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مدیر انتشارات و کتابفروشی «اسم» در گفت و گو با «ایران» عنوان کرد

وداع با عکاس باسابقه سینمای ایران

اخبار

نگذارید چراغ این کتابفروشی خاموش شود

مریــم شــهبازی /چیزی نمانــده چراغ یکــی دیگــر از کتابفروشــیهای خیابان
انقالب هم خاموش شــود؛ کتابفروشــی «اســم» کــه فعاالن آن کوشــیدهاند از
یــک فروشــگاه صرف عبــور کــرده و مجموعــهای از برنامههــای فرهنگــی را در
دســترس عالقهمندان بگذارند .بهرغم شــمارش معکوســی که بــرای تعطیلی
این کتابفروشی آغازشــده ،معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید
دارد کــه این وزارتخانه همه تالش خود را برای کمک به این کتابفروشــی به کار
میبندد .از سویی وزیر اقتصاد هم بحث پیشــنهاد محل دیگری را برای برپایی
این کتابفروشــی مطرح کرده است .در گپ و گفت امروزمان جزئیات بیشتری
را به نقل از سعید مکرمی ،مدیر انتشارات و کتابفروشی اسم میخوانید.

«دوربرگردان» شهاب حسینی در اکران آنالین

ایبنا

خانوادههــا فراهــم کنیــم و نقشــی در
افزایش سرانه مطالعه ایفا کنیم».
مکرمی در بخش دیگری از سخنان
خــود بــا تأکید بــر اینکــه فعالیتهای
خــود را در ارتباط متفاوت با مشــتری
و از ســویی توجــه بــه جزئیاتــی که گاه
در عرصه نشــر مغفول است ،تعریف
کردیــم ادامــه میدهد« :این شــرایط
ل و حوش ســال
ادامــه پیدا کرد تا حو 
 1398که خبر شــیوع بیماری کرونا در
کشــورمان منتشــر شــد ،نوروز رسید و
اولیــن قرنطینه اجرایی شــد .اجباری
کــه ما و دیگــر کتابفروشــان را در برابر
یک اتفاق پیشبینی نشده قرار داد و
آســیب اقتصادی بسیاری هم به پیکر
نشــرمان وارد کــرد؛ بــا دشــواریهای
مالی زیادی روبهرو شدیم .برای حفظ
کارکنــان و کار کتابفروشــی و نشــرمان
ناچار به اخذ وام شدیم ،بویژه که طی
ل توجهی
ایــن چند ســال تعــداد قابــ 
بــه کارکنانمــان اضافــه شــده اســت.
چهل و چند نفر همکاری مســتقیم با
مــا دارند و بهطور غیرمســتقیم هم با
بیش از  180نفر کار میکنیم».
ëëبانک کوتاه نیاید کتابفروشــی اســم
تعطیل میشود
تالش ایــن فعال فرهنگــی و دیگر
همــکاران وی منتهــی بــه دایرکــردن
دو دفتــر اداری بــرای پشــتیبانی
فعالیتهــای مؤسســه انتشــاراتی و
کتابفروشــی اســم میشــود .مکرمــی
دربــاره سرنوشــت ایــن دفترهــا هــم
میگویــد« :بــرای افزایــش شــعبهها

بــــرش

ëëتالشــی که با برنامهریزی برای جذب
سلیقههای مختلف آغاز شد
ی اهالــی کتــاب و
اظهــار نگرانــ 
جامعه کتابخوان نســبت به تعطیلی
این کتابفروشــی از وقتی شروع شد که
ســعید مکرمی ،مدیرعامل انتشارات
و کتابفروشــی «اســم» در صفحــه
شخصی خود مطلبی درباره مشکالت
پیش روی فعــاالن این مرکز فرهنگی
منتشر کرد؛ اینکه بنا بر شرایط تعیین
شــده از ســوی بانــک تجــارت ،مالک
تازه محلی که کتابفروشــی در آن دایر
ل جاری
شــده ،تا اواخر شهریورماه سا 
ملزم به تخلیه شــد ه است .نوشتهای
کــه اینچنیــن شــروع شــده« :صبــر و
مقاومتمان بــه نهایت رســید ،انگار
راهی جز تسلیم نیست .چراغی که به
بهای عمر و جان روشــن کردیم رو به
خاموشی است».
ایــن فعــال حوزه نشــر کــه کولهبار
تجربهای بیستســاله در زمینه حوزه
کتاب را در همراهی با جمعی از دیگر
فعــاالن فرهنگــی صــرف راهانــدازی
انتشــارات و کتابفروشــی اســم کــرده،
بــا اشــاره بــه چگونگــی راهانــدازی
ایــن مجموعــه بــه «ایــران» میگوید:
«پیشــینه راهانــدازی انتشــارات و
کتابفروشــی اســم بــه ســال 1391
بازمیگردد ،زمانی که من و جمعی از
دوستان ،مجموعه ترنجستان سروش
را از مجمــع ناشــران انقالب اســامی
اجاره کردیم ،درســت اســت که بهای
مالــیاش را پرداخــت میکردیــم اما
بههرحال نمیتوان منکر شد که آنان
هم به ما اعتماد کرده و همراهیمان
کردند».ترنجستان سروش در گذرگاه
چهارراه ولیعصر خیابان انقالب ،بین
ابوریحان و فلســطین واقع شــده بود.
مکرمــی ادامــه میدهــد« :وقتــی این
کتابفروشــی را اجاره کردیم ،هنوز این
قســمت از خیابان انقالب جزو راسته
کتــاب نبود و پاخور چندانی نداشــت.
مردم از کتابفروشــی مولی()molaبه
بعــد را به عنوان راســته کتابفروشــان
انقــاب میشــناختند ،امــا ایــن
مانعمان نشد و باعالقه بسیار کارمان
را شــروع کردیم تا ویتریــن کتاب را به
اینسو هم بکشانیم».
بــه گفتــه ایــن فعــال حــوزه نشــر،
چنــد ســال بعــد از اجاره کتابفروشــی
ترنجستان سروش ،کارهای راهاندازی
نشــر اسم به ســرانجام میرسد و نشر
تــازهای قدم بــه عرصــه فعالیتهای
فرهنگــی میگــذارد .او میگویــد:
«بعدتــر در ســال  1397اولیــن
کتابفروشــی مســتقل خودمــان را در
خیابــان ولیعصر ،نرســیده بــه میدان
ونک راهاندازی کردیم.
مســتقل شدن ریســک بزرگی بود،
امــا کوشــیدیم تنهــا یــک فروشــنده
صــرف نباشــیم .از همــان ابتــدا بنا را
برجذب مخاطبانی از همه ســلیقهها
و قشــرها گذاشــتیم و کتابفروشــی را
به شــکلی چندمنظــوره اداره کردیم؛
هــر کاری را کــه امــکان آن مهیــا بود و
شــرایط مالیمان اجازه میداد انجام
دادیــم تــا تفرجگاهی فرهنگــی برای

تــاش کردیــم ،امــا ابتدا کتابفروشــی
خیابــان ولیعصر ســال  1400تعطیل
شــد و بعــد نیــز هــر دو دفترمــان.
تعطیلی اینها هم بابت تمدید نشدن
قرارداد اجــاره بود ،البته کتابفروشــی
نخســتمان ،شــعبه ســودآوری
محســوب نمیشــد و تعطیلــیاش
آسیب چندانی در پی نداشت».
نکاتــی که تــا بــه اینجــا در گزارش
امروز خواندید ،اشاره مختصری برای
آن است که بدانید این فعال فرهنگی
و همکارانــش و همچنیــن دیگــر
کتابفروشــان و ناشــران چه مسیری را
طــی میکنند تا کارشــان به ســرانجام
برســد و ارتبــاط بهتــری بــا مخاطبان
پیدا کنند،اما مســأله فعلــی تعطیلی
شعبه دوم و بهنوعی تنها کتابفروشی
فعلی اســم اســت که در خود خیابان
انقالب واقعشده است.
مکرمــی دربــاره چرایی در آســتانه
تعطیلی قرار گرفتن این کتابفروشــی
ادامــه میدهــد« :در ابتــدا بــرای
راهانــدازی ایــن شــعبه قــراردادی 3
ســاله بــا مالــک بســتیم کــه شــخص
دیگــری بــود ،فــرد محترمــی کــه
کل ســاختمان را بــه بانــک تجــارت
فروخت.مالــک جدید خواهان تخلیه
ساختمان کتابفروشی شد .
تالش کردیم کتابفروشی در همان
محــل بمانــد و جــا بــه جایــی صورت
نگیــرد .مســئوالن بانک هــم تا حدی
همکاریهایی داشتهاند ،چراکه زمان
تخلیه را قدری به تعویق انداختهاند،
هرچنــد بهتازگــی اعــام کردهانــد که

پایــان شــهریورماه مهلــت نهایــی
اســت وگرنه بــا اقدام حقوقــی روبهرو
میشویم».
مکرمــی در پاســخ بــه اینکــه تا به
امــروز بــرای جلوگیــری از تعطیلــی
کتابفروشــی صحبتــی بــا ارگانهایی
نظیــر شــهرداری ،شــورای شــهر
و همچنیــن وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی که هــر یــک بهنوعی
مسئولیتی در این زمینه دارند داشته
یا نه ،میگوید« :با برخی از اینها بله.
اینکــه همیــن چنــد مــاه را هــم دوام
آوردهایم بــه خاطر رایزنی با مدیران
بخشهــای مختلــف بــود ه اســت،
هرچند این حمایتها هم درنهایت
به نامهنگاریهایــی به بانک تجارت
بــرای کســب فرصــت بیشــتری ختم
شده و اینکه اگر میشود ما را جابهجا
نکننــد .متأســفانه اگــر بانــک بنابــر
مسئولیت اجتماعی خود کوتاه نیاید
و نگــذارد اینجــا بمانیم کتابفروشــی
اسم تعطیل میشود».
آنچــه از گفتههــای ایــن ناشــر-
کتابفــروش و همچنیــن دیگــر اهالــی
نشــر برمیآیــد اشــاره بــه آن دارد
کــه تفاوتــی میــان قــرارداد اجــاره
کتابفروشــی بــا دیگــر مشــاغلی که در
آنها رد پایی از فرهنگ دیده نمیشود
وجــود نــدارد .همانطــور کــه مکرمی
هــم تأکیــد دارد در شــرایط اقتصادی
فعلی ،آنچه ضروری به نظر میرسد
لزوم حمایــت و همراهی ســازمانها
و وزارتخانههایی اســت کــه میتوانند
بــرای حمایت از کتابفروشــیها کاری

سرنوشت کتاب فروشی «اسم» در دست بانک تجارت

در پی انتشــار خبر وضعیت کتابفروشی
«اســم» و اینکــه چیــزی بــه تعطیلــیاش
نمانــده ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
طــی مکاتبهای با احســان خانــدوزی ،وزیر
اقتصــاد ،موضــوع کتابفروشــی اســم را بــه
اطــاع وی رســانده و بــرای حــل مســأله
پیگیری کرده است.
فــارس ،نامههای رد و بدل شــده میان
دو وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ووزیر
اقتصــادو دارایی را منتشــر کرده اســت .در
همین باره محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر
ارشــاد در تاریخ هفتم تیرماه ســال جاری
طــی مکاتبهای بــا وزیر اقتصــاد ،همراهی
بــرای حــل مســأله کتابفروشــی اســم را
خواســتار شده اســت .احســان خاندوزی،
وزیــر اقتصاد هــم در پاســخ به نامــه وزیر

فرهنگ و ارشاد اسالمی گفته است« :یک
مــکان دیگر پیشــنهاد دادهایم .انتشــارات
اســم اگر قبول کند خوب است ».نامههای
مذکــور گویــای آن اســت کــه باوجــود قول
مســاعد وزیــر اقتصــاد بــه وزیــر فرهنــگ،
هنــوز مشــکل پابرجا اســت ،البتــه آنطور
که ســعید مکرمــی در گفتوگــوی خود با
«ایــران» تأکیــد کــرده حتــی تحقــق وعده
در اختیــار گذاشــتن یکــی دیگــر از شــعب
بانــک تجــارت به کتابفروشــی اســم برای
جابهجایی ،باز هم جای امیدواری نیست،
چراکــه مکرمی در همین باره گفته اســت:
«تحقــق ایــن وعــده هــم ممکن نیســت،
چراکه در ازای محل مذکور باید  2میلیارد
تومــان پول نقد پرداخــت میکردیم که از
توان ما خارج است».

انجام دهند.
مدیــر کتابفروشــی و نشــر اســم بــا
تأکیــد بــر ایــن کــه بــرای حمایــت از
کتابفروشــان بایــد در ســطوح کالن
سیاســتگذاری و قانونــی چــارهای
اندیشــیده شــود ادامه میدهد« :طی
همین سالهای اخیر چند کتابفروشی
مهــم دیگــر در ایــن راســته از خیابان
انقــاب تعطیل شــدند و جای خود را
بــه آشفروشــی و ســاندویچی دادند.
کتاب بــازده اقتصــادی مقبولی ندارد
و اگــر بحــث حمایتهــای حداقلــی
هــم در میــان نباشــد بــ ه مرور شــاهد
تعطیلــی تدریجی کتابفروشــیهای
دیگر هم خواهیم بود».
مکرمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال
ت از
کــه در بحــث ضــرورت حمایــ 
کتابفروشــیها ،شــهرداری مسئولیت
بیشــتری به عهــده دارد یــا ارگانهای
دولتی میگوید« :آنقدر شــرایط نشر
شــکننده شــده ،همینکه مانعتراشی
نکننــد و بگذارنــد مــا کار خودمــان را
بکنیم راضی هستیم .طی این سالها
کتابفروشــان از یــک قانــون مرتبــط
بــا شــهرداری مســتثنا بودنــد ،اینکــه
میتوانســتند در واحدهای مســکونی
هــم فعالیــت کننــد ،اما همیــن هفته
گذشــته اعالم شــد که ایــن امکان لغو
شده است.
ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــه
نقــش کتابفروشــیها بایــد تفاوتــی
بــرای فعالیتهــای فرهنگــی قائــل
شــد .از طرفــی بحــث معافیــت
مالیاتــی نیــز هنوز به معنــای واقعی

ادامه حیات ما به وجود فیلترهای خوب در زندگی وابسته است
حمایــت میکنــد .ایــن رویــداد بــه
مناســبت پنجاهوپنجمیــن ســال
تأســیس گروه صنعتی ســرکان است
و بــا حضــور  55کارتونیســت برگــزار
میشود.
موضوعــی کــه مــا انتخــاب کردیــم
«فیلترهــای زندگــی مــن» اســت.
میدانیــد کــه هــر یــک از مــا آدمهــا
ممکــن اســت چیزهایــی را وارد
زندگیمــان نکنیــم و اجــازه ورود بــه
آن ندهیــم .صرفــاً هم فقــط زندگی
شخصی نیست بلکه حیطهکاری هم
میتواند شــامل حال ما باشــد .برای

همیــن چنیــن موضوعــی را انتخاب
کردیــم که قرار اســت  27مــرداد ماه
امســال برگــزار شــود .این رویــداد در
بســتر فضای مجازی در اینســتا گرام
رخ خواهد داد و شــامل یک کار و یک
فیلم تایم لپس است».
«فیلترهــای زندگــی مــن» بــا
رویکردهــای فیلترهــای مفیــد در
زندگــی افــراد برگــزار میشــود.
فیلترهایــی که حیــات ما بــه بودن و
کیفیــت آنها وابســته اســت .از اینکه
چــه موســیقی گــوش کنیــم ،کجــا
برویــم ،چه کارهــای انجــام بدهیم،

حلنشــده اســت .خــود مــا چند صد
میلیــون تومــان بدهــی مالیاتــی
داریــم کــه موفــق بــه پرداخــت آنها
نشــدهایم .بلــه .کتابفروشــان معاف
هســتند امــا بهغیــراز آن مــواردی که
ممیــزان مالیاتــی تشــخیص بدهند!
مــواردی کــه میتوانــد معافیــت
مالیاتی را از کتابفروشــان ســلبکند
و ایــن هــم از مســائلی اســت که حل
آن بــرای صنعــت نشــرمان کارگشــا
خواهد بود».
مکرمــی در حالــی گفتههــای خود
را بــه پایــان میبــرد کــه تأکیــد دارد،
ناشــران و کتابفروشان در شرایطی کار
میکننــد کــه بهناچار باید پاســخگوی
مجموعهای از سازمانها و ارگانهای
مختلــف باشــند ،از ســازمان تأمیــن
اجتماعــی گرفتــه تــا ســازمان امــور
مالیاتــی و حتــی اصنــاف مرتبــط .در
شــرایط دشــوار اقتصــادی فعلــی کــه
تحــت تأثیرتحریــم و تنگنظــری
برخــی کشــورهای غربــی و امریکایــی
نشــرمان با دشــواری بســیاری روبهرو
شــده تنها عشــق به فرهنگ است که
اهالی کتاب را بر آن داشــته که دســت
از کار نکشند.
دربــاره ایــن کتابفروشــی شــرایط
بهگونهای اســت که متولیــان امر باید
زودتــر کاری کنند تا شــاهد تعطیلی و
به هدر رفتن یکی دیگر از سرمایههای
فرهنگــی کشــورمان نباشــیم .حــال
بایــد دیــد کــه مســئوالن چــه میکنند
و ســرانجام کتابفروشــی اســم به کجا
میرسد.

تالش معاونت فرهنگی ارشاد برای برقرار ماندن «اسم»

یاســر احمدونــد ،معاون امــور فرهنگــی وزیر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ضمــن تأکیــد بــر
اینکه «اســم» یکــی از کتابفروشــیهای خوب
شهر تهران اســت به ایبنا گفته« :طی ماههای
اخیر ســاختمانی که در اجاره کتابفروشی اسم
بود از ســوی مالک بــه بانک تجــارت فروخته
شــد ،قــرارداد این کتابفروشــی بــا مالک قبلی
تــا خردادمــاه معتبر بــود ،اما بــا پیگیریهای
صــورت گرفتــه از ســوی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی و دســتور وزیــر اقتصــاد و دارایــی،
بانــک تجــارت موافقت کــرد که ایــن ملک تا
شهریورماه همچنان با شــرایط مالی قبلی در
اختیار کتابفروشی اسم باشد.
ســه مــاه بــه کتابفروشــی اســم مهلــت داده
و کمــک شــد کــه در ایــن مــدت بتوانــد مکان
مناســبی بــرای ادامــه فعالیــت پیــدا کنــد.

همزمــان برخــی اقســاط معوقــه وام ایــن
کتابفروشــی بــا همــکاری وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اسالمی پرداخت شد .تالش شد تا این
کتابفروشی از زیر دین به بانک هم خارج شود
و بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
طی پیگیریهای وزیر و گفتوگو با مدیرعامل
بانک تجارت ،قرار شــد سه شعبه نزدیک این
بانک به کتابفروشــی اسم پیشــنهاد شود و در
صورت موافقت مدیر کتابفروشــی جابهجایی
صورت گیرد .امیدواریم در مدت باقی مانده،
ایــن کتابفروشــی بتوانــد جــای مناســبی پیدا
کرده و به فعالیت خود ادامه بدهد.امیدواریم
چــراغ این کتابفروشــی روشــن بمانــد .وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی و معاونت فرهنگی
همه تــاش خود را بــرای این موضــوع به کار
بسته است».

به مناسبت برگزاری رویداد کارتونی «فیلترهای زندگی من»
گــروه فرهنگی/قــرار اســت اولیــن
رویــداد کارتونــی فیلترهــای زندگــی
مــن ،بــا حمایــت گــروه ســرکان و به
دبیری جمــال رحمتی کارتونیســت،
 ۲۷مردادمــاه  ۱۴۰۱بهصــورت
آنالیــن و غیرحضوری با شــرکت ۵۵
کارتونیست برگزار شود.
جمــال رحمتــی دبیــر ایــن رویــداد
درباره نحوه برگــزاری آن به «ایران»
میگویــد« :ایــن یک دورهمی اســت
در ادامــه عصرانــه کارتونها و تهران
کارتونهــا بــا این تفــاوت که ایــن بار
بخــش خصوصــی از هنرمنــدان

بابک برزویه عکاس باســابقه ســینمای
ایــران پــس از مدتها تحمــل عوارض
ناشی از بیماری ،سهشنبه  ۲۵مردادماه
دارفانــی را وداع گفــت .بابــک برزویــه
مــدرس ،عــکاس ،بازیگــر و از فعــاالن
عرصه عکاســی تئاتر و سینما از دی ماه
 ۱۴۰۰به دلیــل عارضه مغزی در کما به
سر میبرد و در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود .همکاری با کارگردانهایی
همچون رسول مالقلیپور ،مسعود کیمیایی ،پوران درخشنده و مهران مدیری
در کارنامه فعالیتهای ســینمایی او دیده میشــود .برزویه سال  ۱۳۷۵برنده
دیپلــم و ســیمرغ بلورین بهترین عکاس فیلم برای عکاســی فیلم «ســفر به
چزابه» (ساخته رسول مالقلیپور) شد .همکاری با رسانههایی همچون فارس،
ایسنا ،آنا و مهر جزو کارنامه خبری این هنرمند است .پیکر زندهیاد بابک برزویه
روز جمعــه ( ۲۸مــرداد) از مقابــل خانــه هنرمنــدان ایران تشــییع و در قطعه
هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد.

چــه دانشــگاه و رشــتهای انتخــاب
کنیــم و در تصویر کلی چــه چیزی را
نسبت به چه چیزهایی برتر بدانیم و
انتخــاب کنیم ،از فیلترهای مختلفی
بهره میبریم که زندگی و شخصیت
مــا را میســازند ،امــا از زمانــی کــه
فیلتــر فقــط کارکــرد محدودکننــده
به خــود گرفــت بیش از آنکــه چهره
مثبت آن دیده شــود ،منفی شد و به
قابلیتهــا و حضور پر بســامد آن در
زندگــی بیتوجه شــدیم .اینکه ادامه
حیات مــا به وجــود فیلترهای خوب
در زندگــی وابســته اســت ،همــواره

مغفول است .رویداد هنری کارتونی
«فیلترهــای زندگــی مــن» از ایــن
دریچــه و بــر این مبنا شــکل گرفت و
میخواهــد با زبانی متفاوت به فیلتر
نگاه کند.
ایــن رویــداد در تاریــخ پنجشــنبه
 ۲۷مــرداد  ۱۴۰۱از طریــق
صفحــات اینســتاگرام هنرمنــدان و
کارتونیســتها قابل مشــاهده است.
ایــن رویــداد را میتوانیــد از طریــق
اینســتاگرام گــروه صنعتی ســرکان و
صفحه دبیــر رویداد جمــال رحمتی
پیگیری کنید.

«دوربرگــردان» بــه نویســندگی
و کارگردانــی عارفــه عنایتــی،
ســرمایهگذاری ســارا احمدی و
شرکت فیلمســازی ندای هفت
شــهاب آســمان و تهیهکنندگی
شــهاب حســینی از اول
شــهریورماه  ۱۴۰۱در سه پلتفرم
تیوال  ،هاشور و ویدیو به صورت آنالین اکران میشود .شهرام ابراهیمی ،غزاله
ی و آیلین شــهبازی بازیگران این فیلم هستند .در خالصه این
نظر ،باران زمان 
فیلم آمده اســت :شش ماه است که مشکالت رابط ه آرش و نفیسه ،زوجی که
سابق ه روزهای زندگی مشترکشان به  10سال میرسد ،پیچیدهتر و زندگی آن
دو به ســبب ســکوت و قهر نفیسه سردتر شده اســت .آن دو درحالی که قرار بر
طالق توافقی دارند به پیشنهاد نفیسه به هند سفر میکنند.

انتشار نسخه ویژه نابینایان فیلمی از وودی آلن
با صدای داریوش کاردان

گــروه ســوینا نســخه ویــژه
نابینایــان فیلــم ســینمایی
کالســیک «نیمهشــب در
پاریس» بــه کارگردانی وودی
آلــن را پنجشــنبه  ۲۷مــرداد
ماه منتشــر میکند .این فیلم
روز پنجشــنبه ســاعت  ۱۹از
رادیو ســوینا پخش میشــود و پس از آن ،روی ســایت ســوینا در دســترس
مخاطبــان قــرار میگیرد .نظارت متن و ضبط ایــن برنامه به عهده کیوان
کثیریــان بوده و متن روایت این فیلم را محدثه واعظیپور نوشــته اســت.
این برنامه در اســتودیو فراز ضبط شــده و مســعود زرگــران نیز صدای آن
را تدویــن و میکــس کــرده اســت .عالقهمنــدان میتواننــد بــا مراجعه به
پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی  www.sevinagroup.comبه فایل صوتی
فیلمهای سینمایی توضیحدار دسترسی داشته باشند.

انتشار فراخوان هفتمین دوره جایزه دوساالنه کتاب
و آلبوم موسیقی

فراخوان هفتمین دوره جایزه دوســاالنه کتاب و آلبوم موســیقی اعالم شد .بنا
بر اعالم رســمی خانه موســیقی ایران ،بعد ازســه ســال تعطیلی جشــن خانه
موســیقی ایران به دلیل کرونا امســال قرار است هفتمین دوره این جایزه دردو
بخــش جایــزه بهترین آلبوم (موســیقی ایــران) و جایزه بهترین کتــاب در دی
ماه برگزار شــود .ذکر این نکته ضروری اســت که آخرین جشــن خانه موسیقی
ایران ســال  1397برگزار شــد و در سال  1398با وجود اعالم عمومی و گزینش
آلبومهــای برتر به علت وقوع برخی اتفاقات تلخ این جشــن برگزار نشــد ،در
نتیجه در جشن سال جاری برترین آلبومهای موسیقی سال  1398نیز معرفی
خواهند شــد .همچنین امسال برای نخســتین بارمعرفی آلبوم برتر موسیقی
پاپ و موســیقی نواحی به بخش رقابتی دوســاالنههای آلبوم برتر جشن خانه
موســیقی اضافه شــده اســت .متقاضیان شــرکت در این رقابتها تا پانزدهم
شهریورماه سال جاری فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه جشن موسیقی
ارسال کنند.

جزئیاتششمیننشانعکسسالمطبوعاتیتشریحشد

نشســت خبری ششــمین دوره نشان عکس ســال مطبوعاتی ایران چهارشنبه
 ۲۶مردادماه با حضور ســیفاهلل صمدیان عضو هیأت مؤسس ،حمید فروتن
رئیس هیأت مدیره ،ابوالفضل نســایی دبیر ششــمین دوره نشــان عکس سال
مطبوعاتی،محسنسلیمانیسرپرستمؤسسهفرهنگیهنریصباواسماعیل
عباســی ،محمد صیادصبور و ســعید صادقی بهعنوان عکاسان پیشکسوت در
مؤسســه صبا فرهنگســتان هنر برگزار شد.روشــن نوروزی ،دبیر انجمن صنفی
عکاســان مطبوعاتی ایران در این نشست بیان کرد« :یاد و خاطره بابک برزویه
دوســت و همکارمان را گرامی میداریم که از دی ماه ســال گذشته بستری بود.
تقریبــاً بــا اکثر رســانههای بزرگ ایــران کار کرده بود و دوســت و همــکار ما بود.
خواهش میکنم فاتحهای برای شادی روح او قرائت کنید».
ســیفاهلل صمدیان از هیأت مؤسس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران
گفت« :بهعنوان یک عضو مؤســس انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران
اینجا هســتم ،ایــن انجمن از معدود انجمنهایی اســت که میتــوان با افتخار
کنارشــان نشســت .اعضــای ایــن انجمن نفس میکشــند تــا اتفاقــات را بدون
جناحبندی منعکس کنند ،از تاریخ خجالت نکشــند و با صمیمیت برای ثبت
تاریــخ کار میکننــد .وقتــی به همه ایــن موارد فکــر میکنیم ،یاد بابــک برزویه
میافتــم کــه در انجــام دادن کارها اســتمرار و تالش بســیار داشــت .در انجمن
عکاسان سینمای ایران که نقش جدیتری داشت و بسیار فعال بود .امیدوارم
حداقل حضور ســمبلیک ایشــان را بتوانیم پیاده کنیــم».او افــزود« :االن که در
فرهنگستان هنر هستیم ،یاد حبیباهلل صادقی هنرمند باسابقه نقاشی افتادم
که اخیراً درگذشــت .او از هنرمندان بســیار خاص بود که در تالطم سیاستزده
ایــن روزهــا ،ســاده و صمیمــی بــود».در پایان نشســت ،پوســتر ششــمین دوره
نشــان عکس ســال مطبوعاتی ایران با عکسی از علی خارا و با طراحی مرتضی
فرجآبــادی رونمایــی شــد .این عکس از فجایع امســال در افغانســتان و پس از
انفجار بمبی در این کشور ثبت شده است.بر این اساس ،نمایشگاه آثار برگزیده
ششمین نشان عکس سال مطبوعاتی ایران تا ۶شهریورماه در مؤسسه فرهنگی
هنری صبا برپاست .نشستها و کارگاههای تخصصی عکس مطبوعاتی نیز در
سالن سینماتک فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.

