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مجید نصیرایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم:

ریشه بیشتر مشکالت کشور
در فرهنگ است
دوست دارم تئاتر تماشا کنم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از تاالر وحدت بازدید کرد
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی به همراه تعدادی از معاونان
و مدیــران بنیاد فرهنگی هنری رودکی از بخش ماشــینری و
امکانــان صحنه ای تاالر وحدت بازدید کــرد .وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی از ماشینری و امکانات صحنه تاالر وحدت بازدید
کرد.
در این بازدید سید مجتبی حسینی معاون امور هنری و الدن
حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ،هادی جعفرینژاد رییس امور فرهنگ ،گردشگری و
ورزش سازمان برنامه و بودجه ،مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد
رودکــی و محمد اله یاری مدیر کل دفتر موســیقی همراهی
میکردند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در جریان بازسازیهای صورت
گرفته در سالهای اخیر و نیز پارهای نیازهای بخش ماشینری
تاالر وحدت قرار گرفت .در این رویداد مدیر فنی و مســئوالن

بخشهای ماشینری و صحنه تاالر وحدت توضیحاتی را درباره
ویژگیهــای فنی این تاالر ارایه کردند .همچنین گزارشــی از
تالشهای صورت گرفته برای نوسازی تاالر وحدت و از جمله
رایزنی صورت گرفته با شرکت اتریشی خدمات دهنده به اپرای
دولتی وین ارایه شد.
نوســازی سیســتم صدای تاالر وحدت و به روز رسانی آن به
یکی از پیشــرفتهترین تجهیزات موجود در خاورمیانه ،ترمیم
صندلیهای کف و تعویض صندلیهای بالکنهای تاالر با حفظ
اصالــت قبلی آن از جمله اقداماتی بود که در این بازدید به آن
اشاره شــد .صالحی در این رویداد جهت نوسازی تاالر وحدت
از جمله سیســتم اطفای حریق مجموعه قول مســاعد برای
همکاری داد .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی همچنین از پهنه
فرهنگی رودکی بازدید و بر ظرفیتهای این پهنه برای اجرای
رویدادهای هنری تاکید کرد.

قائممقام فارابی خبر داد؛

تهیهکنندگان 25کتاب را برای اقتباس سینمایی پیشنهاد کردهاند

مجید نصیرایی گفت :کمیسیون جدید فرهنگی که در مجلس
یازدهم شــکل گرفته این نوید را به کســانی که در حوزه تئاتر
و هنرهای نمایشــی فعالیت میکنند ،میدهد که میتوانند به
یــک جهش و به یک هوای تازه و یک نگاه نو امیدوار باشــند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با اشاره به رویکرد این
کمیسیون در مجلس جدید گفت :یکی از مسئولیتهای ما در
تحقق اهداف و ماموریتهای فرهنگی گام دوم انقالب استفاده
از ظرفیتهای هنری مانند تئاتر و سینما و رسانه است .مجید
نصرایی ادامه داد :بایــد بتوانیم قالب این هنرها را که مخاطب
نخبگانی دارند ،تعریف کنیم و ببینیم چه موانعی سر راه بوده که
باعث شده تاکنون نتوانیم آنچنان که باید و شاید از این هنرها
اســتفاده کنیم .او با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس
هنوز جلسات چندانی برگزار نکرده و در نتیجه به نگاه واحدی
در رویکرد این کمیسیون نرسیدهایم ،گفت :اعضای کمیسیون
باید خیلی بیشــتر از اینها دور هم بنشــینند و با رویکردها و
سلیقهها و دقت هم به فضای حاکم بر برنامهریزی هنری آشنا
شوند .اما این پیام را به دست نخبگان و فعاالن هنر برسانید که
در این کمیســیون ،یک فضای کامال آماده برای شنیدن نقطه
نظرات نخبگان هنر وجود داد .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
یادآور شد :این آمادگی در کمیسیون فرهنگی هست که پذیرای
فعاالن هنری باشــد .خود من هم انگیزه دارم تا به نمایندگی از
کمیســیون ،به دیدار اصناف هنری بروم .نصیرایی خاطرنشان
کرد :فکر میکنم هنر نیاز به آسیبشناســی و شناسایی نقاط
قوت و ضعف دارد تا بدانیم موانع کنونی بر ســر راه چیســت و
کدام بخش آن دست مجلس است که باید ورود کند و این مانع
را بردارد و کجا در حوزه اجراســت که این اهداف محقق نشده
یا احیانا فرصتها و ظرفیتهای موجود آزاد نشــده است .باید
خود اصحاب هنر و فعاالن هنری پیش قدم شــده و زمینهای
را فراهم کنند که این موارد آسیبشناســی شود و بعد ببینیم
وظیفه ما چیســت تا انشــاهلل اتفاقی بیفتد .او در ادامه با بیان
اینکه «تمدن نوین اســامی یک هدف جدی است» گفت :این
هدف قطعا به فضل پروردگار محقق خواهد شــد اما ابزارهایی
را میطلبد .اگر قرار اســت در دنیای امــروز تمدن نوینی برپا
شود ،باید ابزار رساندن این پیام در داخل و فضای بینالملل را
شناسایی کنیم؛ باید ببینیم چه ظرفیت و ابزارهایی برای تحقق
فرهنگی
این هدف در دست داریم؟ آقا در جایی از عبارت «کار
ِ
تر و تمیز» استفاده میکنند؛ فرهنگ و هنر هم از ظرفیتهایی
است که میتواند پیام انقالب اسالمی و گفتمان اسالمی و پیام
فرهنگ ایرانی را به صورت تر و تمیز و بهترین و زیباترین شکل
ممکن منتقل کند .نصیرایی تصریح کرد :جایی که از این ابزار و
ظرفیت خوب استفاده شده ،تاثیرش را در داخل کشور و عرصه
بینالمللــی دیدهاید .اما دیگران هم از همین ظرفیت و فرصت
اســتفاده کردهاند تا بتوانند به کشــور هجمه بیاورند .معتقدم
ریشه و منشــا بخش اعظم معضالت و مشکالتی که در کشور
داریم ،در حوزههای فرهنگیمان است؛ دیگرانی توانستهاند در
جاهایی ،نگاه خودشــان را از این طریق در افکار و اندیشههای
جوانان ما رسوخ دهند و منشا بعضی از مشکالت امروزی ما در
همین جاست .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد :اما
مجــددا ً این را اعالم میکنم که عالقهمندیم و آمادگی و انگیزه
کامل داریم که بنشینیم و به حرف نخبگان و فعاالن عرصههای
هنری گوش دهیم .کمیســیون جدید فرهنگی که در مجلس
یازدهم شــکل گرفته این نوید را به کسانی که در حوزه تئاتر و
هنرهای نمایشی فعالیت میکنند میدهد که میتوانند به یک
جهش و به یک هوای تازه و یک نگاه نو امیدوار باشند .نصیرایی
همچنین با اظهار عالقه برای حضور در سالنهای نمایشی گفت:
خیلی دوســت دارم به تماشای تئاتر بیایم و از نزدیک با فضای
تئاتر بیشتر آشنا شــوم و با شخصیتهای موثر و شاخص این
حوزه بیشــتر به گفتگو بنشــینم .در این سالها شاید به دلیل
جنس کارم ،خیلی در چنین فضاهای هنری حضور نداشتهام؛
البته همواره عالقهمند بوده و هستم و رصد کرده و دیدهام .این
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد :اما اگر بخواهم در این حوزه
تاثیرگذار و همچنین سیاســتگذار باشم ،باید فارغ از نگاههای
سیاسی و جناحی ،با چهرههای شاخص هنری بیشتر آشنا شوم؛
البته دوســت دارم بیشتر از آنکه من حرف بزنم ،حتما شنونده
باشــم .نصیرایی در پایان خاطرنشان کرد :حتما این نوید را به
هنرمندان میدهم که کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم هوای
تازهای را در فضای فرهنگی کشور و رونق و تحول و جهش را در
ابعاد مختلف اصناف هنری ایجاد خواهد کرد.

حبیب ایلبیگــی قائممقام و سرپرســت معاونت فرهنگی،
پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی عنوان کرد که تهیهکنندگان
 ۲۵کتاب برای اقتباس سینمایی معرفی کردند.
حبیب ایلبیگــی قائممقام و سرپرســت معاونت فرهنگی،
پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی درباره آخرین وضعیت اجرای
طرح حمایت از سینمای اقتباسی اظهار کرد :با پایان مهلت
شــرکت در فراخوان «طرح حمایت بنیاد سینمایی فارابی از
سینمای اقتباسی» ،کار ارزیابی پیشنهادهای رسیده از هفته
گذشته آغاز شده است.
در این مدت  ۲۵کتاب از ســوی تهیهکنندگان ســینمای
ایران برای اقتباس ســینمایی معرفی شــد .وی گفت :البته
تعداد درخواســتهای رسیده برای شرکت در طرح حمایت
از سینمای اقتباســی باالتر از این بود اما به واسطه اینکه با
وجود تأکید در فراخــوان و یادآوری موکد در این زمینه در
گفتگوها و اخبار مختلف که پیشــنهاد کتاب باید از ســوی

تهیهکنندگان باشــد ،متاســفانه این درخواستها از سوی
کارگردانهــا یا فیلمنامهنویسها به بنیاد فارابی رســید که
مشمول این طرح نمیشود و طبعاً مورد بررسی قرار نخواهد
گرفــت .ایلبیگی عنوان کرد :از ابتدا تصمیم بنیاد فارابی بر
این بود که «طرح حمایت از سینمای اقتباسی» ،معطوف به

تولید باشد و به همین دلیل بر ارائه کتاب توسط تهیهکنندهها
تأکید کرده بودیم .قائممقام و سرپرســت معاونت فرهنگی،
پژوهشی بنیاد ســینمایی فارابی در پایان بیان کرد :پس از
بررســی درخواستها و مطالعه کتابهای ارائه شده از سوی
تهیهکنندگان ،بر اساس ظرفیت آثار ،اسامی آثار برگزیده این
طرح که قرار است وارد مرحله تولید شوند ،اعالم خواهد شد.
در پــی اعــام سیاســتهای کالن و راهبــردی ســازمان
سینمایی ،اسفند ماه سال گذشته ،بنیاد سینمایی فارابی در
قالب یک فراخوان اعالم کرد تصمیم دارد تا آثار برگزیده در
داستانی پس از انقالب را بر اساس
گونههای مختلف ادبیات
ِ
جذابیتهای داســتانی ،اولویتهــای فرهنگی و قابلیتهای
ســینمایی ،برای تولیــد فیلم حمایت کند .برگزیده شــدن
کتابهای پیشــنهادی در جشنوارههای ادبی و پرتیراژ بودن
آنهــا از مالکهای اصلی انتخاب از ســوی بنیاد ســینمایی
فارابی خواهد بود.

به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان:

هنرمندان یاور محک برای همه کودکان قصه میخوانند

هنرمندان یاور کودکان مبتال به ســرطان در رویداد «یک هفته قصهخوانی با محک» که به
مناســبت روز ادبیات کودک و نوجوان برنامهریزی شده است ،قصههای کوتاه کودکانه را در
دوران شیوع کرونا هر شــب از طریق ویدئو در اینستاگرام این سازمان به خانههای کودکان
ایرانی میبرند .بهناز آســنگری ،مدیر واحد خدمات حمایتی محک گفت« :این ســازمان در
تمام سالهای فعالیت خود تالش کرده است تا با ایجاد فضایی شاد ،کودکانه و روحیهبخش،
فرآیند درمان را برای کودکان مبتال به ســرطان و خانوادههایشــان راحتتر سازد و کیفیت
زندگی ایشان را در تمامی مراحل درمان ارتقا بخشد .از این رو حدود  10سال است که ترالی
کتاب در بیمارســتان محک و برخی دیگر از بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی دارای بخش

خــون و آنکولوژی کــودک در تهران ،فعالیت میکند .هر ماه تقريبا  ۱۰۰۰كتاب متناســب
با گروههای ســنی و عالیق کودکان از سوی روانشناســان انتخاب و به کودکان محک اهدا
میشــود ».قصه محک ،قصه آدمهایی اســت که همیشــه فراتر از خود فکر کردند ،همانند
ســعیده قدس که به دغدغهای بیش از دغدغه خود اندیشــید و این سازمان را برای حمایت
از کودکان مبتال به ســرطان بنیان نهاد .حال در شــرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا
دســتهایمان از هم دور شــده« ،کیهان.ز» پدری که امروز یکی از نیکوکاران محک است،
پس از آشــنا شــدن با دغدغه کودکان مبتال به سرطان ،تصمیم گرفت قصههایی که شبها
برای فرزندانش میگفت را ضبطکند تا شاید شادی و کودکی را برای این قهرمانان کوچک
زنده سازد.
آســنگری در این باره افزود« :این نیکوکار ســاکن شــهر اصفهان ،در این مدت با ما همراه
شــده است و در شــرایط فاصلهگذاری اجتماعی به دلیل شیوع کرونا ،هر شب قصهای را در
اســتودیوی خانگی خود ضبط میکند تا ما بتوانیم آنها را برای فرزندانمان در پیامرسانهای
دیجیتال بفرســتیم تا بتوانند این روزهای سخت را شــادتر بگذرانند؛ اقدامی که با استقبال
بســیار کودکان مبتال به سرطان همراه شد ».آسنگری از تالش محک برای سهیم شدن این
ِ
مناسبت روز ادبیات
شــادی با دیگر کودکان ایران گفت و ادامه داد« :این تجربه باعث شد تا
کودک و نوجوان را مغتنم بشماریم و در صفحه اینستاگرام رسمی محک به مدت شش شب
قصههایی برای کودکان ســرزمینمان بخوانیــم ».مدیر واحد خدمات حمایتی محک با بیان
آنکه در این رویداد هنرمندان ،شــاعران و نویسندگان کودک و نوجوان همراه محک شدهاند
ادامــه داد« :رویداد یک هفته قصهخوانی با محک از روز  17تیر آغاز میشــود و قصهخوانی
فعــاالن حوزه ادبیات کودک و نوجوان و هنرمندانی چون عزتاهلل الوندی ،حســن معجونی،
آزاده مؤیدیفرد ،بهار کاتوزی ،الکا هدایت و ...هر شــب در اینســتاگرام رسمی محک پخش
میشــود ».به امید آنکه قصههای زیر ســقف محک ،قصه بهبودی کودکان مبتال به سرطان
باشد .آرزو میکنیم روزی همه ما بتوانیم با هم بخوانیم :باال اومدیم ماست بود ،قصة ما راست
بود ،پایین اومدیم دوغ بودُ ،غصههامون دروغ بود.

اعضای شورای نمایش معاونت صدا معرفی شدند

با شــکل گیری شــورای نمایش معاونت صدا ،دبیر و هفت
عضو این شورا از سوی معاون صدا معرفی شدند .نادر برهانی
مرند ،ایوب آقاخانی ،حسین فدائی حسین ،اعظم بروجردی،
کاظم نظری ،محمدرضا آزاد و حجت االسالم مهندس سیف
جمالی به عنــوان اعضاء و حمیدرضا افتخــاری مدیر رادیو
نمایش به عنوان دبیر شورا از سوی حمید شاه آبادی معاون
صدا به عنوان سیاســتگذاران تولید نمایش رادیویی معرفی
شدند .در اولین جلسه شورا که با حضور کلیه اعضا و معاون
صدا برگزار شــد ،حمید شاه آبادی با اشاره به اهمیت تولید
متن نمایش ،ماموریت شورا را ارتقاء نمایشهای رادیویی از
طریق احصاء و تدوین سیاستهای اصلی و جهت گیریهای
کالن معاونت صدا دانست و گفت :تولید نمایش رادیویی که
به عنوان یکی از جذاب ترین گونههای رادیویی و مهم ترین
گونه در انتقال پیام به طور غیر مســتقیم شناخته میشود،
باید با دورخیز مناســب صورت گیــرد و نقطه عطف تولید
کیفی وجود نمایشنامه مناسب و با کیفیت است.

به همین دلیل ،تمرکز شــورا باید روی تولید متن با کیفیت
باشد .که این مهم از لحظه ارائه پیشنهاد اولیه آغاز میشود.
معاون صدا با اشــاره به آشتی شبکههای رادیویی با نمایش
اضافه کرد شــبکهها به لحاظ شناخت مخاطب و ماموریتها
دارای اشــراف هســتند ولی در زمان پیشــنهاد موضوع و
سفارش نمایشها ،باید از مشاوره شورای نمایش بهره ببرند
تا در نهایت ،نمایش با در نظر گرفتن اقتضائات هر شــبکه و
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شود.
وی افــزود :دوره ســفارش و تولیــد نمایشها بر اســاس
مناســبات تقویمی گذشته اســت و انتظار میرود هم مدیر
شبکه و هم اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به سمت مسئله
محوری پیش بروند و نمایشها بر اساس مسئلههای موجود
تولید شــوند نه مناسبات تقویمی .اگر چه برخی مناسبتها
خودشان جزء مســائل هســتند و حتماً اداره کل هنرهای
نمایشــی رادیو تولید نمایش بر اساس مناسبتهای مهم را
در دستور کار دارد.

شــاه آبادی در ادامه با اشاره به مدت زمان نمایشها افزود
حاال قرار است متناســب با ذائقه مخاطبان مدت نمایشها
کوتــاه باشــد و در قالبهای  15و  20دقیقه تولید شــود،
نیازمند تولید متن برای این مدت زمان است .یعنی نویسنده
باید ضمن رعایت اصول نگارش نمایشنامه ،برای مدت کوتاه
تری بنویســد و این نباشد که با حذف چند دیالوگ ،نمایش
 30دقیقهای بشود  15دقیقه.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیــت نمایشهای کوتاه افزود:
ایــن ظرفیت برای تولید نمایــش کوتاه حتی نمایشهای 1
دقیقهای در اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو وجود دارد و
شبکهها باید به این جمع بندی برسند که قطعات نمایشی را
هم ســفارش دهند .گفتنی است در ابتدای این جلسه ،دبیر
شورا گزارشی از روند تولید نمایشهای رادیویی و شیوههای
ارزیابــی و کنترل کیفی نمایشــنامهها و نمایشها ارائه کرد
و ســپس اعضاء نظــرات خود را در جهــت افزایش کیفیت
نمایشها ارائه کردند.

به بهانه خبر بازگشت «عادل فردوسیپور» به شبکه ورزش

نرمشقهرمانانهتلویزیون!

حاال او قصد دارد برنامه جدیدی را که میسازد ،به فوتبال ایران اختصاص دهد؛ چیزی شبیه به همان کاری که در
برنامه محبوبش در شبکه سه سیما میکرد .به عبارت سادهتر ،عادل فردوسیپور قصد دارد شبیهترین برنامه به 90
را بر بستر اینترنت به دست مخاطبان برساند .او بعد از جدایی از « »90در جاهای دیگری هم دیده شده؛ جاهایی
که دوست داشته دیده شود :در دانشگاه و سر کالسها ،در جشن امضای کتابهایی که ترجمه کرده و در زمین
فوتبال و فوتسال .این دیدهشدنها هم به دلیل شیوع ویروس کرونا کمتر از قبل شده .او این اواخر کالسهای درس
و دانشگاهش را مثل بسیاری از استادان دیگر ،بهسختی و ناقص اداره کرده و خبری هم از ترجمه کتاب جدیدی
نبوده است .اگرچه با رفع محدودیتهای اعمالشده بر حوزه مکانهای ورزشی ،عادل به سالنها و زمین چمن
برگشته و گهگاهی ،همراهانش در تیم رسانه ،تصاویری از او با پیراهن ورزشی و ویدئوهایی از گلزنیهایش منتشر
میکنند .در تمام این مدت ،اخبار ضدونقیضی هم مبنی بر بازگشتش به تلویزیون و اجرا و حتی گزارشگری منتشر
شده؛ ولی همگی شایعهای بودهاند که سریعتر از باد ،تکذیب شدهاند .عادل حتی مثل مزدک میرزایی هم نشد که
پاسخ بیمهری سیما را با رفتن از ایران و همکاری با شبکههای آن طرف آبی بدهد .او ماند به این امید که راه برای
بازگشتش به شبکه سه سیما و شاید اجرای برنامه محبوبش هموار شود .اگرچه خوشبینی عادل روزهای نخست
زیاد بود؛ ولی با گذر زمان او پی برد قرار نیست صندلی از زیر پا کشیدهشدهاش را دوباره در اختیارش قرار دهند.
میز و دکور برنامهاش را فروختند و کمکم ،شاگرد سابق را در همان تایمی که « »90را اجرا میکرد ،سر جایش
نشاندند .اسم برنامهاش را هم عوض کردند تا کمتر کسی دلتنگ آنالیز فوتبال ایران در دوشنبهشبها شود .دوستان
معمولیاش در دنیای فوتبال هم که آن روزهای نخست ناز میکردند که با برنامه جایگزین  90حرفی نمیزنند و
کارشناسیای نمیکنند ،رفتهرفته از حرفشان برگشتند و فقط گهگاهی با گفتن این جمله که «دلمان برای عادل
تنگ شده و جایش خالی است» از او دلجویی کردند .عادل که پی برده بود دیگر نباید امیدی به بازگشت به شبکه
سه سیما داشته باشد ،مسیر دیگری را محک زد .شاید فقط به این خاطر تا پی ببرد استقبال از او در فضای جدید
چه شکلی است .او به بهانه بازی رئالمادرید و بارسلونا در الکالسیکو ،برنامهای اینترنتی به نام «کالسیکو» ساخت
تا خطونشان تازهای برای آنهایی که فکر میکردند عادل فردوسیپور فراموششدنی است ،بکشد .با استقبال از آن
برنامه ،جرقه کاری جدید در ذهن عادل زده شد.
ناامیدیازصداوسیما
همانطور که عنوان شد ،عادل حاال میداند دستکم «بهزودی» تصویر یا صدای گزارشگری فوتبالش در صداوسیما
جایی ندارد .عالوه بر لغو برنامه پرمخاطب «نود» ،سایت  90هم که زیرمجموعه همان برنامه بود و با هدایت و
حمایت عادل فردوسیپور پیش میرفت ،از ابتدای همین سال از او و تیمش گرفته شد؛ «بستن شمشیر از رو»
برای مردی که سالهای زیادی برنامهاش بهعنوان پرمخاطبترین برنامه تلویزیون معرفی میشد .عالوه بر اینها و با
وجود سردادن شعارهایی از سوی مسئوالن سیما که عادل خودش گزارش نمیکند؛ وگرنه محدودیتی برایش ایجاد
نشده ،نهتنها اجازه گزارش بازی به عادل فردوسیپور داده نشده؛ بلکه پخش تصویرش هم قدغن است .او حتی در
برنامه فوتبال خارجیای که برای شبکه ورزش ساخته ،نمیتواند جلوی دوربین بیاید .شاید اگر فرصتی دست دهد،
همان «نریشن»گویی هم از عادل در سیما گرفته میشود تا بهخوبی تکلیف مدیران جدید که اجراکننده تفکری
باالتر هستند(!) با این مجری قدیمی مشخص شود.در چنین فضایی ،کسی که خودش را تا همین چند وقت پیش

«فرزند صداوسیما» خطاب کرده بود ،به نقطه ناامیدی رسیده و حاال قرار است با برنامهای جدید بر بستر  VODاز
پخش خانگی بازگشتی خبرسازتر از قبل داشته باشد.
برنامهای شبیه به «»90
کارهایی که عادل فردوســیپور بعد از جداییاش از شبکه سه سیما انجام داده ،بیشتر در حوزه فوتبال خارجی
بوده .او در شبکه ورزش کاری به اتفاقات فوتبال ایران ندارد و تنها برنامه اینترنتیای هم که روی خروجی اینترنت
گذاشت ،به بررسی یک دیدار سنتی خارجی بین رئالمادرید و بارسلونا اختصاص داده شده بود .حاال او قصد دارد
برنامه جدیدی را که میسازد ،به فوتبال ایران اختصاص دهد؛ چیزی شبیه به همان کاری که در برنامه محبوبش در
شبکه سه سیما میکرد .به عبارت سادهتر ،عادل فردوسیپور قصد دارد شبیهترین برنامه به  90را بر بستر اینترنت
به دست مخاطبان برساند .البته پرواضح است که نمیتواند اسم برنامه جدیدش را « »90بگذارد؛ چون این اسم
متعلق به شبکه سوم سیما است و کسی نمیتواند خارج از صداوسیما از آن استفاده کند؛ هرچند با کاری که عادل
فردوسیپور در این دو دهه با برنامه یادشده کرده ،بعید است کسی در داخل صداوسیما هم بتواند دیگر با اسم این
برنامه کاری کند!
زمانپخش
ایده عادل فردوسیپور شکل گرفته .او تصمیمش را گرفته تا در حوزه فوتبال داخلی برنامهسازی کند؛ ولی درست
مثل بقیه مواردی که کرونا یک عالمت سؤال بزرگ جلویشان قرار داده ،برنامه جدید عادل فردوسیپور هم از این
قاعده مستثنا نیست .قرار اولیه او اتمام لیگ جاری و شروع فصل جدید فوتبال است .در واقع او قرار است از ابتدای
فصل جدید فوتبال ایران برنامهاش را استارت بزند و ب ه صورت هفتگی ،به همان سیاق برنامه قدیمیاش در سیما
پیش برده و پخش کند .مشکل اما اینجا است که با شیوع ویروس کرونا کسی نمیداند دقیقا لیگ جاری چه زمانی
تمام و لیگ جدید چه زمانی از سر گرفته میشود.
عادل موفق میشود؟
بیانصافی است که اسم عادل فردوسیپور و موفقیتهایش عنوان شود؛ ولی نقش تلویزیون در این میان دیده
نشــود .عادل اگر محبوبیت و شهرتی به دست آورده ،بخش زیادی از آنها را مدیون همین تلویزیون است .البته
خصوصیتهای منحصربهفردش هم در این زمینه دخیل بودهاند؛ چراکه کم نیســتند مجریانی که سالها در
تلویزیون برنامه داشتهاند؛ ولی مثل عادل محبوب نشدهاند .مجریای که تالش میکرد عدالت و بیطرفی را همواره
در برنامههایش اجرا کند تا حدود زیادی رسالتش را انجام داد؛ هرچند منتقدانش هم اغلب او را به بیعدالتی و
جانبداری متهم کردند .حاال که قرار است برنامه عادل فردوسیپور از جایی غیر از شبکه سوم سیما پخش شود،
آیا میتوان با قاطعیت گفت موفق میشود؟ بر کسی پوشیده نیست که ساختن برنامه بر بستر  VODدر ایران
اتفاقی نوپا است و گستردگی و نفوذ صداوسیما را ندارد .پس اگر به همین بخش بهتنهایی اکتفا شود ،عادل به این
راحتیها نمیتواند به منزل همه ایرانیهایی که فوتبال را دوست دارند ،نفوذ کند .بااینحال برای او مزیتهایی هم
وجود دارد که میتواند به موفقیتش در این عرصه کمک کند .شاید پررنگترین آن نداشتن رقیب است .شبکه سه
با جایگزینی برنامه فوتبال برتر سعی کرد جای نود را پر کند؛ ولی ناپختگی عوامل این برنامه ،از اجرا گرفته تا تولید،
نشان داده آنها هنوز مسیر زیادی برای رسیدن به جایگاه نود در پیش دارند .مورد بعدی را میشود در همان تک
برنامه کالسیکوی عادل دید؛ جایی که با وجود خارجیبودن محتوا ،تا مدتها در صدر برنامههای پربازدید بود .این
به آن معنی است که اسم عادل ،هنوز هم مخاطبان زیادی را به همراه دارد.
نکتهای که شاید از دو مورد قبلی مهمتر باشد« ،محبوبیت» عادل است .او با ستارههای بزرگ فوتبال ایران رفاقت
دارد و تنها کسی است که میتواند علی دایی را به برنامهاش بکشاند و با علی کریمی ساعتها فوتبال بازی کند! پس
پرواضح است که برای ساختن برنامههای باکیفیت دستکم با حضور چهرههای فوق محبوب ،برتری چشمگیری
در مقایسه با تلویزیون دارد .به همه این نکات باید سابقه و تجربه چنددههای عادل فردوسیپور و البته شناخت ذائقه
مخاطب هم اضافه شود .شاید عادل در کوتاهمدت نتواند برنامهاش را به پربینندهترین برنامه روز تبدیل کند؛ ولی
قطعا سرعت خیرهکنندهای در این زمینه خواهد داشت.
صداوسیمامیگذارد؟
این موضوع مهمی است؛ صداوسیما مدتهاست نگران کمرنگشدن جایگاهش نزد مخاطبان ایرانی است .بسیاری،
همین حاال شبکههای اینترنتی داخلی را بر برنامههای صداوسیما ترجیح میدهند .البته مسئوالن این نهاد هم
بیکار ننشستهاند و در پی نهاییکردن دستوری هستند که شبکههای خانگی هم باید از صداوسیما مجوز بگیرند.
تصور کنید برنامه جدید عادل فردوسیپور نیاز به گرفتن مجوز از صداوسیما داشته باشد! میشود حدس زد که
چه سنگهایی در این مسیر ریخته خواهد شد .البته شایعهای قدیمی هم هنوز پابرجاست :اینکه دستور داده شده
تصویر عادل حتی از شبکههای اینترنتی داخلی هم که قرار است تولید و اجرا داشته باشند ،پخش نشود! شایعهای
که در همان برنامه کالسیکو هم رنگ واقعیت به خود گرفت و خبری از عادل در جلوی دوربین نبود! تصور اینکه
عادل بخواهد « »90جدیدی بسازد؛ ولی خودش حق اجرا نداشته باشد ،تصور خوشرنگی نخواهد بود.

«چاینت» نخستین سریال مشترک وزارت ارشاد و صداوسیما در حوزه سواد رسانهای

معاون مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد از
آغاز تولید نخستین سریال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با موضوع
سواد رسانهای و فضای مجازی به نام «چاینت» با همکاری معاونت
فضای مجازی صداوسیما خبر داد .نخستین سریال سواد رسانهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کلید خورد .محمدصادق افراسیابی
معاون مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی از آغاز تولید نخستین سریال وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با موضوع سواد رسانهای و فضای مجازی به نام «چاینت» با
همکاری معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما به تهیهکنندگی
امیرحسین طالبی کاشانی و کارگردانی آرش تیمورنژاد خبر داد.
وی افزود :ســریال «چاینت» سریال  20قسمتی است که عمده
مباحث مطرح شده در این سریال با زبان طنز ،مهارتهای مورد نیاز
مردم در فضای مجازی را آموزش میدهد .امیدواریم همان طوری
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این برنامه پیشقدم شده و
بحث سواد رسانهای را مطرح کرده است ،دیگر دستگاهها هم در این
حوزه مشارکت کنند تا این سریال ادامهدار باشد و در قسمتهای
بعدی به مهارتهای مورد نیاز مردم در حوزه اســتفاده از خدمات
فضای مجازی پرداخته شــود ،چرا که این  20قسمت بیشتر به
موضوع مهارتهای تحلیل محتوای تبلیغات و پیامهای رسانهها
در فضای مجازی توجه کردهاست .معاون مرکز فناوری اطالعات
و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه
اتاق فکر برنامه  20موضوع مرتبط با سواد رسانهای را که مخاطب
در زندگی روزمره خود به آنها نیاز دارد را شناسایی کرده و در اختیار
تیم برنامهســاز قرار داده است ،خاطرنشان کرد :مدیریت مصرف،
ردهبندی سنی ،حفاظت از دادهها و اطالعات شخصی ،صیانت از
کودکان و نوجوانان ،شیوههای تشخیص اخبار و اطالعات جعلی،
آسیبهای بازنشــر مطالب ناامیدکننده و شایعات و مهارتهای
تحلیل و تولید محتوا از جمله موضوعات این  20قســمت است.
افراسیابی تأکید کرد :متأسفانه گاهی در فضای مجازی با محتواهای
فریبنده و گمراهکنندهای روبروییم که ســواد رســانهای میتواند
مخاطب را در این زمینه راهنمایی کند و نمیشود صرفاً به فیلتر و
سانسور اکتفا کرد چون برخی از مخاطبان باألخره دسترسیهایی
به رسانهها دارند و هر طور شده به رسانه مدنظر خود دسترسی پیدا
میکنند .فضای مجازی ،تهدید نیست به شرطی که هنر استفاده
از آن را داشته باشیم .بهرهگیری درست و آگاهانه از فضای مجازی

میتواند ثروت آفرین و کارآفرین باشــد .وی با اشــاره به سوابق
تهیهکننده و کارگردان سریال «چاینت» اضافه کرد :امیرحسین
طالبی کاشانی کارنامه درخشانی در تلویزیون دارد و تهیهکننده
برنامههای پرمخاطب «زیر آسمان شــهر» و «دستپخت» بوده
اســت .همچنین آرش تیمورنژاد در گذشــته کارگردان سریال
اینترنتی نفوذ ،نخستین سریال اینترنتی کشور با موضوع فضای
مجازی بوده که توانســت مخاطب زیادی کسب کند و در سال
 1390مورد تقدیر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی قرار گرفت.
افراســیابی ادامه داد :خوشبختانه بازیگران این سریال از بهترین
هنرمندان کشور انتخاب شدند که ویژگی خاص این هنرمندان،
مبرا بودن آنان از آســیبهای فضای مجازی است این در حالی
است که متأسفانه برخی از سلبریتیها ،گاهی اوقات تحت تأثیر
احساسات زودگذر و یا برخی اخبار جعلی واکنشهای نامناسبی از
خود بروز دادهاند که این موضوع به کشور ضربههایی را وارد کرده

است .وی با اشاره به زمان  15الی  20دقیقهای قسمتهای این
سریال خاطرنشان کرد :زمان کوتاه این سریال میتواند از نقاط
قوت آن محســوب شود چرا که بسیاری از برنامهها و سریالهای
تلویزیون قابلیت بازپخــش در فضای مجازی را به دلیل طوالنی
بودن زمان سریال ندارند اما سریال «چاینت» میتواند از طریق
VODها مجددا ً پخش شود و حتی میتوان گزیدهای از بخشهای
این ســریال را به صورت  5دقیقهای تدوین و از طریق صفحات
اجتماعــی بازنشــر داد .به گفته وی ،ســریال «چاینت» پروژه
مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت فضای مجازی
سازمان صداوسیما است که متناسب با ویژگیهای کاربران فضای
مجازی در حال تولید است و این امید وجود دارد که محتوای این
سریال در فضای مجازی توسط کاربران بازنشر شود .افراسیابی در
پایان از تشکیل کارگروهی به نام «کارگروه اقدام سواد رسانهای»
در مرکز فناوری اطالعات و رســانههای دیجیتال وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی خبر داد و گفت :در این کارگروه هفت پروژه
برای افزایش ســواد رســانهای طراحی شده است که یکی از این
پروژهها تولید محتوای ســواد رسانهای است .بر همین اساس در
سال  1398از محل بودجه بند (چ) ماده ( )37قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور ،سه اقدام مشترک با سازمان صداوسیما
طراحی شــد که یکی از این اقدامات طراحی سریال «چای نت»
با همکاری معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما است .اقدام
دیگر طراحی برنامه «بین خطوط» با همکاری شــبکه  2سیما
اســت و برنامه ســوم ،تولید  35تا  50موشنگرافی است که 14
مورد در ســال  98تولید شد و بقیه آن امسال تولید خواهد شد.
وی افزود :فارغ از همکاریهای مشترک با سازمان صداوسیما ،در
ســال  1399بنا داریم عالوه بر این موارد با همکاری مؤسســات
فرهنگی و فعاالن تولید محتوای شاغل در بخش خصوصی300 ،
محتوای سواد رسانهای تولید کنیم و با همکاری پلتفرمهای حوزه
نشر آنها را در فضای مجازی منتشر کنیم .سریال «چاینت» به
تهیهکنندگی امیرحسین طالبی کاشانی و طراحی و کارگردانی
آرش تیمورنژاد با نگارش گروه نویســندگان اســت که غالمرضا
نیکخواه ،عباس محبوب ،یوسف صیادی ،فاطمه هاشمی ،اشکان
اشتیاق و بیتا خردمند ،ساعد هدایتی ،سینا رازانی ،سامان گلریز،
نسیم باقریان ،مرجان علیزادهنیا ،یاسمن قلیزاده ،مجید معافی،
ژیار محمدزاده و  ...بازیگران این سریال تلویزیونیاند.
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تغییر محتوای سینمایی «شکرستان»

مدیر بخش فیلم نامه و اســتوری برد مرکز صبــا ،گفت :در کنار
شــخصیتهایی که از قدیم در این انیمیشن «شکرستان» حضور
داشتند ،شــخصیتهای جدیدی نیز به این کار اضافه میشوند.
«محبوبه سمیعی زفرقندی» مدیر بخش فیلم نامه و استوری برد
مرکزصبا،دربارهانیمیشنسینمایی«شکرستان»گفت:قاعدتانسخه
سینمایی شکرستان با آنچه تا به حال از شکرستان دیدید متفاوت
نیست ،به این خاطر که نباید پیشینه شکرستان خراب شود .وی ادامه
داد :فضا و کاراکترها و آنچه در اپیزودهای انیمیشنی شاهدش بودید،
تغییر نمی کند ،اما ممکن است محتوایش دستخوش تغییر شود.
سمیعیزفرقندیهمچنینبابیانتغییردربازیگرانایناثرنیزگفت:
این احتمال وجود دارد که در کنار شخصیت هایی که از قدیم در این
انیمیشن حضور داشتند ،شخصیت های جدیدی نیز به این کار اضافه
شوند.نسخهسینمایی«شکرستان»بهتهیهکنندگیمسعودصفوی
در مرحله نگارش متن است و بعد از پایان نگارش وارد مرحله پیش
تولید خواهد شد و شهاب حسینی نیز به عنوان راوی و بازیگر در این
پروژه همکاری می کند .این فیلم سینمایی امسال مقابل دوربین
رفته و در سال آینده بنا به وضعیت اکران در سینماها به نمایش در
می آید .عباس جاللی یکتا یا مانی وطن از گزینه های کارگردانی
این اثر هستند .همچنین در این فیلم سینمایی بازیگران رئال در
کنار شخصیت های انیمیشنی قرار می گیرند .قرار بر این است تا در
نسخه سینمایی شکرستان تعدادی از بازیگران سینما و تلویزیون نیز
در کنار شخصیتهای انیمیشنی قرار بگیرند و به عبارتی این کار در
قالب رئال انیمیشن ساخته خواهد شد و تعدادی از بازیگران سینما
بهشهرشکرستانمیروند.مجموعهانیمیشنی«شکرستان»بابیش
از  ۱۸۰شخصیت تولید و پخش شد .همه داستانهای این سریال
در یک شهر قدیمی و خیالی روی میدهد .هر قسمت داستانی مجزا
دارد که مردم شکرســتان بنا به نیازهای دراماتیک هر قصه ،در هر
قسمت نقشی متفاوت برعهده میگیرند و داستان را رقم میزنند.
بهلول ،پادشاه و وزیر ،قاضی ،اسکندر ،ننه قمر ،خواجه فرزان ،خواجه
اقبال ،برزو ،صمد و  ...از شخصیتهای این مجموعه انیمیشن بودند.
منصورضابطیان:

تلویزیون باید فضای مجازی
را هدایت کند نه برعکس!

منصور ضابطیان مجری برنامههای تلویزیونی درباره تأثیر گرفتن
تلویزیون از اینستاگرام در استفاده از چهرههای مجازی و برنامهسازی
بیان کرد که تلویزیون باید فضای مجازی را هدایت کند نه برعکس.
منصور ضابطیان که این روزها بیشــتر در رادیو فعالیت دارد درباره
اینکــه چرا کمتر مجریان حرفهای تلویزیون در برنامهها اجرا دارند
بیان کرد :ما در صداوسیما مجریانی داشتهایم که بهترین برنامهها را
ساختهاند و من از آنها کار را یاد گرفتهام و متأسفانه امروز هیچیک
در تلویزیون نیستند .وی درباره خأل حضور این افراد اضافه کرد :وقتی
این افراد نیستند یا همکارانم در حاشیه هستند ،یعنی یک جای کار
ایراد دارد؛ یا دایره دوستان تنگ شده که کسی در آنجا حضور ندارد
یا شرایط کار مهیا نیست و این زنگ خطری است که خیلی وقت
است به صدا درآمده است .مجری برنامههای «رادیو هفت» و «صد
برگ» درباره اینکه چرا تلویزیون بیشتر به سمت برنامههایی با رویکرد
بهرهگیری از اینســتاگرام و یا چهرههای مجازی رفته است ،گفت:
وقتی با سابقهها در رسانه نباشند یعنی یا تلویزیون آنها را تحمل
نمیکند یا آنها تلویزیون را تحمل نمیکنند و این به معنای از دست
رفتن سرمایههای کشور است .ضمن اینکه این رسانه است که باید
فضای مجازی را هدایت کند نه اینکه برعکس باشد و فضای مجازی
روی این رســانه تأثیر بگذارد .وی در پایان درباره برنامههایی که با
هدف پخش از فضای مجازی ساخته میشوند ،گفت :این حرفهای
نیســت که ما با این هدف برنامه بسازیم که دو دقیقه از کارمان در
فضای مجازی ترند باشد! ضابطیان در پایان گفت :ما شعاری بهعنوان
رویکــرد اصلی تلویزیون داریم که به آن احترام میگذاریم و همان
سخن امام خمینی (ره) است که تلویزیون را دانشگاه میدانستند .اگر
تلویزیون مغلوب فضای مجازی شود دیگر نمیتواند به بعد آموزشی و
دانشگاهیاشعملکند.
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حمیدرضا نعیمی در فیلم «ماشوم»

فیلمبرداری «ماشــوم» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین
میرزامحمدی به پایان رسید .فیلمبرداری فیلم کوتاه «ماشوم»
به تهیهکنندگی و کارگردانی حســین میرزامحمدی که اوایل
تیرماه وارد مرحله تولید شــده بود ،با بازی حمیدرضا نعیمی
به پایان رسید .نویســنده این فیلم مسعود هاشمینژاد است
و حمیدرضا نعیمی ،متین حیدرینیا ،نسرین مرادی ،مهتاب
جعفــری ،وحید ممیــزی ،محمدامین صاحبزاده و عیســی
حسینی در آن بازی میکنند .داستان «ماشوم» در افغانستان
میگــذرد و قصه آدمهایی را روایت میکند که زندگیشــان
تحــت تاثیر جنگ و تنشهای این کشــور در طول ســالیان
اخیر قرار گرفته است .سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:
مدیرتولید و برنامهریزی :بهنود محمدیپور ،مدیر فیلمبرداری:
بهروز بــادروج ،مدیر صدابرداری :کیومــرث صبحانی ،طراح
صحنه :فاطمه صفیری ،طراح لباس :فهیمه معین ،طراح گریم:
سونیا ایراننژاد ،صداگذار :محمدمهدی جواهریزاده ،آهنگساز:
مهدی نادری ،اصالح رنگ و نور :نیما دبیرزاده ،جانشین تولید:
امیر رئیســیان ،دستیار کارگردان :سعید بیات ،منشی صحنه:
صفورا برسام ،استوری بورد :پوریا هادیزاده ،مشاور رسانهای:
ســبا حیدرخانی ،عکاس :آریا ســبزواری و مدیــر تدارکات:
حســین زمانی و محمــود الوندی .همچنیــن علی خطیبی،
امیرحسین رضایی و مرکز فوق تخصصی ستون فقرات آبادیس
سرمایهگذاران «ماشوم» هستند.

جزئیات برگزاری جشنواره فیلم ونیز
 2020اعالم شد

امسال 50تا 55فیلم بلند داستانی در بخش رسمی جشنواره نمایش
داده میشود .جشنواره فیلم ونیز پیش رو در بحبوحه شیوع کرونا و
برای تأکید بر اقدامات ایمنی با برنامهریزی جدید برگزار میشود.
هفتاد و هفتمین دوره این رویداد که  2تا  12ســپتامبر ( 12تا 22
شهریور) برگزار خواهد شد ،اولین جشنواره فیلم بینالمللی خواهد
بود که از زمان بحران کروناویروس بهصورت فیزیکی برگزار خواهد
شــد ،اما تعداد فیلمها تا حدی کمتر از دورههای قبل است .آلبرتو
باربرا مدیر هنری جشنواره ونیز روز سهشنبه اعالم کرد او به خاطر
رعایتفاصلهگذاریاجتماعیودیگرپروتکلهایبهداشتی،ایندوره
جشنواره را جمع و جورتر برگزار خواهد کرد .هسته بخش رسمی
جشنواره محفوظ باقی میماند ،هم به لحاظ ساختار فهرست فیلمها
و هم تعداد فیلمهایی که برای اولین بار در دنیا در لیدو در بخشهای
اصلی نمایش داده میشــوند .آن هسته شامل  50تا  55فیلم بلند
داستانی است که حدود 20تای آنها در بخش مسابقه اصلی موسوم
به «ونیز  »77رقابت میکنند .باقی فیلمها یا در بخش مسابقه افقها
حضور دارند یا در بخش خارج از مســابقه لیدو روی پرده خواهند
رفت .در همین حال ،باربرا برای ایجاد فضای بیشــتر برای بخش
رسمی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در سالنهای نمایش ،بخش
جنبی اسکونفینی را که به فیلمهای هنری خارج از بخش مسابقه
اختصاص دارد ،برگزار نخواهد کرد؛ بخش مسابقه واقعیت مجازی
را کام ً
ال آنالین برگزار خواهد کرد؛ و بخش کالسیکهای ونیز را در
فضایی خارج از شهر بهصورت فیزیکی برگزار خواهد کرد .جشنواره
فیلم «سینما ریتروواتو» در بولونیا که  25تا  31اوت برگزار میشود،
میزبان امســال بخش کالســیکهای ونیز خواهد بود .جشنواره
همچنین دو فضای باز را برای تماشاگران عادی در نظر گرفته است:
یکــی در خود ونیز و دیگری در لیدو .به گفته باربرا تعداد زیادی از
سازندگان و بازیگران فیلمها برای حضور در جشنواره به لیدو سفر
خواهند کرد .جشنواره برای کسانی که به خاطر ادامه محدودیتهای
مربوط به سفر نمیتوانند شخصاً در این رویداد باشند ،این امکان را
فراهم میکند که از طریق ارتباط اینترنتی در نشستهای مطبوعاتی
شرکت کنند .همانطور که قب ً
ال اعالم شد کیت بالنشت بازیگر و
تهیهکنندهاسترالیاییبرندهاسکاررئیسهیئتداورانبخشمسابقه
بینالمللهفتادوهفتمینجشنوارهونیزخواهدبود.اسامیفیلمهای
بخش رسمی  28ژوئیه ( 7مرداد) اعالم میشود.

بازگشایی سینماها از روزهای ابتدای تیرماه ۹۹ریسک بزرگی بود که صاحبان فیلمها و سازمان سینمایی
پذیرفتند و برای بقای سینما به آن تن دادند .شیوع کرونا قطعا یک واقعه تاریخی است .اتفاقی که ضربههای
بزرگی به نوع بشر زد .از خسارات جانی تا زیانهای بزرگ اقتصادی .تقریبا اکثر مشاغل ،مستقیم یا غیرمستقیم
با این بیماری فراگیر رودررو شدند و به خاطر شیوع آن خسارت دیدند .دسته مشاغل سینما از سازندگان
و تولیدکنندگان فیلم ،تا پخشکنندگان و سینماداران و کارکنان سالنهای سینما از اولین مشاغلی بودند
که طعم ضرر و زیان کرونا را درک کردند .ســالنهای ســینما در اغلب کشورها در همان روزهای ابتدایی
شــیوع کرونا چراغشان خاموش و تعطیل شدند .ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و پس از تایید اولین
نمونههای بیمار مبتال به بیماری کووید  ۱۹در کشور ،تمامی اجتماعات و فعالیتهای هنری از جمله سینما
در ابتدا برای یک هفته و پس از آن تا آخر سال ۹۸و در نهایت تا پایان بهار ۹۹تعطیل شدند .این تعطیلی
اجباری ۴ماهه با خسارتهای فراوانی برای قشرهای مختلف سینما همراه بود .از فیلمساز و تهیهکنندهای
که در تدارک نمایش فیلمش بود و ادامه فعالیتهایش به فروش و موفقیت فیلم قبلیاش بستگی داشت،
تا سینمادار و نیروهای شاغل در سالنهای سینما .هرچند سازمان سینمایی و وزارت ارشاد تالش کردند با
ایجاد طرحهای حمایتی و ارائه سوبسید ،به سالنهای سینمای خسارتدیده کمک کنند اما واقعیت این بود
که خسارت این تعطیلی ۴ماهه که اکران طالیی نوروز را هم شامل میشد خیلی بیشتر از طرحهای حمایتی
و سوبسیدهای دولتی بود ،آن هم در سالی که دولت با مشکالت اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بنابراین در ابتدای تابستان و با کاهش آمار مبتالیان به بیماری کووید ۱۹و بازگشت اغلب مشاغل به حالت
عادی و پس از اینکه تقریبا مشخص شد که این ویروس بنای ماندن دارد و قرار نیست به این زودی از جهان
دور شود ،سینماها هم با مجوز ستاد ملی کرونا و با شرط رعایت پروتکلهای بهداشتی مشخص شده ،کرکره
باال کشیدند و پذیرای عالقمندان به سینما شدند.
«شنای پروانه» و عبور از کمدی «خوب ،بد ،جلف»۲
از ابتدای تابستان و وقتی باالخره رایزنیهای سازمان سینمایی با صاحبان دو فیلم مطرح جشنواره سال گذشته
یعنی «شنای پروانه» و «خوب ،بد ،جلف ۲ارتش سری» به نتیجه رسید و رسول صدرعاملی و محسن چگینی
تصمیم به اکران فیلمشان در همین شرایط عجیب و متفاوت گرفتند ،روزهایی بود که شیوع کرونا تا حدودی
فروکش کرده بود اما هنوز کسی نمیتوانست پیشبینیای از اتفاقی که رخ خواهد داد داشته باشد .در شرایط
عادی شاید خوشبینترین مخاطب سینما هم به ذهنش نمیرسید که با مختصات سینمای ایران و مخاطبانش

و اقبال همیشگیشان به فیلمهای کمدی ،فیلم «شنای پروانه» که یک درام اجتماعی است و قصهاش در جنوب
شهر میگذرد بتواند «خوب ،بد ،جلف ۲ارتش سری» را با زوج کمدین نامآشنایش پشت سر بگذارد .این اتفاق اما
با تغییر شرایط سینما و مخاطبانش رخ داد و اولین آمارهای سازمان سینمایی از فروش فیلمها حکایت از پیشتازی
فیلم محمد کارت از فیلم پیمان قاسمخانی داشت .نکتهای که برخی از اهالی سینما برای آن دلیل جالبی را عنوان
میکنند .آنها بر این باورند که در روزهایی که مشخص نبود آیا ضمانت اجرایی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و
فاصلهگذاری اجتماعی در سالنهای سینما وجود دارد یا خیر ،این مخاطبان جدیتر سینما و عاشقان پرده نقرهای
بودند که این ریسک را پذیرفتند که در سالنهای سینما حاضر شوند و فیلم جدیتر «شنای پروانه» را تماشا
کنند.بنابراین در جدول فروش سینماها تا پایان روز شانزدهم تیرماه «شنای پروانه» با بیش از ۹۴هزار مخاطب و
فروش یکمیلیارد و ۶۵۸میلیون تومانی در رده اول« ،خوب ،بد ،جلف ۲ارتش سری» با حدود ۴۵هزار مخاطب
و ۷۸۳میلیون و ۳۶۳هزار تومان فروش در رده دوم و بقیه فیلمها به ترتیب «جهان با من برقص»« ،عطر داغ»،
«یادم تو را فراموش»« ،چهل و هفت» در ردههای بعدی قرار دارند .شرایط خاص این روزها باعث شده تا برخی از
فیلمها که تبلیغات چندانی هم ندارند حتی کمتر از هزار مخاطب در طول مدت اکران تابستانه خود تجربه کنند.
موضوعی که اگر درست آسیبشناسی نشود عالوه بر اینکه سودی برای سینمادار ندارد ،سالنهای سینما را با
خسارت بیشتری روبهرو خواهد کرد.
رعایتپروتکلهایبهداشتیشرطحیاتسینما
سینما به مخاطب زنده است؛ این جمله شاید این روزها بیش از هر زمان دیگری قابل درک باشد .مخاطبی که به
خاطر دیدن فیلم بر روی پرده نقرهای با تمام شروط رعایت پروتکلهای بهداشتی کنار میآید و به تماشای فیلم
مورد عالقهاش مینشیند .عالقمندانی که حتی در شرایط اپیدمی ویروس کرونا و ظرفیت ۵۰درصدی سالنهای
سینما یک فیلم را در سینماهای مختلف به سانس فوقالعاده میرسانند تا خستگی فیلمساز از تنش دربرود .با
توجه به اغلب تصاویری که در روزهای گذشته از سالنهای سینما مخابره شد ،به نظر میرسد سینماداران و
مخاطبان سینما با عالقه بسیاری مراقب رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند تا بار دیگر چراغ سالنهای سینما
خاموش نشود .هرچند در روزهای اخیر کرونا بار دیگر و با شدت بیشتری در شهرهای مختلف مشغول گسترش
است و وضعیت برخی از استانها در حالت هشدار قرار گرفته اما تا تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعطیلی
سالنهای سینما ،چراغ سینماها با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی و البته اضافه شدن
فیلمهای جدید به اکران سینماها روشن خواهد ماند.

دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد!

درباره200میلیارد تومان حق بیمه هنرمندان شفاف سازی کنید!

اوایــل فروردین امســال همان روزهایی کــه همه هنوز در
شــوک کرونا بودیم ،از سوی تشــکلهای هنری مانند خانه
سینما ،خانه تئاتر و دفتر موســیقی خبر رسید که صندوق
اعتباری هنر ،حق بیمه ســه ماه نخســت اعضــای خود را
پرداخت میکند .این خبر برای هنرمندان تحت پوشش این
صندوق و بویژه هنرمندان تئاتر که میدانســتند فعال خبری
از اجرای نمایش و کســب درآمد نیست ،مسرتبخش بود و
آنــان فکر کردند در وضعیتی که دچــار تنگناهای اقتصادی
بسیار شــدهاند ،دستکم برای مدتی کوتاه ،دغدغه پرداخت
حق بیمه خود را نخواهند داشت .اما این خبر خوش چندان
کمدردســر هم نبود و دیری نپایید کــه با برخی اگر و اماها
رو به رو شــد .تعدادی از هنرمندانی کــه از طریق صندوق
اعتباری هنری بیمه شده بودند ،برای محکمکاری و اطمینان
از اینکه بیمهشان قطع نمیشود ،به دفترهای سازمان تامین
اجتماعی مراجعه کردند اما در این دفترها به آنان اعالم شد
هنوز حق بیمهای برایشــان پرداخت نشــده است .به همین
دلیل بعضی از آنان ترجیح دادند شخصا حق بیمه را پرداخت
کنند تا بیمهشان قطع نشود.
اواخر فروردین ماه که این گونه موارد باال گرفت ،سید حسین
سیدزاده ،مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در گفتگویی با ما
توضیح داد که حق بیمه اعضای صندوق برای سه ماه نخست
امسال ،به عنوان یکی از موارد مندرج در بسته جامع حمایت
از هنرمندان از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای
جبران خســارتهای کرونا به هنرمندان ،پیشــنهاد شد .در
همین زمینه ما با وزارت رفاه مکاتبه کردیم و این وزارتخانه
هم موضوع را با بیمه تامین اجتماعی پیگیری کرد ولی هنوز
تامین اجتماعی پاســخی نداده است که امیدوارم زودتر این
مساله به نتیجه برســد .به اعتقاد او ،خانههای هنری خیلی
زود پیشدســتی و این موضوع را اطالعرســانی کرده بودند
که سبب شد در اعضایشان توقع ایجاد شود .سیدزاده تاکید
کرد که ماجرا در حال پیگیری اســت و مدتی بعد اعالم شد
مشــکل حل شده و کســانی که شــخصا حق بیمه سه ماه
نخست امســال را پرداختهاند ،فیشهای خود را ارایه دهند
تا برای حق بیمه ســه ماه بعدی لحاظ شود .اما مشکالت به
پایان نرســید .همچنان این موضــوع در برخی از دفترهای
بیمه تامین اجتماعی مسالهســاز بــود و گویی به آنها ابالغ
نشده بود .چندی پیش از سوی خانه تئاتر به اعضا اعالم شد
کــه حق بیمه اعضای صندوق تا پایان فروردین ماه پرداخت
شــده و بیمه اعضا برقرار اســت و بتدریج حق بیمه دو ماه
اردیبهشــت و خرداد نیز پرداخت خواهد شد.اما ظاهرا این
موضوع در تمام سیستمهای دفترهای تامین اجتماعی قابل

مشاهده نیست و همین مساله نگرانیهایی را برای برخی از
اعضای صندوق ایجاد کرده است .مدتی بعد از سوی صندوق
اعتباری هنر خبر رســید که بیمه تکمیلی اعضا نیز به مدت
سه ماه تمدید شده است .این خبر خوشحال کننده بود ولی
پرســشهایی هم برای اعضای صندوق ایجاد کرد .برخی از
اعضای خانه تئاتر و خانه سینما گفتهاند در مراجعه به مراکز
درمانی به آنها گفته شده دفترچهشان تمدید نشده است و
خودشــان باید به صورت آزاد ،تعرفهها را بپردازند و بعدا ما
بهالتفاوت مبلغ را از صندوق دریافت کنند.
امــا تاخیر در پرداخت مبلغ ما بهالتفــاوت ،از دیگر مواردی
اســت که اعضای صنــدوق بابــت آن گلهمند هســتند و
پرسششان این اســت که چه کسی در این زمینه تخلف یا
کوتاهی میکند .از آنجاکه سقف خدمات درمانی برای برخی
از اعضای صندوق پر شــده ،آنان نمیدانند در این ســه ماه
چگونه میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند .برای پیگیری
این مســایل و دریافت پاســخی برای این پرسشها با مدیر
صندوق اعتباری هنر تماس گرفتیم ولی با وجود وعده برای
پاســخگویی که طی چند روز گذشته داده شد ،تاکنون این
پیگیریها بینتیجه مانده است .به دنبال این وضعیت ،موارد
را بــا محمود رضا رحیمی  ،ســخنگوی خانــه تئاتر مطرح
کردیم توضیح داد :آنچه در این مدت موجب آشفتگی ذهن
هنرمندان شــد ،سخنان جسته گریختهای است که از سوی
افراد مختلف نقل شد.
بــه همین دلیل صالح بود که همه موارد از تریبون صندوق
اعتباری هنر اعالم شــود .او اضافه کرد :تاکنون بخشــی از
تعهدات صندوق انجام شــده است ولی به هر حال وضعیت
پیشبینی نشــدهای بود و صندوق اعتباری هنر هم شرایط
خاص خود را دارد و باید دید این پول چگونه باید جایگزین
شــود .طبیعتا صندوق باید این پول را از ارشاد دریافت و به

تامین اجتماعی پرداخت کند .ظاهرا این پول با قدری تاخیر
در اختیار تامین اجتماعی قرار داده شده است .رحیمی یکی
از مهمترین نــکات را در اجرای این طــرح ،آیین نامههای
اجرایی آن دانســت و خاطرنشــان کرد :اجرای این مصوبه
نیازمند آییننامههای اجرایی اســت ولی متاســفانه در این
فاصله مشکالتی پیش آمد و برخی از دوستان گمانهزنیهایی
کردند.
برخی فیش پرداخت حق بیمه را گرفتند و شخصا پرداخت
کردند و تعدادی هم دســت نگه داشتند و کاری نکردند ولی
قرار اســت پول تامین اجتماعی در سه قسط پرداخت شود
و تاکنــون تا پایان فروردین ماه پرداخت شــده اســت و دو
ماه اردیبهشــت و خرداد هم با فاصله پرداخت خواهد شــد.
سخنگوی هیات مدیره خانه تئاتر درباره مشکالتی که برای
بیمه تکمیلی اعضا به وجود آمده است ،توضیح داد :خانواده
تئاتر اســتفاده باالیی از بیمه تکمیلــی دارند .به طور مثال
آنالین نبودن این بیمه یکی از مشــکالت است .ضمن اینکه
بازپرداخــت هزینهها همواره دیر و زود دارد ولی ســوخت و
سوز ندارد .البته در این مورد خاص ،همواره دیر و دیر دارد!
رحیمــی تاکید کرد :در حال حاضر هم همان وضعیت قبلی
را در مورد بیمه تکمیلی داریم .در گذشته هم هزینهها با دو
ماه فاصله پرداخت میشد .حاال هم همین است اما از آنجاکه
متاســفانه نرخ خدمات پزشــکی و دارو و درمان خیلی باال
رفته ،بیمه تکمیلی ناچار است بخشی از تعهدات خود را کم
کند ولی میدانم که آقای ســید زاده مدیر صندوق اعتباری
هنر پیگیر حل این مشکالت هستند.
عضو هیات مدیره خانه تئاتر متذکر شــد :هرچند شــرایط
دشواری اســت ولی برای ما چیز زیادی تغییر نکرده است و
نسبت به قبل عقبتر نرفتهایم .ضمن اینکه میدانیم همواره
در تمام حوزهها ،نحوه اجرایی شــدن مصوبــات بزرگترین
مشکل و جزو نالههای همیشــگی ما بوده است .رحیمی در
پایان سخنانش افزود :هرچند بابت برخورداری از بیمه تامین
اجتماعی شــاکریم ولی متاسفانه بیمه ضعیفی است و بیمه
تکمیلی باید کمبودها را پوشش دهد و دوباره تاکید میکنم
که وضعیت ما نســبت بــه قبل تغییری نکرده اســت .این
وضعیت در حالی ایجاد شده است که پیشتر اعالم شده بود
دولت برای پرداخت حق بیمه هنرمندان مبلغ  ۲۰۰میلیارد
تومان اختصاص میدهد .طبق اطالعات معاونان وزیر ارشاد
خواســتار آن بودند که خود ،این موضوع را پیگیری کنند و
نه صندوق .درنهایت امــا هرچند از این  ۲۰۰میلیارد تومان
صحبت و طبیعتا در هنرمندان ایجاد توقع شــد ،این ماجرا
محقق نشد و هیچ حاصلی هم در بر نداشت.

روایت مخاطبان تئاتر از تجربه دیدن نمایش در دوران کرونا

با احساس مسئولیت وارد سالن شوید
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«تماشاخانههای خصوصی» در معرض تعطیلی؛

وعدههای بیعمل دولت!

بر اساس دستورالعملی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فعالیتهای فرهنگی
هنری از اول تیرماه با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی آغاز شده است و تاکنون چند نمایش در تماشاخانههای
دولتی و خصوصی تهران روی صحنه آمدهاند .در خصوص این بازگشایی هنرمندان نظرات موافق و مخالفی دارند؛
ی نشده دانستند و بعضی دیگر با این دستورالعمل موافق هستند و
برخی از آنها این اقدام را زودهنگام و کارشناس 
بر این باورند که درست است این امکان وجود ندارد که شرایط اجرایی فعالیتهای فرهنگی هنری همچون دوران
پیش از کرونا باشد اما تعطیلی تئاتر نیز راهکار منطقی نیست و باید تعریف تازهای به این منظور بیابیم .بر این
اساس تماشاخانهها کارشان را از ابتدای تیرماه آغاز کردند و هنرمندانی نمایشهای خود را از این تاریخ روی صحنه
آوردهاند .مدیران تماشاخانهها و هنرمندانی که آثارشان روی صحنه است ،مدعی هستند که فضای تئاتر با رعایت
کامل نکات بهداشتی که انجام میدهند ،مانند ضدعفونی مرتب سالن نمایش ،استفاده اجباری از ماسک حین
دیدن نمایش ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از  50درصد ظرفیت سالن تئاتر ،محیطی امن است که اگر
به درستی برای مخاطبان اعتمادسازی شود سالنهای تئاتر مخاطبان خود را خواهند داشت .اما به هر حال به دلیل
شرایط حاد موجود به دلیلی شیوع موج دوم کرونا در جامعه برخی از تماشاگران و مخاطبان ،ترس و واهمهای به
منظور حضور در سالنهای نمایشی دارند .در این گزارش بر آن شدیم تا نظرات مخاطبان تئاتر را جویا شویم که آیا
آنها در این شرایط حاضر به دیدن تئاتر هستند یا خیر؟
اطمینان دارم هیچ خطری مرا تهدید نخواهد کرد
یکی از مخاطبان تئاتر که  37سال سن دارد و فارغالتحصیل کارشناسی ادبیات است ،در اینباره عنوان کرد :هرگز
در این شرایط به منظور تماشای نمایش و فیلم به سالنها نخواهم رفت ،چراکه فضا بسته است و مطمئن هستم
پروتکلهای بهداشتی از سوی برخی از افراد و حتی مسئوالن به خوبی رعایت نخواهد شد .تماشاگر دیگری که او
نیز  37سال سن دارد و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است نگرانی دیگری دارد .او از رعایت نشدن
پروتکلهای بهداشتی از سوی دیگر تماشاگران ابراز نگرانی میکند و در این باره یادآور شد :پروتکلهای بهداشتی اعالم
شده از سوی مخاطبان رعایت نمیشود و از این رو به سالنهای تئاتر و سینما نخواهم رفت .یک بار که به منظور
تماشای فیلمی به سالن سینما رفتم ،شاهد آن بودم که برخی از افراد ماسک خود را در حین تماشای فیلم برداشتهاند
و بعضی حتی به خوردن تنقالت مشغول هستند .از مخاطبان تئاتر و سینما که بیشتر از قشر فرهنگی و هنری هستند
انتظار میرود که به نکات بهداشتی توجه بیشتری نشان دهند و مانند سایر افراد در محافل عمومی به دستورالعملها
بیتوجه نباشند؛ اما متاسفانه آنها نیز به این مسئله بیتوجهی داشتند .ضمن اینکه مواد ضدعفونی سالنهای سینما
و تئاتر باید از سوی دولت برای سالنهای سینما و تئاتر تامین شود ،اما این اتفاق نمیافتد و سالنداران خود مجبور به
تهیه این مواد هستند و بیشک برایشان بسیار هزینهبر خواهد بود و از این رو شاید از آن امتناع کنند .اما یک مخاطب
دیگر تئاتر نظری مخالف در این زمینه دارد .او که  31سال سن دارد و فارغالتحصیل کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی
است در این راستا گفت :تماشای تئاتر در این شرایط ایرادی ندارد ،چراکه هرشخص موظف است مسائل بهداشتی را
خود رعایت کند .من همواره از ماسک و موادضدعفونی که همیشه و در همه جا از آن استفاده میکنم به تماشای تئاتر
نیز خواهم نشست .مخاطب دیگری که  38سال سن دارد و فارغالتحصیل رشته نقاشی است درباره تماشای تئاتر در
این روزها اظهار کرد :در صورتیکه کار ارزشمندی روی صحنه آید حتماً به تماشای آن خواهم نشست ،ضمن اینکه
پیش از این نیز مخاطب آثار ارزشمند در تئاتر بودهام .البته مسائل و پروتکلهای بهداشتی را به صورت شخصی رعایت
میکنم و تهویه مناسب سالن را نیز مدنظر قرار میدهم .زمانیکه بسیاری از محافل غیرضروری بازگشایی شده است
چرا باید تئاتر و سینما تعطیل شود؟ یکی از تماشاگران که 34سال سن دارد و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مطالعات
فرهنگی است ،در این باره گفت :به زعم من در شرایط کنونی ،یکی از مهمترین مسئولیتها بر دوش نهادهای متولی
و قانونگذار ،کنترل تعارضات موجود است چرا که با از سرگیری فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شاهد آنیم که همه
روزه طیف وسیعی از مردم از طریق وسایل حمل و نقل شهری ،بدون رعایت فاصلهاجتماعی و پروتکلهای بهداشتی
در تردد هستند پس نمیتوان در چنین شرایطی تنها به موضوع تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری فکر کرد و دیگر
بخشهای آسیبزننده و مؤثر در تشدید بحران کرونا را نادیده گرفت .او همچنین افزود :از سویی دیگر در شرایط فعلی،
مردم به شدت نیازمند تجدید قوای روحی و روانی هستند که چه بسا تئاتر ،موسیقی و سینما در این مسیر به عنوان
ابزاری کلیدی عمل خواهند کرد .همچنین اقتصاد فرهنگ و هنر نیز در معرض تهدید است و با خاموش کردن چراغ
عرصههای فرهنگی و هنری ،آسیبی جبرانناپذیر به فعاالن این حوزهها وارد خواهد شد .تماشاگر دیگری که  42ساله
است و فارغالتحصیل رشته ارتباطات است در این خصوص گفت :در شرایطی که تمامی مشاغل فعال هستند چرا باید
تئاتر و سینما و مراکز فرهنگی هنری تعطیل باشند؟ آیا حضور در سالنهای تئاتر خطرناکتر از حضور در وسایل حمل
و نقل عمومی ،میادین و بازارها آن هم بدون استفاده از ماسک و رعایت مسائل بهداشتی است؟ پایان هفته گذشته در
همین شرایط جاده چالوس یک طرفه اعالم شده است و این مسئله به این معنی است که مردم از سفرهای سیاحتی
خود هم چشمپوشی نمیکنند! به شخصه با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به تماشای نمایشهای روی صحنه
خواهم نشست و اطمینان دارم هیچ خطری مرا تهدید نخواهد کرد.
دیدننمایشباکمتریناحتمالخطر
طبیعی اســت که برخی از مخاطبان تئاتر نســبت به حضور در سالنهای نمایشی نگران باشند و احساس خطر
کنند چراکه این شرایط پیش از این تجربه نشده است .در روزهای گذشته در گفتوگوهای مختلفی که با مدیران
تماشاخانهها و هنرمندانی که نمایشی روی صحنه دارند در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی داشتیم .قطبالدین
صادقی مدیر تماشاخانه شانو که اکنون میزبان نمایش «آکواریوم» در این تاالر نمایشی است در این باره گفت :تمامی
دستورالعملهای بهداشتی ابالغ شده ،از سوی تماشاخانه شانو و گروههای نمایشی رعایت میشود و از گروهها خواسته
شده تا نهایت احتیاط را پیش گیرند و فاصلهگذاری میان تماشاگران هم رعایت شده است .او تصریح کرد :به نظرم
نیاز به گذر زمان است و با گذشت زمان ذره ذره تئاتر به روند همیشگی خود بازخواهد گشت و افراد جامعه و همینطور
تماشاگران تئاتر ،میل به زندگی اجتماعی را به دست آورده و ارتباطات گسترده میشود؛ چراکه قرار نیست با هر اتفاقی
کل جامعه از بین برود .طاعون در اروپا ،نیمی از لندن را نابود کرد اما مردم دوباره به کار ،زندگی و فرهنگ بازگشتند.
چنین اتفاقاتی برای نخستین بار رخ نداده و آخرین دفعه هم نخواهد بود ،اما این اتفاق برای ما تازه است و پیش از این با
چنین پدیدهای روبرو نشده بودیم .میکائیل شهرستانی نویسنده و کارگردان تئاتر که اکنون نمایش «آگوست در اوسیج
کانتی» را در خانه نمایش مهرگان به صحنه دارد ،نیز در این خصوص گفت :سالن اصلی خانه نمایش مهرگان حدود
 100نفر ظرفیت دارد که ما اکنون به دلیل رعایت دستورالعملهای بهداشتی  50صندلی برای مخاطبان در اختیار
داریم .متاسفانه مخاطبان با وجود رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی از سوی تماشاخانه و گروه نمایش هنوز ترس
و دلهره بابت حضور در سالنهای نمایشی را دارند .در صورتیکه نسبت به امنیت و رعایت اصول بهداشتی اطمینان
کامل را نداشتم هرگز جان و سالمتی مخاطبان و همکارانم را به خطر نمیانداختم چراکه من نیز نگران سالمتی آنها
هستم .در هر اجرا در میان مخاطبان مینشینم و در صورتیکه تماشاگری ماسک خود را در حین اجرا بردارد ،دوستانه
به او تذکر میدهم .حتی به ما اعتراض شده بود که چرا اجازه ندادیم اعضای یک خانواده در کنار هم بنشینند و میان
آنها یک صندلی فاصله گذاشتیم اما من معتقدم که تمامی پروتکلهای بهداشتی باید به صورت کامل اجرا شود .این
روزها تئاتر مولوی با سه نمایش «پنهان خانه پنج در»« ،ابر شلوار پوش» و «و همیشه پاییز» بازگشایی شده است و
امیرحسین حریری مدیر این تماشاخانه عنوان کرد :عالوه بر پروتکلهای بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و ستاد
ملی مبارزه با کرونا به مراکز و سازمانهای فرهنگی هنری اعالم شده ،مشاورههایی با مرکز بهداشت دانشگاه تهران
داشتهایم و یک سری دستورالعملهای جزئی و تکمیلی در ارتباط با مسائل ضدعفونی ،از سوی این مرکز نیز به ما اعالم
شده است که به صورت روزانه اجرا و نظارت میشود .براین اساس حضور هنرمندان ،مخاطبان و همکاران مجموعه
با رعایت کلیه دستورالعملها با کمترین احتمال خطر همراه است .او با بیان اینکه کل مجموعه تئاتر مولوی روزانه
سه بار ضدعفونی میشود ،عنوان کرد :اجبار استفاده از ماسک در تئاتر مولوی برای هنرمندان ،مخاطبان و همکاران
به شدت وجود دارد .مضاف بر آن در بازسازی انجام شده ،فضای وسیعی به پشت صحنه این مجموعه اختصاص داده

شده که فضا برای حضور هر تعداد عوامل کافی و کام ً
ال استاندارد است .عالوه بر آن فرایندی برای مخاطبان تئاتر مولوی
طراحی شده تا تماس فیزیکی با اشیا داخلی نداشته باشند و فاصلهگذاری اجتماعی در این مکان کام ً
ال مورد توجه قرار
گرفته و رعایت شده است .سالن اصلی این مجموعه که میزبان دو نمایش است با توجه به نوع اجرا و چیدمان صحنه،
به دو قسمت تقسیم شده و به هر نمایش  80صندلی اختصاص یافته که به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی و
فاصلهگذاری هر نمایش 40صندلی در اختیار دارند .سالن کوچک تئاتر مولوی نیز مجموعاً 60صندلی دارد که اکنون
براساس  50درصد ظرفیت سالن 30 ،صندلی آن قابل استفاده است.
تعهد،مسئولیت،اخالقوانسانیت
اما بهتر پس از بررسی نظرات مخاطبان تئاتر ،مدیران تماشاخانهها و هنرمندان ،نگاهی داشته باشیم به تجربیاتی که
تماشاگران تئاتر در این روزها داشتهاند .تاالر سایه تئاتر شهر از دهم تیرماه میزبان تماشاگران با اجرای نمایش «یه گاز
کوچولو» شده است .این مجموعه با حمایت موسسه مطبوعاتی «جام جم» و همکاری شرکت «پاک لوازم» دو تونل
ضدعفونی و دستگاه تبسنج حرارتی نیز در مبادی ورودی اصلی مجموعه تئاترشهر و همچنین ورودی تاالرهای سایه
و چهارسو نصب شده تا تماشاگران و تمامی مراجعهکنندگان اعم از کارکنان و هنرمندان پس انجام عملیات ضدعفونی
و تست تبسنجی در مجموعه حضور پیدا کنند .اجرای این اثر نمایشی در شرایطی میزبان مخاطبان شد که سعید
اسدی مدیریت مجموعه تئاتر شهرچندی پیش شیوهنامه بهداشتی چند صفحهای را پیرو دستورالعمل ابالغی وزارت
فرهنگ و ارشاد و اطالعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا منتشر کرد و هرگونه اجرای عمومی آثار نمایشی در این مجموعه با
حضور تماشاگران و هنرمندان را منوط به اجرای دقیق این شیوهنامه دانست .یکی از مخاطبان تئاتر پس از تماشای این
نمایشگفت :تمامی مخاطبان ملزمبه استفاده از ماسکو دستکشبودندوعوامل مجموعه تئاترشهربههرشخصیهم
که ماسک نداشت ،ماسکی میدادند .فاصله میان تماشاگران به صورت یکی در میان رعایت شده بود .در مجموع سالن
نمایش فضای عجیب و غریبی داشت و به هر حال تماشای نمایش با این شکل و فضا تجربه تازهای است.
مخاطب دیگری پس از تماشای نمایش «یک گاز کوچولو» عنوان کرد :در این دوران کرونا هرچند سخت اما تصمیم
شجاعانهای بود برای ما تماشاگران و هنرمندان .نمایش خوبی بود و من هم دوست داشتم .فضای سرزنده و پرشوری
داشــت ،هر چند که کاراکترها در داستان نمایش به ســمت مردن پیش میرفتند اما در کل بعد از مدتها لذت
بردم ».خانمی که از مخاطبان همیشگی تئاتر است و دانشجوی رشته زبان روسی است ،پس از تماشای نمایش «ابر
شلوارپوش» در تاالر مولوی در این خصوص عنوان کرد :اولین نمایشی است که بعد از دوران قرنطینه دیدم .معتقدم
خود ما هستیم که باید پروتکلها را رعایت کنیم و هرجایی که هستیم ،ماسک بزنیم تا بلکه هرچه زودتر از شر این
ویروس خالص شویم.او درباره انتخاب این نمایش نیز گفت« :ابر شلوارپوش» ،یک مونولوگ است که از آن تعریف
شنیدم و آن را انتخاب کردم .به طور کلی از برگشتن به سالن تئاتر با دیدن این نمایش خوشحالم.
آقایی نیز پس از تماشــای نمایش «پنهان خانه پنج در» در همین ســالن عنوان کرد :دوست داشتم بعد از اجرا
حضوری به گروه خســته نباشید بگویم ،اما انقدر این ماسک در طول نمایش کالفهام کرده بود که فقط از سالن
بیرون زدم .تماشــاخانه ســنگلج نیز این روزها با نمایش «کابوسهای مرد مشکوک» اولین اجرای خود را پس از
تعطیلی چهارماهه سالنهای نمایش ،با انجام تمام تمهیدات الزم جهت حفظ اصل فاصلهگذاری اجتماعی و اجرای
پروتکلهای بهداشتی برای پرسنل تماشاخانه ،تماشاگران و گروه نمایشی روی صحنه برد .استفاده از روکش یکبار
مصرف برای صندلیها ،تبسنجی از تماشاگران در بدو ورود ،ضدعفونی کردن بخشهای مختلف تماشاخانه در قبل
و پس از نمایش ،الزام استفاده از ماسک و ...از جمله این اقدامات است .همچنین روی صندلیهایی که به منظور حفظ
فاصله میان تماشاگران ،به فروش نمیرسد ،عکسهایی از هنرمندان تئاتر قرار داده شده تا هم اصل فاصلهگذاری
اجتماعی رعایت شود و هم حضور معنوی آن عزیزان ،حس خالی بودن نصف ظرفیت سالن را کمرنگ کند .آقایی
پس از تماشای نمایش «کابوسهای مرد مشکوک» در تماشاخانه سنگلج نظر خود را درباره رعایت پروتکلهای
بهداشتی در این سالن نمایشی اینگونه عنوان کرد :پس از مدتها تعطیلی مراکز فرهنگی با شوق و ذوق فراوان در
میان انتخابهای بسیار محدود به دیدن نمایش «کابوسهای مرد مشکوک» رفتم .در ابتدا از تمامی عوامل اجرایی
تماشاخانه سنگلج تشکر و قدردانی میکنم که با وجود استقبال کم مردم (که کام ً
ال درست و عقالنی است) از تمام
امکانات موجود استفاده کرده و با احترام فراوان تمامی پروتکلهای بهداشتی را به عالیترین شکل ممکن اجرا کردند.
همچنین خانمی پس از تماشای این نمایش نظر خود را اینگونه عنوان کرد :در سالن فاصلهگذاری و پروتکلها رعایت
شده بود و بازیگران هم تعدادی ماسک به چانه داشتن و بقیه نداشتند .در انتها وقتی که ما همچنان منتظر ادامه
نمایش بودیم ،خانمی که بعدا حدس زدیم که کارگردان است آمد و خیلی با عجله و تند و نامفهوم اعالم کرد که
بازیگران به علت رعایت پروتکلها برای تشکر روی صحنه نمیآیند .اما هنگام خروج هم بازیگرها و نوازندهها با همان
لباسها جلوی سالن سوار ماشینهایشان شدند و رفتند .بعد  5ماه پیش قدم شدن برای شروع تئاترها آفرین دارد .اما
برخی از مخاطبان تئاتر نیز در این روزها پس از دیدن نمایشهای روی صحنه نظرات خود را در فضای مجازی و یا
سایتهای فروش بلیت نمایشها با سایرین به اشتراک گذاشتهاند« .است» و «یازده جریحه روح» دو نمایشی هستند
که در تئاتر مستقل روی صحنه میروند .کاربری که به تماشای نمایش «است» در تئاتر مستقل تهران نشسته بر
روی دیوار سایت تیوال اینگونه نوشت« :با سالم و عرض ادب .خدا لعنت کند این ویروس کووید  ۱۹را .این سالن
حیف بود ،روز آخر هفته یک ششم پر شود .خیلی واضح بود که بازیگران خسته هستند از وقف ه  ۴ماهه .کال کار
خوبی بود دوست داشتم ،خسته نباشید به کل گروه .یه انتقاد دارم موقع رورانس چرا عوامل کامال برای خداحافظی
روی صحنه نمیآیند؟ این موضوع کمی بیاحترامیست مخصوصا که کارگردان هم حتی نیاید .بامید کارهای بعدی.
تماشاخانه «سیمرغ» نیز در این روزها میزبان نمایش «پسر» است و کاربری که به تماشای این نمایش نشسته در
بخشی از یادداشت خود درباره آن نوشته است« :این بار با همه بارهای قبلی فرق داشت؛ سالن خالی خالی بود بجز
من و نمایشگر؛ من که در تمام طول نمایش داشتم به این سوال فکر میکردم که واقعا چه چیزی عوامل را بر آن
میدارد که تنها بخاطر دو نفر ،یک اجرا را به روی صحنه ببرند؟ تعهد؟ مسئولیت؟ رودربایستی؟ اخالق؟ انسانیت؟»
کاربر دیگری پس از تماشای نمایش «پسر» نوشته است :مردم اکثرا ً ماسک داشتند .سالن البی کوچکی دارد ولی
حیاط بزرگ است و اکثرا در حیاط بودند .قرار بود بلیت چاپی نباشد اما از همه خواستند بلیتشان را چاپ کنند.
مسئول گیشه جزء معدود افرادی بود که نه ماسک داشت نه دستکش .آبمیوه و شیرینی و دستکش یکبار مصرف
هم تو البی بود ولی کسی سمتش نرفت .تهویه سالن نسبتا خوب بود ولی صندلیهاش خیلی بد بود .نیمکت خشک
چوبی .به نظرم اگر فاصلهگذاری هم نبود به سختی چهار نفر میتوانستند کنار هم بر روی صندلیها بنشینند .موقع
ورود به سالن هم به هر کسی که ماسک نداشت ماسک میدادند .سالن هم پر نبود و تقریبا یک سومش خالی بود.
کاربری نیز در سایت تیوال یادداشتی را با این مضمون منتشر کرده است« :با درود .گشایش و جریان دوباره تئاتر بعد
اتفاق خوب و حتی الزمیست .با این نکته که تمام افراد مرتبط از تماشاگران تا پرسنل سالنها و گروه
از  4ماه وقفه؛ ِ
اجرایی ،بدون سهلانگاری ،ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی باشند .قابل ذکرست شناخت و آگاهی از راههای
انتقال ویروس کووید  ،19مشخص و تا حدود زیادی با رعایت فردی ،قابل پیشگیریست ،بنابراین ایجاد فضای رعب
و بزرگنمایی خطرات آن ،بیش از آنکه مخاطرات تئاتر باشد ،موید بیمسئولیتی افرادی ،چه مخاطب و چه سالنداران
است که بدون توجه به رعایت موارد بهداشتی ،بخواهند در سالنها حاضر باشند و سالمت دیگران را به خطر بیندازند.
الزام به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی چه در سالن و محوطه انتظار (بدون تجمع دوستان و همراهان) ،استفاده از
ماسک در تمام مدت حضور در سالنهای تئاتر و حتی پس از خاموشی و اجرا ،ضدعفونی سالن با دقت و برای هر
سانس ،نکاتیست که به حیات و ادامه نبض تئاتر با کمترین خطر ممکن و احساس امنیت برای دیگر تماشاگران
منجر خواهد شــد .امیدکه چنین باشــد ».در این گزارش مروری بر نظرات تعدادی از مخاطبان تئاتر ،هنرمندان
و مدیران سالنهای نمایشی درباره بازگشایی تماشاخانهها داشتیم و آنچه مسلم است این است که پروتکلهای
بهداشتی از سوی سالنهای نمایشی و گروهها به جد رعایت میشود اما سوی دیگر این ماجرا مخاطبان هستند .در
صورتیکه مخاطبان همگی در سالن نمایش از ماسک استفاده کنند ،طبق آمار احتمال ابتال به این بیماری را به یک
و نیم درصد خواهد رسید و قطعاً سالنهای تئاتر کمخطرتر از بسیاری از مکانهای شهری هستند.

رئیس انجمن صنفی تماشاخانههای خصوصی ایران تأکید کرد در
شــرایط فعلی بحران کرونا که هیچ حمایتی از این تماشاخانهها
صورت نگرفته بــه احتمال زیاد بخش اعظمی از این ســالنها
ناچار به تعطیلی هســتند .شاهین چگینی رئیس انجمن صنفی
تماشــاخانههای خصوصی ایران درباره وضعیت فعلی تماشاخانه
خصوصی و روند فعالیت آنها با توجه به شرایط کرونایی موجود
و نبود حمایت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :قبل
از بازگشایی سالنها من در مصاحبهای گفتم که در شرایط فعلی
باز شدن با باز نشدن تماشاخانههای خصوصی هیچ فرقی نمیکند.
دوســتان موضوع را به این ســمت برده بودنــد که پروتکلهای
بهداشــتی رعایت و ظرفیت ســالنها نصف شــود ،در حالی که
موضوع برای ما این نیست .وی متذکر شد :ما پروتکلها را رعایت
میکنیم ولی وضعیت اص ً
ال مناســب نیست .در حال حاضر تمام
تماشاخانهها بدهکاری سنگین دارند .ضمن اینکه فعالیت سالنها
با نصف ظرفیت مناسبات جدیدی میان تماشاخانههای خصوصی
و گروهها ایجاد میکند و آیا گروهها با توجه به هزینهای که برای
تولید اثرشان صرف میکنند راضی هستند که با مناسبات جدید و
ظرفیت  ۵۰درصد وارد تعامل شوند؟
در نبود حمایت ،فقط ضررها بیشتر میشود
مدیر تماشاخانه خصوصی مشایخی اظهار کرد :وقتی تماشاخانهای
فعالیت خود را از سر میگیرد مالکان و طلبکاران درخواست طلب
خود را میکنند و این امر باعث میشود تا گرفتاری تماشاخانهها
بیشتر شود .وقتی حمایت مالی از تماشاخانهها وجود نداشته باشد
ضرر نیز بیشتر میشود .یک هفته است که سالنها باز شدهاند ولی
باالی  ۷۰درصد سالنها با گروهها به توافق اجرایی نرسیدهاند و در
آن معدودی هم که میزبان نمایشها هستند ،شرایط اجرا مطلوب
نیست و تماشــاگر به راحتی در سالنها حضور پیدا نمیکند و
گروههــا کجدارومریز به کار خود ادامه میدهندچگینی در ادامه
ســخنان خود یادآور شد :یک هفته است که سالنها باز شدهاند
ولی باالی  ۷۰درصد سالنها با گروهها به توافق اجرایی نرسیدهاند
و در آن معدودی هم که میزبان نمایشها هســتند ،شرایط اجرا
مطلوب نیست و تماشاگر به راحتی در سالنها حضور پیدا نمیکند
و گروهها کجدارومریز به کار خود ادامه میدهند و اگر این روند
ادامه پیدا کند دچار بحران میشــویم .وی درباره اینکه انجمن
صنفی تماشاخانههای خصوصی ایران و مدیران تماشاخانههای
خصوصی در این شــرایط چه راهــکاری را مدنظر قرار خواهند
داد ،بیان کرد :با دوستان تماشاخانهها و انجمن صنفی صحبت
کردیم تا جلسهای برگزار کنیم که اگر شرایط و وضعیت به همین
منوال باشد خودمان تصمیم به تعطیلی تماشاخانههای خصوصی
بگیریم زیــرا روز به روز به ضرر خودمان اضافه میکنیم ،کمکی
نیز به تئاتر نمیکنیم و گروهها را هم در شرایط سختتری قرار
میدهیم .این مدیر تماشاخانه خصوصی افزود :نیاز هست که اقدام
جدی ،عاجل و سریعی در این زمینه و کمک به تماشاخانههای
خصوصی صورت گیرد.
وعدههایی که هنوز عملیاتی نشده است
چگینی تأکید کرد :هیچ گونه کمکی حتی در خصوص اینکه مواد
ضدعفونیکننده در اختیار تماشــاخانههای خصوصی قرار گیرد،
انجام نشــده اســت .این کمترین توقع ما از دولت است که عالوه
بر تمام نامهنگاریهای انجامشــده و حتی ارائه میزان دقیق مواد
ضدعفونیکننــده موردنیاز و حتی قیمت این مواد در بازار به اداره
کل هنرهای نمایشی ،هنوز عملیاتی نشده است .وی تصریح کرد:
نمیدانــم دولت در این وضعیت برای تئاتر چه برنامهای دارند .اگر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرکل هنرهای نمایشی در حالت
قرنطینه در منزل به ســر ببرند هیچ اتفاق خاصی برای تئاتر رخ
نمیدهد زیرا بود و نبودشان در شرایط فعلی تأثیری ندارد! ما که با
شرایط سخت خودمان دست به گریبانیم و پیش میرویم .اگر قرار
بر این باشــد که اداره کل هنرهای نمایشی فقط نظارت و بازبینی
انجام دهد که باز هم نیازی نیست زیرا خودمان تمام موارد نظارتی را
موردتوجه قرار میدهیم .اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرکل
هنرهای نمایشی در حالت قرنطینه در منزل به سر ببرند هیچ اتفاق
خاصی برای تئاتر رخ نمیدهد زیرا بود و نبودشان در شرایط فعلی
تأثیری ندارد! ما که با شرایط سخت خودمان دست به گریبانیم و
پیش میرویمرئیس انجمن صنفی تماشاخانههای خصوصی ایران با
طرح این پرسش که چقدر باید وعده بشنویم و انجام نشود و چقدر
باید روی این وعدهها برنامهریزی کنیم و محقق نشوند؟ متذکر شد:
این یک آسیب است .ما  ۱۶تماشاخانه خصوصی هستیم ،اگر دولت
از پس حل مشکالت این قسمت کوچک بر نمیآید چه برسد به
بخشهــای بزرگتر .چگینی با تأکید بر اینکه باید از طرف صنف
تصمیمی بگیریم که این وضعیت را حل کنیم زیرا قصد ما اعتراض
سیاسی نیست بلکه به عنوان نهادی اقتصادی به دنبال بهبود شرایط
معیشتی خود و بالطبع دیگرانی که با ما در ارتباط هستند ،هستیم،
تصریح کرد :متأسفانه این توقع به حق ما مدام به بن بست خورده
است و کسی پاسخگو نیست .بدون دادن وعده به ما راحت بگویند
که قادر به ارائه این عدد کمی که به عنوان حمایت خواســتهایم
نیستند تا ما بدانیم که کارمان را تعطیل کنیم .وی در پایان سخنان
خود یادآور شد :اگر مدیریت و ارادهای برای حل این مشکل وجود
داشته باشد ،وضعیت بهبود پیدا میکند ولی چون دغدغه و مدیریت
در این خصوص وجود ندارد وضعیت تماشــاخانههای خصوصی
البهالی هزاران مشکل دیگر گم شدهایم و این روند به بخش بزرگی
از جامعه هنری و تئاتر ایران آسیب میزند.
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معرفی ۳۰هزار فعال صنایعدستی
برای ثبتنام در سامانه کارا برای
دریافت تسهیالت ۱۲درصدی

مدیرکل دفتر آمــوزش و حمایت از تولید صنایعدســتی وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی از شناسایی و معرفی
 ۳۰هزار فعال این حوزه برای ثبت نام در ســامانه کارا بهمنظور در
یافت تسهیالت ۱۲درصدی خبر داد .فرهاد غالمعلی فالح (مدیرکل
دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی) تصریح کرد :هم زمان با شیوع ویروس
کرونا و با توجه به آسیب این ویروس به فعاالن حوزه صنایعدستی،
موضوع حمایت از هنرمندان ،صنعتگران ،فروشــندگان در دستور
کار معاونت صنایعدســتی وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستیقرارگرفت.اوافزود:درهمینخصوصاقداماتمختلفی
بهمنظور حمایت از هنرمندان صنایعدستی انجام شد که یکی از آنها
شناسایی ۳۰هزار هنرمند و فعال صنایعدستی و تجمیع اطالعات
آنها برای معرفی به جهت دریافت تسهیالت ۱۲درصدی از سامانه
کارا بوده است .فالح با قدردانی از حمایتها و همکاریهای وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در این خصوص ،اضافه کرد :امیدواریم با
همکاریهای دستگاههای مختلف از جمله وزارت کار روند پرداخت
این تسهیالت تسریع شــود و شاهد اختصاص تسهیالت به تمام
این  ۳۰هزار نفر باشــیم .مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید
صنایعدستیوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی،ادامه
داد :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،مبلغ تسهیالت به ازای هر
نفر ۱۲۰میلیون ریال است که البته مقرر شده است ،به افرادی که
فاقد بیمه نیستند نیز هر کدام تا سقف ۶۰میلیون ریال تسهیالت
پرداخت شود  .او در ادامه گفت۳۰ :هزار هنرمندی که شناسایی و
معرفی شدهاند ،دارای پروانه فعالیت انفرادی و یا گروهی هستند و
تعدادی نیز فعاالن حوزه فروش هستند .فالح خاطرنشان کرد :این
تسهیالت به شرطی به کارگاههای صنایعدستی پرداخت میشود که
در دوران شیوع کرونا ،نیروهای خود را اخراج نکرده باشند.

کانون جهانگردی به حمایت از
قهرمانان و پیشکسوتان ورزش آمد

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران و صندوق
اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش با هدف توسعه
حوزههای گردشگری و اتومبیلرانی کشور ،تفاهمنامه همکاری امضا
کردند .بهگزارش روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی،
این تفاهمنامه که تا تیرماه ســال  ۱۴۰۰معتبر خواهد بود ،توسط
حسیناربابیمدیرعاملکانونجهانگردیواتومبیلرانیومصطفی
ابطحی مدیرعامل و نائب رئیس هیئتمدیره و جواد موسوی رئیس
هیئتمدیرهصندوقاعتباریحمایتازقهرمانانوپیشکسوتانورزش
کشور به امضا رسید .همکاری طرفها در راستای توسعه فعالیتهای
گردشگری ،رالی و ســافاری ،امداد خودرو و مشارکت برای برپایی
و اجرای نمایشگاهها ،جشنوارهها و رویدادهای آموزشی ،فرهنگی،
گردشگری داخلی و خارجی و تعامل در سایر زمینههای مشترک
از جمله موضوعات این تفاهمنامه اســت .بر اساس این تفاهمنامه،
طرفها در برگزاری دورههای آموزش تخصصی در حوزههای مرتبط
با موضوع تفاهمنامه ،اجرای رالیتورها ،سایر تورهای سافاری برگزاری
نمایشگاهها ،جشنوارهها ،بزرگداشتها و سایر رویدادهای مرتبط ،با
یکدیگر همکاری و مشارکت خواهند داشت.

بیشتر مبتالیان جدید به کرونا
در یونان گردشگر هستند

یونان روز دوشــنبه پس از هفتهها ،نخســتین موارد ابتال به
ویروس «کووید »۱۹-درحالی به ثبت رساند که اغلب موارد
جدید ابتال را گردشگران در برگرفتند .از میان  ۴۳مورد جدید
مبتال به ویروس کرونا در یونان ۳۶ ،نفر گردشگر هستند۲۰ .
نفر از گردشــگران مبتال از صربستان به یونان سفر کردهاند
و  ۱۶گردشــگر دیگر از کشــورهای مختلف به یونان ســفر
کردهاند .بر اســاس برآوردهای رسانههای داخلی این کشور،
از زمان آغاز مجدد فعالیت گردشــگری یونان ،بیش از ۱۰۰
هزار نفر از مرز یونان -بلغارســتان وارد این کشور شدهاند .با
افزایش ناگهانی شمار مبتالیان به ویروس «کووید  »۱۹-در
یونان ،روز دوشــنبه این کشور مرزهای خود را به طور موقت
به روی شهروندان صربستان بست .در صربستان ،در مجموع
 ۱۶۱۳۱مــورد ابتال به ویروس کرونــا و  ۳۱۱مورد مرگ در
اثر ابتال به این ویروس گزارش شــده اســت .با وجود تمایل
ترکیه برای پذیرش گردشــگران صربســتانی  ،روز یکشنبه،
 ۲۹۳مســافر صربستانی توسط دو هواپیمای مختلف به شهر
«آنتالیا» سفر کردند.

مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی بسته است!

معاون گردشگری با تشریح رویکرد این معاونت درخصوص فعالیت در حوزه گردشگران خارجی،
گفت :درحال حاضر مرزهای ایران به روی گردشــگران بینالمللی بســته اســت .ولی تیموری
(معاون گردشــگری وزارتخانه میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی) با اشاره به شرایط
موجود که به واســطه شــیوع ویروس کرونا در ســطح جهانی بوجود آمده است ،گفت :میتوان
گفــت ویروس کرونا همچنان در ســطح جهانی وجود دارد و نیازمند انجام موارد بهداشــتی و
پروتکلهایی اســت که دائم به آن تاکید میشود .او ادامه داد :درحال حاضر مرزهای ما به روی
گردشگران بینالمللی بسته است و چند ماه است که گردشگر به معنای تخصصی آن وارد کشور
نمیشــود .درواقع میتوان گفت در بعد گردشــگری بینالمللی هنوز وارد نشدیم و مرزها برای
ورود و خروج بسته است .درحال حاضر درصدد بررسی فرآیند پروتکل ورود گردشگران خارجی
به کشور هستیم که جلســات آن با حضور معاونین دستگاههای مختلف ازجمله وزارت خارجه،
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت راه و شهرسازی ،سازمان توسعه تجارت ایران
و وزارت اطالعات برگزار میشــود .نباید فراموش کرد که فقط بحث بازگشایی مرز مطرح نیست
بلکه مسائل و موضوعات دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد مانند اینکه گردشگران با چه فرآیندی
وارد کشــور شــوند یا آنکه اگر یک کشور با گردشگران ایرانی برخورد خاصی داشت ما چگونه با
گردشــگران آن کشور برخورد کنیم و مســائل سیاسی و بینالمللی را مدنظر قرار دهیم تا شان
گردشــگر ایرانی حفظ شــود و ...فرآیند آشناســازی و برگزاری فم تورها کار موردی و مقطعی
نیست .تورهای آشناسازی در قالب تورهای کم تعداد و با نظارت دقیق برگزار میشوند و متوقف
نخواهند شــد .اکنون در شــرایط کرونا با برگزاری این فم تورها عــاوه بر اجرایی کردن هدف
آشناســازی و معرفی ،میتوان ماموریت ویژهای برای معرفی ایران به عنوان کشوری امن تعریف
کرد و اعتمادسازی جهانی را محقق سازد .نباید برای آشناسازی و معرفی هیچ محدودیتی قائل
شد .تیموری خاطرنشــان کرد :اقداماتی نظیر گرفتن تســت  PCRدر فرودگاهها ،تبسنجی،
دریافت گواهی سالمت ،حمایت از گردشگرانی که در مقصد دچار بیماری کووید ۱۹ -میشوند،
در نظر گرفتن محیط قرنطینه و ...بخشی از اقدامات اشاره شده در پروتکلهای اطالعرسانی شده
از کشورهای مختلف است .حتا باید هزینهها و فرآیندی در نظر گرفته شود که اگر یک گردشگر
سالم به ایران سفر کرد و در اینجا به کرونا مبتال شد ،در نظر گرفته شود .در کل مسائل متعددی
در این خصوص مطرح اســت که تمام دستگاههای مرتبط باید دراین خصوص مشارکت داشته
باشند .درحال حاضر نیز پیشنویسهای اولیه این مهم آماده شده و طی چند جلسه آینده نهایی
و در ســتاد کرونا به تصویب نهایی خواهد رســید .او درخصوص برگزار تورهای آشناسازی برای
فعاالن رســانهای و گردشگری کشــورهای خارجی که چندی پیش خبر آن اعالم شد نیز گفت:
فرآیند آشناسازی کار موردی و مقطعی نیست .ما میدانیم که در ابعاد اطالع رسانی خارجی به
این مهم نیاز داریم و ازجمله چالشهای اساسی صنعت گردشگری ایران به حساب میآید چراکه
تصویر غیرواقعی از ایران در اذهان جهانیان وجود دارد .از این رو باید از هر فرصتی برای معرفی
ایران و واقعیتهای موجود به گردشگران دنیا استفاده کنیم .اینکه بگوییم اکنون برای برگزاری
تورهای آشناسازی تعطیل هستیم؟ پاسخ منفی است چراکه تورهای آشناسازی در قالب تورهای
کم تعداد و با نظارت دقیق برگزار میشــوند .اکنون در شرایط کرونا میتوان با برگزاری این فم

تورها عالوه بر اجرایی کردن هدف آشناســازی و معرفی ،ماموریت ویژهای برای معرفی ایران به
عنوان کشوری امن تعریف و اعتمادسازی جهانی را محقق سازد .نباید برای آشناسازی و معرفی
هیچ محدودیتی قائل شــد .معاون گردشگری در پاســخ به سوالی مبنی برآنکه در سال گذشته
هزینههــای هنگفتی صرف تبلیغات و برگزاری جلســات  B۲Bبا فعاالن گردشــگری برخی از
کشورهای بازار هدف ایران انجام شد ،درحال حاضر و در شرایط شیوع ویروس کرونا آیا بازارهای
هدف گردشگری ایران تغییر خواهد کرد ،گفت :سیاستهای معاونت گردشگری فردمحور نیست
و در ابتدای هر ســال با مدیران بخشهای مختلف نشستهایی برگزار و تصمیمات جمعی یک
سال اخذ میشود .در این میان با توجه به شیوع ویروس کرونا شاهد تغییراتی در عرصه بازاریابی
و تبلیغات گردشــگری هســتیم و در برنامههای گردشگری سال  ۹۹با رویکرد کرونا بسته شده
اســت .او تصریح کرد :نباید فراموش کرد که فاکتورهای سفر در دوران کرونا و پساکرونا با قبل
از آن تفاوت دارد و ســازمان جهانی گردشگری به این مهم تاکید دارد .شاهد تغییرات متعددی
در حوزه ســفر هســتیم و قطعا در بازار هدف گردشگری ایران نیز تغییراتی ایجاد میشود .دائم
کشــورها را به لحاظ شیوع ویروس کرونا رصد میکنیم و بازارهای هدف به صورت مقطعی و بر
این اساس در اولویت قرار میگیرند .به گفته تیموری ،باتوجه به رصد دائمی کشورها در شرایط
کرونا قطعا بازه زمانی انتخاب بازارهای ســفر کوتاهتر خواهد شد ضمن آنکه نظر سایر دستگاهها
نیز در این حوزه دخیل خواهد بود .درواقع درحال برای قرار گرفتن کشورها در لیست بازارهای
هدف جدید باید تمام شــاخصها مجدد در نظر گرفته شود و مالحظات مربوط به بیماری کرونا
که میتواند مقطعی باشــد ،باید در نظر گرفته شود .پروتکلی که در نظر گرفته میشود میتواند
این مسائل را حل کند.

برنامهریزی برای اعطای تسهیالت بالعوض به زنان سرپرست خانوار

صادرات 527میلیون دالری صنایعدستی در سال98

معاون صنایعدســتی گفت :در حالی که ســال گذشــته با
مشکالتی مانند سیل و شیوع کرونا روبهرو بودیم با این حال
موفق به صادرات 527میلیون دالر صنایعدســتی شدیم که
254میلیون دالر صادرات رسمی گمرکی و 273میلیون دالر
صادرات چمدانی است .این در حالی است که  1500میلیارد
تومان نیز فروش داخلی داشتیم .جلسه ویدئوکنفرانسی معاون
صنایعدســتی کشــور با مدیرانکل و معاونان صنایعدستی
 31استان،سهشــنبه  17تیر  99در محل ســالن فجر وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی برگزار شد .در
این نشســت که عالوه بر معاون صنایعدستی این وزارتخانه،
مدیران کل معاونت صنایعدستی نیز حضور داشتند ،مهمترین
فعالیتهای معاونت صنایعدســتی در سطح ستاد و استانی
بررســی شــد .پویا محمودیان (معاون صنایعدستی وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی) در این نشست
در ســخنانی با اشــاره به اهمیت حوزه صنایعدستی در سال
جهش تولید ،از تقویت حمایتها از هنرمندان صنایعدســتی
خبر داد و گفت :ســال گذشــته با سیل آغاز شــد و با کرونا
به پایان رســید و به همین خاطر هنرمندان صنایعدستی با
مشــکالتی روبهرو شدند که به همین منظور موضوع حمایت
از هنرمندان صنایعدســتی در دستور کار این وزارتخانه قرار
گرفت .او اضافه کرد :در این میان شــاهد حمایتهای خوب
دولت از حوزه صنایعدستی بودیم به گونهای که صنایعدستی
جزو  13رســتهای اســت که میتوانــد از اقدامات حمایتی
دولت در زمان شــیوع کرونا ازجمله تسهیالت استفاده کند
و نکته حائز اهمیت این اســت که تولیــد ،عرضه فروش در
حوزه صنایعدستی مشمول استفاده از این حمایتها هستند
که این یک امتیاز بزرگ اســت چراکه موضوع فروش تنها در
حوزه صنایعدستی برای بهرهمندی از تسهیالت حمایتی مورد
قبول واقع شده است .محمودیان ادامه داد :در کنار این شاهد
حمایت از این حوزه با همکاری سایر دستگاهها و نهادها بودیم
که از آن جمله میتوان به بنیاد احســان و بنیاد کوثر اشــاره
کرد .این درحالی است که برنامهریزیها برای حمایت از زنان
سرپرست خانوار حوزه صنایعدستی در قالب اعطای تسهیالت
بالعوض آغاز شده اســت .او همچنین از استانها خواست تا
تعاونیهای برتر صنایعدستی و نیز انجمنهایی را که در حوزه
آموزش ،توانمندســازی و بازاریابی و کسب و کار موفق عمل

کردهانــد ،معرفی کنند تا حمایتهای الزم از این گروهها نیز
انجام شود.
پیام روشن استفاده از صنایع دستی در چیدمان محل
سخنرانی مقام معظم رهبری
ایــن مقام مســئول در ادامه صحبتهای خــود به چیدمان
مکانهای ســخنرانی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:
در چیدمــان محلهای ســخنرانی رهبر معظــم انقالب از
صنایعدســتی ایرانی استفاده میشــود که بهطور حتم این
حرکت مهم در ســال «جهش تولید» دارای پیام روشنی در
خصوص ضرورت حمایت از تولیدات داخلی اســت .او گفت:
وقتی شــخص اول کشور در چیدمان محل سخنرانی خود از
صنایعدستی ایرانی استفاده میکنند ،در حقیقت یک حرکتی
است که در سال جهش تولید آغاز شده و بسیار پرمفهوم است.
او یادآور شد :در همین خصوص با برخی از نمایندگان ولی فقیه
در استانها صحبت شده که آنها نیز به تاسی از مقام معظم
رهبری ،آمادگی این را دارند که در چیدمان محل ســخنرانی
خود از صنایعدستی ایرانی استفاده کنند .معاون صنایعدستی
وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی ،در ادامه
به برنامههای روز جهانی صنایعدســتی و گرامیداشت هفته
صنایعدستی اشاره کرد و افزود :به این مناسبت یک روز قبل
از روز  20خرداد جهانی صنایعدستی تعدادی از فعاالن حوزه
صنایعدســتی با همراهی وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی با معاون اول رئیس جمهوری دیدار داشتند و در
استانها نیز برنامههای خوبی اجرا شد که در همین خصوص
از سه استان برتر که برنامههای مناسبی را به مناسبت این روز
و این هفته انجام دادهاند ،قدردانی میشود.

برنامهریزی برای برپایی نمایشگاه ملی صنایعدستی
او در ادامه گفت :برنامهریزیها برای برگزاری نمایشــگاه ملی
صنایعدستی در محل نمایشــگاههای بینالمللی تهران آغاز
شده و در صورت کسب مجوزهای الزم از ستاد ملی مقابله با
کرونا این نمایشــگاه برگزار خواهد شد؛ که البته در کنار این،
برای برگزاری نمایشگاه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و
سعدآباد نیز برنامهریزیها انجام شده است .معاون صنایعدستی
وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی در بخش
دیگری از صحبتهای خود گفت :در حالی که ســال گذشته
با مشــکالتی مانند سیل و شــیوع کرونا روبهرو بودیم با این
حال موفق به صادرات 527میلیون دالر صنایعدستی شدیم
که 254میلیون دالر صادرات رســمی گمرکی و 273میلیون
دالر صادرات چمدانی اســت .این در حالی اســت که 1500
میلیارد تومان نیز فروش داخلی داشــتیم .او در ادامه گفت:
همچنین سال گذشــته موفق به پرداخت 390میلیارد ریال
تســهیالت حمایتی از هنرمندان صنایعدستی شدیم که این
تســهیالت با نرخ  10درصد ،تنفس شش ماهه و بازپرداخت
 24ماهه است .محمودیان در ادامه صحبتهای خود به ماده
 14و  15نیز اشاره کرد و گفت :ماده  14تقریبا مراحل نهایی
خــود را طی میکند و به زودی برای تصویب به صحن دولت
ارائه میشود و ماده  15نیز در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
دولت در حال بررســی است .این مقام مســئول در ادامه به
اقدامات مهم و تاثیرگذار در حوزه صنایعدســتی در برخی از
اســتانها اشــاره کرد و گفت :چندی پیش تفاهمنامه ایجاد
3هزار شــغل در استان خراسان جنوبی با استفاده از ظرفیت
صنایعدستی با حضور رئیس سازمان برنام هوبودجه و استاندار
خراسان جنوبی به امضا رسید که یک اتفاق بسیار مهم است
و 25میلیــارد تومان نیز برای تحقق این مهم اختصاص یافته
است .او خاطرنشــان کرد :این یک اتفاق بسیار بزرگ و مهم
اســت و میتواند به الگویی برای سایر اســتانها باشد که با
استفاده از ظرفیت صنایعدســتی بتوانیم برای ایجاد اشتغال
گامهای مهمی برداریم .در این جلسه ویدئوکنفرانسی مدیران
کل معاونت صنایعدستی نیز به تشریح مهمترین برنامههای
ادارهکل متبــوع خود پرداختند و مدیران کل چند اســتان
نیز برنامههای اســتان را در حوزه صنایعدســتی در سال 99
را تشریح کردند.

کج سلیقگی اهالی موسیقی در برگزاری کنسرت ها
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موسیقی

علیرضا سعیدی

حدود  ۶۵روز از برگزاری تازهترین نشست هماهنگی مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مدیران
سالنهای برگزاری کنسرت ،تهیهکنندهها و اعضای صنوف حوزه موسیقی برای بررسی شرایط آغاز اجراهای صحنهای و
بازگشایی سالنها میگذرد ،اما با وجود انتشار چند خبر امیدوارکننده مبنی بر آغاز کنسرتها و البته حواشیای که طی
روزهای اخیر همزمان با پیشفروش کنسرت چند خواننده پاپ به وجود آمد ،هنوز خواننده و تهیهکنندهای حاضر نشده
است تن به برگزاری کنسرت بدهد .گویا ماجرای توجیه اقتصادی کنسرتها و درآمدزایی در فرآیند فعلی نظام اقتصادی
موسیقی ایران که به شدت تحث تأثیر کرونا است همچنان برای کنسرت گذاران و خوانندگان این عرصه به ویژه حوزه
موسیقی پاپ ،دارای اولویت بیشتری بوده و این صنف تصمیم ندارد تا زمان تضمین قطعی سود اقتصادی کنسرتی را
برگزار کند .دلیل این ادعا هم زمانی شکل پررنگتر و موثرتری میگیرد که از زمان آغاز بلیت فروشی تعداد محدودی از
خوانندگان پاپ در روزهای گذشته و افزایش عجیب و غریب قیمت بلیتها که گویا برای جبران کم شدن ظرفیت سالنها
صورت گرفت ،بســیاری از رسانهها و حتی مخاطبان و طرفداران این خوانندگان نسبت به این افزایش ناگهانی موضع
گرفتند .شرایطی که موجب شد در مدت زمانی اندک پنجرههای مربوط به فروش بلیت این خوانندگان بسته و ماجرا به
وقت دیگری موکول شود .گویی اینکه کنسرتگذاران و خوانندگان اص ً
ال انتظار این را نداشتند تا مردم نسبت به افزایش
ناگهانی قیمت بلیتها این چنین واکنش تندی نشان دهند .تردیدی نیست که فرآیند تولید ،بازاریابی و فروش محصوالت
موسیقی به ویژه در حوزه موسیقی پاپ فارغ از کیفیت و استانداردهای موسیقایی که در مجالی دیگر میتواند مورد بررسی
دقیقی قرار گیرد ،وابستگی زیادی به متغیرهای اقتصادی دارد و قطعاً هنرمندان و فعاالن این عرصه جدای از مساله شهرت
و آنچه از موسیقی میخواهند ،نگاهی هم به نظام اقتصادی این حوزه دارند .چارچوبی که حق طبیعی یک هنرمند در
یک فضای هنری با مؤلفههای مربوط به آن است ،اما این موضوع زمانی میتواند دربرگیرنده اشکال منفی و بروز حاشیه
شود که تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنها برای برگزاری یا عدم برگزاری اجرای زنده صرفاً به دلیل مسائل اقتصادی
محدود شود و معذوراتی چون ارتقای حال روحی مردم در شرایط ویژه کنونی به ویژه آنهایی که شیوهنامههای بهداشتی
حضور در کنسرتها را پذیرفتهاند ،در درجه دوم قرار بگیرد.در این زمینه حتی شنیده شده که برخی از تهیهکنندگان و
کنسرتگذاران موسیقی (با هماهنگی یا بدون هماهنگی خوانندگان تحت امتیاز مؤسسات خود) با واکنشهای منفی که
بابت افزایش قیمت بلیت دریافت کردند ،در یک اقدام هماهنگ که تصور میشود نشأت گرفته از یک تصمیم درون صنفی
هماهنگ باشد ،با توجیه حفظ سالمتی مردم در روزهای کرونایی فع ً
ال کنسرتی را برگزار نمیکنند و از سرگیری اجراهای
زنده را به طور کامل به روزهای بعد از ایام محرم و صفر موکول کردهاند! در این میان نقش دفتر موسیقی ارشاد در ترغیب
و ارائه یارانههایی که بتواند مورد توجه گروهها قرار بگیرد نیز میتواند نکته حائز اهمیت دیگری باشد که بد نیست مدیریت
این مجموعه روی آن تمرکز بیشتری داشته باشد تا جلوی هرگونه بهانه برای برگزار نشدن کنسرتها را بگیرد .در این
میان مواضع رسمی مجموعهای چون مجمع صنفی ناشران موسیقی نیز که طی این هفتهها نقش مهمی در تصمیم گیری
های این چنینی داشته میتواند مورد توجه قرار گیرد .گزارش پیش رو نگاهی اجمالی به ماجرای برگزاری کنسرتها در
روزهای کرونایی از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون دارد که با وجود اجرای پروتکلهای بهداشتی به بهانههای مختلف
و غیر از مواردی انگشت شمار هنوز تحقق نیافته و باید منتظر بود که آیا طلسم برگزار نشدن کنسرتها در چند هفته
باقی مانده به محرم و صفر در روزهای کرونایی شکسته میشود یا نه؟ در شرایطی که به نظر میرسد همچنان برای اهالی
موسیقی ماجراهای مربوط به درآمدزایی و حضور مؤثر در نظام اقتصادی موسیقی فع ً
ال بر حال مردم ارجحیت دارد .در این
مجال قطعاً موضوع حفظ سالمتی مردم بدون تردید اصلیترین مؤلفهای است که برای یکایک شهروندان در هر نقطهای
از کشور میتواند مورد توجه قرار گیرد ،اما پرسش این است که آیا علت اصلی برگزار نشدن کنسرتها واقعاً حفظ سالمتی
مردم است یا نه انگیزههای اقتصادی برخی از افراد است که موجب شده ماجرای برگزاری کنسرتها در محاق فرو برود؟
 ۱۱اردیبهشت؛ برگزاری یک نشست هماهنگی برای حال خوب مردم!
روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۱۱اردیبهشت ماه بود که با ارسال خبری به رسانهها
از برگزاری دومین نشست هماهنگی دفتر موسیقی با مدیران سالنهای برگزای کنسرتها و صنوف حوزه موسیقی
برای بررسی شرایط آغاز اجراهای صحنهای و بازگشایی سالنها خبر داد .نشستی که این بار هم بدون حضور اهالی
رسانه برگزار شد و همچون گذشته دربرگیرنده ابهاماتی شد که میتوانست با شرایط مدیریت شده تری انعکاس پیدا
کند .این جلسه با حضور محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی ،حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران و
محسن رجب پور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و علیرضا اعتمادی عضو هیأت مدیره انجمن
صنفی هنرمندان موسیقی ایران و نمایندگان سالنها برگزار شد .ضمن اینکه در این نشست نمایندگان سالنهای
هتل اسپیناس پاالس ،تاالر وزارت کشور ،سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران ،سالن همایشهای برج میالد ،سالن
همایش ایرانیان ،تاالر وحدت و سالن برج آزادی و فرهنگسرای نیاوران حضور داشتند .طی خبری که از سوی روابط
عمومی معاونت هنری به رسانهها ارسال شد ،ضمن اشاره به توافقات مبتنیبر رفاه حال مردم! آمده بود« :در این جلسه
درباره رعایت موارد بهداشتی و حضور مخاطبان گفتگو شد و پیشنهادهای سالنها برای اقدامات بهداشتی و همچنین
حمایت از اجرای کنسرتها پس از بازگشایی سالنها مطرح شد .این در حالی است که مقرر شد پس از جمع بندی
شرایط و تدوین شیوه نامه پیشنهادی ،شیوه نامه به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود .همچنین سالنها و شرکتهای
برگزاری کنسرتها برای رفاه حال مردم به توافقهایی رسیدند!»
 ۲۶خرداد؛ انتشار دستور العمل اجرای کنسرت در روزهای کرونایی
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روز  ۲۶خرداد ماه بود که چند روز بعد از برگزاری نشست با نمایندگان
صنوف موسیقی اسالمی ،با توجه به اعالم آغاز فعالیتهای هنری از ابتدای تیرماه دستور العمل اجرای کنسرت در
روزهای کرونایی را منتشر کرد .این دستورالعمل با توجه به برگزاری دو جلسه با نمایندگان سالنهای اجرای صحنهای
موسیقی و تشکلهای حوزه موسیقی به سالنها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها اعالم شده و تاکنون هم
فقط در حد یک دستور العمل باقی مانده ،چرا که هنوز کنسرتی برگزار نشده تا بتوان بر اساس آن به ارزیابی درستی
از اجرای این شیوه نامه یا دستور العمل رسید .فروش بلیت در سامانههای بلیت فروشی با در نظر گرفتن حداکثر ۵۰
درصد ظرفیت سالنها ،توجه به موضوع فاصلهگذاری اجتماعی در رزرو صندلی سالنها ،ضدعفونی کامل سالنهای
اجرای صحنهای ،استفاده از دستگاه تب سنج در ورودی سالنها ،استقرار اورژانس یا کارشناس بهداشت در سالنها،
استفاده از ماسک و دستکش ،الزام به رعایت فاصله زمانی دو ساعت بین هر اجرای صحنهای برای سهولت در هر
اجرای صحنهای در خروج مخاطبان ،انجام خط گذاری در ورودیهای سالنهای اجرای صحنهای برای رعایت فاصلهی
اجتماعی ،تنظیم صدا (ساند چک) حداقل دو ساعت قبل از شروع برنامه وموارد مشابه از جمله نکاتی بود که در این
دستورالعمل روی آن تاکید شده بود .در این دستور العمل آمده بود« :موارد فوقالذکر در فاصله زمانی تیر و مرداد ماه
سال جاری و تا قبل از آغاز ماه محرم اجرا میشود .دفتر موسیقی نسبت به اجرای موارد فوق نظارت کامل میکند و
به طور مستمر از سالنها و شرکتها گزارش دریافت میکند».
 ۶تیر؛ خبرهای امیدوارکننده آقای مدیر برای برگزاری کنسرت در وضعیت سفید
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روز ششم تیر ماه بود که از اعالم آمادگی چند گروه موسیقایی
برای برگزاری کنسرت در شهرهای دارای وضعیت سفید خبر داد .محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت برگزاری کنسرتها در تهران و سایر شهرها پس از صدور
مجوز از سرگیری فعالیتها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،توضیح داد :طی هفتههای گذشته جلسات متعددی با
تولیدکنندگان ،تهیهکنندگان و دستاندرکاران حوزه موسیقی پیرامون نحوه برگزاری کنسرت در روزهای کرونایی برگزار
کردیم که ماحصل آن انتشار بخشنامهای بود که بر اساس آن دستورالعمل بهداشتی و مالحظات مربوط به اجرای زنده
موسیقی به اطالع مردم عزیز رسید .وی افزود :آنچه ما در این بخشنامهها برای برگزاری کنسرتها ارائه داده بودیم ،برپایی
اجرای زنده موسیقی به شرط صدور مجوزهای الزم از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و در وضعیت سفید قرار گرفتن
شهرهای میزبان بود .که در این زمینه تا به امروز سه درخواست برای برگزاری کنسرت از سوی چند شرکت موسیقی
به دفتر موسیقی وزارت ارشاد ارائه شده است که به محض صدور مجوزهای الزم در این زمینه اطالع رسانی خواهد شد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سوال دیگری مبنیبر اینکه آیا خالی بودن سامانههای
فروش اینترنتی بلیت کنسرتها نشاندهنده عدم استقبال خوانندگان و شرکتهای برگزاری کنسرت است؟ بیان کرد:
موضوع بلیت فروشی کنسرتها هم با توجه به شرایط ویژه کرونایی که در برگیرنده الزامات بهداشتی بر اساس پروتکلها
است ،نیاز به طی کردن فرآیندی دارد که همزمانی آن با مراحل اداری ،مقداری زمانبر است .از این رو به محض صدور
مجوز کنسرتهایی که تقاضای آنها به دفتر موسیقی ارسال شده و همچنین رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی،
سامانههای فروش بلیت کنسرتها نیز کار خود را با در نظر گرفتن ظرفیت  ۵۰درصدی سالنها آغاز میکنند .اظهارات
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حالی منتشر شد که با توجه به این گفتهها امید میرفت ،رفته رفته شاهد
بازگشایی واقعی تاالرهای اجرای کنسرت باشیم ،اما ورود چند نکته حاشیهای دیگر فضای برگزاری کنسرتها را به سمت
و سوی دیگری برد .کما اینکه محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی «لیان» در جزیره کیش به نوعی اولین کنسرت
روزهای کرونایی را برگزار کرد و این نوید را به مخاطبان موسیقی داد که ماجرای بازگشایی سالنها جدی تر شده است.
 ۸تیر؛ سامانههای فروش بلیت به کار افتادند ،اما...
روز هشتم تیرماه بود که به نظر میآمد طلسم برگزار نشدن کنسرتها در روزهای کرونایی شکسته شده و این امید
حاجیلی است که قرار است روز دوم مرداد ماه تازهترین اجرای زنده خود را در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار کند.
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MUSIC

اخبار

با آهنگسازی و کارگردانی محمد سیحونی

مهدی عطایی تیتراژ برنامه «مثبت
خانواده» شبکه دو سیما را خواند

کنســرتی که بلیت فروشی آن از تاریخ یاد شده شروع شد اما ناگهان به فاصله چند ساعت از سامانه فروش بلیت
برداشته شد .برگزاری کنسرت امید حاجیلی در شرایطی بود که طبق اعالم سامانههای فروش اینترنتی ،بعد از خرید
بلیت ۲ ،عدد صندلی قبل و بعد جهت حفظ فاصله اجتماعی غیرفعال خواهد شد ضمن اینکه همراه داشتن ماسک
و دستکش حین ورود به سالن اجرا الزامی است اما از نکات جالب توجه برگزاری اولین کنسرت دوران کرونایی که به
نظر میآمد پس از اعالم ظرفیت مجاز  ۵۰درصدی برای سالنهای اجرا درباره آن از سوی شرکتهای برگزارکننده
کنسرت برنامهریزی شده افزایش قیمت بلیتها نسبت به سال قبل بود .برای اولین کنسرت قیمت بلیت از  ۷۰هزار
تومان برای قسمتهای با دید نامناسب تماشاگر آغاز میشد و تا مبلغ  ۲۶۵هزار تومان نیز ادامه پیدا میکرد! این ارقام
در حالی تعیین شده بود که تا پیش از شیوع ویروس کرونا و در چارچوب قیمت گذاری معمول بلیت کنسرتها ،شاهد
قیمتهای معقولتری بودیم و افزایش اینگونه قیمتها آن هم در آستانه از سرگیری اجراهای زنده ،جای تأمل داشت
و این پرسش را به میان آورد که آیا برگزارکنندگان قصد دارند خسارت ناشی از اجبار به بلیتفروشی برای  ۵۰درصد
صندلیها را از مبلغ پرداختی  ۵۰درصد دیگر جبران کنند!؟ البته در پی انتشار تاریخ کنسرت امید حاجیلی ،فرزاد
فرزین ،محسن ابراهیمزاده و مهدی احمدوند نیز نسبت به بارگذاری تاریخ کنسرتهای خود در بخش «به زودی»
سامانه فروش بلیت اقدام کردند ،اما افزایش غیر منتظره و بدون اطالع قیمت بلیت کنسرتها که گویی از مدتها
قبل به شکلی کام ً
ال چراغ خاموش مورد تأیید کنسرتگذاران قرار گرفته بود ،شرایطی را ایجاد کرد که بلیت فروشی
کنسرت این چهار خواننده موسیقی پاپ در پی اعتراضات متوقف شد .پس از واکنشهای تندی که درباره میزان
قیمت بلیت کنسرت امید حاجیلی و سه خواننده دیگر از جمله فرزاد فرزین ،محسن ابراهیمزاده و مهدی احمدوند در
فضای رسانهای و مجازی کشور صورت گرفت ،ابتدا بلیت فروشی کنسرت امید حاجیلی به بخش «به زودی» سامانه
انتقال و بلیت فروشی کنسرت فرزاد فرزین ،مهدی احمدوند و محسن ابراهیمزاده نیز که در بخش «به زودی» سامانه
قرار داشت به طور کامل حذف شد .از نکات عجیب برگزاری اولین کنسرتهای دوران کرونایی افزایش فاحش قیمت
بلیتها نسبت به سال قبل بود .که بر این اساس برای اولین کنسرت قیمت بلیت از  ۷۰هزار تومان برای قسمتهای
با دید نامناسب تماشاگر آغاز میشد و تا مبلغ  ۲۶۵هزار تومان نیز ادامه پیدا میکرد.این در حالی است که در برخی
از اخبار و نقل قولها گفته شده بود که صنف تهیهکنندگان موسیقی از این افزایش قیمت آگاهی داشته و موضوع یاد
شده مربوط به روزهای گذشته نیست .نکته جالبتر اینکه امید حاجیلی مدتی بعد از مشاهده واکنشهای تند و تیز
رسانهها و مردم به این نحوه افزایش قیمت بلیت ،در کمال شگفتی و غیر قابل باوری اعالم کرد که از افزایش قیمت
بلیت کنسرتش اطالعی نداشته و به همین منظور نسبت به حذف بلیت فروشی کنسرتش تا زمان مقرر اقدام کرد.
وقتیآقایمدیرعاملگفتقیمتبلیتهازیادنمیشود
در همین حال محسن رجبپور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان و تهیهکنندگان آثار شنیداری طی گفتگویی
با ضمن ارائه توضیحاتی درباره اتفاقات و حاشیههای پیش آمده پس از شروع بلیت فروشی کنسرتها بیان کرد :طی
هفتههای گذشته جلساتی میان صنف تهیهکنندگان موسیقی ،مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد ،برگزارکنندگان
کنسرتها و نمایندگان سالنهای برگزاری کنسرت برگزار شد که طی آن توافقی انجام گرفت تا با توجه به کاهش
 ۵۰درصدی ظرفیت بلیتفروشی ،از میزان اجاره بهای سالنها به همان میزان کسر شود تا در پی ماجرای کرونا هیچ
گونه افزایش قیمتی از بابت بلیتها نداشته باشیم .البته این نکته را مدنظر داشته باشیم که با توجه به اوضاع بسیار بد
اقتصادی و افزایش همه قیمتها ،برای تهیهکنندگان و برگزارکنندگان کنسرتها ،برگزاری کنسرت توجیه اقتصادی
ندارد.کمااینکهدرحوزهتبلیغاتازپیجهایاینستاگرامیگرفتهتابیلبوردهاماشاهدافزایشبسیارزیادتعرفههاهستیم
که همین روند نیز ماجرا را تحتالشعاع قرار داده است ]...[ .همان طور که توضیح دادم ما در جلسات یاد شده به شرط
اینکه از میزان اجارهبهای سالنها کم شود ،هیچ گونه توافقی برای افزایش قیمت بلیتها نداشتیم .چرا که تصمیم بر این
بود برای شکسته شدن فضای رخوتانگیز و سکوت حاکم بر موسیقی کشور و صدالبته به راه افتادن چرخه اقتصادی
حوزه موسیقی که موجب بیکاری بسیاری از فعاالن این عرصه شده ،به موضوع افزایش قیمت بلیت در زمان دیگری
توجه شود .این مدیر صنف افزود :در این زمینه دوستان نظرات موافق و مخالف خود را نیز اعالم کردند اما نهایتاً نتیجه
این شد که فع ً
ال در روزهای کرونایی افزایش قیمتی وجود نداشته باشد .این شرایط در حالی بود که وقتی دوستان
انتقادات و گالیههای به حق خود را درباره شرایط برگزاری کنسرت ،به مدیر دفتر موسیقی ارشاد اعالم کردند ،ایشان نیز
موافق برخی از این گلهمندیها بود و وعده داد تا پس از دوران کرونا و ایام محرم و صفر درباره ماجرای افزایش قیمت
بلیتها جلسات دیگری برگزار شود .شرایطی که گویا برای برخی دوستان سوءتفاهم ایجاد کرد و برخی فکر کردند که
موضوع افزایش قیمتها باید از همین حاال شروع شود! ما بهعنوان صنف اعتقاد داریم که گردش چرخ اقتصاد موسیقی
در این روزها متوقف شده و تقریباً به صفر رسیده است .به طوری که بسیاری از افراد فعال در این حوزه بیکار شده و
در وضعیت بسیار بدی قرار گرفتهاند .بنابراین ما در جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که با وجود مشکالت فراوانی
که در این زمینه پیش روی تهیهکنندگان و برگزارکنندگان کنسرت قرار گرفته فع ً
ال افزایش قیمتی در زمینه بلیتها
نداشته و این موضوع را در وقت دیگری بررسی خواهیم کرد.
فع ً
المنتظربرگزاریکنسرتنباشید!
حتی این اظهارات محسن رجبپور که دربرگیرنده نکات مهم و امید بخشی برای مخاطبان کنسرتها بود ،باعث نشد
که تغییرات چندانی در نحوه قیمت گذاری بلیت کنسرتها اعمال شود .زیرا کنسرتی نبود که تماشاگری بخواهد درباره
گران بودن بلیت آن شکایت و انتقادی داشته باشد .شرایطی که پیداست بعد از واکنشهای تند و تیز مردم و رسانهها
نسبت افزایش ناگهانی قیمت بلیت کنسرتها برخی از تهیه کنندگان و خوانندگان آن را بر آن داشته تا با یک نظر
جمعی و البته چراغ خاموش فع ً
ال نسبت به برگزاری کنسرت در روزهای کرونایی دست نگه دارند .گویا برای این دسته
از برنامه گذاران و هنرمندان برگزاری کنسرت فع ً
ال توجیه اقتصادی ندارد و تمایل دارند تا در زمان مناسبتری برای
حضور در اجرای زنده برنامه ریزی کنند .البته چند روز بعد از اظهارات رجب پور این میالد ماهان راد عضو مجمع صنفی
تهیهکنندگان موسیقی بود که از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست تا در روزهای کرونایی به دنبال
ارائه راهکاری مناسب و اجرایی برای برگزاری کنسرتها در روزهای کرونایی باشد .شرایطی که چارچوب اصلی آن
نشان دهنده عدم تمایل کنسرت گذاران برای برگزاری کنسرت در روزهای کرونایی است و بعید است در این روزها که
شاهد اوج گیری شیوع ویروس کرونا هستیم بتواند در مسیر دیگری قرار گیرد .میالد ماهانراد تهیهکننده و مدیر برنامه
خوانندگانی چون رضا صادقی ،آرش و مسیح ،شهاب مظفری و علی یاسینی با اشاره به اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا
و مشکالت آن برای سالمت مردم ،ابراز امیدواری کرد راهکاری واقعی و قابل اجرا برای برگزاری کنسرتها در زمان
مشخص بدون به خطر انداختن سالمت مردم طراحی شود .این تهیهکننده با بیان اینکه هنرمندان همواره برای مردم
شادی آفرین بودهاند و تحت هیچ شرایطی حتی با قرار گرفتن در بدترین شرایط اقتصادی در سالهای اخیر هم حاضر
نیستند سالمت مردم را به خطر بیاندازند ،افزود :قطعاً هنرمندان و تهیهکنندگان ضمن اینکه تابع قوانین بوده و هستند
ولی هیچ گاه حاضر نبوده و نیستند که سالمت مردم با برگزاری کنسرتها به خطر بیفتد .هنرمندان و دستاندرکاران
صنعت موسیقی از اولین روزهای بحران کرونا تا کنون هیچ درآمدی نداشتهاند و بدیهی است جزو مشاغلی هستند که
بیشترین آسیب را از این موضوع دیدهاند .ما امیدواریم تصمیمات و جمعبندی مسئولین علیالخصوص مدیرکل دفتر
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این خصوص مثل همیشه منطقی و قابل اجرا باشد .میالد ماهان راد با اشاره
به امکان برگزاری کنسرتهای آنالین و نیاز به همراهی سازمانهای مرتبط به منظور کاهش هزینههای مربوط به بلیط
و همچنین کاهش شدید ریسک برگزاری با توجه به اوجگیری ویروس کرونا در موج دوم از آمادگی کامل خود و برخی
دیگر از تهیهکنندگان به منظور برگزاری کنسرتهای آنالین بهصورت کام ً
ال رایگان و برای شادی مردم خبر داد .طرح
موضوع از سرگیری اجرای کنسرتهای آنالین و دعوت از مردم برای استقبال از این بازگشت ،جدیترین نشانه برای
قبول این واقعیت است که فع ً
ال قرار نیست خبری از اجرای زنده اهالی موسیقی باشد!

مهدی عطایی خواننده موسیقی ایرانی قطعه «عصر تماشایی»
را برای تیتراژ برنامه «مثبت خانواده» در شــبکه دو ســیما
خواند .موسیقی تیتراژ برنامه «مثبت خانواده» به خوانندگی
مهدی عطایی برای پخش آماده شد .آهنگسازی و کارگردانی
این تیتراژ را محمد ســیحونی با شعری از احسان افشاری و
تنظیم محمد فرمانیان بر عهده داشته است .فضای موسیقی و
ویدیویِ این تیتراژ ،برای مخاطبان یادآور خاطرات نوستالژی
دوران کودکــی اســت .ضمــن اینکه این آهنگ نخســتین
همکاری مشــترک مهدی عطایی و محمد سیحونی است .در
اجرای قطعه «عصر تماشایی» مسعود نوروزی ویولن و ویولن
آلتــو ،آزاده امیری تار و امین رحیمــی دودوک نواختهاند و
فریبا اســدی همخوان بوده است« .مثبت خانواده» برنامهای
ســرگرم کننده و محصول گروه خانوده شبکه دو سیما است
که از اواخر این هفته روی آنتن میرود .این برنامه پنجشنبه
و جمعه هر هفته با اجرای ســید کاظم احمدزاده و مســعود
روشن پژوه پخش میشود .آهنگی که مهدی عطایی خوانده
است ،عالوه بر اینکه به عنوان تیتراژ برنامه «مثبت خانواده»
پخش میشــود ،تیتــراژ پایانی برنامه «عصــر خانواده» هم
خواهد بود.موســیقی و ویدیوی اصلی این اثر با عنوان «عصر
تماشایی» پنجشــنبه  ۱۹تیر  ۱۳۹۹از ساعت  ۲۰در اختیار
عالقهمندان قرار میگیرد.

آلبوم موسیقی «ماجرای نیمروز»
منتشر شد

آلبوم موسیقی فیلمهای سینمایی ماجرای نیمروز و ماجرای
نیمروز(۲رد خون) به آهنگســازی حبیب خزاییفر توســط
حوزه هنری منتشر شــد .آلبوم موسیقی فیلمهای سینمایی
ماجرای نیمروز و ماجرای نیمروز(۲رد خون) به آهنگســازی
حبیب خزاییفر توســط حوزه هنری منتشــر شــد .حبیب
خزاییفر تاکنون برای فیلمهای سینمایی «ایستاده در غبار»،
«التاری»« ،مدیترانــه»« ،ترمینال غرب»« ،درخت گردو» و
فیلمهای مســتند «جایی برای فرشتهها نیست» و «مهمانی
خداحافظــی» و ســریالهای «آخرین روزهای زمســتان»،
«ممنوعه» و «شــاهرگ» موســیقی ســاخته اســت .آلبوم
موسیقی ماجرای نیمروز(ردخون) ،شامل  ۱۹قطعه است که
 ۸قطعهی آن مربوط به فیلم سینمایی ماجرای نیمروز و ۱۱
قطعــه از آن مربوط به فیلم ســینمایی ماجرای نیمروز(۲رد
خون) میشود .فیلمهای سینمایی ماجرای نیمروز و ماجرای
نیمروز(۲ردخون) بــا کارگردانی محمدحســین مهدویان و
تهیهکنندگی سیدمحمود رضوی ،به ترتیب در جشنواره فجر
سی و پنجم و جشنواره فجر سی و هفتم به نمایش درآمدند.

اعتراض خواننده آمریکایی
به ترامپ

«نیل یانگ» خواننده سرشــناس آمریکایی به ترامپ در مورد
استفاده مجدد از آهنگهایش در کارزارهای انتخاباتی ریاست
جمهوری آمریکا اعتراض کرد« .نیل یانگ» خواننده آمریکایی
در واکنش به اســتفاده مجدد ترامــپ از آهنگ هایش گفت:
این کار پســندیده ای نیست« .نیل یانگ» خواننده سرشناس
آمریکایی به ترامپ در مورد اســتفاده مجدد از آهنگهایش در
کارزارهای انتخاباتی ریاســت جمهــوری آمریکا اعتراض کرد.
یانگ گفت :ترامپ جمعه شــب در پایگاه «مونت راشمور» در
داکوتای جنوبی مکررا آهنگ های هنرمندی را استفاده کرد که
رئیس جمهور آمریکا را «ننگی برای کشور» می نامد .نیل یانگ
در توئیترش اعالم کرد که همچنان بر ســر موضعش در مورد
استفاده غیرقانونی رئیس جمهور از آثارش است .یانگ در نامه
ای سرگشاده به ترامپ در ماه فوریه نوشت :شما برای کشور من
شرم آور هستید .نابودی بی فکر شما از منابع طبیعی ،محیط
زیست و روابط ما با دوستان در سراسر جهان نابخشودنی است.
اولین رئیس جمهور سیاهپوست ما مرد بهتری نسبت به شما
بــود .وی افزود« :راکین()Rockinدر دنیــای آزاد» ترانه ای
نیســت که بتوانید در راهپیمایی های خود با آن جلب توجه
کنید...هــر وقت « Rockinدر دنیــای آزاد»یا یکی از آهنگ
های من در گردهمایی های شــما پخش می شــود ،امیدوارم
صدای من را بشــنوید .بخاطر بیاورید کــه این صدای یکی از
شهروندان مالیات دهنده شماست که از شما حمایت نمی کند.

ب اینستاگرام
درباره مدلهای باحجا 
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دختران جوان اینستاگرامی ،اینفلوئنسرهای مذهبی و حجاب استایلهایی که
در صفحات خود ،مدلهای مختلف لباس و روسری را برای مخاطبان به نمایش
میگذارند .همچنین ویدیوهایی درباره مدلهای جذاب بستن شال و روسری و
پستهایی درباره نحوه ست کردن رنگها ،کیف و کفش و ساعت و  ..به اشتراک
میگذراند .آنها به نوبهی خود دغدغه تبلیغ حجاب را دارند و مشغول کار فرهنگی
هســتند تا بانوان را به حجاب عالقهمند کرده و نشــان دهند با حجاب زیبا هم
میتوان در جامعه حضور داشت .یکی از حجاب استایلها که برند شخصی خود
را دارد ،درباره فعالیتش میگوید« :انسانها تمایل به زیبایی دارند و این نیازشان
حتما باید پاسخ داده شود .بعضیها به دلیل عقایدشان میخواهند حجاب داشته
باشند و موهایشان پیدا نباشد از این حس که ناشی از زیباییشناسی است صرف
نظر میکنند ،ولی ممکن است دچار حس بدی شوند .برای همین اگر یک پوشش
مناسب و متناسب داشته باشند به حس خوبی میرسند .».اما سوال اینجاست
این تعریفی که آنها از حجاب ارائه میدهند و این فرم جلوهگرانه در استایلهای
حجاب چقدر به اصل و فلسفهی حجاب نزدیک است و چقدر با آن مغایرت دارد؟
وی اینطور اضافه میکند« :گرایش به زیبایی را خدا در وجود همه گذاشته است

و باید به آن پاسخ داده شود .میل به دیده شدن اصال چیز بدی نیست ،ولی محل
پرداختن به آن بستر ناامن جامعه نیست بلکه خانواده مکان امنتری برای بروز
زیبایی است .اینکه افراد درگیر تایید ظاهری شوند باعث لطمه دیدن خودشان
میشود و دوری از آن و به دنبال تایید باطنی رفتن ،اندیشه را متبلور کرده و در
قالب هنر ،گفتار و نوشتار بروز میکند و به این صورت افراد در جامعه رشد میکنند
و جامعه را هم متعالی میکنند ».نقدی که به این سبک پوشش وارد است رعایت
نکردن اصل حجاب ،یعنی جلب توجه نکردن است .ولی حجاب استایلیستی که
در بخش قبلی به ارائه نظراتش پرداختیم در اینباره نیز میگوید که این حرف
را منطقی نمیداند و خودنمایی زمانی مطرح اســت که بار منفی داشته باشد و
باعث تحریک شود ،اما ما میخواهیم بگوییم با حجاب زیبا هم میتوان در جامعه
حضور داشت و خانمها را به حجاب عالقهمند کنیم .این جلب توجه میتواند مفید
باشد .در راستای الگو شدن حجاب استایل ها ،عدهای نیز با دیدن آنها به حجاب
عالقهمند شدهاند و حتی چادر را انتخاب کردهاند .آنها میگویند «اگر میدانستیم
با حجاب هم میتوان شیک پوش بود زودتر محجبه میشدیم» ،اما در جواب این
عده دکتر فرشته روح افزا چنین میگویند« :الگوی زندگی خود حجاباستایلها

غلط است و به دنبال ظاهرگرایی اند و آنها نباید الگوی دیگران قرار گیرند .چاد ِر
بدون محتوا سر کردن که به دنبال جلب توجه است ،حجاب به حساب نمیآید.
آراســتگی با جلب توجه فرق دارد .میتوان آراسته و شیک پوش بود ،اما حریم
شــخصی و حریم عفت را رعایت کرد .ما به این دنیا نیامدهایم که توجه مردم را
جلب کنیم و دنبال تایید آنها باشیم ».در پایان باید به این سوال پاسخ داد که آیا
بدون حجاب استایل ها ،قشر محجبه ما الگویی امروزی برای پوشش خود دارد؟ و
نهادهای متولی حجاب چه نقشی در این الگوسازی دارند؟
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نعمتىكهسپاسگزارىنشودمانندگناهىاستكهآمرزيدهنشود.

نگاه نو

پشت صحنه

دیروز فیلمی در فضای مجازی پخش شــد که هجوم مردم را برای خرید دالر و ســکه به تصویر کشیده بود؛ البته
واکنشهایی هم از جانب مردم همیشه در صحنه داشت؛ همه گفته بودند از ماست که بر ماست و از این دست حرفها؛
اما واقعا نمیدانم چرا وقتی یک چیزی در کشور قیمتش باال میرود مردم تازه یادشان میافتد که آن چیز را به قیمت
چند برابر بخرند؛ اما دریغ که این یک بازی سیاسی از سوی دولت برای پرداخت دیون دولت به شرکتها است.
خاطرم هست در زمان رئیس جمهور قبلی بخصوص در یکی دوسال آخر که نوسات ارزی به اوج خود رسیده بود
دولت حدودا یک هفته قبل از پرداخت یارانه و حقوق کارمندان دولت یه فراز و فرود برای دالر ترتیب میداد و کسری
بودجه را جبران میکرد اسمش را هم میگذاشتند سیاست انقباضی جهت کنترل نقدینگی مردم! متاسفانه این رویه
در دیگر دولتها هم بوده منتهی برخی مسئولین فعلی این نوع درآمدزایی را به اوج خود رساندهاند .خدای نکرده قصد
اتهام زنی و نقد غیرمنصفانه ندارم با یه حساب سرانگشتی هر کسی میفهمد وقتی قیمت خودرو باال میرود بیشترین
سود را چه کسی میکند؟
راستی کرونا رو بیشتر جدی بگیرید؛ ماسک زدن خدای ناکرده موجب کسر التی شما نمیشود؛ مسئولین همه در تمام
اخبار و عکسهایی که ازشان بیرون میآید با ماسک هستند تا فرهنگ سازی باشد برای مردم .امیدوارم با رعایت مسائل
بهداشتی هرچه سریعتر از شر این بیماری راحت بشیم و همه به زندگی روزمرهشان برگردند.

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص  ، 497ح 9164

پندبزرگان

فارس

طرح روز
صحنه
پشت

در دنيا جاي كافي براي همه هست پس بجاي اينكه
جاي كسي را بگيري سعي كن جاي خودت
را پيدا كني.
چارليچاپلين

حافظانه
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار
به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

حل بحران مسکن با
خانههای بندانگشتی!

چرا سیروس گرجستانی حاضر نشد
به «خندوانه» برود

«مهمان داریــم ،چه مهمانی» ،این یکی از معروفترین
دیالوگهای «مهران مدیری» در برنامه دورهمی است که
بعد از گفتنش ،یک سلبریتی برای شروع یک گپوگفت
جذاب روبهرویش مینشیند .اما چه کسی آن مهمان را
به برنامه دعوت و هماهنگیهــای الزم برای حضورش
در استودیو را فراهم کرده است.حاال فرقی هم نمیکند
که دورهمی باشد یا کتابباز ،چهلتیکه یا فرمول یک،
خندوانه یا برنامه زندهرود اصفهان ،همه این برنامههای
گفتوگو محور ،برای جذاب و البته پربینندهتر شدن نیاز
به سلبریتیها و چهرههای شناخته شده برای حضور در
برنامه دارند .مریم ناظران ،یکی از افرادی است که شغلش
هماهنگی مهمانهای برنامههای تلویزیونی اســت .او
میگوید« :من هشت سال پیش با کتابباز برای اولین بار
بهعنوانهماهنگکنندهحضورسلبریتیهادربرنامههای
تلویزیونی ،شروع به کار کردم .بعد از مدت کوتاهی هم وارد
گروه خندوانه شــدم»« .عاشق شدی یا نه؟»« ،احساس
خوشبختی میکنی یا نه؟» و  ...از جمله سواالتی است
ی کند .از
که مهران مدیری از همه مهمانهای دورهمی م 
ناظران درباره اینکه آیا سوالها را قبل از حضور مهمان در
چنین برنامههایی به او میگویند و با او چک میکنند یا
نه ،میپرسم که میگوید« :کسی که در دورهمی شرکت
میکند ،از قبل میداند که دوتا ســوال عاشــق شدی و
احساس خوشبختی میکنی را حتما مهران مدیری از

او خواهد پرسید بنابراین به آنها فکر میکند و جوابش
را هم بارها و بارها در ذهنش بررســی خواهد کرد .با این
حال ،مدل هر برنامه در این باره متفاوت بود .در یک سری
برنامهها ،اصال سواالت را چک نمیکنیم .ما در خندوانه
قطعا ســوالها را چک میکردیم ولی در دورهمی ،اصال
سواالت را به مهمان نمیگوییم .البته مقوله کتاب باز جدا
بود .تهیه کننده برنامه قبل از سروش صحت با مهمان یک
گپوگفتی می کرد ».مرحوم «سیروس گرجستانی» که
نقشآفرینیهایشبهخصوصدرسریالهایطنز،هیچگاه
از ذهن پاک نخواهد شد ،در چند سال اخیر در هیچ برنامه
تلویزیونی شرکت نکرد .ناظران دراین باره میگوید« :من
با آقای گرجستانی سه روز قبل از فوتشان تماس گرفتم
تا برای حضور در برنامه چهل تیکه ،دعوتشان کنم .البته
قبلتر هم حدود سه سال پیش برای حضور در خندوانه
بــه او تماس گرفتم و حتی رامبد جوان هم با او صحبت
کرد اما نپذیرفت و گفت که من خستهام و دوست ندارم
برای زندگیام حاشیه ایجاد شود .یادم هست حتی به آقای
جوان گفت که حاضرم بدون دستمزد در فیلمت بازی کنم
اما به تلویزیون نمیآیم .علتش را هم اینطور توضیح داد
که چند سال پیش در برنامه آقای رشیدپور که این روزها
ویدئویش هم در شبکههای اجتماعی پربازدید شده ،گفتم
که مایکل جکسون را دوست دارم و در همان لحظه ،آنتن
را از من گرفتند و این را بیاحترامی به خودم میدانم».

اخبار دیدنی

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از پشت صحنه و بخشهای فنی تاالر وحدت به همراه
سید مجتبی حسینی معاون امور هنری و الدن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،هادی جعفرینژاد ،رییس امور فرهنگ ،گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه بازدید
کرد  /گاتا ضیاتبری

رونمایی از تور مجازی و بخشی از گنجینه فرهنگسرای نیاوران و نیز پوستر رویداد موسیقی ایران و اتریش ،یکشنبه
 15با حضور سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سرور بختی رئیس موسسه
فرهنگی اکو ،علی رضا ناظم الرعایا نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش رونمایی شد  /حسن مطهری

نشستخبریعلیربیعیسخنگویدولتدوشنبه۱۷تیردرساختمانکوثرنهادریاستجمهوریبرگزارشد/
فؤاداشتری

ساعت  ۳:۲۰بامداد (سهشنبه) در خیابان توریسم باقرشهر یک کارگاه تولید کپسولهای اکسیژن
منفجر شد.در این حادثه که به دلیل بیاحتیاطی یکی از کارگران کارگاه رخ داد ۲ ،نفر جان خود را از
دست داده و همچنین ۳نفر مصدوم شدند  /مهدی خانلری

نمایشگاه نقاشی طال درنگی با عنوان «طهرات» تا 25تیر در گالری ثالث برپاست  /مهدیه بابایی

نمایشگاه نقاشی الهام قربانیشاد با عنوان «خودی دیگر» تا 25تیر در گالری سایه برپاست  /هنرآنالین

