابفروشیهای شهرستانها
بــا وجــود ایــن در ایــن دوره کتابفروشــان

تشویقی اثرگذار
برای کتابخوان کردن مردم

یادداشت

تابســتانه کتــاب چنــدی پیش در شــرایطی برگزار شــد
کــه آمــار و ارقام نشــان دهنده اســتقبال خــوب مردم و
مجید غالمی جلیسه
کتابفروشــان سراسر کشور بود .اگر نگاهی به دوره قبلی
مدیرعامل مؤسسه
خانه کتاب
برگزاری این طرح حمایتی ،یعنی نوروز امســال داشته
باشــیم ،میبینیــم کــه  715کتابفــروش در آن شــرکت
داشــتند امــا تعــداد شــرکتکنندگان در تابســتانه کتــاب  ،96بــه  813کتابفروش
رســید .اوضــاع در دورههای قبل هم به همین شــکل بود؛ آنچنــان که هر دوره در
مقایســه بــا دوره قبل خود بــا افزایش تقریبــاً  15-10درصدی ،هــم از نظر تعداد
کتابفروشان عضو در آن و هم از نظر خریداران کتاب روبهرو شده است .بر خالف
نظر برخی اهالی نشر که گمان میکنند برگزاری چنین تخفیفهایی تأثیر منفی
برجــای میگــذارد و مردم را تنهــا به خرید کتــاب با تخفیف عــادت میدهد ،در
همــه جای دنیا و در تمام بخشهای تجاری شــاهد چنین اقداماتی هســتیم .در
کشــورهای دیگر هم شرکتهای بزرگ ،مردم را به ارائه تخفیفهای بزرگ برای
خریــد اجناس خود تشــویق میکننــد .درباره طرحهای حمایتــی خرید کتاب نیز
همین طور است ،این طرح در تمام کشور به شکل برابر انجام میشود و بنابراین
تشویقی اثرگذار در عادت دادن مردم به حضور در کتابفروشیها به شمار میآید.
طبق نظرســنجی سال گذشته که امســال هم مشابه آن را انجام خواهیم داد70 ،
درصــد از آنهایــی که از این طرحها اســتفاده کردهاند بعد از اتمــام آن نیز دوباره
برای خرید کتاب به کتابفروشیها مراجعه کردهاند که این مسأله گویای اثرگذاری
آن در عالقهمند کردن مردم به کتاب و کتابخوانی است .بنابراین همزمان با روز
کتابخوانی ،از  24آبان ماه شاهد برگزاری پاییزه کتاب خواهیم بود.

تنها در ســطح جهانی ،بلکه حتی در کشــور ما
هم با استقبال بسیاری روبهرو است.
 ëëیارانــه  7میلیارد و  600تومانــی برای تخفیف
فصلی کتاب
البته در این گروه ســنی اغلب ،نویســندگان
خارجــی ،آثارشــان بــا اســتقبال روبــهرو
شــده و شــاید در نهایــت نــام چنــد نویســنده
ایرانــی همچــون مهــدی آذریــزدی و فهیمــه
ســیدناصری در میــان نویســندگان پرفــروش
ایــن دوره دیده شــود .در شــرایطی کــه در این
گروه ســنی هم نویســندگان بســیاری در داخل
کشــور مشــغول فعالیت هســتند بایــد دید که
چرا ترجیح مخاطبــان و والدین آنان به خرید
کتابهــای ترجمــه شــده اســت! «قصههــای
خــوب بــرای بچههــای خــوب» و «پرونــده
ویژه:فراتــر از تــرس!» از کتابهــای پرفــروش
این گروه سنی بودهاند.
در حوزه عمومی و گروه ســنی بزرگسال هم
محمود دولــت آبــادی ،برایان تریســی ،جوجو
مویــز از نویســندگان پرفــروش و کتابهــای
«ســمفونی مردگان»« ،سووشون»« ،سال بلوا»
و «قهوه سرد آقای نویسنده» از پرمخاطبترین
آثار به شمار میآیند.
در میان مؤسســات نشر هم برخی از آنها با
استقبال بیشــتری روبهرو شــدهاند ،مؤسساتی
کــه در شــرایط عــادی هــم اغلــب بــا اقبــال
بیشــتری در مقایســه بــا انتشــاراتیهای دیگــر
روبهرو هســتند .تابســتانه کتاب  96از پانزدهم
مرداد ماه تا سوم شــهریور در کتابفروشیهای
عضــو برگزار شــد و عالقــه مندان با در دســت
داشــتن کارت ملی از یارانه صدهزار تومانی به
ازای هر نفر برخوردار شدند.
بــه گفتــه مدیرعامل مؤسســه خانــه کتاب،
از آغاز امســال مبلغــی برابر با هفــت میلیارد
و  600میلیــون تومان بــرای این طرح حمایتی
از ســوی وزارت ارشــاد مصوب شــده کــه یارانه
برگــزاری برای پاییزه کتــاب  96نیز به احتمال
بسیار  3میلیارد تومان خواهد بود.

حجتاالسالم احمد مازنی خبر داد

به زودی؛ نشست مشترک وزیر فرهنگ با هنرمندان تجسمی

حجتاالســام احمد مازنی ،عضو کمیســیون
فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی گفــت:
بزودی در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
دغدغههای جامعه تجســمی بررســی خواهد
شد.
بــه گــزارش هنرآنالیــن ،حجتاالســام
مازنی که ریاســت کمیته فرهنگ ،هنر و رسانه
کمیسیون فرهنگی را نیز به عهده دارد ،گفت:
«کمیسیون فرهنگی بنا به وظیفه اش ،اتفاقات
و چالشهــای همــه هنرهــا را رصــد میکنــد و
بدانهــا توجــه دارد .چندی پیش حواشــیای
در رســانهها بازتاب یافت که احســاس کردیم

هنرمنــدان تجســمی بــا نوعــی ســوءتفاهم و
دل نگرانیهایی دســت به گریبانند ،به همین
دلیــل با اعضای انجمن نقاشــان و نمایندگان
دیگر انجمنهای تجســمی نشســت و جلســه
صمیمانه مشــترکی برگزار کردیم و در جریان
درخواستها و دغدغههایشان قرار گرفتیم».
مازنــی افــزود« :بــه هنرمنــدان عزیــز قــول
دادم ظرفیتهــای واال و کمبودهــای ایــن
عرصــه را از طریــق وزیر فرهنــگ پیگیری کنم
کــه با توجه بــه تغییر دولــت و جابهجاییهای
صورت پذیرفته ،اکنون درخواستها و مسائل
هنرمنــدان تجســمی بــه آقــای ســیدعباس

صالحــی منتقــل و قرار شــد جلســه بعــدی را
بــا حضور ایشــان برگزار کنیم که ایــن دیدار در
نخستین فرصت محقق خواهد شد».
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی
بــا بیــان اینکــه در ایــن نشســت صمیمــی بــه
انجمنهای صنفی هنرهای تجسمی قول دادم
که پیگیر مســائل و مشکالت آنان باشم ،افزود:
«یکی از اقداماتی که اخیراً در این راستا صورت
گرفــت و طی نامهای بــه وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اعالم شد ،موضوع حضور انجمنهای
صنفــی در شــوراهای راهبــردی و برنامهریــزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است».
وی انگیــزه و ظرفیــت انجمنهــای صنفــی
بویــژه در حوزه هنرهای تجســمی را بســیار باال
و مفیــد ارزیابــی و بیــان کــرد :وزارت فرهنــگ و

ارشاد اسالمی میتواند از این ظرفیت در جهت
برنامهریزیهــای کالن خــود و تنظیــم اســناد
باالدستی حوزه فرهنگ بخوبی بهره ببرد.
در ایــن دیــدار هنرمنــدان در خصــوص
وضعیــت مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران از
اســتهالک ســاختمان گرفتــه تــا خطر آســیب
بــه گنجینــه و شــکل مدیریتــی ایــن مجموعــه
اســتراتژیک و نیز بودجه ناچیز تجسمی ،عدم
تخصیــص بودجــه بــه انجمنهای تجســمی،
کــم توجهــی به اهمیــت رونــق اقتصــاد هنر و
پتانســیلهای هنر ایــران در بازارهــای جهانی
هنر مباحثی طرح کردند.

در آیین افتتاح نمایشگاه اسناد تصویری آثار «اکبر رادی» در خانه هنرمندان ایران عنوان شد

انتقاد دولت آبادی از اراذل هنرمندنما

نخســتین نمایشگاه اســناد تصویری اکبر رادی
درآستانه سالگرد  ۸۸سالگی زادروز اکبر رادی
بــا حضــور مجیــد رجبــی معمــار ،مدیرعامل
خانــه هنرمنــدان ایــران ،مهــدی شــفیعی،
مدیــرکل مرکــز هنرهــای نمایشــی ،محمــود
دولتآبادی و جمعــی از هنرمندان در گالری
تابستان افتتاح شد.
بــه گزارش روابط عمومــی خانه هنرمندان
ایران ،مجیــد رجبی معمار در مراســم افتتاح
نمایشــگاه اســناد اکبر رادی ضمــن خیرمقدم
به بازدیدکنندگان از این نمایشــگاه گفت :اکبر
رادی یکی از چهرههای بنام نمایشــنامه ایران

است و خوشحالم که در خانه هنرمندان شاهد
برپایی نخستین نمایشگاه اسناد تصویری آثار
او هستیم.
مهــدی شــفیعی ،مدیــرکل مرکــز هنرهای
نمایشی نیز در سخنان کوتاهی گفت :بیشک
پشــت ســر هر مرد موفقــی بانوی ارزشــمندی
ایســتاده اســت .همســر اکبــر رادی نیــز یکی از
همیــن بانــوان ارزشــمند کشــورمان اســت که
بــا پیگیریهایــش توانســت بنیاد اکبــر رادی را
راهاندازی کند.
محمــود دولــت آبــادی نیــزدر ســخنانی
کوتــاه گفــت :اکبــر رادی هنرمند نجیبــی بود و

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خبر داد

مهیا شدن امکان سفرهای ارزان
برای اهالی فرهنگ و هنر

براساس امضای تفاهمنامه صندوق
اعتباری هنر با شرکت سرمایهگذاری
سفر کارت ملی ،خدمات ارائه اقامت
ارزان برای اعضای صندوق اعتباری
هنــر فراهــم میشــود .مدیــر عامــل
صندوق اعتباری هنر با اشاره بر اینکه
این تفاهمنامه به منظور تعمیم فرهنگ گردشگری با قیمت مناسب و نیز
اســتفاده بهینه از ظرفیتهای مراکز اقامتی و پذیرایی کشور ،منعقد شده
اســت ،تأکید کرد :براســاس این تفاهمنامه خدمات اقامتــی و پذیرایی در
همه ایام ســال به اعضای صندوق اعتباری هنر ارائه خواهد شــد .بیش از
 60مرکز اقامتی ایرانگردی و جهانگردی در بهترین نقاط ایران ،براســاس
توافق انجام شده با تخفیف بین  20تا  50درصد آماده پذیرایی در فصول
مختلف سال از اعضای صندوق است .به گفته سیدزاده ،مدت اعتبار این
توافقنامه از تاریخ 96/6/25به مدت یک سال است و تمدید آن برای یک
دوره بعدی در صورت توافق و رضایت طرفین امکانپذیر خواهد بود.

معنــای نجیب بــرای همه مــا پارســی زبانها
روشن است .شاید بسیاری تصور کنند که همه
هنرمنــدان نجیب هســتند اما متأســفانه ما در
میــان هنرمنــدان اراذلی داریم کــه لباس هنر
تن کردهاند.
او افــزود :چند روز پیش با جوانی برخوردم
کــه در رشــت کالس نمایشنامهنویســی
میرفــت وقتی منابــع تدریــس در کالس آنها
را مطالعــه میکــردم متوجــه شــدم کــه ایــن
کالس بــا نقــد و بررســی آثــار پیشکســوتان بــه
پایان میرسید .متأسفانه جای تأسف دارد که
در ایــن  30ســال اخیر هیچ نمایشــنامه نویس

خانه هنرمندان ایران

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت :موضوعی که
در ایــن دوره بنیــاد فارابی به آن توجــه داریم برگزاری
جلســات کارگروههای موضوعی ســینما اســت که این
جلسات بهصورت هفتگی و با حضور کارشناسان خبره
هنری و فرهنگی در ژانرهای مختلف در حال برگزاری
توگوی فرهنگی» در اولویت
است .این مدیر سینمایی تأکید کرد :از آنجا که «گف 
توگوی فرهنگی نیــز بزودی در
برنامههای فرهنگی دولت اســت ،جلســات گف 
بنیاد و با حضور ســینماگران و کارشناسان حوزههای مختلف برگزار خواهد شد.
بنابــر اعالم تابش ،بنیاد ســینمایی فارابــی در رویکرد جدید خــود توجه ویژهای
به تقویت فیلمنامه ،تقویت ســینمای کودک ،تقویت و توســعه تولید مشترک،
حمایت از اســتعدادهای جوان و خالق ســینما ،جذابیت فیلمهای ســینمایی،
تنوع ژانرها ،توســعه محتوای تصویری و ســینمایی در فضای مجازی و توجه به
مخاطب فیلمهای ایرانی خواهد داشت .وی در پایان عنوان کرد :معتقدم برای
ارتقای ســینما در دهه چهارم انقالب نیازمند تغییر گفتمان آن هســتیم .بر این
باوریم که بنیاد سینمایی فارابی نماینده «مرجعیت فرهنگی» در سینمای کشور
است و این امر مهم و دیگر برنامههای مورد نظر جز با تالش مضاعف همکاران
ما در بنیاد و همراهی اهالی سینما و کنشگران فرهنگی به نتیجه نخواهد رسید.

مریم شهبازی

شهرســتانها هــم حضور پررنگی در تابســتانه
کتاب داشتهاند ،آنچنان که از  813کتابفروش
شــرکتکننده 618 ،کتابفروشــی از مراکــز
استانها و  195کتابفروشی هم از شهرستانها
بــا اســتفاده از یارانــه حمایتــی وزارت ارشــاد
مردم را به خرید آثار خود در دو بخش کودک
و نوجوان و همچنین عمومی دعوت کردهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه در دوره قبلــی
برگــزاری ایــن طرح در «عیدانــه کتاب»577 ،
کتابفروشی از مراکز استانها و  168کتابفروشی
از شهرســتانها در آن شرکت داشــتهاند .نکته
جالب توجــه فروش  10میلیــارد تومانی کتاب
در ازای خرید  498هزار و  749نســخه کتاب از
سراسر کشور است ،البته این میزان در مقایسه
با فــروش  506هزار و  972نســخهای کتاب در
«عیدانه کتاب »96گویای کاهش است که خود
جای بررسی دارد.
از میــان  31اســتان شــرکتکننده در
ایــن طــرح حمایتــی ،اســتان تهــران بــا 150
کتابفروشــی در صــدر جــدول رتبهبنــدی
اســتانهای حاضر در تابســتانه کتــاب  96قرار
دارد .البته جایگاهی که پایتخت در این جدول
دارد چنــدان هــم عجیب نیســت چراکه به هر
حــال تمرکز اصلی کتابفروشــیهای کشــور در
این شــهر است .رتبههای بعدی هم به ترتیب
بــه اســتانهای اصفهــان بــا  98کتابفروشــی
و قــم بــا  93کتابفروشــی تعلــق دارد .البتــه
جایگاه اســتانهای خراســان رضــوی ،فارس،
آذربایجــان شــرقی و کردســتان هــم در ایــن
جدول قابل توجه است.
کتابهــای کــودک و نوجــوان همچــون
دورههــای قبــل بــا تخفیــف  25درصــدی و
کتابهــای گــروه ســنی بزرگســال در حــوزه
عمومــی هم بــا تخفیــف  20درصــدی عرضه
شــدند .در میــان نویســندگان بخــش کودک و
نوجوان آنهایی که آثارشان با استقبال بیشتری
روبــهرو شــده می تــوان بــه کســانی همچــون
جی.کی.رولینگ اشــاره کرد ،نویسندهای که نه

ایران

علیرضا تابش خبر داد

در این طرح  10میلیارد تومان کتاب از  813کتابفروشی خریداری شد

مقداد مروی

به تازگی آلبومی با عنوان «تنها با گلها» وارد بازار موســیقی شده که با استقبال
خوب مخاطبان مواجه شــده اســت .این اســتقبال ،با توجه به فروش اندک آثار
موســیقی اصیل ایرانــی خصوصاً در عرصه موســیقی بدون کالم نشــان دهنده
آن اســت کــه اگــر اثری اصیــل و خوش ســاخت در بازار موســیقی ایــران عرضه
شــود مخاطبان قابل توجهی را برای خرید متقاعد میکند .به مناســبت عرضه
ایــن آلبــوم ،گپ و گفــت کوتاهی با محمدرضــا طیار ،نوازنده شــاخص تمبک و
گردآورنده قطعات این اثر ترتیب دادهایم که میخوانید.
ëëجناب آقــای طیار! بــرای ورود به بحث بفرماییــد که آلبوم «تنها بــا گلها» چه
ویژگیهاییدارد؟
این آلبوم در واقع ،بخش اول از مجموعهای پنج قسمتی با عنوان «گلهای
ماندگار»اســت که در آنها تصانیف و ســاختههای شــاخص اســتادان موســیقی
ایرانی به صورت بیکالم اجرا شده است.
ëëایده تولید این اثر چگونه در ذهن شما شکل گرفت؟
زمانــی کــه اســتاد منصــور نریمــان
(پــدر عود ایران) در قیــد حیات بودند،
تقریباً هر جمعه در محضرشان جلسه
موســیقی داشــتیم و دربــاره وضعیت
موســیقی ایرانــی بــا ایشــان مباحثــه
میکردیــم .در خــال همین جلســات
ایــده گــردآوری آثــار فاخــر موســیقی
ایرانــی بــه ذهنــم رســید و با اســتاد در
میان گذاشتم .اســتاد هم ضمن تأیید
این ایده راهنماییهای بسیار مفیدی در این مسیر ارائه کردند .در واقع اهمیت
ایــن اثر در حفــظ و ضبط صحیح ملودیهای ماندگار ایرانی اســت .تأکید ما در
این کار ،عرضه روایت دقیق آهنگ است بدون کالم.
ëëمشخصاتفنیآلبومچیست؟
ما  75تصنیف و ترانه ماندگار را از میان دریای بیپایان موسیقی اصیل ایرانی
انتخــاب کردیم کــه در قالب پنج آلبوم گردآوری و منتشــر خواهد شــد .در اجرای
این آهنگها از تمبک ،ویولن و پیانو استفاده شده است تا ظرفیت و ظرافتهای
آهنگسازی این آثار روشن شود .نوازندگی پیانو را ابراهیم جشنی برعهده داشت که
از هنرمندان توانا و تحصیلکرده است .نوازندگی ویولن را حسین کوشکانی انجام
داد که از شاگردان زنده یاد همایون خرم است .تمبک این آلبوم به همراه تدوین
و گردآوری اثر را هم خود من بر عهده داشتهام .انتشار بخش اول از این مجموعه
با استقبال خوب اهالی موسیقی مواجه شد و گزارشها از رضایت خاطر مخاطبان
حکایــت دارند .امیدوارم آلبوم دوم از این مجموعه بعد از ماه محرم و صفر وارد
بازار شود و پس از آن هم سایر قسمتها به مرور تهیه و عرضه خواهد شد.
ëëتصورمیکنیدمخاطباناصلیآلبوم،کارشناسانوفعاالنحرفهایعرصهموسیقی
هستندیاشنوندگانمعمولیموسیقیایرانیهممیتوانندباآنارتباطبرقرارکنند؟
تمام عالقهمندان موســیقی کالســیک ایرانی با قطعات ایــن آلبوم خاطرات
شــیرین و دلچســبی داشــتهاند ولذا شــنیدن دوباره ملودی بیکالم آنها برایشان
خالــی از لطف نخواهد بــود .عالوه بر این ،هنرجویان موســیقی میتوانند بر پایه
ایــن نغمات ،ترانهها و تصنیفهای اصیل ایرانی را تمرین و مرور کنند .در وهله
بعد هم نوازندگان اختصاصی تمبک میتوانند ضربهای پیچیده این آلبوم را
تکرار و ممارست کنند .البته غیر از این مخاطبان ،این آلبوم میتواند در حکم یک
آرشیو یا بایگانی مطمئن برای قطعات ماندگار موسیقی ایرانی به حساب بیاید.

روی
خط خبر
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مهــم دیگــری نداریــم .دولــت آبــادی ادامــه
داد :در  30ســال اخیــر چندیــن بــار مــن در
دانشــگاههای کشــور نمایشنامهنویســی درس
دادهام امــا هــر بــار بهدلیل وضعیــت بدی که

تبادل تجربه ناشران دانشگاهی ایران
با همتایان خارجی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

همزمــان بــا برگــزاری شــصت ونهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی کتاب
فرانکفــورت ،نشســتی بــا حضــور رئیــس اتحادیــه بینالمللی ناشــران
و تعــدادی از ناشــران دانشــگاهی ایــران برگــزار میشــود .نمایشــگاه
بینالمللی کتاب فرانکفورت بهعنوان یکی از معتبرترین نمایشگاههای
کتــاب دنیا ،هرســاله پذیرای بســیاری از فعاالن نشــر اســت .شــصت و
نهمین دوره این نمایشــگاه امســال نیز از  19تا  23مهر 1396ماه ( 11تا
 15اکتبر) برگزار میشــود .مریم رونق که یکی از  11سفیر رسمی بیزنس
کالب  Business Clubیا باشگاه کسب و کار نمایشگاه کتاب فرانکفورت
 2017اســت روز سهشــنبه در گفتوگــو بــا ایرنــا افزود :ســال گذشــته در
نمایشــگاه کتاب فرانکفورت نشستی با حضور ناشران دانشگاهی ایران
درباره نشر دانشگاهی کشور و نحوه تعامل با ناشران دانشگاهی خارجی
برگزار شــد در حالی که طرف خارجی در آن حضور نداشــت .وی ادامه
داد :بــرای ایــن دوره از نمایشــگاه کتاب فرانکفــورت تصمیم گرفتیم از
حضــور افرادی نظیــر مایکل کلمن رئیس انجمن بینالمللی ناشــران
و ناصــر کنعانــی نویســنده ایرانــی مقیم آلمان کــه با ناشــران داخلی و
خارجی همکاری دارد ،در این نشست بهرهمند شویم.

در نمایشنامهنویســی ما حاکم اســت تدریس
را نیمه کاره رها کردهام .در این ســالها تعداد
ســالنهای نمایش با رشــد خوبی روبهرو بوده
بهطوری که بارها من را برای تماشای نمایش
بــه ســالنهای کوچکــی در زیرزمینهــا هــم
دعــوت کردهانــد امــا نبایــد فرامــوش کنیم که
ســالنهای تئاتر شهر در مقاطع بسیار طوالنی
در تصرف برخی نامهــا بوده که هیچ اثر قابل
اعتنایی هم روی صحنه نبردهاند.
نخســتین دوره نمایشــگاه اســناد تصویری
آثــار اکبــر رادی تــا  29شــهریور در نگارخانــه
تابستان خانه هنرمندان ایران دایر است.

مجید مظفری:

صداوسیما برای سینمای ایران
شمشیر را از رو بسته است

مجیــد مظفــری دربــاره نقــش
رســانهها در بازتــاب موفقیتهای
بینالمللی ســینمای کشــور گفت:
وزارت ارشــاد و رســانهها بایــد
کمــک کنند تا بــازار فیلم در داخل
و خــارج از کشــور رونق بگیــرد .این
بازیگر ســینما و تلویزیون با اشــاره به عملکرد صدا و ســیما در بازتاب
موفقیتهــای هنــری بیــان کــرد :صداوســیما سالهاســت کــه بــرای
ســینمای ایران شمشــیر را از رو بســته اســت امــا دلیلــش را نمیدانم.
در صورتــی که ســینما میتواند خــوراک خوبی برای تلویزیون باشــد و
تلویزیون هم میتواند منبع اطالعرسانی و تبلیغ سینمای ایران باشد.
بنابراین تلویزیون و سینما باید دست به دست هم بدهند تا اتفاقهای
خوبی بیفتد .ایــن بازیگر درباره عملکرد روزنامهها در بازتاب مســائل
فرهنگی و هنری گفت :برخی روزنامهها به انتشار مسائل سیاسی اکتفا
میکنند و کمتر به سمت مسائل هنری میروند و این بسیار بد است.

