
درمراســم تقدیر از »عکاســی جنگ« که با نمایش منتخبی از آثار 
شاخص عکاسی جنگ از عکاسان ایرانی همراه بود، از عکاس دوران جنگ 
تحمیلی تجلیل  شد. »سیف اله صمدیان« دبیر جشن تصویر  سال در این 
مراســم ضمن خیر مقدم گویی به حاضران و اشاره به عکاسان حاضر در 
مراسم، گفت: اینها شهیدان زنده عکس ایران هستند، این عزیزان کسانی 
هستند که به راحتی می شد اکنون درکنار ما نباشند زیرا در هر عملیاتی 
با جسارتی مثال زدنی حضور داشــتند. عکاسان جنگ تاریخی را ثبت 
کردند که بدون حضور آنها هرگز ثبت نمی شد اما تاریخ تصویری خیلی 
در ایران جا نیفتاده است، ملت ما بیشتر ملت گوش است تا ملت چشم. 
صمدیان سپس نام برخی از عکاسان جنگ ازجمله محمود کالری، بهمن 
جاللی، کاوه گلستان، محسن راستانی، محمد فرنود، عباس میرهاشمی، 
جاسم غضبانپور، امیرعلی جوادیان، نادر داوودی و بسیاری دیگر را بر زبان 
آورد و گفت: امشب آقای رجبی معمار از 3 شهید قدردانی خواهند کرد. 
»تصویر سال« هم به لحاظ حضور هنرمندانه و حرفه ای سه عکاس دیگر 
تقدیر می کند.  او با تأکید بر لزوم تأسیس موزه عکس در ایران، به آرشیو 
جمع آوری شده در انجمن عکس انقالب و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: 
این موضوع باید جدی گرفته شود. موزه عکس قطعا شامل عکس های 
همه دوره ها از قاجاریه تا انقالب و به ویژه دفاع مقدس می تواند باشــد. 

امیدوارم همه کمک کنند که این اتفاق هرچه زود تر رخ دهد.
در ادامه این مراسم، »مجید رجبی معمار« مدیرعامل خانه هنرمندان 

ایران و مشــاور فرهنگی و هنری شهردار تهران طی سخنانی گفت: من 
این توفیق را در سال های دفاع مقدس داشتم که به دلیل ارتباط مستقیم 
کاری ام با مســائل دفاع مقدس و هنرمندان دفاع مقدس، با بسیاری از 
عزیزان هنرمند ازجمله عزیزان عکاس در ارتباط باشم. از نزدیک شاهد 
بودم که از بین همه هنرمندانی که احساس مسئولیت می کردند، چه در 
پشت جبهه و چه درجبهه، عکاسان ازجمله کسانی بودند که حقیقتا و 
غالبا درخطوط مقدم دوش به دوش رزمنده ها در ســخت ترین شرایط 
حضور پیدا می کردند. در ادامه این مراسم، محمد حسین حیدری به ذکر 
خاطراتی از حسین آذرنیا، عبدالمناف معراجی نیا، سعید سعدی، وحید 
مدنی، کاظم اخوان، غالمرضا نامدارمحمدی و سه دوست عکاسش که 
در یک روز شهید شدند، پرداخت. سپس سعید صادقی از فداکاری های 
شهید قشقایی و دیگر شــهدای حاضر در جنگ خاطراتی را ذکر کرد و 
تأکید کرد که شهیدان قشقایی و گودرزی کیا یک شب او را از مرگ نجات 

دادند و رمز پیروزی در جنگ را یکدل بودن همه مردم برشمرد.
در ادامه با حضور مجید رجبی معمار، غالمرضا منتظری رئیس بسیج 
هنرمندان، سیف اهلل صمدیان، محمد فرنود، امیرعلی جوادیان، سعید 
صادقی، فریدون گنجور، محمدحســین حیدری و عکاســان حاضر 
درمراسم؛ خانه هنرمندان ایران و جشن تصویر سال لوح و تندیس هایی را 
به خانواده های جاویداالثر کاظم اخوان، شهیدان محمود قشقایی، حسین 
آذرنیا، عبدالمناف معراجی نیا، داریوش گودرزی کیا و سعید جان بزرگی 

اهدا کردند. جشن تصویر  سال از سعید صادقی به نمایندگی از عکاسان 
جنگ و محمدحسین حیدری به نمایندگی از انجمن عکاسان انقالب 
و دفاع مقدس تقدیر کرد. درپایان این مراســم، فیلم »چشم جنگ« 
ساخته یوسف حاتمی کیا و مهدی برجیان به نمایش درآمد. گفتنی 
است، مراسم اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان این رویداد نیز 14 

اسفند برگزار می شود.
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ادامه دار شدن فرصت سوزی 
سینمایی 

اکران برخی فیلم های جشــنواره فجر اخیر در 
برخی کشورهای خارجی از سوی سازمان سینمایی 
که به تعبیر برخی صاحب نظران »غیرکارشناسانه« 
بوده اســت، از جمله بحث های غیررســمی این 
روزهای محافل سینمایی است. به گزارش ایسنا، 
درحالی که محمد اطبایی، کارشناس بین المللی 
سینمای ایران همزمان با برگزاری جشنواره  فیلم 
فجر از این اقدام به عنوان یک اقدام غیرکارشناسانه 
که فرصت نمایش فیلم ها را در جشنواره الف جهانی 
به تعبیری می سوزاند، یاد کرد و از رئیس سازمان 
سینمایی خواســت که مانع ادامه این روند شود، 
همچنان خبرهای رسمی و سایت جشنواره فیلم 
فجر از نمایش برخی فیلم های جشــنواره فجر در 
کشورهای خارجی حکایت دارد. یکی از خبرهایی 
که در تاریخ 2 اسفندماه با تیتر »نمایش فیلم های 
سینمای ایران در اروپا و کانادا« در سایت جشنواره 
فیلم فجر به روزرسانی شده است، حاکی است  که 

این نمایش ها ادامه دارد.
در ایــن خبر از فیلم هایی چــون »متولد ٦٥« 
ساخته مجید توکلی، »در دنیای تو ساعت چند 
است؟« به کارگردانی صفی یزدانیان و»پل خواب« 
به کارگردانی اکتای براهنی نام برده شــده است 
که دو فیلم »متولد ٦٥ « و »پل خواب« نخستین 
نمایش های خود را در جشنواره فجر اخیر پشت 
سر گذاشتند. از سوی دیگر یکی از خبرگزاری های 
رسمی نیز 9 اسفندماه با انتشــار خبری با تیتر 
»اســتقبال ایتالیایی هــا از اکران آثــار برگزیده 
جشــنواره فجر در رم« خبــر داد که »فیلم های 
»متولد ٦٥« ساخته مجید توکلی، »در دنیای تو 
ساعت چند است؟« ساخته صفی یزدانیان، »چند 
متر مکعب عشق« ساخته جمشید محمودی و 
فیلم »ابد و یک روز« برنده جایزه سیمرغ جشنواره 
فجر ساخته سعید روســتایی در خانه سینمای 
شهر رم اکران و با استقبال گسترده عالقه مندان 
به سینمای ایران روبه رو شد.« در میان فیلم های 
نام برده، دو فیلم »متولــد ٦٥« و »ابد و یک روز« 
ازجمله فیلم هایی بودند که در جشنواره فیلم فجر 
اخیر به نمایش درآمدند و در انتظار فرصت های 
بین المللی بــرای حضور در جشــنواره های الف 
جهانی بودند. درحالی این خبر رسانه ای شد که 
ساعاتی پس از انتشار، دست اندرکاران »ابد و یک 
روز« حضور جهانی این فیلــم را تکذیب کردند. 
این درحالی بود که سایت خانه فرهنگ »رم«، نام 
فیلم »ابد و یک روز« را منتشر کرده بود ! ایسنا برای 
پیگیری نمایش برخی فیلم های جشنواره فجر در 
کشــورهای خارجی که فرصت نمایش آنها را در 
جشنواره های »الف« دنیا می گیرد از ایرج تقی پور 
به عنوان »مدیر امور بین الملل موسسه رسانه های 
تصویری«، روند این اکران ها را پرسید که او پاسخ 
داد: بنده خیلی جزییات این اکران ها را نمی دانم اما 
دبیر جشــنواره )محمد حیدری( خود در جریان 
این موضوع است و ایشــان طرحی داشت مبنی 
بر این که فیلم های جشنواره فجر در پایتخت های 
بزرگ جهان به طور همزمان اکران شود. نخستین 
گروه از این فیلم ها همزمان با سفر رئیس جمهوری 
به پاریس نمایش داده شــد و این اکران ها بعدا در 

کشورهای دیگر ادامه پیدا کرد.
او ادامه داد: برنامه ریزی این گونه اکران ها توسط 
دبیرخانه جشنواره فجر صورت گرفته، اما همه این 
فیلم ها بدون فروش بلیت اکران شده  است. تقی پور 
درباره این که تعدادی از صاحبان آثار اعالم کرده اند 
فیلم هایشان بدون اطالع آنها در این رویداد نمایش 
داده شده  است، تاکید کرد: موضوع این است که 
سال هاست در سازمان سینمایی هیچ فیلمی را 
بدون اجازه مالــک آن در هیچ جای دنیا نمایش 
نمی دهیم. وزارت ارشاد نسخه همه فیلم ها را دارد، 
اما امانتدار اســت. وی در پاسخ به این موضوع که 
این گونه اکران های محدود به زیان آن فیلم هاست 
چون امکان نمایش آنها را در جشنواره های معتبر 
دنیا می گیرد، به ایســنا گفت: تمام فیلم ها حتما 
با توافق مالکان شان اکران شــده اند و امسال هم 
صاحبان آثار از نمایش فیلم هایشان در جشنواره 
کشورهای دیگر باخبر بوده اند. اصال تا زمانی که 
آنها موافقت نکنند، ما فیلم هایشــان را نمایش 

نخواهیم داد. 

 عرضه بسته های نوروزی »هرمس«
در خیریه بنیاد کامرانیه

بازارچه خیریه بنیاد کامرانیه از روز گذشته برگزار 
شده و تا جمعه )14 اسفندماه( در مجتمع سامسنتر 
برپا خواهد بود. این بازارچــه از 10صبح تا ٦ عصر 
دایر است. رامین صدیقی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
بنیاد خیریه کامرانیه گفت: »بنیاد خیریه کامرانیه 
از بنیادهایی ا ست که کارهای انسان دوستانه انجام 
می دهد. این بنیاد فعالیتش بیشتر برای سالمندانی 
ا ست که دچار عارضه هایی شده اند. نشر هرمس در 
این بازارچه بســته های نوروزی خود را که هرساله 
آماده می کند به فروش خواهد رساند. این بسته ها 
تنها در این بازارچه ارایه می شود. البته عالوه بر آن 
آلبوم )چهارشنبه سوری( و تعدادی دیگر از آثار نشر 
هرمس نیز به فروش می رســد. طی مدت برگزاری 
بســیاری از هنرمندان در این مراســم حضور پیدا 
می کنند اما امکانی برای اجرای زنده وجود ندارد.« 
مدیر نشــر »هرمس« همچنین بیان کرد: »در این 
بازارچه خانم کیمیا رهگذر پروژه عکاســی خود با 
عنوان فوتوسوفی را برگزار می کند. اورژن یونسی با 
کارهای ســفال خود آمده است و نشر ثالث و فرش 

حیدریه نیز با این بازارچه همراهی می کنند.«

اتفاق
خبرچهره

حاشیه
مرادخانی استعفای علی رهبری را 

نپذیرفت
اعتراض کیایی به عدم اکران 

نوروزی »بارکد« 
 فیلم جدید از اثر رولینگ

سه گانه خواهد بود

علی رهبری از موافقت نشــدن با استعفایش 
از ســوی معاون امور هنری وزارت فرهنگ خبر 
داد. مدیر هنری ارکســتر سمفونیک تهران در 
گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: »شامگاه سه شنبه 
به دعوت آقای علی مرادخانی، معاون هنری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و در حضور آقای فرزین 
پیروزپی، مشاور ارکستر سمفونیک جلسه ای در 
موزه موسیقی داشــتیم که از ساعت 21 تا یک 
بامداد به طول انجامید.« او ادامه داد: »ایشان از 
من خواســتند که یک هفته صبر کنم تا پس از 
بررسی کامل نارضایتی های من از بنیاد رودکی 
راهی را برای ادامه کار ارکستر سمفونیک تهران 
پیشنهاد کنند. من شخصا به قول ایشان اطمینان 
می کنم و یک هفته دیگر صبر خواهم کرد.« علی 
رهبری روز سه شــنبه به دلیل نارضایتی از روند 

کاری بنیاد رودکی از سمتش استعفا کرده بود.

مصطفــی کیایــی، کارگــردان »بارکــد« 
درمصاحبه ای نارضایتی خود را از عدم نمایش 
این فیلم در اکــران نوروز اعالم کــرد و گفت: 
»درحالی که ما درنظر داشتیم »بارکد« را نوروز 
روی پرده ســینما ببریم ولی نمی دانم چرا نام 
این فیلم در لیســت نامزدهای اکــران نوروزی 
قرار نگرفــت.« در ارتباط با نامزدنشــدن فیلم 
»بارکد« به عنوان یکی از فیلم های اکران نوروز، 
علی ســرتیپی مدیرعامل »فیلمیــران« به ای 
سینما گفت: »ما درخواست اکران نوروزی فیلم 
»بارکد« را به شورای صنفی نمایش اعالم کردیم، 
اما دوستان شورای صنفی نمایش با این موضوع 
مخالفت کردند و تنها »بادیگارد« را به عنوان یکی 
از نامزدهای اکران نوروزی اعالم کردند وگرنه ما 
از خدا می خواستیم که این دو فیلم با همزمان با 

یکدیگر اکران شوند.«

نویسنده پرفروش بریتانیایی با تأیید این که فیلم 
جدیدش »جانوران شــگفت انگیز و زیستگاه های 
آنها« سه گانه خواهد بود، شایعه  اقتباس سینمایی 
از »هری پاتر و کودک نفرین شــده« را رد کرد. به 
گزارش مهر به نقل از ایندپندنت، جی کی رولینگ 
در حســاب توییتر خود تأیید کرد که »جانوران 
شــگفت انگیز و زیســتگاه آن ها« یــک مجموع 
سینمایی ســه گانه خواهد بود که این خبر، پاسخ 
این نویسنده در تالش برای خاموش کردن شایعه ها 
مبنی بر این بود که قرار است یک فیلم سینمایی 
با اقتباس از نمایش تئاتــری »هری پاتر و کودک 
نفرین شده« ساخته شود. البته قطعی هم نیست 
که هرگز نسخه ای سینمایی از »هری پاتر و کودک 
نفرین شده« ساخته نشود، چون به نظر غیرمحتمل 
می رسد که رولینگ وسوسه نشود تا نمایش تئاتر 
پرفروش خود را به نحوی به پرده بزرگ منتقل کند.

»ماریو بارگاس یوسا« برنده نوبل ادبیات 2010، 
»دونالد ترامپ« نماینده حزب جمهوری خواه در 
انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا را »دلقک 
و نژادپرســت« خواند. به گزارش ایســنا یوسا در 
جمالتی گفت: »او برای آمریکا خطرناک اســت و 
اگر در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ایاالت 
متحده آمریکا برنده شود، حزب جمهوری خواه را 
به شکست می رساند.« نویســنده رمان »سور بز« 
که خود در انتخابات ریاست جمهوری  سال 1990 
پرو کاندیدا شــده بود، در نشست خبری رونمایی 
از کتاب جدیدش در مادریــد اظهار کرد: »آمریکا 
برای مردم کشــورش مهم تر از آن اســت که یک 
دلقک، عوام فریب و نژادپرست مثل آقای ترامپ به 
کاخ سفید راه پیدا کند.« دونالد ترامپ چندی پیش 
اعالم کرد که اگر به عنوان رئیس جمهوری برگزیده 

شود، دیواری بین مرز آمریکا و مکزیک می کشد.

یوسا نامزد حزب جمهوری خواه 
آمریکا را »دلقک« خواند

شهروند| نخستین همایش »کودکان، سینما، 
اچ آی وی ایدز« در خانه سینما با حضور سینماگران، 
اهالی رسانه و سازمان های مردم نهاد سه شنبه شب، 
11 اســفندماه برگزار شــد. به گزارش ایلنا در این 
همایش، سیدرضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما 
ضمن خیرمقدم به میهمانان گفت: »خوشــحالم 
که همکاران متعهدم در انجمن مستندســازان از 
نزدیک با درد جامعه آشــنا هستند و این همایش را 
به راه انداختند. بعضی از بیماری ها هستند که وقتی 
از حوزه درمان خارج می شــوند، بــه یک بیماری 
اجتماعی مبدل می شوند. ما اگر اجتماع را به مثابه 
پیکره جامعه ببینیم، برای خــودش و برای دفاع از 
خودش گلبول های سفیدی دارد که   همان انجمن ها 
و ان جی او ها هستند، سازمان های مردم نهاد می توانند 
بسیاری از موقعیت های اجتماعی را حفاظت کنند 
درمقابل بسیاری از آسیب ها و بیمارهای مزمن که 
به یکدیگر وصل و دایما درحال گســترش هستند 
بیماری هایی مثــل اعتیــاد و اچ آی وی. او در ادامه 
گفت: »اگــر اچ آی وی در بدن گلبول های ســفید 
را ناکارآمد می کنــد، جامعه ای که ســازمان های 
مردم نهاد قدرتمندی نداشــته باشد، نیز در معرض 
آسیب جدی قرار می گیرد و پیکره نحیف و ضعیفی 
پیدا می کند که نگران کننده است. این جامعه بالقوه 
بیمار است و حتی اگر نتیجه آزمایش آن مثبت نباشد 
و مشکلی نداشته باشــد اما همیشه در معرض ابتال 
به یک بیماری مهلک است.« میرکریمی همچنین 
افزود: »خانه سینما به عنوان یک نهاد مدنی موثر با 
ســینماگران و هنرمندان عضوش جزو گروه های 
مرجع جامعه هستند و این امتیازی است که باید از 
آن استفاده کرد و خمس و زکات آن را داد و خمس و 
زکات آن این است که درد اجتماع را فهمید و درپی 
درمان آن بود و برای پیشگیری از آن نیز باید تالش 
کرد، درنتیجه ما همیشه پیشقدم برای موضوعات 
این چنینی هســتیم.« به گزارش ایلنا، مدیرعامل 
خانه ســینما همچنین گفت: »از همکاران عزیزم 
ســرکارخانم مهتاب کرامتی و ســرکارخانم پوران 
درخشنده که همیشه دنبال کار خیر بوده و هستند 
و در فیلم هایشان همیشه به معضالت جامعه توجه 
می کنند، سپاسگزارم. خانم کرامتی سال هاست که 

درهمه جا پیشقدم کار خیر هستند.« 
فرزاد توحیدی دبیر این همایش نیز طی سخنانی 
گفت: »دلیل شکل گیری این همایش فرهنگ سازی 
در زمینه این بیماری اســت و مثل سنگی است که 
داخــل آب می اندازیم که موجش بــزرگ و بزرگتر 
می شود، مثل گلوله برفی که غل می خورد و بزرگ 
و بزرگتر می شــود.« او ادامه داد: »درخانه سینما با 

انجمن مستندساز میزگردی با این موضوع مطرح 
شد و با همکاری خانه سینما و دکتر کاظمی دینان 
این حرکت آغاز شد و امشب شــاهد برگزاری این 
همایش هستیم و امیدوارم  سال آینده دومین دوره 

این همایش را برگزار کنیم.« 
 سازمان ها برای مسئولیت اجتماعی

هزینه نمی کنند
غالمرضــا کاظمی دینــان رئیــس شــورای 
سیاست گذاری این همایش نیز گفت: »خوشحالم 
درجمع شما هســتم اگر ما به مسئولیت اجتماعی 
خود توجه کنیم، می توانیم اثرگذار باشــیم و شاهد 
این نباشــیم که تعداد مبتالیان به اچ آی وی روز به 
روز زیاد تر شود. همه ما درمقابل خودمان و دیگران 
مسئول هستیم. برخی شــرکت ها و سازمان های 
صاحب نام دنیــا هزینه های فراوانــی درخصوص 
حمایــت از این مقوله می پردازند، چــون این کار را 
به عنوان مسئولیت اجتماعی و رفع دغدغه های مردم 
مورد توجه قرار می دهند، در نتیجه برای خودشان 
ارزش گذاری می کنند و روز بــه روز مخاطبان آنها 
بیشتر می شــود.« کاظمی دینان افزود: »متاسفانه 
برخی از شــرکت های بزرگ ما، تبلیغات میلیونی 
و میلیاردی را برای بســیاری از کارهای دیگر انجام 
می دهند اما زمانی که پــای حمایت از این مقوله به 
میان می آید، کنار می کشند و شانه خالی می کنند 
درصورتی که غافلند اگر هزینه ای در این کار انجام 
شــود، در دل مردم جای می گیرد و از طرفی دیگر 
باعث معروفیت می شــود.« او همچنین اضافه کرد: 
»اگر مقوله ایدز مورد توجه خانه ســینما و انجمن 

مستندسازان قرار گرفته، به خاطر مسئولیت پذیری 
اجتماعی آنهاســت که جای تشــکر و تقدیر دارد. 
امیدوارم این حرکت زیبایی که خانه سینما و انجمن 
مستندسازان انجام دادند، اطالع رسانی دقیق شود و 
ما باز بتوانیم از ابزار ها و رسانه های دیگر کار را پیش 

ببریم چون جامعه ای که آگاه باشد، دانا می شود.«
 تأسیس صندوق حمایت از مستندهایی

با موضوع ایدز 
در ادامه ارد زند رئیس انجمن مستندسازان سینمای 
ایران نیز گفت: »ما به عنوان عضوی از سینما وظیفه 
خــود می دانیم که هر کمک و حمایتی از دســتمان 
برمی آید، انجام دهیم.« زند همچنین گفت: »انجمن 
مستندسازان درصدد است که با ایجاد صندوق مالی 
به مستندسازانی که با موضوع ایدز قصد ساختن فیلم 
دارند، کمک کنــد.« کامران ملکی عضو هیأت مدیره 
خانه سینما که اجرای مراســم را نیز برعهده داشت، 
گفت: »ســینماگران و هنرمندان درد ها و مشکالت 
جامعه را می بینند و آن را با خود می برند و با افراد دیگر 
درمیان می گذارند تا دیگران نیز متوجه این درد شوند 
و آن را حل کنند.« آقایی مدیر سازمان مردم نهاد اهسا 
نیز که درحوزه حمایت از بیماران مبتال به ایدز فعالیت 
می کند، طی سخنانی گفت: »متاسفانه ایدز درکشور 
همیشــه یک مبحث مگوی بوده اســت زیرا بیمار 
نمی خواهد مشکل خود را بگوید، دولت دوست ندارد 
درباره آن صحبت کند و سازمان های خیریه نیز مورد 
توجه قرار نمی گیرند.« او ادامه داد: »همیشه کسانی 
که با ایدز و ویروس اچ آی وی زندگی می کنند، ترس از 
قضاوت دارند و به همین دلیل مشکل خود را به دیگران 

نمی گویند.« در این مراسم مصاحبه هایی به صورت 
تصویری از رضا کیانیان، نرگس آبیار، مهتاب کرامتی 
پخش شــد.  نرگس آبیار در یکی از این فیلم ها گفت: 
»همه ما در معرض ابتال به بیماری ها هستیم، به همین 
دلیل نباید به بیماران انگ بزنیــم و آن چراکه درباره 
خودمان نمی پسندیم، درباره دیگران هم نپسندیم.« 
او در ادامه عنوان کرد: »نباید به بیمارانی که مبتال به 
بیماری ایدز و اچ آی وی هســتند، انگ بزنیم و این که 
دنبال این مسأله باشیم که بیمار چگونه مبتال شده، 
بسیار کار ناپسندی است.« مهتاب کرامتی نیز گفت: 
»نباید مبتالیان به اچ آی وی را قضاوت کنیم و کنکاش 
کنیم که چگونه دچار این بیماری شــده اند، بلکه ما 
باید کنار بیماران باشیم و به هم کمک کنیم.« در این 
همایش که توسط انجمن مستندسازان سینمای ایران 
با همکاری خانه ســینما، انجمن روابط عمومی ایران 
و انجمن همیاری ســالمت ایران )اهسا( برگزار شد، 
افرادی همچون ابراهیم مختاری رئیس هیأت مدیره 
و ســیدرضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما، ارد 
زند )رئیس انجمن مستندســازان(، سعید رشتیان 
)رئیس انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند( پوران 
درخشنده، مهتاب کرامتی، سروش صحت، نرگس 
آبیار، پگاه آهنگرانی، مرتضی رزاق کریمی و دکتر 
مقنیان )قائم مقام و معاون مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی(، فرزاد توحیدی، دکتر غالمرضا 
کاظمی دینــان، دکتر کازرانی )رئیــس اداره ایذر 
وزارت بهداشــت( دکتر فالحی )کار شناس اداره 
ایدز وزارت بهداشت(، نمایندگان یونیسف، کیوان 

کثیریان، بهنوش بختیاری و... حضور داشتند.

همایش »کودکان، سینما، اچ آی وی ایدز« با حضور رضا کیانیان، پوران درخشنده، رضا میرکریمی، مهتاب کرامتی،  نرگس آبیار، سروش صحت، بهنوش بختیاری، پگاه آهنگرانی و... 

سازمان های مردم نهاد، گلبول های سفید جامعه هستند

جشن تصویر سال با تجلیل از عکاسان جنگ برگزار شد

ســیدمحمد امامــی، تهیه کننده ســریال 
»شــهرزاد« از نوشته شدن ٥ قسمت فصل دوم 

خبر داد.

پس از لغو برگزاری مراسم تشییع پیکر شیدا 
جاهد از تاالر وحدت به بهشت زهرا؛ چهارشنبه 
12 اسفند پیکر این خواننده پیشکسوت ایران از 

بیمارستان تشییع شد.

آلبوم موســیقی »دخت پری وار« اثر جدید 
علیرضا قربانی و مهیار علیزاده 13 اســفندماه 

منتشر خواهد شد.

استفن کینگ سرانجام تأیید کرد که ادریس 
البا و متیو مک کانهــی دو بازیگر اصلی اقتباس 
سینمایی از شــاهکار او »برج تاریک« هستند. 
حمید نعمت اهلل کارگردان فیلم »رگ خواب« 
گفت هر کارگردانــی در مورد ارتباط فیلمش با 
مردم خیالبافی هایی دارد و او هم فکر می کند این 

فیلم می تواند رگ خواب مردم را به دست آورد.

انتشارات بزرگ »سایمون و شوستر« آمریکا 
اعالم کرد:  سال آینده به طور ویژه ای به نشر آثاری 
حول محور شخصیت های مسلمان می پردازد. 
این کتاب ها که درباره شخصیت های مسلمان 
نوشته می شوند، ازســوی موسسه نشری به نام 
»ســالم ریدز« زیرمجموعه ای از »ســایمون و 
شوستر« به چاپ می رســند. »سالم علیکم« و 
»موســی« دوکتاب از این مجموعه هستند که 
با مضمون صلح و عشق و ارتباطات اجتماعی تا 

 سال آینده روانه بازار می شوند.

رضا رضایی در ادامه ترجمه آثار کالســیک 
جهان از ترجمه آثار جورج الیوت و فیتزجرالد به 

فارسی خبر داد.

فیلم ســینمایی »روباه« به کارگردانی بهروز 
افخمی از 12 اسفندماه در شبکه نمایش خانگی 

سوره توزیع شد.

334 ناشــر کودک و نوجوان، 14٥0 ناشــر 
عمومی، ٥21 ناشــر دانشــگاهی و 142 ناشر 
آموزشــی تا صبح دیروز 12 اســفند از طریق 
مراجعه به سایت نمایشگاه کتاب تهران نسبت به 

ثبت نام اولیه اقدام کرده اند.

به دنبال انصــراف ایوب آقاخانــی از بازی در 
نمایش »بازار عاشــقان« که قرار است از هفتم 
فروردین ماه اجرای عمومی شود، محمد حاتمی 

به گروه اضافه شد.

تونی موریسون نویسنده آفریقایی تبار برنده 
نوبل برای نوشــتن رمان »دلبنــد« موفق به 

دریافت جایزه ادبی »پن/ سول بیلو« 201٦ شد.

مجموعه ای از آثار هنرمندان در رشــته های 
مختلف تجسمی در نمایشگاهی به نفع موسسه 
خیریه »عصای سفید« به  نمایش درمی آید. این 
نمایشگاه 14 اسفندماه از ساعت 1٥ تا 21شب 
تا 20 اسفندماه در نگارخانه »اورمزد« به نشانی 
خیابان کریمخان میزبــان عالقه مندان خواهد 

بود.

نمایشگاه »شاهنامه، روایت ماندگار« با آثار 22 
هنرمند از نسل های مختلف کشور با پژوهش و 

نمایش گردانی اکرم احمدی توانا افتتاح می شود.

2٦ فیلم کوتــاه ایرانی در بخش های مختلف 
نهمین دوره جشنواره فیلم »نور« حضور خواهند 
داشت. این آثار در بخش های داستانی، پویانمایی 

و مستند شرکت می کنند.

نخســتین همایش اقتصاد هنــر در بخش 
خصوصی با تقدیم نخستین »هنرکارت« به علی 
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تجلیل 
از هنرمندانی همچون علی نصیریان، هوشنگ 
مرادی کرمانی، ساالر عقیلی، حسن فتحی و... در 

هتل الله تهران برگزار شد.

مینــو رضاخانی درباره تازه ترین نمایشــگاه 
آثارش که با هدف کمک به کــودکان نیازمند 
برپا خواهد شــد، گفت: »مــردم از خریدن آثار 
نمایشگاه های هنری خیریه، استقبال بیشتری 
می کنند، چون هم صاحب اثر هنری می شوند و 

هم از کودکان نیازمند حمایت می کنند.«

نخســتین نمایشــگاه هنرهــای فاخــر 
کالسیک »ســالم« در ایران امروز پنجشنبه 
13 اسفند در هتل »پارسیان آزادی« افتتاح 

می شود.

اخبار كوتاه


