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شهرام و حافظ ناظری با «ناگفته»
میهمان اهالی کرمانشاه

شهرامناظریبههمراهفرزندشحافظناظریبهکرمانشاهمیرودتاکنسرت«ناگفته»رابرایمردمانایندیاراجراکند.بهگزارشتسنیم،اجرای
یبرگزارخواهدشد،شاملتغییراتوتفاوتهایبسیارینسبتبهاجرایسالگذشتهاست.دراین
«ناگفته»ناظریهادرکرمانشاه،که 23و 24د 
تهرانناگفتهازآنرونماییشد،دوقطعهماندگار ُکردیویژهایناجرا،تقدیمبهمردمکرمانشاهخواهدشد.
اجراعالوهبرقطعه«عدم»کهدرکنسرت
ِ
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چهرهها و خبرها
تالش برای رساندن «قاتل اهلی»به فجر
مسعود کیمیایی از فیلمبرداری بخشهای
باقیماندهفیلمجدیدش«قاتلاهلی»خبرداد
و گفت :متأسفانه اتفاقی افتاد و فیلم تعطیل
شد اما تالشم را میکنم تا آن را به جشنواره
برسانم و ادام��ه فیلمبرداری آن از همین
هفته آغاز میشود .پس از اختالف کیمیایی
و مصطفی لشکری تهیهکننده«قاتل اهلی» و
اعتراض کیمیایی ،بر اساس رای هیئت حل
اختالف خانه سینما،تهیهکننده موظف شد
سکانسهای موردنظر کیمیایی را گرفته و
فیلم به هیئت انتخاب فجر ارائه شود.
میهمان فجر با«مرداد»
رعنا آزادی ور با فیلم «مرداد» به کارگردانی
بهمن کامیارمیهمان جشنواره فجر میشود.
این اثر که مضمونی اجتماعی دارد روایتگر
زن��دگ��ی ی��ک زوج ج��وان ب��ه ن��امه��ای امیر و
رؤی��ا اس��ت که پس از سا لها زندگی دچار
مشکالت و اختالفاتی میشوند .در خالصه
داستان آن آم��ده اس��ت« :چ��ه م��ردادی شود
بهمن کنار ت��و ،من از غوغای اب��ر و آسمان
میفهمماینجایی»،محمدرضافروتن،بهنوش
بختیاری ،اندیشه فوالدوند و مهتاب کرامتی
دیگر بازیگران«مرداد» هستند.
  تجربه کردن کارگردانی تئاتر
رضا کیانیان بازیگر سینما و تئاتر که سالها در
عرصه بازیگری حضور موفق و تأثیرگذار داشته
است در تدارک کارگردانی نخستین اثرش
در حوزه تئاتر است .وی نمایش «حرفهای»
را با ترجمه ت��ازهای از دکتر ایرج امامی روی
صحنه میبرد که به لحاظ ساختار و طراحی
بسیار متفاوت خواهد بود.
داوری جشنواره در هندوستان
نرگس آبیار که این روزها فیلم «نفس» را بر
پ��رده سینما دارد بهعنوان یکی از اعضای
هیئتداوران جشنواره فیلم «پونا» انتخاب
شد و آثار حاضر در بخش رقابتی این رویداد
سینمایی را با همراهی دیگر داوران بررسی
میکند .این جشنواره از  ۲۳تا  ۳۰دی در
هندوستان برگزار و آبیار همراه داوران��ی از
سوئد ،هند ،لهستان ،صربستان ،سریالنکا
و شیلی فیلمهای بخش اصلی مسابقه این
جشنواره را داوری میکند.
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پیک خبر

سارا باهنر به شبکه جم پیوست
در ادامه جنجال پیوستن بازیگران مشهور
و معروف ایرانی به کانال جم در ترکیه ،
سارا باهنر بازیگر  32ساله کشورمان نیز
به شبکه جم پیوست .به گ��زارش سینما
پرس«سارا باهنر» هنرمند تئاتر ،تلویزیون
و سینما نیز به این شبکه پیوسته است.
سارا باهنر پیش از این در سریال «زمانه»
به ک��ارگ��ردان��ی حسن فتحی ایفای نقش ک��رده ب��ودو د رفیلمهای
تلویزیونی «پیلهسرا»« ،یک دماغ ناقابل»« ،بیخوابی شیرین»« ،ایلیا
در سرزمین غولها» و… نیز بازی کرده بود .باهنر در فیلم سینمایی
«شکاف» به کارگردانی «کیارش اس��دیزاده» و تئاتر «قصههای از هر
نظر سیاسی» نیز ایفای نقش کرده بود.وی متولد ۱۹شهریور ۱۳۶۳در
تهران و دارای مدرک لیسانس بازیگری از دانشکده هنر و معماری تهران
است .گفته میشود وی هم اکنون در برابر دوربین «احمد گرشاسبی» در
فیلم «مالقات در مه» برای شبکه جم حاضر شده است.

پاسخ حدادعادل به حواشی بودجه فرهنگستان زبان
فارسی و بنیاد سعدی
رئیسفرهنگستانزبانوادبفارسیوبنیادسعدی،برخیخبرهاومطالب
منتشرشدهدرفضایمجازیدربارهبودجهایندونهادراحاشیهسازیخواند
و درباره روند تعیین و تخصیص بودجهها توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش
مهرغالمعلیحدادعادلگفت:درموردبودجهبنیادسعدیبایدبگویمکه
اینبودجه،بهاندازهنیاززبانفارسیدرجهاننیستبلکهبهاندازهامکانات
کشور است.وی تاکید کرد :بودجه بنیاد سعدی در هیئت امنای آن معین
میشودکهریاستآنبامعاوناولرئیسجمهوراستووزرایعلوم،آموزش
و پرورش ،ارشاد ،امور خارجه و نیز نماینده سازمان برنامه و بودجه در این
هیئتامنا،عضویتدارندوآنهابعدازآگاهیازبرنامههایما،بودجهبنیاد
سعدی را تعیین میکنند.رئیس بنیاد سعدی با تاکید بر این که در تعیین
بودجهاینبنیاد،همدقتهایالزماعمالشدهومیشودوهممصارفاین
بودجهدرسالقبلموردنظارت ودربرنامهسالآیندهبنیادسعدیهممورد
توجه قرار میگیرد ،گفت :بودجه بنیاد سعدی در فرآیندی کام ً
ال قانونی و
دقیق،زیرنظرمسئوالن،بستهمیشودوبعدازآنتازهبهمجلس«پیشنهاد»
میشود.درمجلسهمالبتهدقتهایالزمانجاممیشود.

10فیلمی که بیش از همه دانلود غیرقانونی شدند
وبسایت « »TorrentFreakدر گزارش
ساالنه خود فهرست  10فیلمی را منتشر
کردکهدرسال 2016بیشترینبارقربانی
دانلود غیرقانونی شدند.به گزارش ایسنا،
در این فهرست فیلم ابرقهرمانی «ددپول»
در رتبه نخست این فیلمها قرار گرفت .در
مکانهایدوموسومنیزدوفیلمابرقهرمانی
دیگر «بتمن در مقابل سوپرمن :طلوع عدالت» و «کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلی»قراردارند.فیلم«ددپول»درنهایتبهفروشجهانی 783میلیون
دالر دستیافت.اما دو فیلم «وارکرفت» و «روز استقالل :رستاخیز» روند
متفاوتیرادرپیشگرفتندودرحالیکهدرگیشهعملکردموفقینداشتند
اما نسخه آنالین این فیلمها میلیونها بار غیرقانونی دانلود شد.فیلم
«بازگشته»ساخته«آلخاندروگونزالزایناریتو»کهدرمکاندهماینفهرست
قرارگرفتهاستازجمل هفیلمهاییاستکهپیشازآغازاکرانعمومیتوسط
یکیاز کارمندانپیشینشرکت«ویلیامکایلموراریتی»درفضایمجازی
منتشرشد،ویبعدهامحکومبهپرداختجریمه 1.12میلیوندالریشد.

پیشنهادنمایندگان
مجلسبرایتجلیل
ازاستادشجریان
درجشنواره
موسیقیفجر

هنرمندان در همایش هم داستانی هنر و فرش از حال و روز فرش گفتند؛

کیمیایی :فرش همه زندگی ماست
اکرم محمدی-حاال دیگر اهالی هنر  ،در
همایش های مختلف شرکت می کنند و
حضور دارند.حاال دیگر اهالی هنر برای
رونق سایر هنرها و حتی کسب و کارهای
غیر هنری همکاری می کنند و رونقی
برای این برنامه ها محسوب می شوند و
این بار نوبت به حضور هنرمندی چون
مسعودکیمیاییاستکهبراینجاتفرش
دستباف  ،به یاری این هنر آمده است.آن
هم در همایشی باعنوان« همداستانی
اهالی هنر و فرش(فرشواره)».
در همایش هم داستانی اهالی هنر و
ف��رش که عصر سه شنبه در م��وزه فرش
ایران برگزار شد عالوه برکیمیایی ،مجید
رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان
 ،حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش
ایران ،حمیدرضا اردالن ،مسعود فروتن،
ناصر فکوهی ،غالمرضا اکرمی رییس
دانشگاه هنر تهران و جمعی از عالقه
مندان و حامیان ف��رش حضور داشتند
.مسعود کیمیایی ،با اشاره به کارهایی که
در جوانی در خصوص فرش انجام داده
ب��ود ،گفت :خیلی سخت است در موزه
فرش درباره فرش صحبت کنم .تحقیقات
زی��ادی در م��ورد فرش داشتم و حتی در
 20سالگی هم مقاله ای در مورد فرش
نوشتم.وی همچنین گفت:برای ما ایرانی
ها به دنیا آمدن ،ازدواج ،گفتن عاشقانه
ها ،حتی خداحافظی از دنیا با فرش همراه
ب��وده و فرش همه زندگی ماست .اقوام
را از روی فرش می توان شناخت و حتی
دیوار نگاری از فرش الهام می گیرد.این
سینماگر در ادامه گفت :وقتی موسیقی
تحریم شد ،تمام هستی خود را به فرش
داد ،سازبندی و طعمی که متن موسیقی
دارد در ف��رش آم��د .ما ایرانیها به دنیا
آمدنمان ،عاشقانه هایمان و بدرودمان
از این دنیا با فرش همراه است .ما روی
ف��رش گریستهایم ،خندید هایم و ف��راز و
فرودهایمان را تجربه کرد هایم حتی در
حاشیه کویر فر شهایی اس��ت که ب��اغ و
باغچه را به اتاق خانه میآورند.
وی با اشاره به فرش ماشینی که جایگزین
فرش های دستی شده است ،گفت:وقتی
در خیابان فر شهای تقلبی را میبینم
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دل��م میگیرد .مغاز ههای متعدد کنار
هم این تقلبها را آویزان می کنند .چرا
باید این هنر اصیل به انزوا برود؟کسانی
که پست و سمتی دارند،باید این موضوع
را پیگیری کنند .
کیمیایی با اشاره به این که می توان تحلیل
ه��ای بسیاری از ف��رش ای��ران��ی داش��ت،
گفت:باید این هنر را عزیز داشت و به آن
توجه کنیم.
سپس مسعود فروتن ،مجری این مراسم،
گفت :چرا باید فرشبافان را فقیر بدانیم؟
ما حق نداریم فکر کنیم دختربچهای که
فرش میبافد ،فقیر است .برای من او مثل
کسی است که از 10تا  12سالگی ویولن
ی��اد میگیرد .ب��رای من او یک هنرمند
است.
ناصر فکوهی نویسنده و پژوهشگر نیز
بااشاره به هویت فرش ایرانی گفت :فرش
هنری شناخته شده در صنعت جهان و
ایران است و سابقه چند هزار ساله دارد.
البته منظور من از ایران ،ایران فرهنگی
است و ربطی به مرزهای سیاسی ندارد.
ایران فرهنگی موجودیتی مستقل دارد
که چند دول��ت ملی در آن وج��ود دارد و
فرش میتواند کمک زیادی برای مفهوم
آن ب��اش��د.وی ف��رش را از دو جهت مهم
دانست و گفت :تا حدود  100سال پیش
انسا نشناسان معتقد بودند که حافظه
محدود به اشکال نوشتاری است اما این
م��وض��وع کمکم تغییر ک��رد .درگذشته
در ایران نوشتار بسیار کمی وجود داشت
اما آیا کم بودن این نوشتار به این معنی
است که ایرانیان حافظه نداشتند و مهارت
را منتقل نمیکردند؟! فرهنگ ایرانی در
شعر ،معماری و بافتههای ما تا اوج رفته و
ما باید به مطالعه فرش به عنوان شکلی از
زبان بپردازیم.شکل خوانش در نوشتار
قابل رمزگشایی است اما در سیستمهای
نوشتاری هنری ،تکرار شکلهای واحد
به ص��ورت خاص است و با سایر نوشتار
ه��ا ف��رق م��ی کند.این اس��ت��اد دانشگاه
 ،ف��رش را نوعی نوشتار خواند و گفت:
ف��رش را می ت��وان مثل یک متن خواند
و رمزگشایی ک��رد .ای��ن ک��اری اس��ت که
امروزه در سطح بینالمللی روی بافتههای

جوامع آمریکای التین و جواهرات انجام
می دهند اما در ایران همتی برای انجام
ای��ن دس��ت پژوهشها وج��ود ن��دارد.ای��ن
پژوهشگر و م��درس دانشگاه ،بااشاره
به توسعه مدرنیسم و تاثیر آن بر فرش
گفت:در شرایطی که امکانات مدرن در
حال یکسانسازی فرهنگی هستند  ،این
خطر ما را تهدید میکند که فرش را به
عنوان یک رسانه هویتی از دست بدهیم.
ضمن این که رویکرد ما نبایددر مورد فرش
 ،م��وز های باشد و باید به به ظرفیتهای
هویتی ف��رش بیشتر ت��وج��ه کنیم زی��را
قابلیتهای هویتیمان را در بسیاری
از حوز هها از دست داد های��م .امیدوارم
از فرش به عنوان هویتی متعلق به ایران
دفاع شود طور یکه اجازه ندهیم فرش
دستبافت ایرانی در جایی به جز ایران
مگر با نظارت مستقیم کشور خودمان
تولید شود زیراکه اگر فرآیند به این شکل
باشد تا  50سال دیگر اثری از فرش ایرانی
نخواهیم دید.
در ادامه غالمرضا اکبری ،رییس دانشگاه
هنرگفت :ما به تعداد فرهنگ و اقواممان
فرش داریم .کشور ما دارای جغرافیایی
خاص است و چهار اقلیم از پنج اقلیم را
داراست که این نوع زیست ،فرهنگ بومی
و هنرهای متفاوتی ایجاد ک��رده است.
فرش هنری زند ه و مرتبط با معماری و
موسیقی است حتی بسیاری از نقوش

فرش هم در معماری دیده میشود.
ری��ی��س دان��ش��گ��اه ه��ن��ر ض��م��ن اظ��ه��ار
تاسف ازشرایط ایجادشده ب��رای فرش
گفت:در چین شهری به نام کاشان ایجاد
ش��ده که در آن جا قالی میبافند و نام
کاشان را در آن ذکر میکنند و این نشانه از
دست رفتن یک هویت و هنرملی است.
سپس مجید رجبی معمار مدیرعامل
خانه هنرمندان با تاکید بر ایجاد انجمن
تخصصی فرش  ،گفت :ما باید سعی کنیم
انجمنتخصصیفرشایرانرامثلانجمن
موسیقی یا خانه سینما ایجاد کنیم تا فرش
دستباف ایرانی حمایت شود .بااین حال ،
خانه هنرمندان آمادگی خود را برای ایجاد
این انجمن اعالم میکند.
حمید کارگر مدیرموزه ملی فرش نیز در
این نشست گفت :وجود شهر کاشان در
چین را تکذیب می کنیم.این یک شایعه
است.حمیدرضا اردالن نیز در این نشست
اظهار داشت :موضوع در عرصه فرهنگی
گم شده است.چطور بدون روشن بودن
موضوع فرش ،میخواهیم آن را به جامعه
دانشگاهی و مسئوالن بشناسانیم؟ با
صراحت اعالم میکنم در دوره تاریخی ما
زمان گم شده ،بنابراین موضوع فرهنگ
نیز به تبع آن مخدوش مانده و با هیچ
وضعیت ،شکل و سیاستی نمی ت��وان
،ف��رش را نجات داد مگر اینکه موضوع
فرش دوباره مهم شود.

رئیس کمیته فرهنگ ،هنر و رسانه و برخی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،پیشنهاد
تجلیل از محمدرضا شجریان رادر جشنواره
موسیقی فجر ارائ��ه کردند.به گ��زارش ایرنا،
حجتاالسالم احمد مازنی نماینده تهران و
عضو کمیسیون فرهنگی در دی��دار با اعضای
برگزارکننده سی و دومین جشنواره موسیقی
فجر گفت :بنده و نمایندگان حاضر در جلسه،
پیشنهاد تجلیل از استاد شجریان را در جشنواره
فجر داری���م و ب��ای��د خ��دم��ت ای��ش��ان برسیم و
جویای احوال ایشان باشیم.وی افزود :در این
جلسه بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل
ن��ود ،عبدالکریم حسینزاده عضو کمیسیون
عمران ،فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقات ،فاطمه ذوالقدر ،پروانه سلحشوری و
طیبه سیاوشی نیز حضور داشتند.مازنی تاکید
کرد :هنرمندان سرمایه اجتماعی ما هستند که
باید تکریم شوند ،نه تضعیف .استادان بزرگواری
مثل محمدرضا شجریان ،شهرام ناظری و برخی
ازبزرگانهنرکهدرکشورهستند،ازسرمایههای

میهنی ما محسوب میشوند.عضو کمیسیون
فرهنگی با بیان این که جشنوارههای فجر باید
منعکسکننده اندیشه امام خمینی (ره) باشند،
تصریح کرد :امام خمینی (ره) به عنوان مرجع
تقلید و به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی
سالها قبل مسئله موسیقی را حل کردند و این
درست نیست که ع��دهای ام��روز با آن مخالفت
میکنند.رئیس کمیته فرهنگ ،هنر و رسانه
در مجلس گفت :اف��رادی که مخالف موسیقی
و ب��رگ��زاری کنسر تهای قانونی هستند ،دو
گروهند؛ یک گ��روه اف��رادی که معتقدند باید
حرمت نگاه داشته شود و از این جنبه به موضوع
نگاه میکنند اما عد های دیگر مخالفتشان به
دلیل منافع سیاسی است.مازنی با اش��اره به
گالیه هنرمندان از صداوسیما گفت :هنرمندان
از صداوسیما گالیه دارند که آثار آنها را بدون
اج��ازه پخش میکند .بنده این موضوع را در
کمیسیون فرهنگی پیگیری خواهم کرد و از
مسئوالن صداوسیما نیز دعوت خواهیم کرد تا
این موضوع حل شود .

مرور سینما خاطره
با«لیال» ی مهرجویی
در«حوض نقره » رادیو
برنامه «ح��وض نقره »در م��رور فیلم «لیال» اثر
داری��وش مهرجویی به بررسی آسیب شناسی
نگارش فیلم نامه در سینمای ایران می پردازد.
به گ��زارش شبکه رادیویی ای��ران ،رادی��و ای��ران با
همکاری شورای تخصصی زبان و ادبیات فارسی
ص��دا و سیما ب��رای جلب توجه م��ردم به درست
نوشتن و سخن گفتن صحیح به زب��ان فارسی،
«آیین سخن» را اج��را میکند.هدف از اجرای
آیین سخن  ،سخن گفتن و نوشتن درس��ت به
زبان فارسی است .این که در انتخاب واژهه��ا،
اصطالحات و نوشتارمان دقت بیشتری کنیم
و بکوشیم درست بگوییم و درست بنویسیم.در
همینراستابرنامهحوضنقرهاینهفتهبهموضوع
آسیب شناسی نگارش فیلم نامه در سینمای ایران
میپردازد.بهگفتهتهیهکننده«حوضنقره»اعالم

فروش فیلم ها ی در حال اک��ران از دیگر بخش
های این برنامه است .همچنین تینا میرکریمی
از جشنواره فیلم عمار گزارش می دهد.ریحانه
یزدان دوست افزود :در بخش «سینما خاطره»،
مروری بر فیلم لیال کاری از داریوش مهرجویی
خواهیم داشت.همچنین در دیگر بخش های
برنامه مروری برجدیدترین خبرهای جشنواره
فیلم فجر و کارنامه هنری شریف لطفی آهنگساز
خواهیمداشت.برنامهحوضنقرهبااجرایمهرناز
فقیهی و حضور سعیده جانی خواه جمعه ساعت
16:00از رادیو ایران پخش می شود.

سینما وتلویزیون

توضیحات رامبدجوان درباره پخش نشدن
ترانه جدید چاووشی در «خندوانه»
کارگردان و مجری برنامه «خندوانه»درباره پخش
نشدن قطعه «زن���دان» محسن چاووشی در این
برنامه توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش موسیقی ما
رامبد جوان گفت:ما دچار موضوعاتی شده ایم که
باعث این اتفاقات شده است .هنرمندی که این اثر
را برای ما خوانده است ،محسن چاووشی است و از
لحاظ شخصیت هنری و کاری درجه اهمیت زیادی
برای مجموعه دارد.
درجه اهمیتی که قطعا برای دیگر هنرمندان این
ح��وزه هم ب��وده و هست .ول��ی برخی حساسیت
ها باعث شداین تاخیر به وجودآید .جوان افزود:
موزیک ویدئویی که برای این قطعه ساخته شده،
دوب��اره دچار تغییرات اساسی شده است و هنوز
بابمیلمجموعهنیستوبههمینخاطراینقطعه
تاکنون منتشر نشده است  .چاووشی نهایت وقت
و انرژی را برای تولید این قطعه صرف کرده و این
اثر در بهترین حالت ممکن و با نهایت استانداردها
در اختیار ما قرار گرفته است .به خاطر همین همه

تالشمان این است که در بهترین حالت منتشر
شود .می خواهیم این اثر و موزیک ویدئو جوری
منتشر شود که خود چاووشی هم وقتی آن را می
بیند ،پیش خودش بگوید که دم شان گرم ،قدر
آهنگ را دانستند ».جوان در توضیح شایعات حذف
صدای چاووشی از خندوانه نیز گفت« :این موضوع
که همیشه هر تاخیری که می تواند ده ها دلیل
انسانی و فنی داشته باشد تفسیر به حذف میشود
متاسفانه همیشه هست .ما دلمان میخواهد یک
کار خوب تحویل مردم دهیم .امیدوارم طرفداران
چاووشی هم به این شایعات توجه نکنند.

آغاز برنامه ریزی برای اکران فیلم های جشنواره فجر
در سراسر استان ها

دبیرشورایعالیتهیهکنندگاناعالمکردبهدنبال
این هستند تا سهم صاحبان آثار را از بلیتفروشی
فیلمها در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
دریافتواینمسئلهرابهیکرویهثابتتبدیلکنند.
مهرداد فرید در گفتگو با مهر با اشاره به همکاری
اینشوراباجشنوارهفیلمفجربرایاکرانفیلمهای
جشنواره در استان های مختلف کشور ،گفت:
قرارهای الزم برای نمایش فیلمها در شهرستان
ها میان مسئوالن جشنواره و شورای عالی تهیه
کنندگان گذاشته شده و فیلم های جشنواره از
 ۱۶تا  ۲۶بهمن ماه در  ۳۰استان کشور نمایش
داده میشود.وی افزود :براساس تفاهمی میان
دبیر جشنواره و شورای عالی تهیه کنندگان ،فیلم
ها در استان های مختلف نمایش داده می شود و
بدهی قبلی هیچ تاثیر منفی روی این برنامهریزی
ن��دارد ،البته دوستان پیگیر این مسئله هستند

تا بدهیهای قبلی از نمایش فیلمهای فجر در
استانها به صاحبان فیلمها پرداخت شود.دبیر
شورای عالی تهیه کنندگان درباره جزئیات اکران
فیلمها توضیح داد :با توجه به برنامه ریزی انجام
شده برای هر فیلم  ۲اکران و برای بعضی از استان
ها که جمعیت بیشتری دارن��د  ۳اک��ران در نظر
گرفته شده ولی بیشتر از این اکران نداریم و این
یعنی برای هر فیلم حداکثر  ۹۰سئانس و حداقل
 ۶۰سئانس در نظر گرفته ش��ده و هنوز درصد
پرداختها از گیشه به صاحبان فیلمها مشخص
نشده است.فرید با تاکید بر این که در شورای
عالی تهیهکنندگان مراقب حقوق مادی و معنوی
فیلمها هستیم  ،گفت :در ش��ورای عالی تهیه
کنندگان موظف هستیم مبالغ فروش فیلم ها در
طول جشنواره فیلم فجر را از استان ها دریافت و به
صاحبان فیلم ها منتقل کنیم.

انتشارجلد دوم دانشنامه مطبوعات ایران تا پایان سال
اکرم محمدی-جلد دوم دانشنامه مطبوعات ایران منتشر می شود.دکترمحمد جعفر محمد زاده با اعالم
این خبر به خراسان گفت:نخستین جلد دانشنامه مطبوعات سال  93رونمایی شد و پس از آن تهیه و تدوین
دومین جلد از این دانشنامه در دستور کار قرارگرفت.وی افزود:در حال حاضر کار جلد دوم شامل مداخل
"ب،پ،ت و ث" در حال اتمام است.در این جلد بالغ بر  250مقاله توسط بیش از 50تن از پژوهشگران
نگارش و تدوین شده است.سرپرست " دانشنامه مطبوعات ایران" افزود:ویرایش جلد دوم دانشنامه ،توسط
ویراستاران علمی انجام می شود و دکتر راضیه آبادیان و دکتر محمدمهدی مقیمی زاده این کار را انجام می
دهند.دراینجلدمانندجلدقبلجمعیازنویسندگانباتجربههمچونرحیمرئیسنیا،حسنمیرعابدینی
و عبدالحسین آذرنگ همکاری دارند .امیدواریم جلد دوم این دانشنامه تا پایان سال منتشر شود.
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