
راجر واترز اسرائيل را با آلمان نازي  مقايسه کرد
 خوانن��ده، نوازنده، آهنگس��از و عضو 
سابق گروه پينک فلويد با مقايسه اسرائيل 
ب��ا آلم��ان نازي ب��ار ديگر خش��م محافل 

صهيونيستي را برانگيخت.
راجر واترز در تازه ترين اظهار نظر خود 
در ي��ک مصاحب��ه تلويزيون��ي رفت��ار 
اس��رائيلي ها ب��ا فلس��طيني ها را با جنايات 

آلمان نازي مقايس��ه کرد و گفت:  ش��باهت ها با آنچه در دهه 1930 در آلمان اتفاق 
افتاد، بس��يار آش��کار است. واترز 70 س��اله که از هواداران سرسخت فلسطيني ها 
اس��ت، هميش��ه به ضديت با يهودي ها متهم بوده، هرچند خودش مي گويد اين حق 
اوس��ت که از ديگر هنرمندان بخواهد اسرائيل را بايکوت کنند.او تابستان پيش به 
خاطر استفاده از نمادهاي يهودي از جمله ستاره داوود در بالوني در کنسرت هايش 
مورد انتقاد قرار گرفت. واترز در پاس��خ گفت اين تنها يکي از نمادهاي مذهبي و 

سياسي نمايش بود و او قصد نداشت يهوديت را زير سئوال ببرد.
خاخام ش��مولي بوتيچ در مقاله اي در نيوي��ورک آبزرور، ديدگاه هاي واترز را 
 گس��تاخانه و آش��کارا ضديهود  دانست و نوشت:  آقاي واترز، نازي ها يک رژيم 
نس��ل ُکش بودند که ش��ش ميليون يهودي را قتل عام کردند. اينکه ش��ما اين قدر 
گس��تاخ هس��تيد که يهودي ها را ب��ا اهريمناني که در حق آن ه��ا مرتکب جنايت 
شدند، مقايسه مي کنيد نشان مي دهد که شما نه به ضوابط اخالقي پايبند هستيد 

و نه قلب داريد. شما اصال روح نداريد! 
عضو سابق گروه پينک فلويد که اخيرا يک تور جهاني بر مبناي آلبوم معروف 
 دي��وار  )1979( برگ��زار کرد، در مصاحبه خود خاخام هاي اس��رائيلي را  عجيب و 
غريب  توصيف و آن ها را متهم کرد که اعتقاد دارند فلس��طيني ها و ديگر اعراب 

خاورميانه  مادون انسان   هستند.واترز گفت:  البي يهودي بسيار پرقدرت است. 
اولين تيزر فيلم جديد کريستوفر نوالن

سازندگان فيلم علمي تخيلي  بين ستاره اي  
اولين تيزر اين فيلم را منتشر کردند.

  بين س��تاره اي  اولين تجربه کارگرداني 
کريس��توفر نوالن پس از  ش��واليه تاريکي 
برمي خي��زد  در س��ال 2012 اس��ت. متيو 
ماکاناهي، آن هاتاوي، جسيکا چاستين، بيل 
اروي��ن، ج��ان ليتگو، کيس��ي افلک، وس 
بنتل��ي، مکن��زي فوي، ديويد اويلوو، الن برس��تين و مايکل کين در اين فيلم بازي 
مي کنند. تيزر حدودا دو دقيقه اي  بين س��تاره اي  ش��امل تصاويري از تاريخ برنامه 
فضايي اياالت متحده اس��ت و صداي مکاناهي روي تصاوير ش��نيده مي ش��ود. 
داستان درباره گروهي جهانگرد است که در سفري بين ستاره اي از يک کرم چاله 
ت��ازه کشف ش��ده ب��راي گذر از محدوديت هاي انس��ان ها در س��فر فضايي و فتح 

مسافت هاي دور و فراتر از درک علمي استفاده مي کنند. 
بدترين جاسوس سينما کيست؟

گروهي از پژوهشگران انگليسي با بررسي 
کاراکترهاي جاسوس��ي کتاب ها و فيلم هاي 
بزرگ، عنوان بدترين جاسوس را به کاراکتر 

 مأمور 007  يا همان  جيمز باند  دادند.
  مأم��ور 007  کاراکت��ر اصلي مجموعه 
کتاب پليسي  يان فلمينگ  به عنوان بدترين 
جاس��وس سينما معرفي ش��د. محققان اين 

گزارش با توجه به ش��يوه زندگي جاس��وس ها بر اين نظر هس��تند که  مأمور 007  
نسبت به ساير کاراکترها آسيب پذيرتر است و علت اصلي آن مصرف الکل حتي 
به مقدار اندک آن است. اين گزارش که در مجله پزشکي بريتانيا به چاپ رسيده 
حاکي از آن است که  جيمز باند  يک مأمور و جاسوس بين المللي است و مصرف 
اندک الکل مي تواند عوارضي داشته باشد که توانايي هاي يک مأمور ويژه را زير 
س��ئوال ببرد؛ عوارضي همچون س��ردرد و بي حوصلگي که تا حد زيادي موجب 

کاهش توانايي مأمور براي تعقيب مظنون مي شود. 
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سينماي جهان

 کارگاه آموزشي  کيارستمي  در نيويورک
عباس کيارس��تمي به دعوت دانش��گاه 
هنرهاي نمايش��ي و تجسمي  سيراکيوز  در 

نيويورک کارگاه آموزشي برگزار مي کند.
 کارگردان سرش��ناس ايراني قرار است 
از تاري��خ 27 ژانويه تا هفتم فوريه 2014 
عالوه بر برگزاري کارگاه آموزشي براي 
دانشجويان دانشگاه  س��يراکيوز ، در چند 
مراسم نمايش فيلم هايش در دانشگاه همراه با سخنراني حضور خواهد 
يافت.کيارس��تمي که در س��ال 1997 با فيلم  طع��م گيالس  موفق به 
کسب جايزه نخل طالي کن شد،  در سال 2010 با فيلم  کپي برابراصل  
با بازي  ژوليت بينوش  در جشنواره کن حضور يافت که جايزه بهترين 
بازيگر زن را بدست آورد.جديدترين فيلم کيارستمي  مثل يک عاشق  
اس��ت که سال گذشته در ژاپن ساخت ش��د که نشريه نيويورکر اين 
فيلم را پس از س��اخته هاي اسکورس��يزي و  ترنس ماليک  به عنوان 

سومين فيلم برتر سال 2013 معرفي کرده است.
حضور  هيس!  در جشنواره فيلم بنگلور

فيلم  هيس! دختره��ا فرياد نمي زنند  در 
ششمين جشنواره بين المللي فيلم بنگلور 

هند حضور خواهد داشت.
اي��ن فيلم که يک��ي از فيلم هاي محبوب 
تماش��اگران ايران��ي در س��ي و يکمي��ن 
جشنواره فيلم فجر و همچنين اکران عمومي 
داخل کش��ور در سال جاري بوده است، در 

ششمين دوره از جشنواره بين المللي فيلم بنگلور به نمايش در مي آيد 
و توس��ط اعضاء هي��ات داوران اين جش��نواره مورد قض��اوت قرار 
مي گي��رد. در  هيس!...  مريال زارعي، بابک حميديان، طنازطباطبايي، 
ش��هاب حسيني، جمش��يد هاش��م پور، فرهادآييش، مائده طهماسبي، 

اميرآقايي و ستاره اسکندري ايفاي نقش کرده اند.
حضور هفت خواننده پاپ دريك آلبوم خاص

اولي��ن آلبوم تصوي��ري هفت 
خواننده مطرح موس��يقي پاپ با 
تکنولوژي دالبي تا هفته آينده در 

بازار موسيقي منتشر مي شود.
 در اي��ن آلبوم تصويري که به 
تهيه کنندگي موسسه آواي فرداد 
و ش��رکت گلداي��ران براي اولين ب��ار با تکنولوژي دالب��ي وارد بازار 
موسيقي خواهد شد، تعدادي از آثار موسيقايي هفت خواننده پاپ شامل 
رضا يزداني، ش��هرام شکوهي، علي تفرشي، مرتضي پاشايي، فريدون 
آسرايي، بنيامين بهادري و روزبه نعمت اللهي به صورت تصويري و در 
قالب کليپ هاي جداگانه براي عالقه مندان موس��يقي ارائه شده است.
طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته قرار بر اين است که جشن رونمايي 
از اين آلبوم تصويري با حضور تعدادي از هنرمندان موسيقي، مسووالن 
شرکت هاي حمايت کننده در مرکز همايش هاي برج ميالد برگزار شود. 

همايون ارشادي به جمع  اشباح  پيوست
هماي��ون ارش��ادي به تازگ��ي جلوي 
دوربين فيلم سينمايي  اشباح  به کارگرداني 

داريوش مهرجويي رفت.
ارش��ادي ک��ه براي نق��ش  دايي بابا  وکيل 
خانواده س��ليماني در فيلم سينمايي  اشباح  به 
کارگرداني داريوش مهرجويي انتخاب شده 
اس��ت، جلوي دوربين محمود کالري رفت.

هفته گذشته عوامل اين فيلم سينمايي براي گرفتن صحنه هايي از  اشباح  به 
لوکيش��ن هايي به تهران آمدند ولي اين روزها مش��غول فيلمبرداري در 
لوکيش��ن هاي محمدشهر کرج هستند.مهتاب کرامتي، همايون ارشادي، 
حسن معجوني، مهدي سلطاني، مليکا شريفي نيا، هنگامه حميدزاده، اميرعلي 

دانايي و احمد ياوري شاد از جمله بازيگران حاضر در اين فيلم هستند.
اجراي آخرين کنسرت 2013 در سوئد 

گروه موسيقي ليان به سرپرستي محسن 
ش��ريفيان آخرين کنسرت س��ال 2013 
ميالدي را در مش��هورترين س��الن شهر 

گوتنبرگ کشور سوئد برگزار مي کند.
ش��ريفيان با اعالم اين خبرگفت:  اجراي 
لي��ان تح��ت عنوان ش��ب هن��ر ايراني با 
همکاري  فس��تيوال هنر ايران  و  کنس��رت 
هاوس  در تاريخ 28 دس��امبر براي عالقمندان به روي صحنه خواهد 
رفت که س��ومين اجراي گروه ليان در س��وئد اس��ت و آکا صفوي، 
حس��ين سنگسر، مرتضي پاليزدان، محمود بردک نيا، حميد اکبري و 
ه��ادي منوچه��ري به عنوان اعضاي گروه، موس��يقي بوش��هر را به 

مخاطبين معرفي خواهند کرد. 

شما پول بدهيد، مردم بلدند جمعيت را زياد کنند!
اظهارات اخير معاون امور 
درب��اره  مجل��س  قواني��ن 
اختص��اص بودج��ه ب��راي 
افزايش جمعي��ت، اظهارات 
وزير ارتباطات و اس��تعفاي 
تعدادي از نمايندگان مجلس، 

دستمايه مطلب طنز امروز شهرام شکيبا در خبرآنالين شده است.
ش��هرام ش��کيبا با تأکيد بر اينکه  کار، کاِر ملت است نه دولت  نوشت: 
 جمعيت کشور رو به کاهش است. آمارها مي گويند تا چند سال ديگر اگر 
همين طور پيش برود، ايران مي شود آسايشگاه سالمندان. طوري که اگر 
عروس 60 ساله باشد و داماد 75 ساله و روي کارت عروسي شان بنويسند 
پيوند دو نوگل تازه شکفته، کسي تعجب نخواهد کرد. تازه شايد توي فاميل 
حرف دربياورند که  چرا اين دو تا بچه رو توي اين س��ن فرس��تادن خونه 
بخت؟ مگه هول بودن؟ آخه اينا هنوز دهنشون بوي شير مي ده و... همه به 
فکر افتاده اند و سخنراني و همايش و اينها. اما به عمل کار برآيد... حاال هم 
معاون امور قوانين مجلس گفته است:  دولت براي اولين بار 300 ميليارد 
تومان براي افزايش جمعيت در اليحه بودجه سال 93 اختصاص داده است. 

کار خوبي است. فقط مي ترسم همه بودجه را بردارند و هي پژوهش 
کنند و همايش بگذارند و توي شهر بيلبورد بزنند که البته هيچ کدام از 
اينها موجب افزايش جمعيت نمي شود. شما پول را خشکه بدهيد، مردم 
خودشان خوب بلدند چه کار کنند که جمعيت کشور باال برود. البته ملت 
هم بايد آستين ها را باال بزنند و همان پولي که قباًل خرج باال نرفتن جمعيت 
مي کردند، حاال خرج قّوتو و باقلوا استانبولي و ماهي سمنقور و حبوبات و 

بقوالت و آجيل و به طور کلي گرمي جات نمايند؛ مشکل حل مي شود.

مميزي بعد از چاپ سرمايه ناشر را به هدر مي دهد
مدي��ر انتش��ارات آواي ن��ور گف��ت: با 
مميزي کردن آثار قبل از چاپ، هم تکليف 
ناشر و هم تکليف کتاب مشخص مي شود. 
در حاليکه ممنوعيت توزيع يک اثر پس از 
چ��اپ آن ب��ه خاطر مميزي، همه س��رمايه 

ناشر را به هدر مي دهد.
سيدمصطفي ميرحسيني با اشاره به اينکه 
ممي��زي بع��د از چاپ به ضرر ناش��ران تمام 
مي ش��ود، گفت: با مميزي کردن آثار قبل از چاپ هم تکليف ناش��ر و هم تکليف کتاب 
مشخص مي شود. در حاليکه ممنوعيت توزيع يک اثر پس از چاپ آن به خاطر مميزي، 
همه سرمايه ناشر را به هدر مي دهد. سيدمصطفي ميرحسيني اظهار داشت: با مميزي قبل 
از چاپ موافقم، اما بايد مالک هاي مشخصي براي اين کار در نظر گرفته و تدوين شود. 
در اين صورت ناشر مي داند که مميزان نسبت به چه مواردي حساس هستند و مي تواند 
قبل از ارائه اثر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آن نکات را رفع کند. البته مميزان هم 
بايد از اعمال نظر و سليقه شخصي اجتناب کنند.وي همچنين به وزارت ارشاد توصيه 
کرد در انتخاب مميزان دقت بيشتري داشته باشند و با توجه به پيشرفت علم و فناوري 

در حوزه هاي مختلف از صاحبان نظر در آن حوزه ها به عنوان مميز آثار استفاده کنند.
ميرحس��يني در ادامه گراني کاغذ را مش��کل اصلي نشر کشور دانست و گفت: 
مهار گراني کاغذ وابس��ته به وضعيت کلي اقتصاد کش��ور است چون کاغذ عمدتا 
کااليي وارداتي اس��ت و قيمت آن با نرخ ارز تغيير مي کند.مدير انتش��ارات آواي 
نور با تاکيد بر اينکه رفع مشکل گراني کاغذ در کوتاه مدت عملي نيست، اظهار 
داشت: درست است که باال رفتن قيمت ها باعث تضعيف ناشران شده، اما با استفاده 

از روش هاي حمايتي مي توان آنها را به ادامه فعاليتشان اميدوار کند.

رض�ا صادق�ي تيت�راژ پايان�ي 
مجموع�ه تلويزيون�ي  رخن�ه  ب�ه 
نويس�ندگي و کارگرداني حسين 

تبريزي را مي خواند.
 حس��ين تبريزي با اعالم اين خبر 
گف��ت: تيتراژ پاياني اين س��ريال با 
آهنگسازي محمد مهدي گورنگي 
و بر اس��اس ترانه اي از همين خواننده شناخته ش��ده، ساخته مي ش��ود. تهيه کنندگي اين 
مجموع��ه را مس��عود اطيابي به همراه حس��ين تبريزي برعهده دارن��د. تبريزي در اين 
س��ريال 10 قس��متي به يکي از مشاغل مرتبط با عزاداري هاي حسيني توجه ويژه کرده 

و س��عي دارد تا با نگاهي متفاوت به بيان ناگفته هاي هيات هاي مذهبي و عزاداري امام 
حس��ين)ع( بپردازد. داس��تان  رخنه  درباره مردي تقريبا پنجاه ساله به نام وحيد است که 
کارگاه ساخت ابزار تعزيه و عزاداري مثل علم، کتل، چلچراغ و طبل دارد. او اين شغل 
را از پ��درش ب��ه ارث برده و در کنار همس��رش روزگار را به خوش��ي مي گذراند، اما 
وحيد درست زماني که بايد وسايل عزاداري يکي از هيات هاي مذهبي را آماده کند با 

مشکلي روبه رو مي شود که حل آن ساده نيست.
 در اين س��ريال عليرضا جاللي تبار، زيبا بروفه، عنايت بخش��ي به ترتيب در نقش هاي 
وحي��د، همس��ر وحيد و ح��اج محمود ايفاي نقش مي کنند، از ديگر بازيگران اين س��ريال 
مي ت��وان به رحيم نوروزي، ميرطاهر مظلومي، افش��ين س��نگ چ��اپ، امير غفارمنش، 

نيلوفرشهيدي، اشکان اشتياق، زهرا سعيدي، آتش تقي پور و مينا جعفرزاده اشاره کرد.

رضاصادقيتيتراژيکسريالراميخواند

شنيدههاييازفعاليتهياتانتخابفجر

سياست هاي جدید سازمان سينمایي براي فجر
گ�روه فرهنگ وهنر:در حالي که به روزهاي 
پاياني مهلت ارائه نسخه اوليه آثار به دبيرخانه 
س�ي و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر 
نزديک مي ش�ويم، کار هيات انتخاب نيز طي 

اين چند روز بيشتر شده است.
 ش��نيده ها حاکي از آن اس��ت ک��ه در اين ميان 
چندي��ن فيلم اولي نيز ب��راي اين هيات انتخاب به 
نمايش درآمده که در ميان آنها چندين اثر مطرح 
نيز بوده اس��ت. و اما طي چند روز گذش��ته هيات 
انتخاب دو پروژه مهم سينماي ايران را ديدند که 
قطع��ا از آثار مطرح اين دوره از جش��نواره فجر 
خواهند ب��ود.در حالي که خبرها حاکي از آن بود 
که  قصه ها  ساخته رخشان بني اعتماد يکي از اين 
آثار اس��ت، ارسال خبر رسمي سازمان سينمايي 
مبني ب��ر صدور پروانه نمايش براي اين فيلم که 
در س��ال هاي قب��ل مجوز پخش و ي��ا حضور در 

جشنواره نداشت، شنيده ها را تا اندازه اي تاييد کرد. همچنين 
 چ  ب��ه کارگرداني ابراهيم حاتمي کيا از ديگر آثاري بوده که 
براي هيات انتخاب به نمايش در آمده و شنيده ها حاکي است 
که اين فيلم به لحاظ کارگرداني و مسائل تکنيکي در رتبه 
بااليي قرار دارد. طي چند روز گذشته فيلم هاي  ماهي و گربه  
ش��هرام مکري و  ملبورن  اولين س��اخته بلند س��ينمايي نيما 
جاويدي نيز در جمع هيات انتخاب ديده شده است. البته فيلم 
 ماهي و گربه  تا کنون در جشنواره هاي زيادي به نمايش در 
آمده و جوايز بين المللي نيز دريافت کرده اس��ت. ش��نيده ها 
حاکي است اين فيلم نيز به لحاظ تکنيکي رضايت اعضاي 
هيات انتخاب را کس��ب کرده اس��ت. فيلم  ملبورن  هم که به 
تهيه کنندگي جواد نوروزبيگي ساخته شده، اثر متفاوتي در 
ميان فيلم هاي اول اس��ت. از ديگر آثار ديده شده مي توان به 
 زندگ��ي مش��ترک آقاي محم��ودي و بانو  ب��ه کارگرداني 

روح اهلل حجازي و  رد کارپت  رضا عطاران اشاره کرد.
ب��ا توجه به اينکه  پريناز  بهرام بهرامي��ان ديروز و پس از 
2سال توانست پروانه نمايش بگيرد و مشکل توقيف آن حل 

ش��د، پيش بيني مي ش��ود که اين فيلم هم به زودي توس��ط 
هي��ات انتخاب ديده ش��ود.اتفاق هاي اخيري ک��ه در حوزه 
صدور پروانه نمايش فيلم هايي که در چند س��ال گذشته به 
داليل��ي مجوز نمايش نداش��تند، افتاده اس��ت اي��ن نويد را 
مي ده��د که  خانه پدري  کيان��وش عياري هم مجوز نمايش 
بگيرد. اين فيلم با مشارکت پليس ساخته شده و اين ارگان 
براي ارائه فيلم مشکل دارد و بارها سردار منتظرالمهدي در 
گفت وگوهايي عنوان کرده که اگر صحنه هايي از فيلم حذف 
ش��ود، امکان نمايش آن فراهم خواهد شد. سازمان سينمايي 
در دول��ت ده��م يک نمايش ويژه از فيل��م  خانه پدري  براي 
اصحاب رسانه در ساختمان ارشاد برگزار کرد که با استقبال 
هم روبرو شد. اين تنها نمايش رسمي اين فيلم تا کنون است 
که س��ال 89 س��اخته ش��ده است. همچنين ش��نيده مي شود 
مش��کل نمايش و يا مجوز س��ه فيلم  مهموني کامي  ساخته 
علي احمدزاده،  اين يک رويا است  ساخته محمود غفاري و 
 گس  کيارش اسدي زاده هم در حال رفع شدن است و ممکن 
اس��ت اين آثار هم توسط هيات انتخاب جشنواره فجر ديده 

شوند. اين سه فيلم جز فيلم اولي هاي فجر سال گذشته 
بودند که براي نمايش با مشکالتي روبرو شدند.
وضعيت آشغالهاي دوست داشتني

محسن امير يوس��في کارگردان فيلم سينمايي 
 آشغالهاي دوس��ت داشتني در پاسخ به اينکه آيا 
متقاضي حضور فيلمش در جشنواره فجر پيش رو 
است؟ گفت: فرم جشنواره را پر کرده ام اما ترجيح 
مي دهم ابتدا آقاي جعفري جلوه )مديرعامل بنياد 
سينمايي فارابي( نسخه نهايي فيلم را ببينند و بعد 
آن را براي هيات انتخاب جش��نواره  فجر بفرستم. 
وي در مورد نظر بنياد س��ينمايي فارابي توضيح 
داد: نسخه نهايي تدوين، توسط مديريت گذشته 
فارابي و سازمان سينمايي چندين بار بازبيني شد 
و بعد از حذف و اضافاتي که انجام ش��د باالخره 
مورد تاييد قرار گرفت. البته حذفيات انجام شده 
در فيلمنامه اي که از وزارت ارشاد پروانه ساخت 
گرفته بود، وجود داشت و من هنوز به اين تغييرات معترض 
هستم. هر چند از مشارکت بنياد فارابي در توليد اين پروژه 
متشکرم زيرا که ساخت اين فيلم بدون حمايت هاي معنوي و 
م��ادي بنياد س��ينمايي فارابي به س��ادگي امکان پذير نبود.

اميريوس��في با اش��اره به خبرهاي مغرضانه اي که در زمان 
فيلمبرداري توس��ط چند سايت منتش��ر شد، گفت: نلسون 
ماندالي فقيد مي گفت مي بخشم ولي فراموش نمي کنم ولي 
فيلمس��ازان اين مرز وب��وم هم مي بخش��ند و هم فراموش 
مي کنند! ولي دعا مي کنم اين رفتار زش��ت که از تفکرات 
فرهنگي القاعده! نشات گرفته، گريبان فيلمسازان ديگري را 
نگي��رد، اينکه در اوج فيلمبرداري اي��ن اخبار غيرمرتبط و 
تحريک کنن��ده ب��ه راحت��ي در چند س��ايت ب��ه اصطالح 

ارزش مدار گفته مي شود، جاي تعجب دارد.
گفتني اس��ت، هيات انتخاب بخش س��ينماي ايران سي و 
دومي��ن جش��نواره بين الملل��ي فيل��م فج��ر عبارتن��د از 
ابراهيم داروغه زاده، علي معلم، مازيار ميري، محمدحسين 

لطيفي، داريوش فرهنگ، مجيد رضاباال، حسين کرمي.

 برتري  در انگلستان به پايان رسيد
فيلم برداري فيلم جديد جاني دپ  برتري  به پايان 

راه رسيد. 
گروه س��ازنده فيلم تا چند روز قبل در لوکيش��ن هاي 
مختلف شهر لندن مشغول فيلم برداري صحنه هاي پاياني 
آن بودن��د.  اين درام فانتزي ماجراجويانه اولين س��اخته 
س��ينمايي والي پفيس��تر )مدير فيلم برداري تحسين  شده 
سينما( در مقام کارگردان است.هم زمان با به پايان رسيدن 
فيلم برداري درام  برتري ، تهيه کنندگان آن اولين عکس هاي 
فيلم را در اختيار رسانه هاي گروهي گذاشته اند.به نوشته 
هفته نامه اينترتينمنت ويکلي، تهيه کنندگان و سازندگان  برتري  براي اولين خالصه کامل 
قصه آن را هم به اطالع رسانه هاي گروهي و عالقمندان رسانده اند.جاني دپ در اين فيلم در 
نقش دکتر ويل کاستر بازي مي کند. او يک محقق سمج و پرکار است که در محدوده مسائل 
مربوط به هوش مصنوعي کار مي کند.هدف او خلق يک ماشين و ابزار علمي است که بتواند 

تلفيقي از يک هوش جمعي را درست کند، که بتوان همه چيز را در درون آن پيدا کرد.

صدور پروانه حرفه اي خبرنگاري در ارشاد
 معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد از تشکيل يک هيات پنج نفره با هدف رسيدگي به 

درخواست صدور پروانه  حرفه اي براي خبرنگاران در روزهاي آينده خبر داد.
 حسين انتظامي با اشاره به برگزاري مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد 
در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي، اظهار کرد: باني اين مراسم چند 
انجم��ن علم��ي مرتبط بودند که البته قبل از فوت اس��تاد به چني��ن کاري همت گمارده 
بودند؛ اما قس��مت آن بود که به جاي بزرگداش��ت و نکوداش��ت به يادبود تبديل ش��ود، 
هرچند امثال آن معلم بزرگ به دليل تداوم زندگي با آثار و ش��اگردان برجس��ته همواره 
زنده اند. او در ادامه گفت: نخس��تين باري که افتخار ديدار دکتر معتمد نژاد را يافتم س��ال 
67 يا 68 بود که در کس��وت يک خبرنگار با ايش��ان مصاحبه اي در دفتر گروه واقع در 
طبقه دوم همان س��اختمان درباره توس��عه آموزش روزنامه نگاري داشتم. از همان زمان 
دلبس��ته دان��ش و فروتني اين بزرگمرد ش��دم. انتظامي درباره يک��ي از ايده هاي دکتر 
معتمدنژاد، توضيح داد: خبرنگاران بايد پروانه حرفه اي داشته باشند، اما مرجع تشخيص 
و صدورش س��ازماني حرفه اي اس��ت ن��ه دولت. اصوال دولت ن��ه صالحيت دارد و نه 

مصلحت است که بخواهد پروانه فعاليت کار حرفه اي را صادر يا ابطال کند.

 يک اس�تاد رش�ته علوم ارتباطات اجتماعي 
گف�ت: اگر طرح دکتر معتمدنژاد در مورد آزادي 
مطبوع�ات اجراي�ي ش�ود، انحص�ار رادي�و و 
تلويزيون براي هميش�ه در ايران مي شکند. چه 
ش�د که آقايان رفتند س�راغ خصوصي  سازي؟ 
چ�ون نفع مالي داش�ت. پس در اي�ن مورد هم 

امکان پذير است.
در مراس��م يادب��ود مرحوم پروفس��ور کاظم 
معتمدن��ژاد پدرعلم ارتباط��ات در ايران، مهدي 
محس��نيان راد، استاد ارتباطات، گفت: به نظر من ما 
در ايران در وضعيتي کاماًل منحصر به فرد در جهان 
رس��انه ها به س��ر مي بريم. هيچ تلويزيون��ي در دنيا 
نيس��ت که مانن��د تلويزيون ما صداي موس��يقي را 
پخش کند اما آلت موس��يقي را نشان ندهد، در هيچ 
کش��وري مانند ما آنچه در قانون مطبوعات آمده با 
آنچه قدرتمندان بر سر مطبوعات مي آورند، تا اين 

ان��دازه تفاوت ندارد. در هيچ کجا مانند ايران تا اين 
اندازه حضور فارغ التحصيالن رسانه در مطبوعات 
کم نيس��ت، تا جايي که بر اس��اس يکي از تحقيقات 
م��ن، تنه��ا 6 درصد نيروه��اي فعال در رس��انه از 

تحصيلکردگان اين رشته هستند.
 اين اس��تاد علوم ارتباطات افزود: در آفريقا گفته 

مي ش��ود ک��ه بچه ه��ا زود مي ميرن��د و در ايران هم 
مطبوعات چنين وضعي دارند و دچار مرگ زودرس 
ش��ده اند. هيچ کجاي دنيا مانند م��ا اينطور اصرار بر 
انحصار راديو و تلويزيون نيست و نمي دانم ماجراي 
ما چيس��ت؟ من باور دارم ک��ه اگر طرح آقاي دکتر 
معتمدنژاد در مورد آزادي مطبوعات اجرايي ش��ود، 
انحص��ار رادي��و و تلويزيون براي هميش��ه در ايران 
مي ش��کند. ممکن است بگويند که در قانون اساسي 
در مورد اين دو رسانه چيز ديگري نوشته شده اما در 
قانون اساس در مورد بانک و بيمه هم گفته شده است 
بايد در انحصار دولت باش��د. اما چه ش��د که آقايان 
رفتند سراغ خصوصي  سازي؟ چون نفع مالي داشت. 

پس در اين مورد هم امکان پذير است.
مس��عود کوثري ديگر اس��تاد حاض��ر در اين پنل 

تخصصي نيز در س��خنان خود اظهار داش��ت: ما در 
اي��ران ب��ا انفجار بي معناي��ي زودرس در مطبوعات 
روبرويي��م. اي��ن به معني آن اس��ت ک��ه بايد حتما 
رويدادي خاص رخ دهد که روزنامه خوانده ش��ود و 
در غي��ر اي��ن صورت اين موض��وع رخ نخواهد داد. 
روزنامه نگاري موبايلي و پشت ميزي در حال توسعه 
اس��ت. روزنامه نگاري  اي که خبرن��گارش حاضر 

نيست براي يک مصاحبه از اداره اش خارج شود. 
 معتمد نژاد نياز ندارد خياباني را به نامش کنند

حس��ينعلي افخم��ي ديگر اس��تاد حاض��ر در اين 
نشس��ت نيز در سخناني با اش��اره به سخنان قانعي 
راد اظه��ار ک��رد: معتمد نژاد حق��وق عمومي را به 
رس��انه ها وارد کرد. او به دنبال رسانه عمومي بود. 
رس��انه اي که س��مبل آن بي بي س��ي است و سعي 

داش��ت بر مبناي آن ارزش عمومي رسانه در ايران 
افزاي��ش ياب��د. او به دنبال رس��انه اي بود که تکثر 
ص��دا داش��ته ب��اش و اين جز ب��ا ايج��اد نهادهاي 

اجتماعي و احزاب در ايران ممکن نيست.
افخمي تاکيد کرد: معتمد نژاد به دنبال رس��انه اي 
بود که سياسي کار نباشد و شکل گيري آن را تنها با 
تش��کيل نهادهاي صنفي محقق مي دانست. او باور 
داش��ت که اگر آموزش عمومي کم ش��ود رس��انه 
عمومي نيز کم مي ش��ود و در نهايت مي رس��يم به 
کشوري مانند آمريکا که با اين همه رسانه هنوز در 
آن 30 ميليون نفر از داشتن تامين اجتماعي محروم 
هستند. معتمد نژاد نياز ندارد تا دولت خياباني را به 
نام��ش کند بلکه بايد جاي��ي را براي وي تخصيص 
دهن��د تا کتابخانه اش در آن قرار بگيرد و همگان از 
آن بهره ببرند و اينجا بدون ش��ک همين دانش��کده 

است که بايد تبديل به دانشکده ارتباطات شود.

در آفریقا کودکان زود مي میرند؛ در ایران مطبوعات

اين روزها با نمايش  از ايران، يک جدايي  
توج�ه  س�ينماحقيقت  جش�نواره  در 
تماشاگران به اين مستند و اسکاري شدن 
فيلم  جدايي نادر از سيمين  به کارگرداني 

اصغر فرهادي جلب شده است.
مس��تند  از ايران، يک جدايي  اثري اس��ت 
درباره فيلم سينمايي  جدايي نادر از سيمين  و 
چگونگ��ي درخش��يدن آن در دنيا. اين فيلم 
نخس��تين تجربه س��اخت مس��تند بلند به 
کارگرداني آزاده موسوي و کوروش عطايي 
اس��ت که پيش از اين تجربه فيلمس��ازي را 
تنها با ساخت چند فيلم کوتاه کسب کرده اند.
اين مستند در حالي در هفتمين جشنواره 
 س��ينماحقيقت  نمايش داده ش��د که جمعيت 
بسياري براي ديدن آن به سالن هاي نمايش 
 از اي��ران، يک جدايي  آم��ده بودند. به دليل 
اس��تقبال و پرشدن س��الن هاي سينما در دو 

سانس��ي که براي اين فيلم در جدول نمايش 
آثار جش��نواره اختصاص يافته بود، مهدي 
طباطبايي ن��ژاد دبير اين دوره از جش��نواره 
سينماحقيقت تصميم گرفت يک سانس ويژه 

براي نمايش مجدد اين فيلم اختصاص دهد.

 همچني��ن طبق آخرين اخبار قراراس��ت 
مستند  از ايران، يک جدايي  اکران محدودي 
در يکي از س��ينماها هم داش��ته باشد. آزاده 
موس��وي و کوروش عطايي دو کارگردان 
جوان اين فيلم مس��تند در تمام نمايش هاي 
آن در س��الن حض��ور داش��تند و هم��راه با 
تماش��اگران و البت��ه برخي از مس��ووالن، 
فيلمس��ازان و منتقدان و خبرنگاران فيلم را 

تماشا کردند و به سئواالت پاسخ گفتند. 
اکران عمومي 

مستند  جدايي نادر از سيمين 
در اين رابطه علي س��رتيپي مدير پخش 
فيلميران بيان کرد: مجوز اکران مس��تند  از 
ايران، يک جدايي  که به فيلم  جدايي نادر از 
سيمين  و اهميت جايزه اسکار آن مي پردازد،  

صادر ش��ده و قرار است به طور محدود در 
س��ينماها نمايش داده ش��ود. او با اشاره به 
اينک��ه مجوز اکران اين مس��تند در دوران 
مديري��ت جواد ش��مقدري )رئيس اس��بق 
سازمان س��ينمايي( صادر نشده بود، ادامه 
داد: در حال حاضر به دنبال جذب موافقت ها 
و تصميم گي��ري درب��اره زمان و چگونگي 
اکران مستند  از ايران،  يک جدايي  هستيم. 

س��رتيپي هم چنين در پاسخ به اينکه آيا 
اين مس��تند پيش از جش��نواره فجر اکران 
مي شود يا بعد از آن؟ گفت: هنوز مشخص 
نيست و اين احتمال وجود دارد که قبل از 
آغ��از جش��نواره فيلم فج��ر آن را نمايش 
دهي��م.وي هم چني��ن اظهار ک��رد: پس از 
پايان اکران محدود مس��تند  از ايران، يک 
جدايي  نس��بت ب��ه توزيع آن در ش��بکه 

نمايش خانگي اقدام مي شود.

مستند جنجالي درباره  جدايي 


