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به روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب نزدیک 
می شویم و پر بی راه نیست که بگوییم بحران 
پیش آمده در کشــور با ســطح پایین سرانه 
مطالعــه رابطه مســتقیم دارد. هــر چه آمار 
کتــاب و کتــاب خوانی در کشــور باالتر رود 
نشان اندیشه در کشور است و این اندیشه در 
جهت تامین نیازهای انسان در ابعاد مختلف از 
مادی و معنوی، او را ایمن گر اســت. هر کدام 
از افرادی که تمایل بــه کتاب خواندن ندارند 
بی شــک در فرآیند حضور آنان عدم برقراری 
ارتباط موثر در جهت تکامل به چشم می خورد. 
این افراد به شــکل دوار پیرامون خود به یک 
بی خودی دست خواهند یافت که حاصلی جز 
دورتر شــدن از خود ندارد و سرانجام تبدیل 
شــدن به یک حضور باطل. امــا کتاب را اگر 
گرامی بداریم به قدری که باورمان این باشــد 
که ارتفاع باالتری از انســان را در آن خواهیم 
یافت و به آن ارتفاع ما نیز عروج خواهیم کرد، 
می توانیــم جهانی بهتر را بــرای خود و برای 
دیگران ترســیم کنیم. یکی از بزرگانی که با 
کتــاب قامت افراشــت و در بلندای حضورش 
جهانی زیباتر را برای ما و نسل ها ترسیم کرد 
بانو اعظم کیان افراز است. در پی گفت وگو با او 
دریافتیم چه میزان کتاب باعث پدیداری حلقه 
انســی شد تا با حضور در این حلقه، انسجامی 
زیبا از حضــور را بنا کند. بانو افراز که در بین 
اهالی هنر و ادب چهره  شناخته شده ای است، 
به عنوان یک بانوی موفق بدون پشتوانه صنفی 
پدر و فرزندی، خود به تنهایی موسس یکی از 
پرکارترین انتشــارات کشور است که خدمات 
شــایانی را در عرصه فرهنــگ، هنر و ادب به 
جامعه داشــته است. با او به گفتگو نشسته ایم 

که حاصل این گفتگو را می خوانید.
چه شد که وارد عرصه چاپ و نشر کتاب 

شدید؟
برمی گردد به عالقه ای که من از کودکی 
به کتاب و کتاب خوانی داشتم و این را از پدر 
و مادرم دارم که نخســتین الگوی هر آدمی 
اســت. پدرم معلم بودند و مادرم به شــدت 
اهل مطالعه و کتــاب  بودند و خانوده مادری 
اهل شــعر و ادب، همین باعث شد که من از 
سن پایین بسیار کتاب می خواندم. در دوران 
کودکی و نوجوانی کتاب های زیادی خواندم و 
همین موضوع و نیز شوق و عالقه به ادبیات و 
شعر و کتاب باعث شد که در دانشگاه شیراز 
بعد از اخذ دیپلم وارد رشته کتابداری شدم و 
ســپس وارد رشته زبان و ادبیات فارسی. این 
مســیر باعث شد که هم با کتاب و هم با شعر 
و داستان بیشتر آشنا شدم. انس بیشتر با این 
عرصه باعث شــد که در این رشته کار کنم. 
پــس از این که مدرک دانشــگاهم را گرفتم 

موسسه ای فرهنگی نیرو جذب می کرد. زمان 
تاسیس موسسه شــهر کتاب بود که نیروی 
جــوان و درس خوانده علوم انســانی جذب 
می کرد باعث شــد من در همان نخســتین 
روز های فعالیت موسســه شهر کتاب جذب 
این موسســه شوم. نخســتین فروشگاه این 
موسسه فروشگاه هنر و ادبیات بود که همان 
موقع در حال تاسیس بود و من همان اوایل، 
به عنوان مدیر آن فروشــگاه فعالیتم را شروع 
کردم. این موسســه نخستین فروشگاه مدرن 
کتاب بود. سیســتم فروش کتاب سیســتم 
باز بود که مخاطب می توانســت برای خرید 
کتاب، در همــان مکان تــورق و مطالعه ای 
هم داشته باشــد. پیش از آن کتابفروشی ها 
سیســتم فروش بسته داشــتند. سیستم باز 
در این شــیوه تالش داشــت به شکل علمی 
و به روزتر ارائه کتاب داشــته باشــد. در این 
مکان که با متراژ بــاال در حدود 700 متر و 
بــا تنوع کتاب با 5 تا 6 هــزار عنوان ادبی و 
هنری فروش کتاب صــورت می گرفت، آغاز 
فعالیت های من بــود و فرصتی که با بزرگان 
عرصه فرهنگ و ادب، از نزدیک آشــنا شوم و 
مراوده داشــته باشم. سپس در این زمان بود 
که من به شــکل تخصصی وارد عرصه چاپ 
کتاب شــدم و در اواخر سال 70 درخواست 
مجوز نشــر دادم و در ابتدای ســال هشتاد 
موفق به گرفتن مجوز نشر افراز شدم و چون 
اعتقاد به کار تخصصی داشتم و نیز عالقمند 
به شعر و ادبیات داستانی و نمایشی بودم در 
همان آغاز کار، مجموعه ای از شعر و داستان 
و ادبیات نمایشی را به چاپ رساندم. پیش از 
این ناشرانی که به شــکل تخصصی در حوزه 
تئاتر کار می کردند بســیار کم بودند اما ما به 
شــکل تخصصی و فعال بــه چاپ کتاب های 

تئاتری نمایشنامه پرداختیم.
شــما به موازات آن، کار پژوهشی و 

تالیف هم می کنید...
بله من هم در این راســتا کار پژوهشــی 
خودم را آغاز کردم و نخستین کتاب جادوی 
صحنه که زندگی تئاتری روانشاد آقای عزت 
هلل انتظامی ست را بعد از دو سال کار پژوهش، 
گفت وگــو، و… تالیــف کــردم و بــه چاپ 
رساندم. تالش کردیم در حد بضاعت و توان، 
تاریخ شــفاهی تئاتر ایران را در این مجموعه 
»تئاتر ایران در گــذر زمان« مکتوب کنیم و 
بازتاب بدهیم. چند شــماره از این مجموعه 
پژوهشــی کار من یا مشــترک بود از جمله 
زندگی تئاتری آقایان انتظامی و کشــاورز و 
اســدزاده که اسناد زیادی از این اشخاص در 
دســترس نبود از این رو کار سختی بود که 
پژوهــش و نگارش هر کدام حدود دو ســال 

طول کشید. قصد این بود ما بتوانیم به تاریخ 
مکتوب برســیم با کندو کاو در تاریخ شفاهی 
تئاتر.و امروز چهارده کتاب از این مجموعه در 

دسترس است.
از انتشارات افراز بیشتر بگویید...

بیســت ســال از تاریــخ تاســیس افراز 
می گــذرد. بیش از 1500 عنــوان کتاب در 
زمینه ادبیات داســتانی و نمایشــی و شــعر 
کار کردیــم چه ترجمه و چــه تالیف، به ویژه 
نویسندگان جوان و شناخته نشده ای که چهره 
آشــنایی نبودند حتی هنــر و ادبیات غرب و 
همســایه  را نویســندگانی که زیاد شناخته 
نشــده بودند. تالش داشتیم نویسنده معرفی 
کنیم از همه جا مثل کردســتان، افغانستان، 
ارمنســتان و….  ما زیاد کار کردیم. این کاِر 
سختی ست که هنرمند و نویسنده ای را برای 
بار اول معرفی کنی و تالش برای معرفی او و 
آثارش، تا آثار افراد مشهور را به چاپ برسانی. 
کار ناشر همین هســت که اندیشه های نو را 
معرفــی کند. به نظر من برای یک ناشــر این 
مهم باید باشــد که هنرمند و نویسنده جدید 
معرفی کرده باشــد تا آثار افراد مشهور را که 
پیش از آن اندیشــه و قلمش شناخته شده،  
چاپ کند. نه این که کار افراد مشــهور خالی 
از لطف نباشد بلکه معرفی اندیشه های نو کار 

مهم تری است.
از ســختی ها و امکانات این گستره 

برای ما بگویید...
من فکر می کنم موارد زیادی هســت که 
نمی شــود با جزئیات گفت و یک مورد و دو 
مــورد هم نیســت، اما  اگــر بتوانیم موردی 
صحبت کنیم خوب اســت. مســئله سانسور 
یکی از مســائل مهــم در این عرصه اســت 
که بــرای مخاطب حرفــه ای و کتابخوان در 
درازمدت باعث ســلب اعتمــاد از کتاب های 
مجوزدار شــد. با توجه بــه این که کتاب های 
بدون سانســور در بازار موجود هست و مردم 

ترجیح می دهند، آن کتاب ها را تهیه کنند. 
موردی که در مورد سانســور باید مطرح 
کنم این است در عصری که با زدن یک دکمه 
هرچــه بخواهی و هر اطالعاتی و همه چیز در 
دسترس هست و هر مطلبی می شود به آسانی 
به دســت آید، سانسور بی مورد است. می شود 
گفت سانسور معضلی شــده است، در قانون 
اساســی به طور کلی آمده، اما به شکل جزئی 
و ســلیقه ای وقتی اعمال می شــود در ادوار 
مختلف، این نظر شــخصی و سلیقه ای بیشتر 
باعث ســلب اعتماد مخاطب شده. برای مثال 
افرادی در لیســت ســیاه رفته اند و سال های 
ســال باعث شــده مخاطب از خواندن آثار و 
شعرهای جدید شــاعران مطرح هم عصرمان 

محروم باشــند مانند آقای رویایی و براهنی. 
مــن فکــر می کنــم در زمانه گــردش آزاد 
اطالعات هستیم و با داشتن امکانات مختلفی 
مانند چاپ دیجیتال و پی دی اف ها و اینترنت 
و در دسترس بودن مطالب، این روند، بی مورد 
هســت. آن هم با این تیراژ ۲00،۳00 تایی 
پایین کتاب که امروزه متاســفانه شــاهدش 

هستیم.
در کشــور چگونه  را  کتاب  وضعیت 

می بینید؟
به روز رســانی کتابخانه های عمومی کشور 
اگر صــورت بگیرد، باعــث افزایش مطالعه و 
کتابخوانی خواهد شــد چرا کــه با باال رفتن 
روزافزون قیمت کاغــذ و دیگر مواد چاپی و 
هزینه ها و به تبع آن افزایش قیمت کتاب، در 
این شــرایط اقتصادی و وضعیت امرارمعاش 
و عــدم تــوان خرید مــردم، بــه روز بودن 
کتابخانه های عمومی می تواند تالشــی باشد 
برای جبران این آســیب. تقویت و حمایت از 
کتابفروشــی ها به هر شکلی اگر صورت گیرد 
تا روزبه روز شاهد افزایش ویترین کتابفروشی 

باشیم نه کاهش آن. 
مرتبط  وزارتخانه  به  پیشنهاد شــما 

چیست؟
دعوت از اعضای اتحادیه به شــکل گروه 
کارشناســی که مستقر شــوند و بتوانند در 
صورت تغییر دولت ها و تغییر مدیران، کارها 
را هدفمنــد پیش ببرند. این اتفاق خیلی کارا 
و تاثیرگــذار خواهد بــود. در این صورت هر 
دولتی که بر سر کار بیاید این تشکل می تواند 
باعث ایجاد شرایط بهتری در راستای اهداف 
بلندمدت باشــد که مانع از ســلیقه ای شدن 

نگاه مدیر شود.
از نواقص عرصه کتاب بگویید...

بازار کتاب در بخش هایی مدرن است و در 
بخش هایی نه، برای مثال در راســتای به روز 
شدن چاپ مانند دیجیتالی شدن اما در بخش 
توزیع و فروش همچنان سنتی است. کتاب ها 
به همان شکل با کمی تغییر ویزیت می شود 
و می رود در ویترین کتابفروشی ها و البته نه 
همه کتاب ها، بیشتر نویسنده ها و کتاب های 
شناخته شــده در این پروسه قرار می گیرند و 
ناشــر که تقریبا تمامی هزینه هایش را نقدی 

پرداخــت می کند به شــکل همان ســنتی 
چک های طوالنی مــدت دریافت می کند که 
ایــن اصال جوابگــوی هزینه هــای جاری، و 

چاپخانه نیست. نقدینگی مهم است.
نمایشــگاه کتاب چگونه توانسته در 
راســتای اهداف شما ارائه برنامه داشته 

باشد؟
نمایشــگاه کتاب در ایران هم نمایشگاه و 
هم فروشگاه هســت و این هم مزایایی دارد 
و هــم آســیب هایی. آشناشــدن مخاطب با 
تازه های ناشر، رودررویی مخاطب با نویسنده/
مترجــم و ناشــر از مزایای آن اســت به یژه 
ناشرانی که کتابفروشی ندارند و ناشران جوان 
و تازه کار که نیاز به حمایت بیشــتر دارند و 
کتاب هایشــان به راحتی در سیســتم توزیع 
قــرار نمی گیرد، اما در همین دوره و گاهی تا 
مدت ها بعد فروشگاه های کتاب فروششان کم 

می شود و برایشان پیامد دارد.
در کرونا امــور صنفی خود را چگونه 

گذراندید؟
در زمان کرونا مجازی شــدن نمایشــگاه 
امــکان خوبــی بود که به شــکل گســترده، 
نمایشــگاه این امکان را برای تمام متقاضیان 
در سرتاســر ایران به وجــود آورده بود تا در 
اقصــی نقاط ایــران کتاب های خودشــان را 
افراز، امسال هم  سفارش بدهند. انتشــارات 
به شــکل مجازی در نمایشــگاه حضور دارد. 
در نمایشــگاه قبلی در بهمن ماه هم به شکل 

مجازی حضور داشتیم. 
جوان  ناشــران  به  شــما  پیشنهاد 

چیست؟
من همیشه ناشران جوان را ترغیب می کنم 
به فعالیت و اینکه خســته نشوند، چون نشر 
کار سخت و پرمسئولیتی است، ناشران جوان 
مشــکالت توزیع و دیده نشدن کارهایشان را 
دارند و کم پیش می آید با مشــکالتی جدی 
در این عرصه دست و پنجه نرم نکنند. امروز 
سایت ها و مراکز فروش مجازی امکانی هست 
کــه بتواند برای فــروش، موثرتر عمل کنند. 
مراکــز فروش هــم محدودیت هایــی دارند 
ازجملــه کمبود مــکان بــرای کتاب هایی با 
عناوین مختلف. مردم بیشــتر به کتابفروشی 

محله هایشان سر بزنند.

کار ناشر، معرفی اندیشه های نو است
فاطمه مشهد ی باقر

سی و ســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا برای دو ســال به تعویق افتاد 
و باالخره دیروز، چهارشــنبه ۲1 اردیبهشــت ماه آغاز به 
کار کــرد. درهای این رویداد فرهنگــی در مصالی تهران 
بعد از دو ســال به روی ناشــران و مخاطبان باز شده و تا 
۳1 اردیبهشــت ماه  از ســاعت 10 صبح تا ۸ شب میزبان 
عالقه مندان کتاب خواهد بود. مساله نگران کننده در شروع 
کار نمایشــگاه این است که با وجود این که شیوع ویروس 
کرونا - هرچند با روند کاهشی -  همچنان در جریان است 

اما بیشتر حاضران از ماسک استفاده نمی کنند.
به گزارش ایســنا البته امسال به دلیل شرایط ویروس 
کرونــا و همچنیــن آن چــه »تحقق عدالــت فرهنگی و 
دسترســی به کتاب  برای همه در سراســر کشور« عنوان 
 ketab.ir شده، نمایشگاه مجازی کتاب تهران در سامانه

برگزار خواهد شد. 
مزیتی که برای نمایشگاه مجازی کتاب عنوان شده این 
است که ارائه خدمات ۲۴ ســاعته بوده و عالقه مندان در 
هر ساعتی از شبانه روز که اراده کنند می توانند کتاب های 
خود را با 10 درصــد تخفیف خریداری کنند و به صورت 
رایگان کتاب خود را در هر منطقه شــهری و روســتایی 

تحویل بگیرند.
به گفته مســئوالن برگزاری نمایشــگاه، امسال ۲۸00 
ناشر برای شرکت در این رویداد فرهنگی ثبت نام کرده اند 
که  1700 ناشــر داخلی و 170 ناشــر خارجی به صورت 
حضوری در  مصلی مســتقر خواهند بود و 1100 ناشــر 
دیگر هم ترجیح داده اند صرفا به صورت مجازی شــرکت 
کنند. به گفته مســئوالن اولین سالی است که ناشران در  
ســازه موقت نیستند و همه در فضای مسقف با متراژ  ۹0 

هزارمتر مربع جانمایی شده اند. 
همچنین با توجه به شرایط بهداشتی میزان متراژ مفید 
کمتری به ناشــران اختصاص یافته اســت. امسال تعداد 
عنوان کتاب هایی که در نمایشگاه عرضه خواهد شد، اعالم 

نشده است.
البته هنوز مشخص نیســت از تعداد ناشران اعالم شده 
چه تعداد در مصلی مستقر شده باشند. کشور قطر، میزبان 
جام جهانی فوتبال به عنوان مهمان ویژه نمایشــگاه کتاب 
تهران معرفی شــده است. سی وســومین دوره نمایشگاه 

کتاب تهران غایبانی نیز دارد که برخی اعالم کرده اند برای  
حمایت از کتابفروشــان در این دوره شــرکت نمی کنند و 
برخی هم به جانمایی ناشــران اعتراض  داشتند؛ پلتفرم ها 
و ناشــران کتاب های الکترونیک و صوتی در پی اعتراض 
بــه جانمایی در بیانیه ای از انصــراف خود برای حضور در 

نمایشگاه خبر دادند.
دو ایســتگاه مصالی امام خمینی )ره( و ایستگاه شهید 
بهشــتی در خطوط یک و ســه نزدیک ترین ایستگاه ها به 
محل برگزاری نمایشــگاه هســتند که با توجه  به ترافیک 
سطح شهر استفاده از مترو ســریع ترین و مقرون به صرفه 
ترین وسیله برای رســیدن به نمایشگاه بین المللی کتاب 
اســت که به گفته مسئوالن مترو تهران برای جلوگیری از 
ازدحام مسافر اعزام قطارهای فوق العاده به صورت مستقل 
از ایســتگاه مصالی امام خمینی )ره( و ایســتگاه شهید 
بهشــتی برای افزایش رفاه حال شهروندان در نظر گرفته 

شده است. 
طبق برنامه ریزی انجام شــده در روزهای پنجشــنبه و 
جمعــه که میزان بازدید از نمایشــگاه افزایش می یابد،  با 
افزایــش تعداد حرکت قطارها در خط یــک مترو تهران، 

فاصله حرکت 5 دقیقه تا پایان ســاعت کار نمایشگاه اجرا 
خواهد شد.

وعده وزیر ارشاد برای خودکفایی کاغذ و حل 
مشکالت ناشران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می گوید با وجود مشکالت 
موجود در تامین ارز، در نظر دارد نیازهای ناشران را تامین 
کند. او می افزاید همکاری بخش های مختلف از جمله نظام 
بانکی جلب شده و امید می رود با برنامه ریزی های صورت 

گرفته به خودکفایی کامل در تولید کاغذ برسیم. 
به گــزارش ســتاد خبری سی وســومین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب تهــران، آیین افتتاحیه این رویداد، عصر 
سه شنبه ۲0 اردیبهشت با حضور محمدمهدی اسماعیلی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، یاسر احمدوند، معاون امور 
فرهنگی او و رئیس این دوره از نمایشــگاه، علی رمضانی، 
قائم مقام و برخی مقامات داخلی و خارجی در مصالی امام 

خمینی)ره( برگزار شد.
محمدمهدی اســماعیلی با اشــاره به برخی مشکالت 
ناشــران و نویسندگان در تامین کاغذ بیان کرد: »با وجود 
مشــکالت موجود در تامین ارز، در نظــر داریم نیازهای 

ناشران را تامین کنیم. همکاری بخش های مختلف از جمله 
نظام بانکی جلب شــده و امید می رود با برنامه ریزی های 
صورت گرفته به خودکفایی کامل در تولید کاغذ برسیم.«

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۳ هزار کتابخانه 
عمومی در سطح کشور دایر است و تاسیس مجموعه های 
جدید در هر استان برنامه ریزی شده که می تواند فضاهای 

جدید مطالعه را فراهم کند.
اسماعیلی یکی دیگر از سیاســت های حمایتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی را حمایت از کتابفروشی ها عنوان 
کرد و گفت: »کتابفروشی ها نماد فرهنگی هر شهر هستند. 
با سیاســت های منسجم اتخاذ شده، در نظر داریم تا پایان 
دولت مردمی، رشــد کمی و کیفی کتابفروشی ها را شاهد 
بوده و مطالبه رهبر معظم انقالب در موضوع کتابخوانی را 

پاسخگو باشیم.«
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی همچنین با اشاره به 
نمایشــگاه کتاب تهران، تصریح کرد: »با وجود شــرایط 
خــاص بیماری کرونا تالش کردیم تا به صورت مشــروط 
مجوز برگزاری را اخذ کنیم و خدا را شــاکریم که در حال 
حاضر بیماری به ضعیف ترین وضعیت خود در آمده است.« 
اســماعیلی به اختصاص ۹0 هزار متر مربع برای برگزاری 
نمایشگاه اشــاره کرد و گفت: »امسال از تمامی فضاهای 

مسقف مصلی استفاده شده است.«
او بــا یــادآوری فروش یک میلیــون و ۳50 هزار جلد 
کتاب در ســال گذشته در نمایشگاه مجازی، تصریح کرد: 
»از دو هزار و ۹00 روستا و هزار و ۲00 شهر خریدار کتاب 
داشتیم.« به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امسال در 
کنار برگزاری حضوری، ســامانه فروش مجازی نیز فعال و 
فرصت مطلوبی برای خرید کتاب برای شهرستانی ها فراهم 

شده است.
اســماعیلی تصریح کرد: »با همکاری شــرکت پست، 
تحویــل کتاب در درب منزل انجام خواهد شــد تا با این 

اقدامات به تحقق شعارهای فرهنگی نزدیک تر شویم.«
وزیر ارشاد به حضور ناشران و مهمانانی از ۳۲ کشور در 
این نمایشگاه اشاره و تاکید کرد: »نمایشگاه کتاب فرصت 
گسترش دوستی ها و مودت اســت و در این نمایشگاه به 
شــکل برجســته ای ترجمه آثار ایرانی به زبان های دیگر 

تدارک دیده شده است.«

سخنان مبهم رئیس صداوسیما درهای نمایشگاه کتاب تهران به روی مردم باز شد
درباره بازگشت چهره های مطرح

پیمان جبلی، رئیس ســازمان صداوسیما در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره نقش این سازمان در اجرای نظام پرداخت یارانه ها گفت: »این 
اقدامی ضروری و الزم اســت که باید در اقتصاد کشــور اتفاق بیفتد. صداوسیما 
تریبــون خود را بــرای تبیین این طرح و اطالع رســانی در مــورد آن و انتقال 
دیدگاه های مردم به مسئولین و انتقال توضیحات و تبیین مسئولین به مردم در 
اختیار دولت قرار داده اســت. ما از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم که حداکثر 
استفاده رسانه ای ممکن برای برقراری ارتباط بین مردم و مسئولین در اجرای این 
طرح فراهم شود.« او در پاسخ به این سوال که آیا برای شما کمک معیشتی واریز 
شده است؟ گفت: »خیر. ما باید مراجعه کنیم بلکه اسم ما را هم به سیستم وارد 
کنند. باید بررسی کنیم ببینیم که چرا جزو 10 درصد نیستیم.« جبلی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر این که صداوسیما در خصوص مجری هایی که ممنوع التصویر 
هســتند و یا با اتفاقاتی از صداوســیما رفتند، چه تدبیری می اندیشد و در مورد 
بازگشت عادل فردوسی پور به صداوسیما چه تصمیمی گرفته می شود؟ گفت: »در 
دوره تحولی جدید در صداوسیما، بارها گفتم و باز هم می گویم آنتن صداوسیما 
برای نزدیک شدن بیشتر به مردم و دادن عرصه به سرمایه های ارزشمند باز است 
و ایــن امکان وجود دارد. در ایــن دوره ما تالش خواهیم کرد که حداکثر امکان 

استفاده از تریبون رسانه ملی برای نزدیک تر شدن به مردم فراهم شود.«

مرجانه گلچین مجری شد
تولیدات جدید  از  »بــاالن« 
گــروه خانواده شــبکه دو از 
اردیبهشت  چهارشــنبه ۲1 
روانه آنتن می شــود. میزبان 
قســمت اول ایــن برنامــه، 
)بازیگر( و  مرجانه گلچیــن 
مهمانان او، ناهید کلوشــانی 
)کارآفریــن( و زهرا اعتضاد 

السلطنه )نقاش( خواهند بود. به گزارش خبرآنالین، برنامه »باالن« تولید جدید 
گروه خانواده شبکه دو سیماست که با تهیه کنندگی وحید رستگار و کارگردانی 

علی اصغر صائبی از امروز چهارشنبه، ۲1 اردیبهشت ماه پخش می شود.
این برنامه با هدف ایجاد انگیزه و امید و پرداختن به موضوعات مختلفی چون 
امید و انگیزه در خصوص »خواســتن و برخاســتن« و مواردی مانند سرطان، 
لکنت، معلولیت، سالمندان، ورزش، تئاتر و... پخش خواهد شد. برنامه »باالن« 
سعی دارد تا تقابل امید در برابر ناامیدی را بررسی کند و براساس موضوع روز 
برنامه از مهمانانی دعوت می شــود تا از خاطرات خود در زمینه تقابل امید و 
ناامیدی که در برهه ای از زمان با آن مواجه بودند، صحبت کنند. همچنین در 
هر برنامه یک هنرمند یا مجری میزبانی آن را بر عهده دارد. میزبان قســمت 
اول این برنامــه، مرجانه گلچین )بازیگر( و مهمانان برنامه، ناهید کلوشــانی 
)کارآفرین( و زهرا اعتضاد السلطنه )هنرمند نقاش( خواهند بود. برنامه »باالن« 
در ۲6 قســمت ۴5 دقیقه ای تولید می شــود و قسمت نخست آن امشب، ۲1 

اردیبهشت ساعت ۲۳ و ۴0 دقیقه روی آنتن می رود.

شورای صدور پروانه ساخت، هفت مجوز جدید 
صادر کرد

شــورای صدور پروانه ساخت در جلســه اخیر با پنج فیلم نامه سینمایی و دو 
فیلم نامه غیرســینمایی موافقت کرد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان 
امور سینمایی و ســمعی بصری؛ ماه رخسار به تهیه کنندگی مصطفی کیایی 
و کارگردانی و نویســندگی عزیزاله حمیدنژاد، رکسانا به تهیه کنندگی مسعود 
ردایی، کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی، بر زالل مهتاب به تهیه کنندگی 
مجید صدیقی و کارگردانی و نویسندگی رهبر قنبری، آپلود به تهیه کنندگی، 
کارگردانی و نویســندگی جهان خادم المله و شــهر شــلوغ به تهیه کنندگی 
یوســف صمدزاده و کارگردانی و نویسندگی اسماعیل فالح پور فیلم نامه های 
سینمایی، عشق بی انتهاست به تهیه کنندگی محمدرضا رحمانیان، کارگردانی 
اقدس آقاپوریان و نویســندگی حمید سلیمانی فیلم نامه مستند و بعد از بیتا 
به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی عدنان کابوسیان فیلم نامه داستانی، 

موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

کتاب خاطرات »بونو« در راه است
انتشــارات »پنگوئــن رندوم 
هاوس« از انتشــار نخستین 
کتاب خاطرات نوشته »بونو« 
خواننده مشــهور ایرلندی در 
سال جاری میالدی خبر داد.

بــا این کــه پیش تــر نیــز 
خواننده  ایــن  زندگی نامــه 
ایرلندی  راک  موسیقی  گروه 

»یوتو« )U2( منتشر شده است، این نخستین کتاب خاطرات »بونو« محسوب 
می شود که توسط خود او به نگارش درآمده است. این کتاب که »سرسپردگی« 
نام دارد، به دوران کودکی این خواننده در »دوبلین«، از دست دادن مادرش در 
سن 1۴ سالگی، به موفقیت رســیدن گروه »یوتو« و فعالیت های این خواننده 
در راه مبــارزه با ایدز و فقر خواهد پرداخت. این کتاب خاطرات ۴0 فصل را در 
بــر خواهد گرفت که عنوان هرکدام از آن ها نام یکی از آهنگ های گروه »یوتو« 
اســت. »بونو« همچنین برای این کتاب  خاطرات ۴0 نقاشــی خلق کرده است. 
»بونــو« می گوید هــدف از خلق این کتاب این بود که بتواند با اســتفاده از آن 
جزئیاتــی را که پیش تر در آهنگ هایش منتقل می کرد منتشــر کند؛ جزئیاتی 
درباره مــردم، مکان ها و احتماالتی که در زندگی وجــود دارد. »یوتو« تاکنون 
بیش از 157 میلیون آلبوم به فروش رســانده و ۲۲ جایزه گرمی دریافت کرده 
است. »بونو« همچنین برای فعالیت های بشردوستانه شهرت دارد. او با راه اندازی 
کمپین )RED( بیش از 700 میلیون دالر برای صندوق جهانی با هدف درمان 

و پیشگیری از ایدز در آفریقا جمع آوری کرده است. 

اتمام فیلمبرداری فیلم کوتاه »ننه ُخَضیره« 
فیلمبرداری فیلم کوتاه »ننه 
ُخَضیره« به کارگردانی سعید 
کنندگی  تهیــه  و  کریمــی 
پایان رسید.  به  بِهسا صابری 
فیلــم کوتاه »ننــه ُخَضیره« 
به نویســندگی و کارگردانی 
ســعید کریمی و با مشارکت 
اســالمی  تبلیغات  کل  اداره 

اســتان کهگیلویه و بویراحمد با پایان فیلمبرداری، وارد مراحل فنی شــد و به 
زودی آماده پخش می شــود. سعید کریمی کارگردان فیلم »ننه ُخَضیره« اظهار 
کرد: هرگز نباید از حماسه مقاومت یک ملت غافل شویم، جنگ هیچ گاه تصویر 
زیبایــی از خود به جا نمی گــذارد، در این میان دفاع از نامــوس و وطن مورد 
ستایش تمام جوامع بشری بوده و هست، قصه ننه خضیره یکی از هزاران ماجرای 
غم انگیز در تاریخ جنگ های بشــری اســت، روایت زنی کــه تا پای جان زنانه 
جنگید. وی در ادامه گفت: هدف از ســاخت این اثر برای من به تصویر کشیدن 
اتفاقات ناگوار جنگ و در پی آن آســیب های فراوان به انسان های مواجه با این 
عمل ناپســند و در نهایت تاثیر بر انســانهای عصر حاضر اســت، امید بر اینکه 
صلح در تمامی جهان برقرار شــود. او همچنین افــزود: در اینجا باید از حجت 
االسالم والمسلمین سیدرضا افتخاری مدیر کل اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
کهگیلویه و بویراحمد تشکر کنم که در تولید این اثر به ما کمک ویژه ای کردند. 
سعید کریمی در پایان خاطرنشان کرد: ننه خضیره روایتگر قصه زنی است که در 
یکی از روستاهای هویزه برای انتقام از کسانی که به عروس و خانواده اش تجاوز 
کرده بودند، نانی را می پزد و درون آن زهر می ریزد و عراقی ها مجبورش می کنند 
از نانی که پخته بخورد و او هم برای اینکه شک نکنند، اول خودش می خورد و 
اینگونه بود که حماسه ننه خضیره شکل گرفت. در این فیلم بازیگرانی همچون 
شــاناز خلفی، سیدجاسم موسوی، مرتضی قراغانی، غزال انصاری،سحر کرمپور، 
حمیدرضا قراغانی و ... به ایفای نقش پرداخته اند. سایر عوامل این فیلم عبارتند 
از: تهیه کننده: بِهســا صابری، نویسنده و کارگردان: سعید کریمی، مدیر تولید: 
فرهاد مصباح، مدیر فیلمبرداری: علیرضا دهقان، مدیر صدابرداری: میالد فتوحی، 
مدیر گریم: فرشاد تندنویس، طراح صحنه؛ امیر بهبودنیا، دستیار کارگردان: بهسا 

صابری، بازیگردان: اکبر آیین، منشی صحنه: سیدمسعود روستا

اخبارکوتاه

نمایندگان هفت رســانه صوت و تصویر فراگیر با حضور 
در ســاترا، مجوز فعالیت رســمی خود را از این ســازمان 

دریافت کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی ساترا، جلسه 
اعطای مجوز به هفت رســانه صوت  و تصویــر فراگیر در 
ســازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
در فضای مجازی )ســاترا( برگزار شد.حاضران در جلسه، 
سعید مقیسه رئیس ســاترا، محسن قائمی نسب قائم مقام 
ساترا، مهدی حاج الفخانی سرپرست اداره کل صدور مجوز 
و امور رسانه های ساترا و نمایندگان این هفت رسانه بودند.
رئیس ساترا در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حاضران به 
بیان جزئیاتی از این جلسه پرداخت و گفت: از این پس به  
منظور اعطای مجوز به رسانه های متقاضی، این جلسات را 

برگزار خواهیم کرد.
این جلســات فرصت مناسبی برای شــنیدن صحبت 
صاحبان رســانه ها و تعامل با آن هاست. قابل ذکر است که 
تعدادی از رســانه ها درخواست خود را پیش از این مطرح 
کرده بودند و در این جلســه مجوز آن ها اعطا خواهد شد. 
مقیســه در ادامه جلسه به بازگویی تسهیالتی پرداخت که 

ســاترا در اختیار رســانه های صوت و تصویر فراگیر دارای 
مجوز از این ســازمان قرار داده اســت و گفت: طبق نظام 
رتبه بندی ساترا و در راستای حمایت از رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر در عرضه محتوای مناســب برای خانواده ها، 
تعدادی از فیلم  و سریال های پرمخاطب در ژانرهای مختلف 
در اختیار رسانه های دارای مجوز از این سازمان قرار گرفت. 
همچنین ســاترا به منظور حمایت از مجوزگیرندگان این 
ســازمان محتــوای شــبکه های رادیویــی و تلویزیونی را 
به صــورت قــاب اختصاصــی )IFrame( دراختیار آن ها 
قرار می دهد. تخصیص اعتبار مشــارکتی به منظور ارتقاء و 
یاری رســاندن در زمینه تولید محتوا از طریق ثبت طرح 
در سامانه رویش )rooyesh.irib.ir( از دیگر تسهیالتی 

است که برای رسانه ها در نظر گرفته شده است.
رئیس ساترا در بخشی دیگر ممیزی رایگان را به عنوان 
تســهیالت جدید این ســازمان نام برد و توضیح داد: یکی 
دیگر از عناوین حمایتی ســاترا مربوط به ممیزی اســت. 

پیش از این و تا ســال 1۴00 رســانه ها بــرای بازبینی و 
ممیزی محصوالت خود بایســتی با کارگزاران معرفی شده 
قــرارداد انعقاد می کردند تا آن ها مجوز الزم را صادر کنند؛ 
اما از این پس کل هزینه ها رایگان اســت و بازبینی توسط 
همکاران صدا و ســیما به انجام خواهد رســید. این اقدام 
به مثابه یک مزیت افزوده اســت چراکه با این اقدام امکان 
استفاده از اثر ویدئویی در شبکه های صدا و سیما نیز بیشتر 

می شود.
مقیســه در پایان تاکیــد کرد: همه ما در تالشــیم تا 
فرهنگ ایرانی_اســالمی مورد نظر مقام معظم رهبری را 
بیش از پیش اشــاعه و ارتقاء دهیم و در بحث فراهم آوری 

محتوای مناسب برای استفاده خانواده ها کوشا باشیم.
مهــدی حاج الفخانی نیز در بخش دیگری از جلســه با 
توضیحاتــی درخصــوص مجوزهای اعطایــی عنوان کرد: 
مجوزهایی که به این هفت رسانه اعطا می شود، مجوزهایی 
غیرقطعی است. رســانه ها توجه داشته باشند این مجوزها 

دارای مدت زمانی 6 ماهه هســتند و الزاماتی در آن ها قرار 
دارد که رســانه موظف به رعایت آن هاست. وی افزود: بعد 
از گذشت این دوره 6 ماهه و ارزیابی ساترا از نحوه عملکرد 
رســانه ها، مجوزها به دوره قطعی منتقل خواهند شــد و 
رســانه مجوز قطعی خود را دریافت می کند. همچنین در 
مجوز قطعی عالوه بر الزامات گذشته، مواردی اضافه خواهد 

شد که رسانه ملزم به رعایت آن ها خواهد بود.
»توان تی وی«، »پایگاه خبری چشــم شهر«، »تی وی 
 هیرکان«، »تی وی صمت«، »خنده«، »کارتونا« و »رواق« 
عناوین هفت رسانه ای است که بـــا سپری کردن مراحل 
اداری و بــه انجــام رساندن الزامات ساترا، موفق بـه اخذ 
مجوز شــده اند. نمایندگان این رســانه ها هریک با معرفی 
و محوریت فعالیت رســانه های خود، سواالت شان را نیز با 
رئیس ســاترا مطرح و پاســخ های خود را دریافت کردند. 
پایان بخش این جلسه اعطای مجوز به نمایندگان رسانه ها 
توســط رئیس ساترا بود. رســانه های صوت وتصویر فراگیر 
 فاقد مجوز می توانند با مراجعه به وبگاه ســاترا به نشــانی
www.satra.ir در بخــش ســامانه صــدور مجوز این 

سازمان، به منظور اخذ مجوز اقدام کنند.

تغییر در ساز و کار مجوزهای ساترا


