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فهرســت برگزیدگان جایزه ۲۰۲۲ اتحادیه 
رادیو تلویزیونی آســیاـ  اقیانوسیه اعالم شد 
و در بین اسامی برندگان، نامی از برنامه های 

صداوســیما دیده نمی شــود. بــه گزارش 
ایســنا و به نقل از سایت رســمی اتحادیه 
رادیو تلویزیونی آســیاـ  اقیانوســیه،  اسامی 

برگزیدگان جوایز ABU  ۲۰۲۲ روز گذشته 
در جریان مراسمی در دهلی نو اعالم شد. در 
مجموع هشت کشور از اعضای اتحادیه رادیو 
تلویزیونی آســیاـ  اقیانوســیه در ۱۷ شاخه 

مختلف به عنوان برنده انتخاب شدند.
در این دوره، چین بیشترین سهم از جوایز را 
به خود اختصــاص داد. در بخش تلویزیونی، 
ژاپن در شاخه های مستند تلویزیونی و شبکه 
ورزش، کره جنوبی در شــاخه های گزارش 
خبری تلویزیونی و شبکه کودک و چین نیز 

در بخش شبکه سرگرمی برگزیده شدند.
همچنین جایزه ویژه هیات داوران در بخش 

تلویزیون نیز به ژاپن رسید.
 ،ABU ۲۰۲۲ در بخــش جوایز رادیویــی
چین به عنوان برنده شــاخه درام رادیویی، 
چین برگزیده شاخه پادکست رادیویی،  کره 
جنوبی به عنوان برگزیده شــاخه مســتند 
رادیویی و ویتنام برنده شاخه گزارش خبری 

رادیویی اعالم شدند.
ویتنام همچنین جایزه محتوای دیجیتالی را 

به خود اختصاص داد.
پنجاه و نهمین مجمــع عمومی ABU در 
بیســت و پنجم نوامبر در دهلی نو با حضور 
حــدود ۴۰۰ نفر آغاز شــد. ایــن مجموعه 

جلســات برای نخســتین بار از سال ۲۰۱۹ 
تاکنــون به صورت حضوری برگزار شــدند. 
مجمع عمومی اتحادیه رادیــو و تلویزیونی 
آســیا و اقیانوســیه درحالی برگزار شد که 
  ،ABU موضــوع این دوره از نشســت های
»خدمــت به مــردم: نقش رســانه در زمان 

بحران« اعالم شده بود.
صداوســیمای ایران با پنج برنامه به فهرست 
نامزدهای نهایی رقابت سال ۲۰۲۲ اتحادیه 
رادیو و تلویزیون های آســیا و اقیانوسیه راه 
یافته بــود که هیچکدام از ایــن نامزدها به 

عنوان برگزیده نهایی معرفی نشدند.

صداوسیما در برترین های تلویزیون و رادیو آسیا
جایی نداشت!

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعالم کرده است که فیلتر 
اینستاگرام و واتساپ باعث تعطیلی اقتصاد دیجیتال کشور 

نشده اما آیا این ادعا صحت دارد؟
به گزارش جی پالس به نقل از گجت نیوز دو ماه و اندی 
از فیلترینگ شــبکه های اجتماعی و پلتفرم های خارجی 
می گذرد و کسب و کارهای بسیاری با این تصمیم دولت 
به ورطه نابودی کشــیده شــده اند. متاسفانه فیلتر بودن 
اینستاگرام و واتســاپ باعث شده اغلب کسب و کارهای 
مجازی با ورشکستگی مواجه شوند و یا به سختی بتوانند 

محصوالت خود را به فروش برسانند.
به تازگی دبیر شــورای عالی فضــای مجازی در حمایت 
از فیلترینگ گفته، اختــالل در این دو پلتفرم مذکور به 
معنای تعطیل شــدن اقتصاد دیجیتال کشور نیست. در 
همین راستا سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست شورای 
فضای مجازی استان کرمان تأکید کردند که نظام اداری 
همواره می بایســت مسئولیت پذیر باشــند و شفافیت را 
ســر لوحه خود قرار دهند. وی همچنین افزود: امروز در 
کشــوری که حداقل ۸۰ میلیون آدم دوربین به دست و 
متصل به نظام ارتباطی جهانــی و برخوردار از بانک های 
اطالعاتی و رســانه های جهانی هســتند، نمی توانیم یک 
حکومت ســاکت باشیم و اگر سکوت کنیم، چالش حوزه 

قدرت نرم را باختیم.
بنابر آنچه فیروزآبادی گفته از فیلترینگ لطمه ای به کسب 
و کارها وارد نشــده و بزرگترین لطمه ای طی این دو ماه 
با آن مواجه شــده ایم، روایت جعلی و نادرســتی بوده که 
از سوی رسانه های خارجی منتشــر می شده است. دبیر 
شورای عالی فضای مجازی همچنین اضافه کرده دشمن 
از ده ها هزار دروغ و خبر کذب استفاده می کند و آنها را در 

پلتفرم ها و رسانه های خارجی منتشر می نماید.
به عقیده ابوالحسن فیروزآبادی در حال حاضر وقت سکوت 
در برابر روایت های این چنینی نیســتیم و بحث روایت به 
ویژه روایت اول بسیار جدی و کار مشکل حکمرانان، ارائه 
روایت نخستین است. بنابر باور و اعتقادی که ایشان دارد، 
اولین خبری که به دست مردم می رسد، ۹۰ درصد نظام 
قضاوتی آنها را تشــکیل می دهد و تغییر آن کاری بسیار 

دشوار است.
ما فقط توانستیم به دلیل نارسایی در ساماندهی روایت ها، 
بخــش کوچکی از این دروغ ها را به مردم اطالع رســانی 

کنیم و امروز ما با کســانی طرف هستیم که ماموریت به 
پنهــان کاری، دروغ، جعل خبر و دامن زدن به بی هویتی 
دارند. جمهوری اسالمی بر روی دوش و خون مردم خلق 
شده و هنوز حیات آن مبتنی بر فداکاری شهیدانی همانند 
سردار سلیمانی است، بنابراین ما نمی توانیم از این پایگاه و 

منشأ قدرت نرم و طبیعی نظام غفلت کنیم.
به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، طبقات و اقشار 
مختلــف اجتماعــی و حوادثی که می بینیــم، در فضای 
مجازی بزرگنمایی و جعلی بود و فضایی که از دوستداران 
و مخالفان نمایش داده می شــود همه ابهام ناجور دارد. به 
اعتقاد وی طی این دو ماهی که گذشته حمالت و اقدامات 
بسیار گسترده ای علیه نظام ترتیب داده شده که بی سابقه 

بوده است.
حمالت سایبری که به زیرســاخت های کشور وارد شده 
گســترده بــوده و حتی برخی از شــرکت ها نظیر گوگل 
همراســتا با ایــن خرابکاری ها، اقدام به مســدود کردن 
حساب کاربری مسئوالن در اینستاگرام کرده اند. به گفته 
فیروزآبادی چیزی که در این مدت شــاهد آن بودیم یک 
جنــگ نرم تمام عیار بوده اســت. وی همچنین گفته: با 
وجود اینکه شــبکه ملی اطالعات ما به پایان نرسیده اما 

شبکه ارتباطی، اطالعاتی و خدمات دیجیتالی ما به طور 
کامل در این ایام باوجود حمالت سایبری کار کرده است، 
یعنی نظام بانکی، حمل و نقل، سوخت، آموزش و پرورش، 
دولت الکترونیک و غیره برخالف خواســته دشــمن کار 

می کرد.
بنابر آنچه دبیر شــورای عالی فضای مجازی بیان داشته، 
اقتصــاد دیجیتال، شــبکه ملی اطالعات و رســانه های 
داخلی در این بحران تالش و کوشش کرده اند و همچنان 
برنامه هایی برای برطرف کردن نقاط ضعف داریم. این مقام 
مســئول به بحث تولید محتوا در فضای مجازی اشاره و 
تأکیــد کرده باید در تمامی زمینه ها محتوایی غنی تولید 

کنیم.
به گفته فیروزآبادی توسعه و پیشرفتی که امروزه در فضای 
مجازی شاهد آن هستیم بنا به خواست و اراده حاکمیت 
بوده و امروزه در حوزه زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی، 
کشــور ما جزو کشورهای توسعه یافته و در حوزه اقتصاد 
دیجیتال نیز جزو کشورهای توسعه یافته هستیم که این 
خارج از اراده جمهوری اســالمی و شــورای عالی فضای 
مجازی نبوده اســت. وی همچنین افزود: قطعا نظر مقام 
معظم رهبری و شورای عالی فضای مجازی توسعه فضای 

مجازی در همه حوزه ها با رعایت استقالل و امنیت است 
و شاخص های توسعه فضای مجازی ما شاخص های خوبی 
از لحاظ ضریب نفوذ، استطاعت پذیری مردم و استفاده از 

ظرفیت های فضای مجازی بسیار خوب است.
اعتقاد دبیر شــورای عالــی فضای مجازی، ابوالحســن 
فیروزآبادی در خصوص فیلترینگ اینســتاگرام و واتساپ 
این اســت که اگر تعطیلی این دو را مســاوی با تعطیلی 
اقتصاد دیجیتال کشــور بدانیم به مردم و کشــور ستم 
کرده ایم. وی معتقد اســت که جمهوری اسالمی تمایل 
دارد تمامی پلتفرم ها را باز بگذارد و سیاست آن نشان داده 
که به دنبال استفاده از مزایای فضای مجازی برای زندگی 
مرفه است و همچنین در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال 
افزود: در دولت سیزدهم و شــورای عالی فضای مجازی 
توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال در راس برنامه ها قرار دارد 
و اخیرا مصوبه دولت برای رونق کسب و کارهای کوچک 
دیده شده اســت. فضای مجازی فضای جهانی است که 
ذات آن مرزبردار نیست و به صورت شبکه ای توسعه پیدا 
می کنــد که مهمترین خصیصه این فضا در ایجاد و تولید 
قدرت نرم در ابعاد بزرگ اســت که بعضی مواقع بر قدرت 

سخت غلبه می کند.
وی همچنین به سه ویژگی فضای مجازی یعنی اجتماعی 
بودن، اقتصادی بودن و اتکا به فناوری اشاره کرد و نتیجه 
اینها را ایجاد قدرت نرم در داخل کشــور دانست. به گفته 
فیروزآبادی در حال حاضر با قدرت سرکش و نرم اجتماعی 
مواجه هستیم که به صورت شبکه ای جهانی عمل می کند. 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی افزود: بانیان تکنولوژی 
و این اقتصاد و شبکه ها کسانی هستند که برنامه جهانی 
دارنــد و می خواهند نظم نوین را در جهان پیاده ســازی 
کنند؛ در این نظم نوین حداکثر مدیریت نرم را در سطح 
جهان می خواهند در اختیار داشته باشند که شکل آن به 

صورت پلتفرم طراحی شده است.
به هر حال ابوالحســن فیروزآبادی به عنوان مسئولی که 
می تواند در فیلترینگ تأثیرگذار باشــد، مخالف برداشته 
شدن محدودیت هاست و معتقد است که باید با ابزارهای 
خارجی به نحو درستی مقابله کرد. این در حالی است که 
مدتــی پیش آماری مبنی بر ضرر و زیان عمده میلیون ها 
کسب و کار مجازی منتشر شده بود. آیا اقتصاد دیجیتال 

ایران وابسته به اینستاگرام و واتساپ نیست؟

دبیر شورای عالی فضای مجازی: 

فیلترینگ دو پلتفرم خارجی مساوی با تعطیلی اقتصاد دیجیتال نیست
کتایون ریاحی آزاد شد

کتایون ریاحی، بازیگر سینما 
و تلویزیــون با قرار وثیقه آزاد 

شد.
خبرآنالیــن،  گــزارش  بــه 
هنرپیشه سرشناس سینمای 
ایــران، ۲۹ آبــان بــه اتهام 
تحریک آمیز  مطالب  »انتشار 
در جهت حمایت از اغتشاشات 

خیابانی«، در ویالی حود در آبیک قزوین بازداشت شده بود.

برگزاری جشنواره نمایش عروسکی تهران
به تعویق افتاد

با درخواســت هادی حجازی فر، دبیر جشنواره و موافقت کاظم نظری، مدیرکل 
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نوزدهمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران-مبارک به منظور فراهم شدن فرصت مناسب مشاهده، 
یادگیری و هم افزایی از طریق گفت وگو و نقد برای دانشجویان، دیگر مخاطبان 
و به ویژه عالقه مندان تمامی استان ها به بهار سال ۱۴۰۲ موکول شد. به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین به نقل از روابط عمومی نوزدهمین جشــنواره بین المللی 
نمایش عروســکی تهران-مبارک، براساس درخواست دبیر نوزدهمین جشنواره 
بین المللی نمایش عروســکی تهران-مبارک و با موافقت کاظم نظری، مدیرکل 
هنرهای نمایشــی برگزاری این رویداد هنری به بهار ۱۴۰۲ موکول شد. هادی 
حجازی فر با ذکر دالیل این تصمیم و با اشــاره به اینکه جشــنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران-مبارک امانت با ارزشی است گفت: »با توجه به جمیع 
جهات از جمله صحبت با گروه ها، اســاتید و فعاالن این عرصه و اعضای انجمن 
نمایشــگران عروسکی باور دارم که برگزاری جشنواره در حال حاضر و به دالیل 
فنی همچون عدم تمرین های مســتمر گروه ها، عدم امکان برخورداری درست 
شرکت کنندگان و مخاطبان از اجراهای داخلی و بین المللی، عدم امکان مشارکت 
بخش های خصوصی به واسطه همزمانی با جام جهانی و... از دست خواهد رفت.« 
حجازی فر با بیان این که یک برگزاری ناقص آن هم در زمانی که هدف مجموعه 
اداره کل هنرهای نمایشی ارتقا و توسعه نمایش عروسکی است، ما را از بسیاری 
برکات این جشــنواره محــروم خواهد کرد، ابراز امیدواری کــرد با تغییر زمان 
نوزدهمین جشــنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک و برگزاری آن 
در بهار ۱۴۰۲ شاهد یک جشــنواره باشکوه بین المللی باشیم و فرصتی فراهم 
کنیم تا دانشجویان و دیگر مخاطبان و به ویژه عالقه مندان تمامی استان ها امکان 

مشاهده، یادگیری و هم افزایی از طریق گفت وگو و نقد را پیدا کنند.

بازی ایران و آمریکا در سینماها ۶۱۰ میلیون 
تومان فروخت

پخش بازی ایران و آمریکا در ســینماهای کشور، ۶۱۰ میلیون تومان عایدی 
داشت. به گزارش ایرنا، همان گونه که انتظار می رفت ، پخش بازی ایران و آمریکا 
در جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر، ۱۴ هزار و ۳۵۰ مخاطب داشــت که این  تعداد، 
گیشه ۶۱۰ میلیونی را برای سینماهای کشور رقم  زدند. ۱۰۳ سالن در کشور 
اقدام  به نمایش این  بازی کردند. از این تعداد، ۵۸ سالن در تهران و ۴۳ سالن در 
شهرستان ها بودند. این میزان فروش که برای یک تک نمایش ۹۰ دقیقه ای رقم 
خورد، توانست بخشی از خسارات سینماها طی هفته های اخیر را جبران کند. 

بیشترین مجوز موسیقی در آبان برای پاپ صادر شد
آمار مجوزهای صادر شده از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در آبان ماه ۱۴۰۱ اعالم شد و بر اساس آمار اعالمی، موسیقی پاپ به مراتب با 
درخواست ها و مجوزهای بیشتری مواجه بوده است. به گزارش ایسنا به نقل از 
روابط عمومی دفتر موسیقی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
آبان ماه ۱۴۰۱، مجوز ۱۸۶ تک آهنگ، ۲۵ آلبوم موســیقی و ۷ نماهنگ و ۵ 
کتاب صوتی را صادر کرده است. در بازه زمانی مذکور تائیدیه ۳۷۸ قطعه شعر 
صادر شده و برای ۷ استودیوی صدابرداری و مرکز تولید و تکثیر آثار صوتی و 
تصویری، مجوز یا تمدید اعتبار صادر شده و همچنین جشنواره موسیقی نواحی 
کشور نیز برگزار شده است. در میان تک آهنگ های مجوز گرفته، ۱۵۸ اثر در 
ژانر موســیقی پاپ، ۱۳ اثر در ژانر موســیقی ردیف دستگاهی ، ۹ اثر در ژانر 
موسیقی تلفیقی، ۳ اثر در ژانر موسیقی نواحی، ۲ اثر در ژانر موسیقی کالسیک 
و یک اثر در ژانر موسیقی الکترونیک تولید شده اند. در بخش آلبوم ها نیز، مجوز 
۱۴ آلبوم موسیقی ردیف دستگاهی ، ۴ آلبوم موسیقی پاپ، ۳ آلبوم موسیقی 
کالســیک، ۲ آلبوم موســیقی نواحی و ۲ آلبوم موسیقی تلفیقی در آبان ماه 
صادر شده است. در بخش نماهنگ ها یک نماهنگ در گونه ردیف دستگاهی، 
۴ نماهنگ در گونه موســیقی پاپ و گونه موسیقی نواحی و موسیقی تلفیقی 
هرکدام یک نماهنگ داشــته اند. برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر شده و 

زمان انتشار آن ها در اختیار مالک اثر است.

بازگشت ۸ جایزه به پخش تلویزیونی اسکار
آکادمــی تصمیــم گرفتــه 
شــاخه حذف شده  هشــت 
از پخش تلویزیونی امســال 
مراسم اسکار را برای پوشش 
مراسم سال ۲۰۲۳ بازگرداند. 
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
اسکرین، در اقدامی که پیش 

از این موجب بروز تنش هایی در آکادمی شــده بود، مراسم اعطای جوایز هشت 
جایزه شاخه مستند کوتاه، تدوین، چهره پردازی، موسیقی متن، طراحی تولید، 
انیمیشــن کوتاه، فیلم کوتاه و صدا از پخش زنده تلویزیونی مراسم اسکار حذف 
شده بود؛ تصمیمی که حاال آکادمی اسکار ۲۰۲۳ مبنی بر لغو آن گرفته است.  
این اقدام با واکنش اهالی ســینما در این شــاخه از جوایز اســکار همراه بود و 
حتی ۷۰ عضور بلندپایه آکادمی نیز با انتشار نامه ای سرگشاده به آکادمی اسکار 
خواهان تجدیدنظر در این تصمیم شــدند.  »استیون اسپیلبرگ« در آن زمان 
گفت: »احســاس می کنم که در جوایز اسکار نه باالتر از خط وجود دارد، نه زیر 
خط. همه ما در یک خط هســتیم و بهترین های خــود را برای روایت بهترین 
داســتان های ممکن ارائه می دهیم.« اکثر مردم فقط به شش شاخه پرمخاطب 
اســکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مــرد، بهترین بازیگر 
زن، بهترین بازیگر نقــش مکمل مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن اهمیت 
می دهند، اما آکادمی همیشــه برای اعطای همه جوایز رقابتی اسکار خود روی 
آنتن تحت فشار اســت تا آرامش را در میان هیات مدیره حفظ کند که شامل 
نمایندگان ۱۷ شــاخه آکادمی اســت، که اکثر آنها حداقل یک جایزه دارند و 
می خواهنــد که با آنها مانند بازیگران، کارگردانان و تهیه کنندگان رفتار شــود 
و پس از نزول شــمار مخاطبان اسکار ۲۰۲۱ به کمترین میزان در طول تاریخ، 
آکادمی تصمیم به کاهش زمان پخش تلویزیونی مراســم اسکار ۲۰۲۲ گرفت.  
مراسم اعطای نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار در ۲۳ شاخه رقابتی در 

تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۳ )۲۱ اسفند( با اجرای »جیمی کیمل« برگزار می شود.

رئیس سازمان صداوسیما:
اینستاگرام و توییتر رفتار دیکتاتور مآبانه دارند

رئیس ســازمان صداوسیما بر حفظ هوشــیاری و اتحاد رسانه های کشورهای 
مســتقل جهان در برابر اســتعمار رســانه ای غرب تاکید کرد و گفت: حتی 
ســکوهای انتشــار تحت کنترل آن ها از جمله اینســتاگرام، توییتر، تلگرام و 
واتس  اپ هم رفتار دیکتاتــور مآبانه دارند.  پیمان جبلی در جمع خبرنگاران 
رســانه های مختلف هند، با بیان اینکه استعمار جدید از طریق رسانه ها همان 
اهداف اســتعمار قدیم را در پیش گرفته اســت، گفت: نتیجه استعمار قدیم 
قیام دیر یا زودهنگام مردم برای اخراج اســتعمارگران بود؛ اما استعمار جدید 
با در دست داشــتن رسانه ها، از آن ها علیه ملت های آزادیخواه بهره می برد و با 
پنهان کردن خود در جریان اطالع رســانی ، همچنان دیگران را مستعمره خود 
می خواهد. رئیس رســانه ملی به وجــود فرهنگ های اصیل و تمدن کهن دو 
ملت بزرگ هند و ایران اشــاره کرد و گفت: غرب از طریق رسانه ها می خواهد 
کشورهای مختلف از جمله ما و شما را به استعمار خود درآورد.  وی افزود: پس 
از پیروزی انقالب اســالمی، رسانه های غربی و غول های تولیدات هنری و... از 
جمله هالیوود علیه ما دســت به کار شدند و فیلم های ضدایرانی ای چون بدون 

دخترم هرگز در راستای اهداف غرب، در هالیوود ساخته شد. 

اخبارکوتاه

بعد از تعطیلــی ۴۵ روزه تماشــاخانه های 
نمایشــی بار دیگر شــاهد بازگشت رونق و 
افزایــش تب و تــاب اجراهــای تئاتری در 
تماشاخانه های پایتخت هستیم؛ به گونه ای 
که در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۱ شاهد میزبانی 

۲۰ اثر نمایشی از مخاطبان هستیم.
به گــزارش ایرنا؛ رونق تولیــدات هنری به 
ویــژه در عرصــه هنرهای نمایشــی بعد از 
پایان دوران کرونا بار دیگر شــریان حیات را 
به اقتصاد تئاتر و معیشــت اهالی و خانواده 
نجیب هنرهالی نمایشی کشور تزریق کرده 
بــود، طی قریب به ۴۵ روز اخیر به ســبب 
برخــی التهابات اجتماعی و تجدید ســایه 
تعطیلی و رکود تاالرهای نمایشی، تئاتر در 
معرض آســیب و خطر جدی و تکرار تجربه 

تلخ تعطیلی دو ساله کرونا قرار گرفت.
امــا طــی دو هفته اخیــر در ســایه تدبیر 
مســئوالن جامعه برای فروکاست التهابات 
و همچنین صف شــکنی برخی از تاالرهای 
نمایشی دولتی و خصوصی در آغاز میزبانی 
مجــدد از هنرمندان تئاتــر و مخاطبان این 
هنر زنده، پویا و جریان ســاز؛ آرام آرام شاهد 
تابیدن نــور امید مجــدد در رونق گرفتن 
اجراهای تئاتری و بازگشــت به شکوه تب و 

تاب اجراها در سراسر کشور بودیم.
حال با نگاهی گذرا به صف اجراهای نمایشی 
در هفتــه دوم آذر مــاه؛ شــاهد اجرای ۲۰ 
اثر تئاتــری در تاالرهای دولتی و خصوصی 
پایتخت هستیم که این خود نویدبخش قرار 
گرفتن قطار اجراها بر ریل مســیر توفیق و 
شکوه دوباره تئاتر بعد از پایان کرونا در کشور 

است.
نکته حائــز اهمیت در میان ایــن ۲۰اجرا؛ 
اختصاص پنج نمایش به گروه سنی کودک 
و نوجوان در کنار ۱۵ اثر بزرگسال است. این 
مهم خود بازتاب دهنــده تالش هنرمندان 
برای تزریق روحیه نشــاط و تقویت امینت 
روحی و عاطفی تمامی گروه های ســنی در 

کشور است.
»فرزند یک خنیاگرم« در مجموعه تئاترشهر
سالن چهارسو از چهارم آبان ساعت ۱۹:۳۰ 
میزبــان نمایش »فرزند یــک خنیاگرم« به 
نویســندگی و کارگردانی شکرخدا گودرزی 
است. انسیه  ابراهیمی، فاطمه تواضعی، سجاد 
 خباز، فاطمه خراسانی، فاطمه  دهقانی، فراز 
 شیرانی، فرهود  فدوی، زیبا  کاظمی، هستی 
زهرا  امیرحســین  رنجی کوزه کنان،  کرمی، 
 مهرابی، آیســان نوریان، هوشمند  هنرکار و 
سحر  یافتیان در این نمایش که همه روزه به 
جز شنبه های ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه به صحنه 

می رود ایفای نقش می کنند.

تماشاخانه سنگلج و ماجراهای »خونه«
تماشــاخانه ســنگلج به عنوان تنها سالن 
اختصاصــی نمایش های ایرانی از پنجم آبان 
ســاعت ۱۹:۴۵ میزبــان نمایــش »خونه« 
به نویســندگی و کارگردانی نســیم تاجی 
اســت. مهرداد  باقری، بهرام  ســروری  نژاد، 
لیال  ارجمند  پیوند، علی یازرلو، شاهین گل 
کار، ماهــی طاهری، رضــا  نعمتیان، میثم 
 عباسی، طاهره  بهرامی، حامد  سوری، مبین 
آذربایجــان، امیر مهدی میرزایی، حســن 
فتحعلی بیگــی و میترا جوکار بازیگران این 

نمایش هستند.
»پاهای آدم چقدر میتونه دراز باشه؟!« 

در تئاتر حافظ
نمایــش »پاهــای آدم چقــدر میتونه دراز 
باشه؟!« به نویســندگی و کارگردانی مجید 
ابراهیم زاده از ۲۹ آبان ساعت ۱۸:۳۰ در این 

مجموعه اجرا می شود.
فوژان تاجیک، آرمین  افتخــارزاده، مرجان 
 افروز، ســیاوش زنگی، میالد رمضانی، مهسا 
منفرد، الهه ادبی، آرام  نیک بین، آریانا  عباسی، 
میالد  پرموزه، علی ناصری، فرحان  فریضه و 

شاهین  زرگر در آن ایفای نقش دارند.
میزبانی تاالر محراب از »نوکر شیطان«

سالن اســتاد جعفر والی از ۲۲ آبان ساعت 
۱۹:۳۰ میزبــان نمایش »نوکر شــیطان« 
نوشته رسول یانگین با طراحی و کارگردانی 

فاطمه زمانی است.
بازیگــران این نمایش احمدرضــا  نورالهی، 
ســیاوش  ضابط، رضا  حســین نژاد، مهرداد 
 قــادری، فرید گلریز، مینا  ترکمن، مســعود 
تاج کریمی، علیرضا یاســری، سمیه رجبی، 
ســید مجید  حسینی، پرســتش  پورمیرزا، 
پوریــا  رضایی مهــر، ارف  رســتمی، آرمان 
مراثــی، محمد ایمان راعــی، فاطمه  زمانی، 
علی صدیقی سعید، نگین  بیگی و محمدرضا 

 نوراللهی هستند.
پردیس تئاتر شهرزاد از 
»پرده خانه« تا »قلندرو«

»پرده خانــه« نوشــته بهــرام بیضایــی به 
کارگردانی گالب آدینه از ۱۵ آبان ساعت های 
۱۶ و ۲۱ در سالن شماره ۲ مجموعه شهرزاد 
اجرا می شود. بازیگران اصلی این اثر نمایشی 
نورا  هاشمی، علیرضا  ناصحی، مانیا  علیجانی، 
سامان  کرمی، سعید  چنگیزیان هستند و ۵۰ 
بازیگــر تئاتر دیگر آدینــه را در این نمایش 

همراهی می کنند.
»مبارک در ژاپن« به نویسندگی و کارگردانی 
علی فتحعلی از اول آبان ساعت ۱۹ در سالن 
شماره ۳ این پردیس با بازی علی  فتحعلی، 
علی خازنی، حمیدرضا  الزمی، نگار  مقدسی، 

حمیدرضا جهانگیــری، حمیدرضا مرادی و 
مریم  حاج محمدی روی صحنه است.

ابراهیمی نمایش »قلندرو« نوشته  امیرعلی 
علی محمدنژاد و هانیه بهاری را از ۹ آذر ماه 
ساعت ۱۸ در سالن شماره سه این تماشاخانه 
روی صحنه آورده اســت. علــی  محمدنژاد، 
)گندم(  علیزاده، معصومه  )کوروش(  محمد 
محمدی، نیلوفــر  زینلی، الهه  کوه  بر، یحیی 
 ایزدپناه، علی  تیمورفامیان اصل، عسل  )ژابیز( 
 شهبازی، هلما  بهشــتی و سیاوش  مشتاقی 

بازیگران این نمایش هستند.
نمایش »کمدی اکتشــافات« نوشــته امید 
طاهری بــا دراماتــورژی علــی صبوری و 
کارگردانــی و تهیه کنندگی حامد وکیلی از 
۱۴ مهرماه ساعت ۱۹ در سالن شماره دو این 
پردیس روی صحنه است. ایفاگران نقش های 
این نمایش علی صبوری، علی  اسدیان، تکتم 
 اخجوانی، پرویز  زیدی، آرش نوذری و حامد 

وکیلی هستند.
همچنین »چوپان و چــوب جادویی« ویژه 
گروه ســنی کــودک و نوجوان نوشــته و 
کار محمدحســین داداش نیــا از ۸ آبان ماه 
ساعت ۱۷ در سالن شــماره ۳ این پردیس 
با بازی محمدحسین  داداش  نیا، زهرا غالمی 
)شکیبا(، مریم اسکندری و ارمغان احمدی 

اجرا می شود.
عمارت نوفل لوشاتو در »اوج طوفان«

نمایــش »اوج طوفان« اثر فلوریــان زلر با 
ترجمه ســروش جــوادزاده و کار مســعود 
صالحی از ۸ آبان ماه ســاعت ۲۰:۳۰ در این 
مجموعه با بازی نادر  فالح، ســاناز  روشنی، 
مرضیه  موســوی، شــیما  جعفرزاده، سپهر 

 محمودی و رامونا  شاه اجرا می شود.
»سلفی« با خانه نمایش دا

نمایش »سلفی« نوشته و کار فریدون والیی 
از ۲۷ آبان ماه ســاعت ۱۹ در سالن شماره 
یک این مجموعه روی صحنه است. کامران 
 فریدی، حامد نباتی، مریم برومند، ســونیا 
معبودی، سینا نداف، محمد شاهی و سجاد 
ایراندوســت آذر در این نمایش ایفای نقش 

می کنند.
تماشاخانه ارغوان با »طبقه کور«

»طبقه کور« نوشته و کار مجید صدخسروی 
عنوان نمایشی است که از ۳ آذر ماه ساعت 
۱۱۸ در سالن شــماره د. این مجموعه اجرا 
می شــود. بازیگران این نمایش رضا  آرامش، 
شــهاب ذوقی، ملیکا حسینی، پیام  صفری، 
سحر  ســبزی، ساجده ســادات چناقچی و 

مجید  صد  خسروی هستند.
»نیمکت« تماشاخانه ملک

نمایش »نیمکــت« اثر نوشــته و کار نیما 

صمــدی از ۲۲ آبان ماه ســاعت ۱۹:۳۰ در 
این سالن با بازی رسول  بابایی، روشان رستم 
پور، سعید  محبی، فردین  راکی، ویدا آرایی، 
مهتاب رســولی، ابولفضل گرمابی، بنیامین 
صباغی، ســعید ســلطانیان، امید  حسینی، 
آنا دایی، علی  حاجیلــو، فاطیما ناصرخیل، 
احمدرضا  هیبتی، حمیدرضایدالهی، سهراب 
 گلدره، پونه نصیری، مریم هاشمی فرد و نگار 

حاتمیان روی صحنه است.
تماشاخانه اهورا میزبان شاهکار لورکا

تماشــاخانه اهورا از ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۱ 
میزبــان نمایش »خانه برناردا آلبا« نوشــته 
فدریکو گارســیا لورکا با دراماتــورژی نادر 
نادرپور و کارگردانــی و تهیه کنندگی آرش 

امیری است.
مرجان امینــی راد، نیلوفر داوری، آویشــن 
 صدقی، سونیا معبودی، سوگند صادقی، پگاه 
اله وردی زاده، فروغ فرزین فر، فرنوش روشنی، 
زهرا آهنگری، ســها داداشی، یگانه  میالبی، 
تانیا  شهبازی، اسما  حســینی، فاطیما راد، 
و یگانــه ملک محمدی در این نمایش ایفای 

نقش دارند.
»شاهزاده خانم و کالغ های تاج طال« 

در تاالر هنر
نمایش »شــاهزاده خانــم و کالغ های تاج 
طال« نوشــته و کار پویا شــش پــری ویژه 
گروه ســنی کودک و نوجوان از ۱۶ آبان ماه 
ســاعت ۱۷:۳۰ در این تاالر با بازی ســمیه 
بیگی، المیرا  پارسا، ســعید  قره  داغلی، نسا 
جبین پور، هانیه رهگــذر، مهدیه طاهری، 
نیما محمودی، مهتاب  فرهپور، عرفان امین، 
مهدی برخوردار، محمد شاد و پویا  شش پری 

اجرا می شود.
پرسش پردیس سپند درباره 
»این آب آشامیدنی نیست«

ســالن شــماره دو این مجموعه از ۲۰ آبان 
ماه ساعت ۱۸:۴۵ پذیرای نمایش »این آب 
آشامیدنی نیست« به نویسندگی وودی آلن، 
کارگردانی طاها محمدی و تهیه کنندگی نورا 

تقوی گودرزی است.
بازیگران ایــن نمایش رامین  پرچمی، حامد 
 شــیخی، میرنادر  مظلومی، علیرضا  حاتمی، 
تینا  حاج  محمدرضا، شــیوا  جوانمرد، حمید 
جالل  دینکــو،  محمدرضــا  نقره دوســت، 
حســن  سیف اللهی نوشــهر،   شهســواری، 
باقری، حسین  امیرحســین  ویژگی، فرهاد 
فاطمه  آقائی کیاســرایی،   شــینی جعفری، 
فاطمه سیفی، محمد  رسولی و طاها  محمدی 

هستند.
دو نمایش کودک در فرهنگسرای 

ابن سینا
نمایــش »رینارد روباهه« ویژه گروه ســنی 
کــودک و نوجوان نوشــته آرتــور فاکویز و 
کار احمد تیمــوری از ۱۰ آبان ماه روزهای 
سه شنبه تا جمعه ساعت ۱۸:۳۰ با بازی میترا 
شــجاعی، ناصر احمدی فر، پارسا  پوالدوند و 
احمد تیموری اجرا می شود. »دزدان هوایی 
کالغی« نیز نوشــته عباس قاصدزاده و کار 
زینب اســدی روزهای سه شــنبه تا جمعه 
ساعت ۱۶:۳۰ در این فرهنگسرا روی صحنه 
است. بازیگران این نمایش کودک و نوجوان 
کمیل پورقلــی، عباس  قاصــدزاده، ریحانه 
 حاجی آبادی، مونا  کوشــش، محسن  افخمی 

و سوگند قاصدزاده هستند.
پردیس سینمایی ملت با »خرمشیر«

نمایش »خرمشــیر« به نویســندگی جواد 
ذوالفقاری و شــادی پورمهدی و کارگردانی 
مجتبی خمســه از ۲۷ آبان ســاعت ۱۹ در 
این مجموعه اجرا می شود. مجتبی  خمسه، 
محسن بان ور، سعید شاملو و سحر  پورفرج 

در این نمایش ایفای نقش می کنند.
»پلنگ خیالباف« در فرهنگسرای 

فردوس
»پلنگ خیالباف« نوشــته مجتبی خمســه 
و کار ســحر پورفرج از ۲۷ آبان ماه ســاعت 
۱۷ در ایــن فرهنگســرا با بــازی مجتبی 
  خمســه، محســن بان ور و محمد صالحی 

روی صحنه است.

اجرای ۲۰ تئاتر بعد از تعطیلی ۴۵ روزه 


