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اخبار
«سامانه توزيع کاغذ» ويژه ناشران
آغاز به کار ميکند

محس��ن جوادي معاون ام��ور فرهنگي
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لاميگفت:
ناش��ران براي دريافت کاغذ م��ورد نياز
خود از روز چهارش��نبه فقط به س��امانه
توزيع کاغ��ذ مراجعه کنن��د .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن جوادي
معاون امور فرهنگ��ي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمياظهار کرد :تمهيدات الزم
براي تامين کاغذ ناش��ران فراهم ش��ده
است و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
وي تصريح کرد :ناشراني که درخواست
کاغذ دارند ميتوانند با مراجعه به سامانه
توزيع کاغذ درخواست خود را ثبت کنند.
ج��وادي ادامه داد :درخواس��تها پس از
بررس��ي و ارزيابي عملکرد ناشران در دو
سال گذش��ته محقق ميشود.وي افزود:
کاغذهاي��ي که از طريق س��امانه توزيع
در اختيار ناش��ران قرار ميگيرد بر اساس
قيم��ت تمام ش��ده مورد تاييد س��ازمان
حماي��ت و کارگ��روه س��اماندهي کاغذ
است.معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ
و ارشاد اس�لاميبا قدرداني از همکاري
مناس��ب واردکنندگان کاغ��ذ تاکيد کرد:
چنانچه س��اير واردکنندگان،کاغذ دولتي
خود را بر اساس مصوبات در اختيار شبکه
توزيع قرار دهند مشکل تعزيراتي متوجه
آنها نخواهد شد.وي در پايان گفت :حل
مش��کل کاغذ در ش��رايط فعلي در گرو
همکاري ناش��ران و مص��رف کنندگان
کاغذ و نيز واردکنندگان کاغذ با سيستم
توزيع است.
پيش توليد «من ميترسم» آغاز شد

پي��ش تولي��د فيل��م س��ينمايي «م��ن
ميترسم» به کارگرداني و تهيه کنندگي
بهنام بهزادي آغاز شد.به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان،پي��ش تولي��د فيل��م
سينمايي «من ميترسم» به کارگرداني
و تهي��ه کنندگي بهنام به��زادي آغاز و
حضور الناز شاکردوس��ت ،امير جعفري،
ستاره پسياني و پوريا رحيميسام تاکنون
قطع��ي ش��ده اس��ت و ديگ��ر بازيگران
پروژه ب��ه زودي انتخاب و پس از نهايي
شدن معرفي ميش��وند«.من ميترسم»
چهارمي��ن فيل��م بهنام به��زادي پس از
فيلمهاي «وارونگي»« ،قاعده تصادف»
و «تنه��ا دوبار زندگي ميکنيم» اس��ت
که حال و هوايي متفاوت با س��اختههاي
پيش��ين بهزادي دارد .مدير فيلمبرداري
اين فيلم سينمايي امين جعفري و طراح
صحنه آن آيدين ظريف اس��ت؛فيلمنامه
«من ميترسم» توسط بهنام بهزادي به
نگارش درآمده است.
حضور دوباره بازيگر سريال شهرزاد
در تلويزيون

پرويز فالحيپور بازيگر مطرح تلويزيون
که با بازي در س��ريال ش��هرزاد توانست
تواناييهاي باالي خود را بار ديگر به رخ
بکشد ،بعد از ماهها گزيده کاري با سريال
“م��رگ خاموش” راهي تلويزيون خواهد
شد .به گزارش ميزان ،پرويز فالحيپور
بازيگ��ر مطرح تلويزيون ک��ه با بازي در
سريال شهرزاد توانست تواناييهاي باالي
خود را بار ديگر به رخ بکشد ،بعد از ماهها
گزيده کاري با س��ريال “مرگ خاموش”
راهي تلويزيون خواهد شد .تصويربرداري
مجموعه تلويزيوني “مرگ خاموش” به
کارگردان��ي احمد معظميو نويس��ندگي
هومان فاضل و حس��ين تراب نژاد پس
از تهران در ارمنس��تان انجام ميش��ود.
ضب��ط “مرگ خاموش” پ��س از چندين
ماه پيشتوليد از تابس��تان سال جاري در
تهران آغاز ش��د .به دليل تعدد لوکيشن
و تصاوير مختلف اکش��ن ،تصويربرداري
اين مجموعه تا س��ه ماه آينده همچنان
در لوکيشنهاي مختلفي در تهران انجام
ميش��ود.در برخي از اخبار عنوانش��ده
گروه “مرگ خام��وش” اين روزها راهي
کشور ارمنستان شدند که اين خبر صحت
ندارد ،زيرا ضبط پالنهاي اين سريال در
س از
تهران تا سه ماه آينده ادامه دارد و پ 
آن گروه راهي ارمنستان ميشود.تاکنون
همه بازيگ��ران جلوي دوربين رفتند و تا
پايان اين فصل بازيگر ايراني ديگري به
مجموعه اضافه نميشود .احتما ًال در اين
س��ريال تلويزيوني يکي از بازيگران بين
المللي به ايفاي نق��ش خواهد پرداخت.
مرگ خاموش در س��ه فصل متمادي به
جنب��ه بينالمللي و مافياي��ي مواد مخدر
ميپ��ردازد و هدف کل��ي آن ،واکاوي و
کاهش آسيبهاي اجتماعي است .عالوه
بر اين کارکرد رس��انه را در پيش��گيري
از معض��ل اعتياد نش��ان ميدهد.عالوه
بر پرويز فالحيپ��ور بازيگراني همچون
س��عيد راد ،جالل فاطمي ،حميد عطايي،
اميرمحم��د زند ،پريوش نظريه ،س��تاره
اس��کندري و رض��ا موالي��ي در م��رگ
خاموش به ايفاي نقش ميپردازند.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی گفت :هنوز نمیتوانم جواب
قطعی به شما بدهم ،اما تا پایان هفته یا
 ۲۶آبانماه قطعی خواهد شد و شخصی
که برای ریاس��ت س��ازمان سینمایی
بر میگزینیم مش��خص خواهد شد.به
گزارش می��زان ،س��یدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی که به
طور سرزده به محل برگزاری جشنواره
فیلم کوتاه تهران رفته بود در حاشیه این
دی��دار در جمع خبرنگاران درباره اعالم
نام رئیس جدید سازمان سینمایی گفت:

رئیس جدید سازمان سینمایی تا  ۲۶آبان معرفی میشود

هنوز نمیتوانم جواب قطعی به ش��ما
بده��م ،اما تا پایان هفت��ه یا  ۲۶آبانماه
قطعی خواهد ش��د و شخصی که برای
ریاست سازمان سینمایی بر میگزینیم
مشخص خواهد ش��د.وی درباره تاخیر
چن��د ب��اره مش��خص ش��دن رئیس
سازمان سینمایی افزود :دلیل تعویض
و فاصل��ه افتادن در ای��ن رویداد قانون
منع بهکارگیری بازنشس��تگان اس��ت.
مهندس حیدریان بازنشستگی زودتر از
موعد داشتند و ما در حال رایزنی بودیم
که آیا کسانی که بازنشستگی زودتر از

موعد دارن��د میتوانند از منظر حقوقی
دوباره به کار گرفته ش��وند یا خیر .بعد
که روشن ش��د این امکان وجود ندارد،
ما در صدد برآمدیم به دنبال جایگزین
باشیم.وزیر ارشاد با اشاره به گزینه های
احتمالی تصدی سازمان سینمایی تاکید
کرد :طی زمان یک ماه و نیم اس��امی
و گزینههای متع��ددی از داخل صنف
سینما و مدیران حوزههای فرهنگی مورد
بررسی قرار گرفت .در حال حاضر تمام
س��عی و امیدمان این است که حاصل
این فعالیت ها تا  ۲۶آبان ثمر بنش��یند.

صالحی امیری با اش��اره به مالکهای
مورد نظر برای انتخاب رئیس سازمان
س��ینمایی اضاف��ه ک��رد :مالکهای
مختلفی را در نظر گرفتیم .سینما دارای
صنفهای متعددی است .اینکه کسی
بتواند بهگون��های ارتباط برقرار کند که
این صنفهای مختلف در کنار هم قرار
بگیرند ،مسأله مهمی است .اینکه کسی
بتواند خانواده سینما را گرد هم قرار دهد
و همه با هم حرکت کنند برای ما مهم
است ،زیرا کشتی سینما اینگونه نیست
که فقط به یک صنف محتاج باشد.وی

در همین راستا خاطرنشان کرد :ویژگی
دیگری که در نگاه ما بسیار مهم است
این اس��ت که آن مدی��ر بتواند ترکیب
اقتصاد و س��ینما را با هم به پیش ببرد.
سینما دو بال دارد؛ یک بال فرهنگی و
هنری دارد که کمک میکند سینمای
ما با نگاه هویت��ی و اجتماعی به پیش
برود .از طرف دیگر سینما یک صنعت
هم هست و میتواند اشتغال ایجاد کند.
اینکه کس��ی بتواند این دو بال را با هم
در حرک��ت نگه دارد تا دیگری به خطر
نیفتد ،بسیار مهم است.

عاملی که شهيد خزايي را ماندگار کرد

خبرنگاري که هدفش نبرد با رسانههاي دشمن بود

گروه فرهنگي  :همکاران و همرزمان شهيد محسن
خزايي در سالروز شهادتش از اعتقاد راسخ و شجاعت
و واليتمداري اش براي نبرد با تروريستها گفتند.
22آبان ماه س��الروز ش��هادت شهيد محسن خزايي
خبرنگار ايراني است.خزايي در روز  ۱۵آذر  ۱۳۵۱در
شهر خرم آباد ديده به جهان گشود و در سال ۱۳۷۴
به عنوان متصدي صدا فعاليت خود را در صدا و سيما
آغاز کرد.وي در سال  ۱۳۸۳مدير باشگاه خبرنگاران
ج��وان زاهدان ش��د و پ��س از موفقيت در باش��گاه
خبرنگاران جوان زاهدان به عنوان مدير خبر گيالن
معرفي شد.پس از فعاليتهاي تخصصي و حرفهاي
خبر ،عش��ق دفاع از حرم او را به سوريه کشاند ،پس
از  ۳سال تالش براي پوشش اخبار جنگ در سوريه،
س��رانجام در روز  ۲۲آبان سال  ۹۵در شهر حلب به
ش��هادت رسيد.به بهانه سالروز شهادت اين خبرنگار
واالمقام ،با س��الم بامياني تصويربرداري که در طول
 ۳س��ال با ش��هيد خزايي همکار ،دوست و همخانه
بود و همچنين بهرام محمدي نيا به گفتگو نشستيم.
سالم بامياني در تشريح خاطرات خود با شهيد خزايي
گفت:حدود س��ه و س��ال ني��م به عن��وان مترجم و
تصويربردار کنار شهيد خزايي در سوريه بودم ،به جز
روزهايي که شهيد براي مرخصي به ايران ميآمد ؛
بقيه ايام کنار هم بوديم .آن زمان حدود  ۶۵درصد از
خاک سوريه در محاصره دشمن بود و تقريبا هر نقطه
از اين کش��ور خطرناک بود .هر منطقهاي که در آن
عمليات آزادسازي انجام ميشد ما حضور داشتيم و از
عمليات گزارش تهيه ميکرديم چرا که انعکاس خبر
عمليات براي شهيد خزايي و من بسيار مهم بود.
زخميش�دن ش�هيد خزايي بر اثر ش�ليک تک

تيرانداز تروريستي

تصويربردار افغانستاني درباره عادي شدن خطرات و
زخميشدن ش��هيد خزايي گفت :منزل ما در زينبيه
بود ،اين محله در  ۱۵کيلومتري ش��هر دمش��ق قرار
داشت ،براي رسيدن به دمشق بايد از خيابان فرودگاه
که بسيار خطرناک بود ميگذشتيم ،يک بار که شهيد
خزاي��ي با ماش��ين خود از آن خياب��ان عبور ميکرد
از س��وي تک تيراندازها مورد ه��دف قرار گرفت و
زخميش��د .وي ادامه داد :يک بار که در سهل الغاب
بوديم تروريستها بس��يار نزديک شدند ،هيچکس
آنجا نبود و نجات ما از آن منطقه شبيه معجزه بود.

نبرد با رس�انههاي دش�من هدف اصلي ش�هيد

خزايي بود

سالم بامياني در پاس��خ به اينکه دليل حضور شهيد
خزايي در س��وريه و دس��ت و پنجه نرم کردن او با
خطرات چه بود؟ بيان کرد :رس��انههاي دش��من بر
عملياتها تمرکز داش��تند و اخبار دروغ از عملياتها
و وضعيت مردم سوريه گزارش ميکردند ،مثال وقتي
مزار بي بي س��کينه دختر امام علي (ع) در س��وريه
را تخريب کردند ،در رسانههايشان اعالم کردند که

سيما در پاسخ به اينکه فعاليتهاي رسانهاي شهيد
خزايي تا چه حد در ش��فاف س��ازي اخبار جنگ و
وضعيت سوريه تاثير داشت ،گفت :شهيد خزايي به
کار خود ايمان داش��ت ،بيشتر کساني که در سوريه
کار خبري انج��ام ميدهند با همين انگيزه فعاليت
ميکنند ،او هميشه ميگفت «از آنجايي که حضرت
آقا اولويت اصلي در خط مقدم اس�لام را حضور در
جبهه س��وريه ميدانند ،وظيفه ماس��ت که در آنجا
حضور پيدا کنيم و در جبهه مقاومت فعاليت داشته
باش��يم ».با همين باور پا به عرصه جهاد رسانهاي
گذاشت و موفق هم بود.
حض�ور ش�هيد خزايي در س�وريه اث�رات مثبت

زيادي داشت

حرم حضرت زينب (س) را ويران کرده ايم ،همه اين
خبر را ش��نيدند و خيليها با من تماس ميگرفتند و
سوال ميکردند که آيا خبر صحت دارد يا خير؟
وي ادام��ه داد :مقابله با اين اخبار کذب دليل اصلي
حضور ش��هيد خزايي در س��وريه بود .ايش��ان قصد
داشتند با حضور خود و تحمل خطرات و سختيها،
اخبار درست از سوريه انعکاس دهند ،بنابراين با هم
به صدا و س��يماي سوريه رفتيم ،پس از يک ساعت
صحبت ب��ا مديرکل صدا و س��يما او را قانع کرديم
که امکانات در اختي��ار ما قرار دهد تا بتوانيم پخش
مستقيم از حرم حضرت زينب (س) داشته باشيم.
 کمک به ديگران ،دليل شهرت شهيد خزايي در

سوريه بود

هم��کار و همراه ش��هيد خزايي درب��اره روحيات و
اخالقهاي فردي او گفت :ش��هيد خزايي فقط يک
خبرنگار نبود ،او در آن س��الها در منطقه زينبيه که
خيلي از نجات يافتگان مناط��ق ديگر به آنجا آمده
بودند به دليل کمکهاي بي دريغش شهرت يافت.
هرکس که از ش��هيد خزايي تقاضاي کمک ميکرد
بي پاس��خ نميماند ،او براي بچههاي مدافعان حرم
روضه ميخواند و با کمترين امکانات مراسم عزاداري
حضرت اباعبدا ...الحسين (ع) را برگزار ميکرد.سالم
بامياني تصريح کرد :اگر بخواهيم اصولي نگاه کنيم
ش��هيد خزايي خبرنگار بود و وظيفه نداش��ت که در
عملياتها مجروح��ان را جابجا و يا ياري کند اما او
اين کارها را انجام ميداد و از اتومبيل خود هم براي
انتقال مجروحان اس��تفاده ميکرد.وي افزود :شهيد
خزايي هميش��ه دلتنگ خانواده و به خصوص زينب
دختر  ۳س��الهاش بود ،اما هدف و دغدغه کاري او بر
دلتنگيهايش غلبه ميکرد.
شهادت مظلومانه شهيد خزايي در منطقه منيان


تصويرب��ردار عملي��ات جنگي س��وريه درباره نحوه

بادوبلهسهبارهفيلماسپيلبرگ؛

منوچهر واليزاده به راديو برميگردد

منوچهر واليزاده را بيش��تر ب��ا صداي خاصش
ميشناسند؛ صداي منعطفي که ميتواند به جاي
يک پسر  ۱۸س��اله يا پيرمرد  ۷۰ساله صحبت
کن��د ،اين هنرمن��د مجموعه «خانه پوش��الي»
را که يک س��ريال سياسي اس��ت و به تازگي از
تلويزيون پخش ميشود ،دوبله کرده است .وي
درباره جذابيتهاي دوبله آثار سياسي و همچنين
بازگش��ت دوبارهاش به رادي��و مطالبي را عنوان
کرد .اين گوينده و پيشکس��وت عرص ه دوبله در
گفتوگو با ايسنا ،درباره فعاليتهاي اخيرش در
راديو و همچني��ن عرص ه دوبله اظهار کرد :پس
از درگذش��ت صادق عبدالهي ب��ه راديو نرفتم و
مدت��ي بود برنامهاي که در راديو صبا داش��تم را
اجرا نميکردم ،اما از هفته آينده قرار است دوباره
به رادي��و برگردم .او که با اعالم اينکه به تازگي
سريال کرهاي «اوک نيو» را دوبله کرده است ،در
اين زمينه توضيح داد :البته جز اينها آثار ديگري
براي دوبله نيست؛ به دليل اين که شخصيتها
در اين قبيل آثار معموال پوش��ش مناسبي دارند
و روابط خانوادگي آنها با کش��ورمان همخواني
دارد .به همين دليل بيش��تر مورد تاييد تلويزيون
ق��رار ميگيرد.اي��ن دوبلور باس��ابقه درباره فيل م
و س��ريالهاي ک��رهاي و کاراکترهايي که آنها
را دوبله کرده اس��ت ،به آث��اري چون «امپراطور
دري��ا» اش��اره ک��رد و گف��ت :اتفاق��ا بعضي از
فيلمهاي کرهاي جذاب هستند؛ سريالهايي مثل
«امپراطور دريا» و «جواهري در قصر» که شش
سال پيش پخش شدند ،طرفداران زيادي داشتند
و سريالهاي بدي هم نبودند .در آثار کرهاي همه
يا از دم يا امپراطورند و يا بعدها رييس ميشوند.
نميدانم چه بگويم .کاراکتر من در مجموعه اوک
نيو تقريبا يکي از همين امپراطورهاست.

اسپيلبرگ ،کارگردان شناخته شده آمريکايي ياد
و اظهار کرد :اخيرا فيلم «پس��ت» را با بازي تام
هنکس دوبله کردم .اين فيلم سهبار دوبله شده
اس��ت و هر س��ه دفعه من به جاي تام هنکس
حرف زدهام .سومين بار اين کار براي تلويزيون
دوبله شد که پرسوناژهاي ديگري در طول سه
بار حضور داشتند اما شخصيت اصلي آن با بازي
تام هنکس را من دوبله کردم .اين فيلم يکي از
فيلمهاي سخت و مشکل در زمينه دوبله است.
در دوبلههاي امروزي پارتنر نداريم

اين دوبلور باس��ابقه درباره ش��رايط حال حاضر
دوبله ،اظهار کرد :در حال حاضر دوبله آثار همه
ديجيتالي ش��ده اس��ت و مثل قديم نيست .به
گونهاي که وقتي استوديو ميرويم چهار کالم
حرف ميزنيم و برميگرديم .در واقع تک تک
به اس��توديو ميرويم و پارتن��ر نداريم.واليزاده
درباره کارهايي که قرار است در آينده در عرصه
دوبله انجام دهد ،اعالم کرد :قرار اس��ت در دو
س��ريال آمريکايي حرف بزنم .پيش از اين نيز
يک سريال پليس��ي با عنوان «روانکاو» را که
قرار است از شبکه نماوا پخش ميشود را دوبله
کرديم .تاکنون  ۱۵۰قسمت از آن دوبله شده و
سيزن چهارم آن نيز از هفت ه آينده دوبله خواهد
شد.
همه در خانههايشان فيلم دوبله ميکنند

واليزاده درباره کيفيت آثار دوبله نيز اظهار کرد:
ي از کيفيت دوبلههاي االن راضي نيس��تم
خيل 
به دليل اين که بس��ياري از اساتيد قديم دوبل ه
به رحمت خدا رفتهاند .از حس��ين عرفاني عزيز
گرفت��ه تا بهرام زن��د بهادماندن��ي .االن کارها
ضعيف اس��ت به خاطر اين که دوبله زياد شده
«پست» اس�پيلبرگ براي سومين بار دوبله اس��ت و خيليها در خانههايش��ان فيلم دوبله
شد
ميکنند .معلوم اس��ت چيزي که به اين شکل
منوچهر واليزاده از دوبله چندباره آثار اس��تيون درميآيد ،قابل توجه نيست.

شهادت شهيد خزايي گفت :روز شهادت شهيد خزايي
من همراهش نبودم ،تامر صندوق تصويربردار صدا
و سيماي سوريه به جاي من مستند تهيه ميکرد ،او
ميگويد «زماني که نيروهاي مقاومتي و ارتش سوريه
منطقه منيان را آزاد کردند به خبرنگاران اطالع دادند
و آنها هم براي تهيه گزارش به آنجا اعزام ش��دند.
زماني که ما رس��يديم خبرنگاران رفته بودند ،شروع
کرديم به فيلمبرداري از منطقه که يکباره يک مين
در يکي از منازل منفجر شد ،بر اثر اين اتفاق تعدادي
از نيروها مجروح شدند ،شهيد خزايي به راننده خود
گفت که اين مجروحها را به بيمارس��تان برسان و
برگرد.در اين فاصله چند اينس��رت (تصوير)گرفتيم
و بعد من مش��غول تصويربرداري از محيط و شهيد
هم مشغول صحبت با نيروهاي ارتش شد .ناگهان
يک موشک در کنار محسن خزايي فرودآمد که بر
اثر اصابت ترکشهاي اين موش��ک ،خبرنگار صدا
و س��يماي جمهوري اسالميشهيد و تعدادي ديگر
مجروح شدند.س��الم بامياني بيان کرد :بعد از اينکه
خبر شهادت ش��هيد خزايي را به من دادند با اولين
پرواز خود را به حلب رساندم و همراه با پيکر شهيد
خزايي به دمشق بازگشتيم.بهرام محمدي نيا هم از
سابقه دوس��تي خود با شهيد محسن خزايي گفت:
من از سال  ۸۵شهيد خزايي را ميشناختم ،در سال
 ۹۴هم در کش��ور س��وريه با او آشنا شدم .شهيد از
س��ال  ۹۱به عنوان خبرنگار ش��بکه خبر در سوريه
حضور داشتند که من اوايل سال  ۹۴به عنوان مدير
دفتر نمايندگي صدا و س��يما به سوريه اعزام شدم.
وي ادامه داد :جديت و اعتقاد راس��خ در کار ش��هيد
خزاي��ي بارز بود و کارش را ب��ا اعتقاد انجام ميداد
ک��ه اين روحيه کاري باع��ث موفقيت او در عرصه
رسانه شده بود .خوش مشرب و خوش اخالقي هم
هم��واره در رفتارهاي فردي او به چش��م ميخورد،
روابط عموميبااليي داشت و خيلي سريع با ديگران
دوس��تي برقرار ميکرد.مدير س��ابق قرآن و معارف

وي افزود :حضور ش��هيد خزايي در س��وريه اثرات
مثب��ت زي��ادي داش��ت ،ارتب��اط خوبي ب��ا صدا و
س��يماي سوريه برقرار کرد و به راحتي و با کمترين
امکانات برنامه هفتگي خود را بر روي آنتن ميبرد،
شخصيتهاي سياسي س��وريه ،نمايندگان مجلس
و ...را ب��ه اي��ن برنامهاي دعوت و ب��ا آنها گفتگو
ميکرد البته ش��خصيتهاي س��وريه هم از طرح و
برنامه شهيد خزايي استقبال ميکردند با اينکه بعد
از او خبرنگاران توانمندي به س��وريه رفته و فعاليت
رسانهاي کردند اما بعضي از کارهاي ايشان به يادگار
مان��د و به نام خود او به ثبت رس��يد.محمدي نيا در
توضيحات بيش��تر خود اظهار کرد :رسانهها اخبار را
به نفع خودش��ان مص��ادره ميکردند و واقعيتها را
نميگفتند .وقتي خبرنگاري در وسط ميدان حضور
داشت؛ خبرهاي فتوحات ،جنايات و ...را همانطور که
بود به نمايش ميگذاش��ت و شفاف سازي ميکرد.
س��الهاي اول مبارزه جبهههايي بودند که وابسته
به آل س��عود بوده و جنايتهاي بسياري در سوريه
انجام ميدادند .بعد از اينکه داعش وارد سوريه شد و
اطالع رساني صورت گرفت ،بسياري از جنايتهاي
داع��ش و گروهکهاي مختلف براي رس��انههايي
که به ص��ورت موافق ه��م کار ميکردند روش��ن
ش��د که اين خود دس��تاورد بزرگي است.وي درباره
ويژگيهايي از ش��هيد خزايي که بايد س��رلوحه کار
جامع��ه خبرنگاران قرار بگيرد ،گفت :خبرنگاري که
در رس��انه ملي فعاليت ميکند قطعا تخصصهاي
حرفهاي را دارد اما خبرنگار محور مقاومت و ميدان
نبرد بودن ويژگيه��اي ديگري را هم ميطلبد که
يکي از آنها اعتقاد قوي اس��ت.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان،اين خصلت تنها در ش��هيد خزايي
نبود ،پس از ش��هادت ش��هيد خزايي خبرنگار ما در
رم اعالم کرد که ميخواهد به جاي ش��هيد خزايي
در سوريه باشد و بسياري از خبرنگاران ديگر مشتاق
حضور بودند ،اما در کل ش��جاعت ،اعتقاد و واليت
مداري ش��هيد خزايي باي��د س��رلوحه حرفه ديگر
خبرنگاران قرار بگيرد.

نمایشمبتذلیاتئاترخانواده

یک درصد نمایشهای روی صحنه هم درباره خانواد ه ایرانی نیست!

یک نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر گفت :اگر
بخواهیم یک آم��ار از نمایشهای روی صحنه
بگیریم ،مشخص میشود که حتی یک درصد
نمایشه��ای االن درباره خان��واده با نگرشها
و عالیق ایرانیان نیس��ت! به گ��زارش فارس،
مدتهاست که موضوع ضرورت نظارت دقیق،
قانونمند و همهجانبه بر تئاتر برای دس��تیابی به
تئاتر س��الم در عرصه این هنر نمایش��ی مطرح
میشود و دغدغه تئاتردوستان و کارشناسان تئاتر
شده است .دستیابی به چنین هدفی در راستای
جلوگیری از بروز ابتذال و رفتارهای س��طحی و
غیراخالق��ی در تئاتر و تماش��ای آن برای تمام
اعضای خانواده از اهمیت قابل توجهی برخوردار
اس��ت  ،بر همین اس��اس خبرگزاری فارس به
بررسی این موضوع میپردازد.
خیل�ی از نمایش�نامههای م�ا را خانوادهه�ا
نمیپسندند

ش��هرام احمدزاده نمایش��نامهنویس ،مدرس و
پژوهش��گر تئاتر درباره دس��تیابی به تئاتر سالم
برای خانوادهها به خبرنگار فارس گفت :نخست
ای��ن نکته را بای��د توجه کرد ک��ه این موضوع
فرهنگی اس��ت و کل جامعه و نهادهای جامعه
درگیر آن هس��تند و فقط تئاتر نیس��ت!  .وی در
ادامه افزود :واقعیت این اس��ت که االن بسیاری
از نمایش��نامههای ما را شاید خیلی از خانوادهها
نپس��ندند اما این کارها روی صحن��ه میروند،
علتش هم این است که ما کار فرهنگی نکردهایم
و زیرس��اختها را آماده نکردیم .به طور مثال ما
در آم��وزش و پرورش به بچهها راس��تگویی را
آموزش نمیدهیم و توقع داریم زندگی کردن را
درست یاد بگیرند.این کارشناس شورای نظارت
و ارزشیابی با تأیید این مطلب که فرهنگسازی
میبایس��ت از هر ف��ردی و در نهاد و جایگاهی
صورت بگیرد ،گفت :تئاتریها هم میبایس��ت
فرهنگس��ازی درست داشته باشند و این هم با

تئاتر سالم برای خانوادهها صورت میگیرد .یک
جاهایی باید نقد درست از جامعه داشته باشیم و
م��ن هم با این موافقم که خیلی از نمایشهایی
که روی صحنه میروند چنی��ن کاری را انجام
نمیدهند.

اقبال وزارت ارش�اد به نمایشهای خارجی
است

داور جش��نوارههای دانش��گاه س��وره و تئات��ر
مقاومت با تأکید بر اینکه سیاس��تگذاریهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آن اندازه که به
نمایشهای خارجی اقبال نشان میدهد ،روی
خوش به نمایشنامههای ایرانی نشان نمیدهد،
اف��زود :ب��ه نظرم اگر ب��ه نمایش��نامهنویس و
کارگ��ردان ایرانی اعتماد بیش��تری ش��ود ،هر
چند یک جاهایی اش��تباه هم بکند اما باالخره
ش��اهد کارهای خوبی خواهیم بود.عضو هیات
انتخاب آثار جش��نواره تئاتر س��وره مهر با تأیید
اینکه برخی کارها حساس��یت برانگیز اس��ت،
گفت :االن اعتماد به هنرمندان کمتر وجود دارد
تا نمایشنامهنویس��ان ایرانی هم کار کنند و نقد
درست انجام دهند و جامعه به فکر وادار بشود،
ت��ا آن زمان نمیتوان از تئاتر انتظار بیش��تری
داش��ت.وی همچنی��ن اظهار داش��ت :حقیقت
این اس��ت که ت��ا زمانی به نویس��نده ایرانی و
کارگردان اجازه نمیدهیم وارد حوزه نقد ش��ود
همین داس��تانها را داریم که خیلیها بیایند و
کارهای خارجی و هزار مس��ائل دیگر مخاطب
ج��ذب کنند .من یک نمایش��نامه ب��ا موضوع
خانواده و نوجوان کار مینویس��م بهرحال االن
چه بخواهیم و چه نخواهیم بحران و مس��ائل
اعتیاد بین جوانان و نوجوانان مطرح است و این
کمکاری آموزش و پرورش ما است که در این
زمینه آگاهیسازی نمیکند ،من این موضوع را
مینویسم اما دوستان به من میگویند وارد این
فضا نشو ،آموزش و پرورش شاکی میشود!.

با سخنرانی مراجع عظام تقلید ،حضرات
آیات مکارم شیرازی و جوادی آملی؛

مراسمبزرگداشتسالگردارتحالعالمه
طباطبایی(رض)درقمبرگزارمیشود

مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد
ارتحال مفس��ر کبیر قرآن حضرت آیت
اهلل عالم��ه طباطبای��ی(رض) ط��ی دو
ش��ب متوالی در ق��م برگزار می ش��ود.
مرتضی نجفی قدس��ی مدی��ر دارالقرآن
عالم��ه طباطبایی (رض) ب��ا اعالم این
خبر گفت :به منظور پاسداش��ت س��ی و
هفتمین سالگرد ارتحال حضرت عالمه
طباطبایی (رض) ،در ش��ب نخست این
مراسم ،همایش علمی «المیزان و علوم
انسانی و اسالمی» با مشارکت پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی در شامگاه روز
چهارشنبه  23آبان ماه  97در بیت شریف
این عالم ربانی برگزار می ش��ود.در این
مراس��م پس از قرائت تعدادی از مقاالت
برگزیده ،آیت اهلل علی اکبر رشاد رئیس
حوزه های علمیه استان تهران و مسئول
پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اسالمی
به ایراد س��خن می پ��ردازد و پس از آن
شرکت کنندگان در این همایش از بیانات
مرجع عالیقدر و مفسر قرآن حضرت آیت
اهلل العظمی جوادی آملی (مدظله العالی)
مستفیض خواهند شد.وی افزود :مجموعه
مق��االت همایش های المی��زان و علوم
انس��انی اسالمی در دو جلد کتاب پانصد
صفحه ای به همت پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اس�لامی تدوین و منتشر شده
است که در این مراسم رونمایی و تقدیم
حاضران خواهد شد.مدیر دارالقرآن عالمه
طباطبایی گفت :ش��ب دوم بزرگداش��ت
سالگرد ارتحال عالمه طباطبایی(رض)
نیز در شامگاه روز پنجشنبه  24آبان ماه
 97و با مشارکت انجمن علمی ارتباطات
و تبلیغ حوزه با موضوع «محوریت قرآن و
نهج البالغه در تبلیغ» برگزار میشود که
در این جلسه اساتید سطوح عالی و خارج
حوزه علمیه قم و همچنین میهمانانی از
علمای بالد و حوزه علمیه نجف اش��رف
حض��ور خواهن��د داش��ت و از تع��دادی
ش��خصیت های علمی و تبلیغی تکریم
و تقدیر خواهد ش��د.نجفی قدسی اضافه
کرد :در این مراسم پس از سخنان کوتاه
چند نفر از علماء و بزرگان که در عرصه
های تبلیغی و ترویجی تالش گس��ترده
ای داش��ته اند ،جناب حجت االسالم و
المسلمین محسن قرائتی سخنانی ایراد
خواهد کرد و پس ار آن همگان از بیانات
مرجع عالیقدر و مفسر قرآن حضرت آیت
اهلل العظمی مکارم شیرازی (دامتبرکاته)
مستفیض خواهند شد.
زمان پخش خندوانه و قاچ اعالم شد

«خندوانه» و «قاچ» در آستانه میالد مبارک
رسول عزیز و گرامى اسالم صلى اهلل علیه
و آله و سلم به شبکه نسیم بازمیگردند.به
گزارش ایلنا ،فصل جدید برنامه خندوانه از
 ۳۰آبانماه روی آنتن شبکه نسیم خواهد
رفت و فصل دوم برنامه «قاچ» نیز پخش
خود را از س��وم آذرماه آغاز میکند.طبق
هماهنگیهای انجام ش��ده ،فصل ششم
«خندوانه» در سه روز چهارشنبه ،پنجشنبه
و جمع��ه پخش میش��ود و فص��ل دوم
«قاچ» که از مش��تقات برنامه «خندوانه»
است نیز ،روزهای شنبه تا سهشنبه روی
آنتن میرود .سیدعلی احمدی تهیهکننده
ای��ن دو برنامه ،درب��اره رویدادهای جدید
فصل جدی��د «خندوان��ه» و «قاچ» بیان
ک��رد :خندوانه مانند قبل س��اختار خود را
حفظ خواهد کرد و میزبان افراد سرشناس
در هر ح��وزه خواهد بود .ع�لاوه بر این،
لیگ ادابازی هم در این فصل از خندوانه
برگزار میشود.وی افزود :در این فصل از
برنام��ه «قاچ» نیز ،عالوه بر حضور رامبد
ب خان و نیما شعباننژاد ،شاهد
جوان ،جنا 
اس��تندآپ کردن برگزیدگان دو مس��ابقه
خندانندهشوهستیم.
خالق «مرد عنکبوتی» درگذشت

«اس��ـتن ل��ی»
نویسندهمجموعه
کتابهای مصور
مارول که با خلق
ش��خصیتهایی
چ��ون «م��رد
عنکبوت��ی»« ،م��رد آهن��ی»« ،م��ردان
ایک��س» و «چه��ار ش��گفتانگیز» به
سینمای ابرقهرمانی جان بخشید ،در سن
 ۹۵سالگی درگذشت .به گزارش ایسنا به
نقل از س��ی ان ان ،ل��ی با همکاری چند
هنرمند دیگر از جمل��ه «جک کربی» و
«استیو دیتکو» ش��خصیتهای کمیک
زیادی را تحت عنوان مجموعه کتابهای
مص��ور مارول خلق کردند که از آن جمله
میتوان ب��ه «مرد عنکبوتی»« ،هالک»،
«مردان ایکس»« ،ث��ور»« ،بلک پنتر»،
«کاپیتان آمریکا» و «انتقام جویان» اشاره
کرد که همه این داستانها در سینما مورد
اقتباس قرار گرف��ت و فیلمهای موفق و
پرفروشی بر اساس آنها ساخته شد.گرچه
استن لی در سال  ۱۹۷۲و پس از تغییرات
مدیریتی ،کمپانی مارول را ترک کرد اما تا
آخر عمر به عنوان رئیس بازنشس��ته این
کمپانی شناخته میش��د و در بسیاری از
فیلمهایی که بر اساس رمانهای مصور
م��ارول س��اخته میش��د ،در نقشهای
کوتاهی مقابل دوربین میرفت.

