
گزارش

 جزئیات انتشار آلبوم جدید 
همایون شجریان

جزئیات جدیدی از آلبوم موسیقی »گاِه فراموشی« 
جدیدتریــن همکاری همایون شــجریان و فردین 

خلعتبری اعالم شد.
آلبوم »گاهِ فراموشــی« ۲۲ اردیبشــهت  ماه امسال 
عرضه می شــود و در همین روز، مراسم رونمایی و 
نشست رســانه ای این اثر با حضور دست اندرکاران 
آلبوم در تاالر وحدت برگزار خواهد شــد. این اثر با 
اشــعار فردین خلعتبری در هشت قطعه به نام های: 
»در شــب بی تو، گاه فراموشی، مشتاق توام، پی در 
پی، خواب خاکی، با تو مست، نشان، محرم به اسرار« 
طی حدود دو سال تولید شده است. »رویا نونهالی« 
بــه عنوان بازیگر در موزیک ویدئوی یکی از قطعات 
این آلبوم به نقش آفرینی پرداخته است که این اثر 
به زودی در اختیار دوستداران موسیقی قرار خواهد 
گرفت. رامین صدیقی، رضا موســوی، کاوه عابدین 
و ســحر فروزان از دســت اندرکاران تولید این اثر و 
بیورن مه یــر، کالوس گزینگ، کارلــو نیدرهاوزر و 
فردریــک ژیل نوازندگان این اثــر بوده اند.  همایون 
شجریان و فردین خلعتبری در سال های اخیر آثاری 
در قالب آلبوم موســیقی منتشر کرده اند که آخرین 
آن سال ۱۳۹۸ به شکل آلبوم »امشب کنار غزل های 
من بخواب« بر اساس اشعار زنده یاد افشین یداللهی 
منتشر شده اســت. این اثر در اســتودیوهای صبا 
)ایران( و ویوگاردن )اتریش( ضبط شــده و صاحب 

امتیاز آن موسسه هنری ۱۴۰۰ آریا است.

 قصه هفت دختر افسانه ای را 
در »دختران ایران خانوم« بخوانید

نویسنده و پژوهشــگر کتاب دختران  ایران خانوم 
گفت: کتــاب ایران خانــوم و دخترانش روایتی از 

جامعه پیشین است. 
دکتر ناصر یوســفی نویســنده و پژوهشــگر کتاب 
دختران  ایران خانوم در مراســم رونمایی و امضای 
این کتــاب گفت: دختران ایــن کتاب خصوصیات 
متفاوتــی دارند و هر کدام با نــام های گل خندان،  
نبــات خانومی،  ماه پیشــانی، نخــودی، کدو قلقه 
زن،  نمکی و دختر نارنج و ترنج ویژگی های خاص 
خودشان را دارند. ناصر یوسفی تاکید کرد: در کشور 
ما افســانه ها و قصه های زیــادی وجود دارد و این 
افسانه ها به دلیل پیشینه فرهنگی و اقوام مختلفی 
در ایران متفاوت هستند و هرکدام از این افسانه ها 
بیان گر زندگــی و اتفاقات روزمره مردم جامعه  که 
شــادی افتخارات درد و رنج های آنان هستند. وی 
خاطرنشــان کرد: کتاب دختران ایران خانوم نشان 
دهنده دختران فعال جســور با فکر مستقل شجاع  
تیزبین وهوشیار است و بازنویسی این کتاب از فضای 

ذهنی و کار پژوهشی نویسنده نشات می گیرد.

رونمایی از تندیس جشن موسیقی و 
تئاتر علی معلم »تندیس حافظ«

تندیس جشــن موســیقی و تئاتر علــی معلم با 
حضور دبیر و مدیران این جشن در حافظیه شیراز 

رونمایی شد.
تندیس این رویداد فرهنگی و هنری با حضور دبیر 
و مدیران این جشن در حافظیه شیراز رونمایی شد.

ایــن تندیس با حضــور امید معلم)دبیر جشــن(، 
آذر معماریــان )مدیــر اجرایی و تهیــه کننده( و 
احســان حاجی پور )مدیر بخش تئاتر( در حافظیه 
شــیراز و هم زمان با روز شــیراز رونمایی شــد. 
قابل ذکر اســت مهلت ارســال آثار در بخش تئاتر 
این جشــن به پایان رســیده و در بخش موسیقی 
 مهلت ارســال آثار تــا تاریخ ۳۱ اردیبهشــت ماه 

ادامه خواهد داشت.

 سینماداران باید پاسخگوی 
قاچاق فیلم ها باشند 

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم ســازمان 
ســینمایی در واکنــش به قاچاق فیلــم از طریق 
فیلمبرداری از روی پرده ســینما تصریح کرد: در 
این خصوص سینماداران و انجمن سینماداران باید 

جوابگو باشند.
روح اهلل سهرابی با بیان این مطلب افزود: متأسفانه، 
در هفته های اخیر شاهد برخی اتفاقات و بی اخالقی 
در زمینه اکران آثار سینمایی هستیم. قاچاق فیلم 
از طریق فیلمبرداری از روی پرده ســینما موجب 
نگرانی صاحبان آثار شده که البته این نگرانی کاماًل 
به جا اســت. اما واقعیت امر این اســت که در این 
مرحله وظیفه مراقبت از سرمایه های فیلمسازان بر 
عهده سینماداران و مسئوالن سالن های سینمایی 
ســت و این وظیفه و ماموریــت ذاتاً ذیل وظایف و 
مأموریت های ســالن داران تعریف و اعالم شــده 
اســت. وی ادامه داد: شواهد نشــان می دهد عدم 
دقت دســت اندرکاران ســالن ها اصلی ترین عامل 
قاچاق فیلم ها از روی پرده اســت و انتظار می رود 
عوامل ذینفعش و مســئول از کلیــه ظرفیت های 
موجود جهت مراقبت از ســرمایه فیلمسازان بهره 
بگیرند. مدیرکل نظارت بــر عرضه و نمایش فیلم 
بــا بیان اینکــه بدیهی اســت اداره کل نظارت بر 
عرضه و  نمایــش به جد پیگیر این ماجرا اســت، 
خاطرنشان ساخت: چنانچه کوتاهی و سهل انگاری 
سالن دار و سینماداری محرز شود مطابق با قوانین 
و آییــن نامه های موجود ضمــن معرفی به مراکز 
حقوقی، قطعاً از طرف سازمان سینمایی نیز دچار 
محرومیت ها و جریمه های ســنگین خواهند شد. 
چرا که معتقدیم نباید سرمایه های میلیاردی قشر 
زحمت کش سینما اینچنین راحت  توسط سارقان 
فرهنــگ و اقتصاد و  بر اثر بی تفاوت و مســئولیت 

ناپذیری سینماداری به تاراج برود.

اخبــــار

واکنش رئیس نمایشگاه کتاب 
تهران به عدم حضور برخی 
ناشران بزرگ در این رویداد

حضور ۲۸۰۰ ناشر در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران
رئیس نمایشــگاه کتاب گفت:  اینکه برخی ناشران بزرگ 
برای حمایت از کتابفروشــی ها به نمایشــگاه نیامدند،  به 
مســئله ممیزی ارتباطی ندارد و هجمه علیه نمایشــگاه 

نیست .
نشست خبری سی و ســومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران با حضور یاســر احمدوند، رئیس نمایشــگاه و علی 
رمضانی، قائم مقام نمایشــگاه کتاب تهران، در خانه کتاب 

برگزار شد.
علــی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و قائم مقام ســی و 
سومین دوره نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، در این 
نشست در سخنانی گفت:  اردیبهشت ماه سال ۹۸، آخرین 
دوره نمایشــگاه کتاب تهران برگزار شــد؛ به همین دلیل 
اکنون نوعی تشــنگی و رغبت عمومی در بین ناشــران و 
مردم برای نمایشــگاه کتاب وجود دارد، البته سختی هایی 
نیز در این زمینه وجود دارد. ما امیدواریم نمایشگاه کتاب 

را الگوی برتر زیست با کرونا قرار دهیم.
یاســر احمدوند، رئیس نمایشــگاه کتاب تهــران، نیز در 
ســخنانی گفت:  برپایی ایــن دوره نمایشــگاه به معنای 
غلبه آگاهی و ســالمتی بر بیماری و مرگ اســت، نشانه 
دیگری از زایندگی و پویایی فرهنگی کشــور ما. در دوران 
فراگیــری بیماری نامبارک و منحوس کرونا حوزه فرهنگ 
هم آســیب ها و صدمات بســیاری دید، اما مجموعاً آمار و 
ارقــام تولیدات فرهنگ هم قابل اعتنا و افتخار اســت. در 
سال گذشــته رکورد عناوین منتشر شده کتاب در سال با 
رقمی نزدیک به ۱۱۳ هزار عنوان کتاب، شکسته شد و این 
نشانه فعالیت و تالش گروه کثیری از تولیدکنندگان اعم از 
پدیدآورندگان، ناشران و همه دست اندرکاران تولید انتشار 

و عرضه کتاب به شمار می رود.
وی ادامه داد:  رویکرد دولت در حوزه فرهنگ ایجاد بســتر 
و امکان گسترده برای انتشار افکار و عقاید و آرای مختلف 
اســت. به جز موارد اندکی که محتوا دل آزار و خشم انگیز 
باشد، رویکرد عمومی بر ایجاد امکان حداکثری برای انتشار 
آثار و اندیشه های مختلف اســت. حتماً در نمایشگاه های 
کتاب میزبان حضور گســترده مردم و نمایش عالقه مندی 

به حوزه فرهنگ و دانش خواهیم بود.  
احمدوند گفت:  همزمان با نمایشــگاه در مصلی که میزبان 
هزار و 7۰۰ ناشــر در قالب فیزیکی اســت؛ ۱7۰ ناشر از 
کشــور های خارجی نیز حضور دارند. در مجموع دو هزار 

و ۸۰۰ ناشــر کتاب های تولید شــده ۱۰ سال گذشته را 
عرضه خواهند کرد. نمایشــگاه کتــاب تهران، قدم بزرگی 

برای عدلت فرهنگی به شمار می رود.  
رمضانــی نیز در ادامه ســخنان احمدونــد گفت:  مجموع 
فعالیت هــای فرهنگی گســترده ای در نمایشــگاه تدارک 
دیده و  تدابیر ویژه ای برای رعایت موازین بهداشتی اتخاذ 
شده است. طبق شیوه نامه های اعالمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا امکانات مناســبی تدارک دیده شده است، از مردم 
هم خواهــش می کنم در زمانی که به نمایشــگاه مراجعه 
می کنند با رعایت حداکثری شــیوه نامه های بهداشتی به 
حفظ ســالمتی خود اهتمام داشته باشند. شعار این دوره 
با توجــه به این رویکرد انتخاب شــده اســت. »با کتاب 
سالمتیم«؛ به معنای این اســت که دانش شاخصه اصلی 

سالمت یک جامعه به شمار می رود.
بخش دوم این نشســت به پرسش و پاســخ اهالی رسانه 
اختصاص داشــت . به گزارش تسنیم، رمضانی در پاسخ به 
پرسشــی مبنی بر چرایی درج کد اقتصادی برای ناشران 
حاضر در بخش فیزیکی نمایشــگاه کتاب تهران گفت:  از 
اسفند ماه مطابق قانون مصوب مجلس که به بانک ها ابالغ 
شده است، هر فعالی که دارنده دستگاه کارت خوان است، 
باید کد مالیاتی یا شناســه اقتصادی داشته باشد. موضوع 
دریافت کد از ناشــران ارتباطی با ستاد برگزای نمایشگاه 
ندارد، بلکه بانک عامل نمایشگاه مطابق با خدماتی که ارائه 
می کند، احتیاج به کد مالیاتی یا شناسه اقتصادی دارد. در 
این زمینه همکاری بسیار خوبی مجموعه بانک صادرات با 
ناشران داشته است. ۱5نفر در مرکز پاسخگویی ما مستقر 
شده اند و از هزار و 7۰۰ ناشر تنها کار ۲۰۰ ناشر نیمه تمام 
مانده است که ظرف امروز و فردا دستگاه کارت خوان آن ها 

نیز وصل خواهد شد. 
قائــم مقــام نمایشــگاه کتاب تهــران همچنیــن درباره 
بن کارت های دانشــجویی نیز توضیحاتی داد و اضافه کرد: 
تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر از دانشجویان، طالب اساتید 
و اعضــای هیئت علمی بــرای دریافت بــن خرید کتاب 
ثبت نام کرده اند. بانک های اطاعاتی مربوط به این حوزه را 
وزارت علوم  ، دانشگاه های غیرانتفاعی و ... خودشان عرضه 
می کنند. یارانه اختصاص یافته به دانشــجویان، اساتید و 
اعضای هیئت علمی با کمک وزارت ارشــاد و بانک عامل 
۱۰۰ درصد در مجموع افزایش اعتبار داشــته اســت تا ما 
بتوانیم تعداد افراد بیشــتری را پوشش دهیم، بیش از ۴۰ 
درصد برای دانشــجویان و 5۰ درصد برای اعضای هیئت 
علمــی افزایش پیدا کرده اســت. دانشــجویان با دریافت 
مبلغ ۳5۰ هزار تومان و اســاتید و هیئت علمی با دریافت 
مبلغ 6۰۰ هزار تومان یارانــه کتاب ها را از بخش مجازی 

نمایشگاه خریداری کنند.
رمضانی همچنین در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 
ناشران متخلف دوره پیش بخشیده شده اند یا خیر، گفت:  

ناشــرانی که در نمایشگاه ســی و دوم در کمیته تخلفات 
نمایشــگاه رای بدوی و تجدیدنظر قطعی داشــتند،  برای 
احترام بــه این صنعت و بــرای احترام بــه اهالی عمدتاً 
خوش رفتار آن در نمایشــگاه سی و ســوم حضور ندارند؛ 
البته ما ناراحت هســتیم از اینکه برخی از این عزیزان که 
آثار خیلی خوبی هم دارند، نمی توانند آثارشــان را عرضه 
کنند، اما امیدواریم پس از آن محرومیتی که حسب قانون 
اتفاق افتاده در نمایشــگاه شرکت کنند؛ البته این ناشران 

تعداد انگشت شماری هستند.
احمدوند نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در آستانه 
نمایشــگاه هجمه ای نسبت به نمایشــگاه در زمینه عدم 
حضور برخی ناشــران بزرگ برای توجه به کتابفروشی ها 
در این دوره رخ داده اســت،  یادآور شد:  اوالً من  توجه به 
کتابفروشی ها را هجمه نمی دانم. این نگاه درستی است که 
ما باید به کتابفروشی ها نگاه ویژه داشته باشیم. این حرف 
که کتابفروشی ها لطمه می بینند، حرف درست و انتقاد به 
جایی اســت. رفتار فرهنگی  در ترویــج کتابخوانی باید با 
توجــه به رعایت حال همه حلقه های تولید و عرضه کتاب 
صورت گیرد. مهمترین این حلقه ها در توسعه جامع کتاب 
در کشور اســت که آخرین حلق آن نیز کتابفروشی است. 

توجه به کتابفروشی باید از اولویت ها باشد.
قائم مقام نمایشــگاه کتاب ادامه داد:  امر واقع نکاتی را به 
ما گوشــزد می کند، بیش از ۲۰ میلیــون نفر از جمعیت 
کشور ما در روستاها زندگی می کنند، ما در هیچ روستایی 
کتابفروشــی نداریم، در بســیاری از شــهرهای کوچک 
کتابفروشــی وجــود نــدارد، نیمی از جمعیت کشــور به 
کتابفروشی دسترسی ندارند، آیا این تعداد نباید از انتخاب 
و خریــد کتاب برخوردار باشــند؟ در خیلــی از این نقاط 
راه اندازی کتابفروشی صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی 
ندارد. طبیعی است که در طی سال باید امکان هایی برای 
اینکه این مردم بتوانند از آخرین دســتاوردهای فرهنگی 
کشــور مطلع شوند فراهم شود. خوب نمایشگاه تعدادی از 
این نیازها را پاسخ می دهد،  اگرچه برخی از کتابفروشی ها 
از برگزاری نمایشــگاه ممکن اســت، گله کنند که به حق 
است، البته باید در طرحی دیگر آن ها را حمایت کرد،  این 
طرح ها اندیشیده شده و بالفاصله بعد از نمایشگاه اجرایی 

می شود.
وی ادامــه داد:  بــرای توزیع کتاب طرح وجــود دارد، اما 
نهایی شــدن این طرح احتیاج به اقدامــات دیگری دارد. 
بعد از نمایشگاه کتاب طرح جامع توزیع در دست است که 
اطالع رســانی و اجرا خواهد شد. راه اندازی و ترمیم شبکه 
توزیع در کشور کار ساده ای نیست. ابعاد بزرگی دارد که با 
کارهای نمایشی و زودگدر نباید به سراغ چنین امر مهمی 
رفت. در موضوع شرکت نکردن برخی ناشران در نمایشگاه 
نیز اینگونه بود که برخی تمایل داشتند، صرفاً در نمایشگاه 
مجازی شــرکت کنند و در نمایشــگاه حضوری نباشند و 

عده ای هم ترجیح داشتند کال در نمایشگاه شرکت نکنند. 
در همه دوره ها هم شاهد چنین جیزی هستیم. اما ربطی 
به موضوع ممیزی ندارد. سیاست های ممیزی سیاست های 
ثابتی در ایران است و بر مبنای سالمت و امنیت جامعه بنا 
شده است. سخت گیری مضاعفی بر مبنای ممیزی صورت 
نگرفته است، احترام به پدیدآورندگان از اصول دولت است. 

تنوع در تولیدات فرهنگی باید وجود داشته باشد. 
معــاون فرهنگی وزارت ارشــاد در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره رفتن الهیــاری از اداره کتاب  به دفتر موســیقی 
نیــز توضیحاتی داد و افزود: رفتن وی به دفتر موســیقی 
بنــا به ضرورتی بوده که وزارتخانه در آن بخش احســاس 
می کرده اســت. ما تمایــل به ادامه حضــور وی در اداره 
کتاب داشــتیم، اما به دلیل مصلحــت وزارتخانه و تمایل 
 اهالی موســیقی به وی،  حضورش در دفتر موسیقی ادامه 

پیدا می کند.
احمدوند نیز درباره بودجه نمایشــگاه کتاب یادآور شــد:  
در آخرین دوره نمایشــگاه هزینــه ای ۳۰ میلیاردی برای 
برگزارکنندگان داشــته اســت ، ما در این دوره با برگزاری 
جلســات متعدد به دنبال شفاف سازی هســتیم و هزینه 
برگــزاری نمایشــگاه در بخش فیزیکی و مجــازی بعد از 

نمایشگاه اعالم خواهند شد.
وی در خصوص واســپاری ها نیز تصریح کرد:  ما از حضور 
تشــکل های نشر در این دوره نمایشگاه بهره مند بودیم،  در 
حوزه سیاســت گذاری و برپایی نمایشــگاه و امور اجرایی 
ما از دوســتان تشــکل ها بهره بردیم،  البته مــا  به دنبال 
نمایش واسپاری و تصدی گری پنهان نیستیم، تشکل ها و 
انجمن های حوزه نشــر باید تقویت شوند، مسیر تقویتشان 

هموار است.
رمضانی در بخش دیگری از این نشست از حضور ۳۲ کشور 
در نمایشــگاه کتاب تهران خبر داد و گفت:  بخشی از این 
کشــور ها در سالن ناشران خارجی و بخشی هم  در بخش 
بین المللی نمایشــگاه حضور دارند. مهمانانی از کشورهای 
مختلــف داریم، از کشــورهای ســوئیس، هنــد، ترکیه، 
هنگ  کنگ،  ایتالیا، فرانســه، چین، کره جنوبی، بوســنی،  
انگلستان، استرالیا، هلند، امریکا، آلمان، اسپانیا، افغانستان، 
ســوریه، لبنــان، پاکســتان ، تونس، قطر، عــراق، کویت، 
بحرین، عمــان، مصر، آذرباییجان، صربســتان و مکزیک 
در نمایشــگاه کتاب حضور دارند. در این دوره نمایشــگاه 
 ۲5 مهمــان خارجی و رؤســای نمایشــگاه های دیگر نیز 

حضور دارند.
رمضانی در انتهای ســخنان خود از افزایش اعتبار یارانه ها 
خبر داد و یادآور شد:  امسال اعتبار یارانه ها به لحاظ عددی 
۱۰ درصد و به لحاظ ریالی ۴۰ درصد بیشــتر از سال های 
گذشته اســت. یارانه ای که وزارت ارشــاد برای پست نیز 
می پــردازد،  از 5۰ هــزار تومان به 75 هــزار تومان برای 

ناشران افزایش یافته است.

اواخـر فروردیـن مـاه و بـا قبـول اسـتعفای مجیـد رجبـی 
معمـار از سـمت مدیرعاملی خانـه هنرمندان ایـران و پس 
عالـی  شـورای  رئیـس  راد  ایـرج  چند بـاره  وعده هـای  از 
خانـه هنرمنـدان مبنـی بر انتخـاب مدیرعامـل جدید، این 
مجموعـه فرهنگـی هنری همچنان بدون مدیرعامل اسـت.
۲۸ فروردیـن مـاه امسـال و پـس از کـش و قوس هـای 
فـراوان، مجیـد رجبـی معمـار پـس از 6 سـال مدیریـت 
بـر خانـه هنرمنـدان ایـران از سـمت خـود کناره گیـری 
 کـرد. کمبـود بودجـه از مهمتریـن دالیـل ایـن اسـتعفا 

عنوان شد.
آنگونـه کـه فـاس گـزارش داده، اکنـون شـورای عالی این 
خانـه بـه ریاسـت ایـرج راد پـس از وعـده چنـد بـاره و 
تناقاضـات فـراوان مبنـی بر موافقـت و مخالفت اسـتعفا و 
تعویـق چنـد باره انتخـاب مدیرعامـل جدید بـه دو گزینه 
نهایـی رسـیدند، گزینه هایـی کـه بـا برسـی سوابقشـان 
مشـخص اسـت صالحیـت بـه دسـت گرفـت سـکان ایـن 
نهـاد مهـم فرهنگـی را نداشـته و از طرفـی نیز نشـان داد 
شـورای عالـی خانـه در انتخـاب مدیرعامل چندان دسـت 

نـدارد. پری 
بـر اسـاس شـنیده ها محمدمهـدی عسـگرپور مدیرعامـل 
پیشـین و پرحاشـیه خانـه سـینما و احسـان آقایـی مدیر 
برکنارشـده مـوزه هنرهـای معاصـر از گزینه هـای نهایـی 
و پررنـگ شـورای عالـی هسـتند کـه قـرار اسـت امـروز 
)یکشـنبه( در شـورای عالی خانـه هنرمندان مورد برسـی 

گیرند.  قـرار 
ایـن روزهـا حمیدرضـا نوربخـش )از اعضای شـورای عالی 
ایـران  هنرمنـدان  خانـه  سرپرسـت  هنرمنـدان(،  خانـه 
اسـت. سـمت هایی همچـون عضویـت در هیـأت مدیـره 
خانـه موسـیقی، عضویـت در کانـون خواننـدگان سـنتی 

خانـه موسـیقی و عضویـت در شـورای راهبـردی معاونـت 
هنـری وزارت فرهنـگ و هنـر ارشـاد اسـالمی را بـر عهده 
موسـیقی  خانـه  کنونـی  مدیرعامـل  وی  داشـته  اسـت. 
ایـران اسـت. او سال هاسـت جـزء نفـرات اصلی موسـیقی 
کشـور محسـوب می شـود و گویـا میـدان موسـیقی کفاف 
سـیطره  دارد  کم کـم  و  نمی دهنـد  را  بلندپروازی هایـش 
می کشـاند.  کشـور  هنـر  عرصه هـای  تمـام  بـر  را  خـود 
همیـن میـل بـه تمامیت خواهـی اسـت کـه باعث شـد به 

دنبـال چیـدن نیروهـای خـود در خانـه هنرمندان کشـور 
 . شد با

کافـی اسـت بـه سـوابق مدیریتـی نفـرات مطـرح شـده 
نگاهـی داشـته باشـیم تا بـه روشـنی رد مافیای قـدرت را 
در روابـط بینافـردی ایـن اسـامی نظـاره کنیم. به راسـتی 
چـرا بایـد نفراتـی کـه در دولـت قبـل تـا سـر حـد تـوان 
منافـع مملکـت را صـرف رفقـا و دوسـتان خـود کرده انـد 
بـاز هـم گزینه مدیریـت در موسسـه هایـی اینچنین مهم 

؟ شند با
لطفـا اگـر منافـع ملـی برایتـان اهمیـت دارد بـه کارنامـه 
احسـان آقـای در مـوزه هنرهـای معاصـر نگاهـی داشـته 
هزینـه  تومـان  میلیارهـا  مـورد  یـک  در  فقـط  باشـید. 
بازسـازی مـوزه شـده اسـت امـا انـگار نـه انـگار، یعنـی 
بایـد چندبرابـر آن هزینـه صـرف شـود تا خرابـکاری دوره 

مدیریـت آقایـان فقـط اصـالح شـود.
احسـان آقایـی طـی دوره حضـور در هنرسـتان هنرهـای 
اسـالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  بـه  وابسـته  زیبـا 
پـای عوامـل نفـوذی همچـون »ع ب« را بـه ارگان هـای 
دولتـی بـاز کـرد. »ع. ب« همـان فـرد وابسـته بـه بنیـاد 
صهیونیسـتی مجیـک آف پرشـیا اسـت کـه ابتـدا بـا نـام 
»سـحر ایرانیان« فعالیـت خود را در فرهنگسـرای نیاوران 
وابسـته بـه معاونت هنـری وزارت ارشـاد آغاز کـرد و پس 
از ایـن کـه حمایـت افـرادی همچـون آقایی را کنـار خود 
احسـاس کـرد، تعـارف را کنـار گذاشـت و بـا همـان نـام 
»مجیـک آف پرشـیا« فعالیت خود را ادامـه داد. این بنیاد 
بـا نفـوذ خزنـده به فضای دولتـی هنر ایـران از جمله موزه 
هنرهـای معاصـر به ریاسـت وقت احسـان آقایـی، با خرید 
آثـار هنرمنـدان جـوان بـه ثمن بخـس و فـروش آن ها در 
دبـی بـا قیمـت بـاال،  در تأمیـن هزینه هـای »مجیـک آف 

پرشـیا« و خانـدان پهلـوی القانیـان می کوشـد.
حـال بایـد منتظـر مانـد تا دیـد سـکان یکـی از مهم ترین 
و موثرتریـن مراکـز فرهنگـی کشـور به دسـت چه کسـی 
خواهـد افتـاد و سـاکن جدیـد خانـه هنرمندان آیـا از بین 
گزینه هـای فعلـی شـورای عالـی انتخـاب خواهـد شـد یا 
فـرد دیگـری معرفـی می شـود؟ در هـر صـورت یکشـنبه 
پیـش رو را می تـوان یکـی از یکشـنبه های سرنوشت سـاز 

خانـه هنرمنـدان نامید.
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بالتکلیفی در خانه هنرمندان ایران

وقتیمافیایهنرکشوردستبهکارمیشود

محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی اعالم کرد تمامی کسانی که بدون پروانه 
ساخت فیلمسازی فیلم سینمایی تولید کرده اند باید تا ۳۰ اردیبهشت دالیل این 

اقدام را اعالم کنند.
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی اعالم کرد: تمامی کسانی که بدون پروانه 
ساخت فیلمسازی مبادرت به تولید فیلم سینمایی کرده اند تا ۳۰ اردیبهشت ماه 
جاری فرصت دارند ضمن اعالم کتبی دالیل این اقدام درخواســت رسیدگی به 

پرونده شان را کتباً به معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان ارایه کنند.
خزاعی گفت: از ابتدای ورودم به ســازمان سینمایی و طی مالقات های متعددی 
که با افراد مختلف و اصناف ســینمایی داشــتم، متوجه شــدم کــه تعدادی از 
فیلمســازان به دالیلی همچون تعطیلی شوراهای فیلمســازی در زمان تغییر و 
تحول و استقرار دولت سیزدهم، عدم توافق با اتحادیه تهیه کنندگان جهت مجوز 
تهیه کنندگی و ســایر دالیل متاســفانه اقدام به تولید فیلم سینمایی کردند که 
بدیهی اســت این امر در تضاد و مغایرت کامل با آیین نامه و دســتورالعمل های 
اجرایی تولید و نمایش آثار ســینمایی سازمان بوده است و موجب از بین رفتن 

سرمایه و زحمت عوامل فیلمسازی خواهد شد.

وی ادامــه داد: برای حل مشــکالت پیش آمده و در جهت مســاعدت و امکان 
یک فرصت برای این افراد، مقرر شــد این افراد دالیل مبســوط خود را به همراه 
 یک کپی از فیلم تا ۳۰ اردیبهشــت ماه به معاونت ارزشــیابی و نظارت سازمان 

ارایه کنند.
رئیس ســازمان ســینمایی بیان کرد: کمیته ای برای بررســی پرونده این افراد 
تشــکیل خواهد شــد و با توجه به دالیل و اثر تولید شــده در خصوص این آثار 

تصمیم گیری خواهم کرد.
وی تصریح کرد: بدیهی اســت اخذ پروانه ســاخت برای تمامی متقاضیان تولید 
فیلم سینمایی الزامی است و این فرصت پیش بینی شده تمدیدپذیر نبوده، صرفاً 

به دلیل مشکالت بازه زمانی انتقال دولت دوازدهم تا دولت سیزدهم منظور شده 
اســت و الزاماً نیز، به صدور پروانه ساخت برای آثار تولید شده نخواهد انجامید، 
بلکه فرصتی برای رسیدگی و تمایز بین مشکالت موجه با افرادی که بدون دالیل 

موجه فیلم ساخته اند و عدم اتالف سرمایه بخش خصوصی اتخاذ شده است.
رئیس ســازمان سینمایی با بیان اینکه کلیه افراد متقاضی به تولید فیلم نیازمند 
اخذ پروانه ســاخت هســتند، اظهار کرد: همانطور که در ابالغ معاون ارزشیابی 
و نظارت به صنــوف مختلف تهیه کنندگی و مدیرعامل خانه ســینما آمده و به 
کلیه صنوف نیز منعکس شــده اســت می بایســت در صدر قراردادهای تولیدی 
شــماره پروانه ساخت معتبر درج شــده و لذا دیگر هیچ یک از عوامل سینما در 
مشــاغل مختلف عذری بابت عدم اطالع از نداشتن پروانه ساخت در پروژه ای که 
با آن همکاری می کنند، نخواهند داشــت و نسبت به عواقب تنبیهی همکاری با 

پروژه های بدون پروانه ساخت مسئول هستند.
خزاعی همچنین، در رابطه با سیاســت های اجرایی موسسات سازمان سینمایی 
و همچنین، حضور فیلم های ســینمایی در جشــنواره های خارجی گفت: موارد 

مربوط به این حوزه ها را نیز طی روزهای آتی اعالم خواهم کرد.

محمد خزاعی اعالم کرد؛

 هشدار سازمان سینمایی 
به عوامل فیلم های فاقد پروانه


