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فرهنگ در مسیر نوسازی

یادداشت

فرهنگ

ایرنا

بیش از یکصد روز اســت که محمد مهدی اســماعیلی سکاندار
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دولت ســیزدهم است.او در
این مدت مالقاتهای متعددی با اهالی فرهنگ و هنر داشته و
به نمایندگی از رئیس جمهوری به شهرستانهای بسیاری سفر
کرده اســت .اســماعیلی طی این مدت با اشاره به دغدغههای
مقــام معظم رهبری نســبت بــه تهاجم فرهنگــی و جنگ نرم
در رابطــه بــا فرهنگ عمومی به نکات و مســائل مهمی اشــاره
کرده و گفته اســت«:باید مراقبت کنیم تا دشمن از راه فرهنگی
بنیانهــای اخالقی جامعــه را تضعیف نکند.دشــمنان از زمان
پیروزی انقالب اســامی هیچوقت از این موضوع غافل نشده و
با شــبیخون فرهنگی ،تهاجم فرهنگی و جنگ نــرم به مبارزه و
مقابلــه با اهداف فرهنگی انقالب اســامی آمدهاند ».او ارتقای
جــدی وضعیــت فرهنگ و هنر در ســطح کشــور را از مهمترین
رویکردهای دولت سیزدهم برشــمرد و در سخنرانی اخیر خود
در نماز جمعه تهران گفت« :نگرش دولت مردمی بر این اصل
اســتوار اســت که تمرکزگرایی را در برنامههای فرهنگی و هنری
متوقــف نمایــد و هنرمنــدان بــرای دیده شــدن ،ترقــی و تعالی
نیازی به حضور در مرکز نداشته باشند ،بلکه هر هنرمند در شهر
خود رشد یافته و برای شهر و استان خود افتخارآفرینی کند».
از دیگر کارهای مهمی که مد نظر دولت بخصوص شــخص
رئیــس جمهــوری اســت ،اتصــال همــه دســتگاههای فرهنگی
بــه وزارت فرهنگ اســت .اســماعیلی از بــدو ورودش به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد«:آقای رئیسی دستور دادهاند
همه دســتگاههای دولتی که اعتبار و ســاختار فرهنگی دارند به
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی متصل بشوند و این موضوع در
حال تصویب است».
همچنیــن از دیگــر بحثهای مهــم بخش فرهنــگ ،بحث
افزایش ســواد رســانهای در حوزه عمومی بود که اسماعیلی در
ســخنرانیاش در مراســم پدافنــد غیرعامــل در ایــن خصوص
تصریح کرد« :اگر سواد رسانهای به عنوان یک راهکار در دستور
کار نهادهای متولی حوزه فرهنگ ،هنرو رسانه قرار بگیرد ،حتماً
شاهد یک جهش در فعالیتها خواهیم بود».

ëëتقویت اقتصاد هنر و کسب بازارهای جهانی
یکــی از مهمتریــن و شــاید اولیــن دیدارهــای وزیــر ارشــاد با
هنرمندان تجســمی بــود .در آن دیــدار وزیر فرهنگ بــه اعتال و
رشــد اقتصاد فرهنگ و هنــر توجه خاصی نشــان داده و با بیان
اینکــه ظرفیتهــای قابــل توجهی در حــوزه اقتصــاد هنر وجود
دارد ،گفت« :ایران جزو کشورهای مطرح و دارای جایگاه باال در
تولید آثار هنری اســت ،بنابراین در بخش اقتصاد هنر هم باید
به این رتبه برســیم و تالش ما بر این اســت که بازارهای جهانی
را به دســت بیاوریم .ما در هنر و اقتصاد هنر ظرفیتهای بسیار
زیــادی داریم و همانطور که میدانید جزو کشــورهای مطرح و
صاحــب جایــگاه باال در تولید آثــار هنری هســتیم و از این رو در
بخش اقتصاد هنر هم باید به این رتبه برسیم و تالش ما براین
است که بازارهای بینالمللی را به دست بیاوریم».
ëëحمایت از سینمای اصیل ایرانی -اسالمی
یکــی دیگــر از اقدامــات وزیــر فرهنــگ در ایــن مــدت کوتــاه
راهانــدازی شــورای عالــی ســینما بــود .او در ایــن باره گفتــه« :با
حضور رئیس جمهوری در حال راهاندازی شــورای عالی سینما
هستیم ».وزیر فرهنگ همچنین با رصد سینمای ایران وضعیت
سینما را با اشکاالتی مواجه دانست که اهالی سینما باید کمک
کنند تا این وضعیت تغییر پیدا کند .اسماعیلی در این خصوص
تصریح کرد« :من مواجه هســتم با انبوهــی از فیلمهایی که در

نوبــت اکــران هســتند .مــن خــودم را موظــف میدانم کــه این
فیلمهــا را تماشــا کنم و میبینم که بعضیهایشــان اشــکاالتی
دارد .قطعــاً حــوزه مدیریتــی ما از آثــاری که بــه فرهنگ اصیل
ایرانی -اسالمی ما توجه دارند حمایت میکند».
ëëحمایت از اهالی تئاتر و مردمی شدن تئاتر
همچنیــن وزیــر فرهنــگ در ایــن مدت بــه هنرمنــدان تئاتر
قــول داد تا همپای ســینما به آنها توجه کنــد .چرا که هنرمندان
تئاتر بیشــترین آسیب را از کرونا دیدند .اسماعیلی در خصوص
برنامههــای حمایتــیاش تصریــح کــرد«:از جشــنوارهها و
مدلهایــی حمایت میکنیم که تئاتــر را در دل تودههای مردم
میبرد .اجرای بعضی از نمایشــنامههای شکسپیر را هزاران بار
دیدهایم .باید نمایشنامههای بومیتری مورد استفاده قرار گیرد
و تئاتر مردمی بشود .به عنوان مثال الگوی تئاتر خیابانی مریوان
میتواند در جاهای دیگر هم تکرار شــود ».همچنین او قول داد
تا جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران سال آینده با گستره بینالمللی
برگزار و دبیرخانه دائمی آن ایجاد شود.
ëëتولید بیش از  ٨٠درصد کاغذ صنعت نشر
وزیــر فرهنــگ در راســتای دغدغههای مردمیاش مســائل
فرهنگــی مــردم را هم جزو امــورات مهم تلقی و در ســخنرانی
اخیــر خــود در نمــاز جمعــه درخصــوص صنعت نشــر کشــور
تصریح کــرد« :در دولت کارگروه ویژهای به منظور رســیدگی به
وضعیت صنعت نشــر به ریاست معاون اول رئیس جمهوری
شــکل گرفتــه و امیــد اســت با رفــع موانــع موجــود و حمایت از
کارخانههای داخلی در یک سال و نیم آینده بیش از  80درصد
کاغذ مورد نیاز صنعت نشــر در کشــور تولید شود و با این اتفاق،
ن کنیم».
کتاب و کتابخوانی را برای مردم ارزا 
ëëوزارت فرهنگ نگاه حمایتی به احیا و گسترش موسیقی اصیل
و سنتی دارد
اسماعیلی همچنین توجه ویژهای به موسیقی اصیل نواحی
و اقوام دارد .او معتقد اســت که موســیقی نواحی در بحران است
و باید هرچه سریعتر راهحلی برای رفع مشکالت آن پیدا کنیم .او
ابراز امیدواری کرد که تا انتهای آبان کنسرتها دوباره راه بیفتد.

«ایران» از دور جدید تصمیمات و اقدامات سازمان سینمایی گزارش می دهد

سینما در قاب نو

سینما

فرهنگی /هفتم مهرماه بود که محمد خزاعی
بــا حکــم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــر
مســند ریاست ســازمان ســینمایی تکیه زد .در
حکــم محمدمهــدی اســماعیلی در  12بند بر
برنامههــای مورد انتظــار از این ســازمان تأکید
شــده بــود .از عمــر مدیریــت محمــد خزاعــی
تنهــا  40روز میگــذرد و مســلماً ایــن مــدت
کوتــاه زمــان مناســبی بــرای ســنجش کارنامه
کاری او و اقدامهایــش برای عملــی کردن این
سیاســتهای دوازدهگانه نیســت .رئیــس تازه
ســازمان ســینمایی امــا در همین مــدت کوتاه
تصمیمهای بســیاری گرفته که البته بخشی از
آنها با واکنشهای متفاوت همراه شــده است.
شــاید از شــاخصههای کارنامــه کاری  40روزه
خزاعــی ،تعدد تصمیمهایی اســت که او برای
بخشهــای مختلــف زیرمجموعــهاش گرفته
اســت .او در همیــن مــدت کوتــاه تکلیف تمام
مدیریتهای زیرمجموعهاش را روشــن کرده؛
از ترکیب متفاوت هیأت امنای بنیاد سینمایی
فارابــی تا اعضــای شــورای پروانه ســاخت آثار
سینمایی و سرپرست انجمن سینمای جوانان
ایــران نیروهای تازهای جایگزین شــدهاند و آن
طور که وعده داده شــده ،تکلیف شورای پروانه
نمایــش این مجموعــه هم بزودی مشــخص
خواهد شــد .عالوه بر این انتصابها ،فعالیت
مدیر سازمان ســینمایی این روزها در گفتوگو
و تبــادل نظــر بــرای تصمیمگیریهــای کالن
و ایجــاد زیرســاختهایی بــرای اجرایی شــدن
سیاستها خالصه میشود.
ëëازخانهتاسینما
ایجــاد کارگــروه مطالعاتــی بــرای
آسیبشناسی و ارزیابی ظرفیتها و عملکردها
یکی از تشــکلهای مهمی اســت کــه ضرورت
اجتنابناپذیر آن حس میشد .در این کارگروه
عملکــرد مؤسســات ،صنــوف و فضــای کلــی
ســینما از جملــه مباحــث معیشــتی خانــواده
ســینما مورد رصــد قــرار میگیرد و قرار اســت
خروجی آن بخشــی از مصوبات و برنامهریزی
سازمان ســینمایی و راهبردهای اجرایی باشد.
در یک ماه گذشــته رئیس ســازمان ســینمایی
نشســتهای غیررســمی هم با خانواده سینما
داشــته که با وجود عدم اطالعرســانی رســمی
از ســوی روابط عمومی این ســازمان به منظور
پرهیز از شــکل نمایشــی و شعاری و تبلیغاتی،
خبرهــای آن بــه گــوش رســید .عالوه بــر دیدار
صمیمانــه بــا چهرههای فعــال اما ایــن روزها
خانه نشین سینما ،دیدار سرزده از خانه سینما

نسیم آنالین

خط خبر

معاونــت امــور
فرهنگــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی در یکصد
یاسر احمدوند روز گذشــته شاهد
معاون امور
فرهنگی اتفاقــات مهمــی
وزارت فرهنگ و
بــوده اســت کــه
ارشاد اسالمی
نخســتین آنهــا
تشــکیل دو کارگــرو ه کاغــذ و مبــارزه بــا
قاچــاق و تکثیــر غیرقانونــی کتــاب بــود.
در کارگــروه کاغــذ تــاش شــد بازدیــدی
از کارخانههــای تولیــد کاغــذ در شــمال و
جنوب کشــور انجام شــود و وضعیت این
کارخانهها از نزدیک بررسی و رصد شود.
پس از این بررســیها ،جلســاتی با حضور
مدیرعامــان این کارخانهها برگزار شــد و
نظرات آنها نیز دریافت شد.
پــس از جمعبنــدی ایــن گزارشهــا
مشــخص شــد که میتوانیــم بخش قابل
توجهــی از کاغــذ مصرفی داخل کشــور را
از طریــق ایــن کارخانهها تأمیــن کنیم که
البتــه برای ایــن کار نیازمند اصالح برخی
قوانیــن و مقــررات و البتــه تالش و همت
مدیران هستیم.
همچنیــن کارگروهــی بــرای مبــارزه با
قاچــاق و تکثیر غیرقانونی کتاب تشــکیل
شــد .متأســفانه در ســالهای اخیــر تکثیر
غیرقانونــی کتــاب دیگــر بــه کتابهــای
غیرقانونــی محــدود نمیشــود بلکــه هــر
کتاب پر فروشی در خطر سوءاستفاده این
سودجویان قرار دارد.
همچنین جلسهای هم با پلتفرمهای
فــروش کتــاب برگــزار شــد و اطالعاتی به
آنها درباره فــروش کتابهای اینچنینی
در پلتفرمهــا داده شــد و قــرار شــد بــا
همــکاری بــا معاونــت امــور فرهنگــی از
فــروش کتابهــای بــدون مجــوز در ایــن
سامانهها جلوگیری به عمل آید.
دیگر اقــدام در معاونت امور فرهنگی
برگزاری نشســت با انجمنهای فرهنگی
ناشران بود .مالقاتهایی با هیأت مدیره
ایــن انجمنها انجام شــد و به صحبتها
و دغدغههــای آنهــا گــوش داده شــد.
همچنین نخســتین جلســه با تشکلهای
حــوزه نشــر برگــزار شــد و تــاش شــد از
نظــرات آنهــا برای حــل مشــکالت حوزه
نشر و از بین بردن موانع پیشرو استفاده
شود.
از ســوی دیگــر دو پرونــده مربــوط
بــه دو وارد کننــده کاغــذ پیگیری شــد.
ایــن واردکننــدگان بــرای واردات کاغذ
ارز دولتــی دریافــت کــرده بودند .یکی
از ایــن واردکننــدگان پــس از ترخیص
کاغذهــا از گمرک از تحویل آن به انبار
معاونــت امــور فرهنگی امتنــاع کرده
بود .با پیگیریهای انجام شده از سوی
نهادهای مختلف توانســتیم  2200تن
کاغــذ انبــار شــده را پــس بگیریــم و به
انبــار معاونــت امــور فرهنگــی منتقل
کنیم .بزودی نیز توزیع کاغذ با روندی
جدید آغاز خواهد شد .پرونده دیگری
نیز در همین رابطه در دســت پیگیری
است.
همچنیــن بــا توجــه بــه صــدور مجوز
پروانــه نشــر بــرای بیــش از  18هــزار
ناشــر ،رتبهبنــدی ناشــران بــرای دریافت
حمایتهــای معاونــت امــور فرهنگــی
ضرورت داشت.
در حــال برنامهریــزی در ایــن حــوزه
هستیم تا هرچه سریعتر نظام رتبهبندی
ناشــران لحاظ شــود .در ایــن طرح تالش
خواهــد شــد کتــاب ناشــر از بــدو ورود بــه
اداره کتــاب رتبهبنــدی شــود و بر اســاس
رتبه کســب شده از حمایتهای معاونت
امور فرهنگی برخوردار شود.
از دیگــر اقدامــات معاونــت امــور
فرهنگــی میتــوان بــه حضــور در
نمایشــگاههای خارجــی اشــاره کــرد .در
نمایشــگاه کتاب مسکو ،نمایشــگاه کتاب
باکو و نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور
فعالی داشــتهایم و در حــال برنامهریزی
بــرای حضور در نمایشــگاه کتــاب وین در
اتریش هستیم.
همچنیــن  10عنــوان از کتابهــای
فارســی ترجمــه شــده بــه زبــان چینــی
رونمایــی شــدند .ایــن آثــار از ســوی
دبیرخانــه طــرح گرنــت پیگیــری شــدند
و در آینــده نیــز ترجمــه آثــار بــه زبــان
ترکــی و ایتالیایــی نیــز رونمایــی خواهنــد
شــد .برگــزاری دومیــن دوره کتــاب ســال
جوانــان ،بیســت و نهمیــن دوره هفتــه
کتاب جمهوری اســامی ایــران ،انتصاب
دبیــر و اعضــای شــورای سیاســتگذاری
این رویــداد ادبــی و برگــزاری نوزدهمین
دوره طرح فصلی کتاب همزمان با هفته
کتاب از دیگر فعالیتهای انجام شــده یا
در حال تــدارک برای برگزاری محســوب
میشود.
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کمک  13میلیارد ریالی بهگروههای نمایشی

و نشســت و گفتوگو با اعضای هیأت مدیره از
همین دســت نشســتها بود .هدف این دیدار
ارزیابی مشــکالت رفاهی و دســتیابی به بســته
اطالعاتــی جامع برای حل مشــکالت اساســی
بویــژه معیشــتی خانــواده ســینما بــود .همین
طور نشســت مشــترک با اعضای شورای عالی
تهیهکنندگان و جامعه صنفی سینما و بررسی
مباحث مختلف از پروانه ساخت تا کم و کیف
فعالیت سامانه سمفا و نظارت ساترا از جمله
دیدارهای ســرزده خزاعی در یک ماهه گذشته
بود .از دیگر دیدارهای رئیس سازمان سینمایی
میتــوان بــه نشســت بــا ســطوح حوزههــای
تحصصــی صنــوف مثــل کانــون کارگردانــان،
انجمــن ســینماداران ،کانــون پخشکننــدگان
فیلم و دیدار با مدیران انجمن سینمایی دفاع
مقــدس ،بنیــاد روایت فتــح ،حوزه هنــری و...
بــه منظور همافزایی ظرفیتهای ســینمایی و
خالصه نشــدن ســینما در مؤسســات ســازمان
سینمایی اشاره کرد.
ســازماندهی وضعیــت نمایــش خانگــی
یکــی از موارد ذکر شــده در حکــم وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی بــرای خزاعی اســت .موضع
این وزارتخانه در باره مسئولیت نظارت بر این
عرصه با استقبال عمومی اهالی سینما همراه

ëëتماشــاخانههای دولتی و خصوصی همزمان با هفته ســوم
آبان با رکوردشــکنی اجراها روبــهرو و تنهــا در پایتخت۵۵ ،
اثر نمایشــی در  ۲۰ســالن پذیرای مشــتاقان و مخاطبــان آثار
هنرمندان خانواده تئاتر هستند /.ایرنا
ëëفیلمبــرداری فیلم ســینمایی «ســه جلــد» به نویســندگی و
کارگردانی مهدی اســماعیلی و تهیهکنندگی محمــد آفریده از
اوایل مهرماه امسال آغاز شده بود ۱۵ ،آبان به پایان رسید .این
فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده میشود .باران
کوثری ،آتیال پســیانی ،شــاهرخ فروتنیان ،رؤیا جاویدنیا ،یسنا
میرطهماسب ،سولماز غنی ،سارا توکلی ،آیناز کرمانی و الهام
م «سه جلد» هستند /.روابط عمومی
شعبانی بازیگران فیل 

بود .در همین راســتا بین ســازمان ســینمایی و
وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی با سازمان صدا
و ســیما تبادل نظرات گســتردهای شکل گرفته
و نشســتهای مشــترکی توســط کارگروههــای
اجرایی و مشــورتی و تخصصــی در حال انجام
اســت تــا بــا گفتوگو و ســعه صــدر طرفین به
جمعبندی نهایی برســد و باالخره این حوزه از
نظارت پراکنده و نامنســجم خارج شــود و این
نظارت به سازمان سینمایی بازگردد.
ëëجشندیپلماسیفرهنگی
تشکیل کارگروه متخصص مطالعاتی برای
بررسی جشــنوارههای ســینمایی اعم از ملی و
بینالمللی شــاید یکی از مهمترین اتفاقهای
ســینما در یــک مــاه اخیــر باشــد .ایــن کارگروه
در همفکــری و هماندیشــی بــا صاحبنظران
و ســینماگران و آگاهــی از مطالبــات اهالــی
ســینما به یک جمعبندی رســید که میتوان از
آن بــه عنــوان خبرســازترین تصمیم ســازمان
سینمایی اشــاره کرد .ادغام یا برگزاری متمرکز
جشنوارههای ملی و جهانی فیلم فجر خروجی
ایــن کارگــروه بــود .قــرار اســت از ســال 14001
جشــنواره ملی و جهانی فیلم فجــر به صورت
یکپارچه در بهمن ماه سال آینده برگزار شود.
بخــش بینالملــل ســینمای ایــران امــا در

ëëهمزمــان بــا اکــران آنالیــن مســتند «بــر ســرخاک» بــه
کارگردانــی محســن خــان جهانی ،برخــی از فیلمســازان از
جمله رســول صدرعاملی به تماشــای این فیلم نشســتند/ .
خبرآنالین
«ëëگلوبلبل» جدیدترین اثر نادر مشایخی که طی چند ماه
گذشــته نوشته شــده و هفته گذشــته با نوازندگی نوازندگان
ارکســتر مدرن یــارآوا در اســتودیو کرگــدن و بــه رهبری این
آهنگساز ضبط شد به همراه دیگر قطعات ساخته شده برای
«پروژ ه بیســت» و به مناســبت  20ســالگی گروه موســیقی
یارآوا برای اولین بار اجرا و در قالب ســیدی منتشر خواهد
شد /.روابط عمومی

برنامــه یــک ماهــه ایــن ســازمان هــم مــورد
توجــه قــرار گرفته اســت .همزمــان با بررســی
ساختارهای موجود و عملکرد دورههای گذشته
الزم بود مفاهمه کالن با دســتگاه دیپلماســی
وزارت امور خارجه شکل بگیرد .در همین راستا
نشست مشترکی بین رئیس سازمان سینمایی
و ســعید خطیــبزاده ســخنگوی وزارت امــور
خارجه صورت گرفت و راهکارها و چشــمانداز
زمینههای مطالعاتــی برای همکاری عمیقتر
و تأثیرگــذاری گســتردهتر ســینمای ایــران در
دیپلماســی فرهنگــی و عمومی مــورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
مهمترین رویداد پیش روی سینما برگزاری
جشــنواره فیلــم فجر اســت که ویترین ســاالنه
سینماســت .انتخــاب مســعود نقــاشزاده به
عنوان دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر یکی
از انتصابهای این ســازمان بود که با استقبال
عمومــی همــراه شــد .تــاش برگزارکننــدگان
جشــنواره این دوره آن اســت که با برنامهریزی
و تعامــل و همــکاری و مشــارکت تمــام مراکز
فرهنگی و اجتماعی شاهد شکلگیری و تحقق
یک رویداد فرهنگی و اجتماعی باشیم و نه یک
رویداد صرفاً سینمایی.
ëëمیانبریبرایسینما
آذرماه قرار است اولین جلسه شورای عالی
سینما با حضور ریاست جمهوری برگزار شود.
احیاناً شــورای عالی ســینما را احتمــاالً باید در
فهرست مهمترین تصمیمات محمد خزاعی
در دوران مدیریتش بر سازمان سینمایی لحاظ
کــرد .شــورای عالــی ســینما به عنــوان یکــی از
نهادهای مهم مرجع در تصمیمگیری مباحث
کالن ســینما میتوانــد بســیاری از چالشهــا و
نیازهــا و ضرورتهای ســینما را بازنگری کند و
در عالیتریــن ســطح اجرایی بــا حضور رئیس
جمهوری قــرار دهد .اهمیت این شــورا به این
است که خروجی و دستاورد آن مسیر کوتاهتری
را بــرای قــرار گرفتــن در بســترهای اجرایــی
طــی میکنــد .جــدا از تمــام تصمیمگیریها و
برنامهریزیهــای این ســازمان که بــا گذر زمان
بهتــر میتــوان در بــاره نتایــج آن صحبت کرد
آنچــه در ویتریــن ســینما بــه چشــم میخورد
بازگشــت امیــد بــه ســالنهای سینماســت .با
ســرعت گرفتــن رونــد واکسیناســیون ،اعتمــاد
صاحبــان آثار برای نمایش فیلمهای در صف
اکــران جلب شــده و لیســت بلندباالیــی از آثار
متفاضی اکران شــدهاند .پس از حدود دو سال
رخوت ،رونق به مسیر گیشه برگشته است.

ëëهیأت مدیره انجمن مستندســازان ســینمای ایران با توجه
به حواشــی بهوجود آمــده درباره فیلم ســینمایی «قهرمان»
بــه کارگردانــی اصغر فرهــادی و اظهــارات آزاده مســیحزاده
کارگردان مستند «دو سر برد ،دو سر باخت» درباره اثرپذیری
«قهرمــان» از این مســتند ،بیانیــهای را صادر کرد و پیشــنهاد
ایجاد زمینه برای گفتوگو درباره این موضوع را داد /.مهر
ëëرئیــس مرکــز صبــا از ســاخت مجموعــه جدید «ســام بر
ابراهیم» درباره شهید ابراهیم هادی خبر داد /.مهر
ëëدســتاوردهای شــهید شوشــتری در سیســتان و بلوچستان
در قالب مســتندی تلویزیونی توسط مؤسســه فرهنگی هنری
شهید آوینی ساخته میشود /.روابط عمومی

تئاتر

از دیدار با انجمنهای
فرهنگی ناشران
تا بازگرداندن  2200تن
کاغذ به انبار معاونت

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتوگو با «ایران»:
محسن بوالحسنی

خبرنگار

قــادر آشــنا مدیــرکل هنرهــای نمایشــی طــی
گفتوگویــی با «ایران» از عملکــرد این اداره طی
 100روز اخیــر گفــت و بــا ذکر این نکتــه که بخش
عمدهای از اقدامات انجام شده در جهت حمایت
از برگزاری جشنوارهها و اجرای گروههای نمایشی
و هنرمنــدان تئاتــر بــوده ،چشــمانداز مناســبی را
برای آینده تصویر کرد .آشنا درباره جشنوارههای
برگزار شــده طی ماههای اخیر میگوید« :با توجه
بــه برنامهریــزی ایــن اداره کل و انجمن هنرهای
نمایشــی ایــران و لزوم حمایــت از اجراهــای عمومی گروههــای تئاتر خیابانی در ســال
 ،۱۴۰۰کانــون تخصصــی تئاتــر خیابانــی اداره کل هنرهای نمایشــی پس از بررســی آثار
حاضر در چهار جشــنواره برگزار شــده در ســال ( ۱۳۹۹سی و نهمین جشنواره تئاترفجر،
خیابان تئاتر ایران ،هفدهمین جشــنواره تئاتر مقاومت و هجدهمین جشنواره نمایش
عروســکی تهران -مبارک) از میان  ۱۱۷اثر نمایشــی حاضر و به تفکیک آثار براساس هر
گروه نمایشی یک اثر ،تعداد  ۷۸نمایش را منتخب اجرا اعالم کرد و مقرر شد این تعداد
نمایش ،هر کدام  5اجرا در مکانهای مختلف سطح شهر محل تولید اثر داشته باشند و
طی مدت اخیر این نمایشها در مرحله نخست در  ۲۲استان کشور اجرا شدند».
ëëکارگا ههایبازیگری
آشــنا از برگــزاری کارگاههای بازیگری از جمله کارگاه شــکرخدا گــودرزی گفت که با
حمایت اداره کل هنرهای نمایشــی در اســتان لرســتان برگزار شــده اســت .او میگوید:
«یکی از نکات قابل توجه برگزاری این کارگاه حضور هنرمندان پیشکســوت بروجرد به
دعوت انجمن هنرهای نمایشی بروجرد بود که خوشبختانه مورد اقبال قرار گرفت و از
دیگر نکات ،تصمیم هنرمندان شرکتکننده در این کارگاه ،مبنی بر تولید و آمادهسازی
نمایشی بومی با هدایت شکرخدا گودرزی به منظور شرکت در چهلمین جشنواره تئاتر
فجر است».
ëëاجراییشدنشفافسازیودسترسیآزاد
در راســتای اجرای سیاســتهای شفافســازی و دسترســی آزاد به اطالعــات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گزارش هزینههای سال  1399اداره کل هنرهای نمایشی در 11
سرفصل و در قالب 15فایل در سامانه شفافسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر
شد .آشنا با بیان این موضوع در تشریح اجرایی شدن این سیاست میگوید :در راستای
اجرای سیاســتهای شفافســازی و دسترســی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ،گزارش هزینههای سی و نهمین جشــنواره تئاتر فجر و کمک هزینه گروههای
نمایشی حاضر در این جشنواره ،هزینههای هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران-
مبــارک و کمــک هزینه گروههای حاضــر در این جشــنواره ،هزینههای دهمین همایش
تئاتــر صاحبــدالن و کمک هزینــه گروههای حاضــر در این همایش ،هزینههــای رویداد
خیابان تئاتر ایران (جایگزین پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان) و کمک هزینه
گروههای حاضر در این رویداد ،فهرســت حمایت از تماشــاخانهها ،فهرســت آثار مورد
حمایت در شــهر تهران ،حمایت از فعالیتهای نمایشــی در اســتانها شامل حمایت
از پرتالهای اســتانی ،جشنوارههای استانی و شعب انجمن هنرهای نمایشی استانها،
ن هنرهای نمایشــی اســتانها ،حمایت
حمایت از تولید نمایش از طریق شــعب انجم 
مســتقیم از تولید نمایش در اســتانها ،حمایت از فعالیتهای پژوهشــی و انتشــاراتی،
حمایت از تأسیس و فعالیت تلویزیون تئاتر ایران در سامانه شفافسازی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی منتشــر شــده اســت .اما در نهایت عملی شــدن حمایتهای مالی از
هنرمندان حوزه تئاتر یکی از اصلیترین بخشهاییســت که بهگفت ه آشــنا طی ســ ه ماه
اخیر به نقط ه قابل توجهی رسید و حدود  13میلیارد ریال به آثار اجرا شده در سالنهای
خصوصی و دولتی تهران اختصاص پیدا کرد.
ëëکمکهزینهجبرانضرروزیان
مدیــرکل هنرهــای نمایشــی در توضیح این خبــر میگوید« :کمــک هزینه مصوب
شــورای حمایت و همچنین کمک هزینه جبران ضرر و زیان ناشــی از استفاده ظرفیت
 50درصدی سالنهای نمایشی به دلیل شیوع ویروس کرونا ،به نمایشهای حرفهای
و نیمه حرفهای اجرا شــده در ســالنهای خصوصی و دولتی شــهر تهران طی پنج ماه
نخســت ســال  ،1400به صورت کامل پرداخت شــد .بر این اســاس در راستای حمایت
از گروههــای نمایشــی ،مبالغ مصوب شــورای حمایت به گروههایی که به دلیل شــیوع
ویروس کرونا اجرای آنها متوقف شــده بود بهصورت کامل تســویه حساب و همچنین
برابر دســتورالعمل اعالمی جبران بخشی از ضرر و زیان ناشی از ظرفیت  50درصدی
ســالنهای نمایشــی (خصوصی و دولتی) مبالغ مربوط به جبــران صندلیهای خالی
نمایشها به آنها پرداخت شــد .حدود  13میلیارد ریال به گروههای نمایشی مصوب
شــورای حمایت کــه آثار حرفهای و نیمه حرفهای خود را به صــورت کامل و یا به دلیل
شــیوع کرونا به صورت ناقص در ســالنهای خصوصی و دولتی شــهر تهران به صحنه
آوردند ،اختصاص یافت.
ëëرونقتئاترهایخیابانی
آشــنا از اجرای تئاترهایی خیابانى به مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفاع مقدس و
ایام اربعین حســینی هم صحبــت بهمیان میآورد .او میگویــد« :کانون تئاتر خیابانى
اداره کل هنرهــاى نمایشــى با برنامهریــزى و همکارى انجمن هنرهاى نمایشــى ایران
و اســتانهاى تهران ،کردســتان ،کرمانشــاه ،ایالم و منطقه آزاد اروند شامل خرمشهر و
آبادان ،به مناســبت فرارســیدن هفته دفاع مقدس و همزمان با ایام اربعین حسینى،
اجراهــاى نمایشــى را تدارک دید 40 .گروه نمایشــی بــا  120اجرا در ایــن دوره از اجراها
شرکت کردند .استان تهران با  ١٣نمایش ،استان کردستان با  ٥اثر ،استان کرمانشاه با ٧
اثر ،استان ایالم با  ۸اثر و منطقه آزاد اروند با  ٧نمایش در این همایش حضور داشتند».

