
گزارش

متوقف کردن فروش بلیت 
نمایش ها عادی شده است!

 
متوقف شــدن فروش بلیت نمایش »شــب شــک« اقدام 
عجیب دیگری اســت که با هماهنگــی اداره کل هنرهای 
نمایشــی و سایت فروش بلیت انجام شــده و در ازای این 

اقدام هیچ پاسخ منطقی ارائه نمی شود.
بــه گزارش مهر، طــی چند ماه اخیر طــی چند نوبت در 
مقاطع مختلف زمانی، فروش بلیت برخی نمایش ها توسط 
ســایت فروش بلیت متوقف می شود و پس از آن اداره کل 

هنرهای نمایشی توضیحاتی را ارائه می دهد.
جدیدتریــن اتفاق در ایــن خصوص توقف فــروش بلیت 
نمایش »شب شــک« به کارگردانی امیرحسین بریمانی و 
تهیه کنندگی نوید محمدزاده اســت که پس از یک اجرا در 

پردیس تئاتر شــهرزاد، فروش بلیت نمایش از سوی سایت 
و اداره کل هنرهای نمایشــی متوقف شــد. روابط عمومی 
اداره کل هنرهای نمایشــی با انتشــار متنی که عنوان آن 
»صرفا جهت اســتحضار« اســت درباره ایــن اتفاق چنین 
توضیح داده اســت: »نمایش »شب شک« به نویسندگی و 
کارگردانی آقای امیرحسین بریمانی که در تماشاخانه تئاتر 
شهرزاد اجرا داشته است، به دلیل عدم کسب مجوز تمدید 
و تبلیــغ نمایــش، همچنین پخش بدون مجــوز تبلیغات 
نمایش در بســترهای مختلف فضای مجازی، موجب بسته 
شدن موقت ســایت فروش بلیت نمایش از طرف اداره کل 
هنرهای نمایشــی شده است. بدیهی اســت این مشکل با 
حضور کارگردان و رفع ابهامات موجود برطرف خواهد شد.«
نکته عجیب این است که اگر نمایش مجوز تمدید و تبلیغ 
نمایش را نداشته، سایت فروش بلیت اقدام به بلیت فروشی 
کرده و نمایش بعد از یک شب اجرا با چنین مشکلی مواجه 

شده است؟ اداره کل هنرهای نمایشی که به دلیل نداشتن 
مجوز تمدید و تبلیغ نمایش، دستور به توقف بلیت فروشی 
در ســایت را می دهد، چرا پیش از باز شدن سایت و بلیت 
فروشــی و همچنین به صحنه رفتن نمایش اقدام الزم را 

انجام نداده است؟
چرا سایت بلیت فروشی بدون رؤیت مجوز اقدام به باز شدن 
بلیت فروشی نمایش ها می کند و پس از آنکه مخاطب بلیت 
نمایش را تهیه کرد و اثر به صحنه رفت، به دســتور اداره 
کل هنرهای نمایشی فروش را متوقف می کند؟ تعریف ساز 
و کاری اداری و قانونــی در این خصوص برای اداره کل و 

سایت های فروش بلیت کار سختی است؟
این رفتار عجیب اداره  کل هنرهای نمایشی و سایت فروش 
بلیت در توقف بلیت فروشــی نمایش ها نه تنها کمکی به 
وضعیت تئاتر و اجراهای تئاتری نمی کند بلکه به حاشیه ها 
دامن می زند. این وضعیت و پر رنگ شــدن حاشــیه ها در 

خصوص نمایش »شب شک« که تهیه کنندگی آن بر عهده 
نوید محمدزاده است، صادق است.

متولــی دولتی تئاتر بــه جای کنترل درســت و به جای 
وضعیت و شــرایط تئاتر، با اقدامات عجیب و عجوالنه خود 
از جمله متوقف کردن فروش بلیت نمایش ها تنها شــرایط 

را برای تئاتر و تئاتری ها نامناسب می کند.
بهتر است اگر هم مشکلی وجود دارد و نمایشی مجوز اجرا، 
تمدیــد، تبلیغات و غیره را دریافت نکرده اســت، اداره کل 
هنرهای نمایشی با تدابیر درست و به جا گروه را به مسیر 
درســت هدایت کند نه اینکه مدام دســت به توقف بلیت 

فروشی اجرا و توقیف یک یا چند روزه آن ها بزند.
اگر قرار اســت بعد از توقف بلیت فروشی اثر و اجرای آن، 
طی نشستی با کارگردان نمایش مشکالت حل شود، بهتر 
اســت این روند قبل از شروع بلیت فروشــی و اجرای اثر 

نمایشی طی شود.

 چرا داستان »مستوران«
 در ناکجا می گذرد؟

نویسنده ســریال "مســتوران" با تاکید بر اینکه 
بســتر تاریخی این ســریال در ناکجا اتفاق افتاده 
اســت، "مســتوران" را یک کار گروهی شیرین و 
 در عین حال دشــوار و متفاوت در تجربه کاری اش 

معرفی کرد.
فائــزه یارمحمدی، یکی از نویســندگان ســریال 
"مســتوران" که پخشــش به تازگی از شبکه اول 
آغاز شده است، توضیحاتی درباره حال و هوای این 
مجموعه افســانه ای ـ تاریخی، دلیل انتخاب قصه 
سریال، چرایی لوکیشن های ناکجاآباد در قصه و ... 

توضیحاتی ارائه کرد. 
این نویســنده ابتــدا درباره حال و هوای ســریال 
"مســتوران" و فضایی که مخاطب این شــب ها از 
قصه می بیند، گفت: این ســریال بستری تاریخی 
دارد که درباره ی یک ناکجا اســت. شما با تماشای 
سریال متوجه می شوید که قصه مربوط به شهری 
در زمان بعد از ورود اسالم به ایران روایت می شود 
ولی المان های خاص زمانی یا نشانه های جغرافیایی 
ویــژه ای نــدارد و مردمان آن بــه گویش خاصی 
صحبت نمی کنند، فقط مشخص است که قصه یک 

شهر فرضی در زمانی فرضی در ایران است.
یارمحمدی درباره ی چرایی انتخاب فضای ناکجاآباد 
برای این ســریال چنین اظهار کرد: شما زمانی که 
قصه گوش می دهید مخصوصا به ســبک قصه های 
قدیمی مادربزرگ ها، داســتان ها همیشــه اینطور 
شروع می شــد که "یکی بود، یکی نبود، یه روزی 
یه شــهری یه پادشاهی داشــت..." این خاصیت و 
خصلت قصه های ایرانی است که ویژگی و خصیصه 
مطلقی به آن نمی بخشد تا هرکسی که آن داستان 
را می شنود از آن لذت ببرد، گویا داستان مربوط به 
محل زندگی خودشــان است، برای همین ما سعی 
کردیم تا جایی که امکان داریم و به فیلمنامه ای که 
ذائقه مدرن پســند جامعه امروزی آسیب نمی زند، 
ویژگی هــای قصه هــای ایرانی را در این داســتان 
روایت کنیم. یکی از این خصیصه ها این اســت که 
داستان در یک ناکجا روایت می شود. اینکه شما رد 
قصه های ایرانی را در آن می بینید. باالخره خروجی 
ســاعت ها مطالعه کتاب و شنیدن و گوش دادن به 
قصه های شفاهی تبدیل شده به کلیت "مستوران".
نویســنده سریال "مستوران" ســپس در پاسخ به 
اینکه آیا بــرای جلوگیــری از انتقادهای احتمالی 
نســبت بــه انتخــاب گویش هــای خــاص برای 
شــخصیت ها که پیش از این برای برخی سریال ها 
رخ داده چنین تصمیمی گرفتید؟ خاطرنشان کرد: 
من خودم معتقدم اگر شــما به کاراکترها گویش و 
لهجه بدهید، اتفاقا خیلی محبوب تر می شوند و رنگ 
خاصــی به قصه می دهند. اتفاقا ما در این ســریال 
شخصیتی داریم که با گویش آذری صحبت می کند 
کــه کار را خیلی زیبا کرده اســت ولی ابداً اینطور 
نبوده که ما برای فرار از انتقادات احتمالی نســبت 
به لهجه و گویش شخصیت ها، آنها را در ناکجا قرار 
دادیم، به خاطر اینکه قصه های شــخصیت ها اصال 
ســمت و ســوی خاصی ندارند که کســی بخواهد 

نسبت به آن ها واکنش منفی نشان بدهد. 
وی همچنیــن در زمینه زمانی که صرف تحقیقات 
و نوشتن فیلمنامه "مستوران" شد نیز توضیح داد: 
از ابتــدا تا زمانی که همه چیز را تقریبا رها کردیم 
و از گروه تولید فاصله گرفتیم، بین دو تا دو ســال 
و نیم زمان برد. نگارش اولیه، لینک شــدن با گروه 
کارگردانی و بازیگران و اتفاقاتی که در گروه تولید 
رخ می دهد، کم و زیاد شــدن داستان ها که باعث 
می شــد مدام پیکره قصه تغییر کند. ما تا چند ماه 
پیش هم قصه ها را به روزرســانی می کردیم، حتی 
پس از تولیــد هم درگیر پروژه بودیــم. به عنوان 
مثال هفته گذشته برای نریشن های پایانی که باید 
ادیت می شد و روی کار می آمد هم وقت گذاشتیم 
و کار کردیــم. او که به همراه دو نویســنده دیگر 
نگارش قصه "مستوران" را عهده دار بودند، درباره 
دشــواری های کار گروهی کردن برای آماده شدن 
فیلمنامه تصریح کرد: چیزی که واضح اســت، کار 
تیمــی موفق تر و جلوتر از کار فردی اســت و اگر 
کســی غیر از این را بگوید اشتباه کرده است. خدا 
را شــکر که ما در این پروژه تعامل بســیار خوبی 
با همکارانم داشــتم چون منابع مطالعاتی مان یکی 
بود و قاعده و قانون مشــخصی هم برای کار روی 
فیلمنامه وجود داشــت، فارغ از بحث ســلیقه که 

دخیل می شد، اما تجربه بسیار شیرینی بود. 
او در ادامه برگ برنده اصلی ســریال "مستوران" را 
قصه آن عنوان کــرد و چنین گفت: آن چیزی که 
یقین داشــته باشم کســی که این سریال را دنبال 
می کند از آن لذت می برد، قصه است، البته منظورم 
فیلمنامه نیســت چون هم فیلمنامه هم کلیت کار 
مجموعه ای از نقص هاســت و اگــر بخواهیم امروز 
کار را از ابتدا شــروع کنیم، بایــد نواقص زیادی را 
برطــرف کنیم اما چیزی که به نظرم نجات بخش و 
کمک کننده است، حالوت و تلخی توأمان داستان ها 
در کنار همدیگر باشد.  یارمحمدی در پایان درباره ی 
تفاوت فضای سریال "مستوران" و تجربه قبلی اش 
در ســریال "محرمانه" گفت: از بیرون که به ماجرا 
نگاه می کنید، انگار فضــای کاری من خیلی تغییر 
کرده اســت. یک کار تاریخی در این پروداکشــن 
ربطــی به یک کار مینیمال نوجــوان ندارد اما من 
می گویم این دو اثر در یک خانواده هستند. اگر در 
فضای حرفه ای و تفاوت کلی پروداکشــن به این دو 
اثر نگاه نکنیم، من همان نویسنده ای هستم که یک 
فضای مینیمالیستی را در یک فضای نوجوانانه که 
طنز هم بــود کار کردم و حاال در تجربه دیگری به 
قصه می پردازم، سوژه ای که خاصه برای کودک و 
نوجوان تعریف می شود یعنی این جهان رویاپردازی 

و تخیل برای کودک و نوجوان است.

دریچــــه

زمانــی کــه یــک بســته چیپــس 400 گرمــی 82 هــزار تومــان قیمــت داشــته 
باشــد و مــردم بــرای خریــد ایــن کاالی زیــان آور و گــران همچنــان دســت بــه 

جیــب هســتند، مشــکل ســینما واقعــا بلیــت 45 هــزار تومانــی نیســت!
بســیاری از مــردم از خــورک فرهنگــی چشــم پوشــی می کننــد امــا از خوراکی هــا 
و تنقالتــی همچــن چیپــس، پفــک، نوشــابه نمی تواننــد چشــم پوشــی کننــد. 
حتــی از خریــد کتــاب هــم ابــا دارنــد امــا بــه راحتــی آن تنقــالب را می خرنــد.

همایــون اســعدیان ســخنگوی شــورای صنفــی اکــران ضمــن ارایــه گزارشــی از 
ــان کــرد کــه مشــکل ســینما بلیــت 45 هــزار  ــن شــورا بی خروجــی جلســه ای

تومانــی نیســت.
همایــون اســعدیان ســخنگوی شــورای صنفــی اکــران در گفتگــو بــا مهــر دربــاره 
خروجــی جلســه روز یکشــنبه 5 تیرمــاه ایــن شــورا، توضیــح داد: فیلم ســینمایی 
»زاالوا« بــه کارگردانــی ارســالن امیــری از چهارشــنبه ایــن هفتــه اکران می شــود 
و درخواســت ســه فیلــم شــامل »پیتــوک« بــه کارگردانــی ســیدمجید صالحــی، 
»تی تــی« بــه کارگردانــی آیــدا پناهنــده و »بازیــوو« بــه کارگردانــی امیرحســین 
قهرایــی بــرای اکــران هــم در جلســه امــروز اعــالم وصــول شــد کــه بــرای اکــران 
آن هــا در هفته هــای آینــده بایــد تصمیم گیــری شــود. وی ادامــه داد: در مدتــی 
کــه شــورای صنفــی نمایــش تشــکیل نمی شــد، دفاتــر پخــش از طریــق وزارت 
ارشــاد پیگیــر فعالیت هــای خــود بودنــد کــه از امــروز بــه دفاتــر اعــالم شــد کلیــه 

درخواســت ها بایــد بــه شــورای صنفــی اکــران ارســال شــود.
ــا  اســعدیان افــزود: از آنجایــی کــه معتقدیــم شــرایط اکــران بحرانــی اســت و ب
ــه ای  ــت جلس ــمی درخواس ــه ای رس ــی نام ــت ط ــاوت اس ــادی متف ــرایط ع ش
ــا  ــم م ــا ه ــم ت ــالم کرده ای ــران را اع ــری اک ــا شــورای راهب ــوری ب مشــترک و ف
ــای  ــم و هــم حرف ه ــه مطــرح کنی ــن زمین ــای خــود را در ای ــم دیدگاه ه بتوانی
اعضــای شــورای راهبــردی را بشــنویم. ایــن جلســه طــی همیــن یکــی دو روز 

ــه صــرف  ــک آیین نام ــا ی ــران ب ــروز اک ــد شــد. مشــکل ام ــزار خواه ــده برگ آین
حــل شــدنی نیســت و نیــاز بــه یــک عــزم عمومــی در میــان همــه تأثیرگــذاران 
در ســینما اعــم از وزارت ارشــاد، ســازمان صداوســیما و پلتفرم هــا دارد. بــرای ایــن 

ــرد. ــم ک ــه آن را مطــرح خواهی ــم ک ــی داری ــم طرح های مســئله ه
ســخنگوی شــورای صنفــی اکــران دربــاره تدویــن نشــدن نظام نامــه اکــران هــم 
ــرار  ــا هــم ق ــار م ــن شــده و در اختی ــران تدوی ــه اک ــاً نظام نام ــح داد: اتفاق توضی
ــد. امــا  ــر ســر یکــی دو مــورد آن دوســتان اختالفاتــی دارن گرفتــه اســت امــا ب
واقعیــت ایــن اســت کــه بحــث اصلــی در شــرایط فعلــی نظام نامــه اکــران نیســت. 
ــک  ــب ی ــد در قال ــال می توان ــرایط نرم ــک ش ــا در ی ــا و آیین نامه ه نظام نامه ه
ــر در  ــال حاض ــران در ح ــینمای ای ــا س ــرد ام ــش بب ــا را پی ــه فعالیت ه دبیرخان

ــه  ــا ک ــور و گرانی ه ــروز کش ــادی ام ــرایط اقتص ــت. در ش ــی نیس ــرایط نرمال ش
ــدا  ــی را پی ــد راه حل های ــردم از ســینماها شــده اســت، بای ــث دور شــدن م باع
کنیــم تــا بتوانیــم مــردم را بــه ســینماها بازگردانیــم، ایــن اتفــاق بــا تدویــن یــک 
نظام نامــه حــل نخواهــد شــد. شــورا بایــد راه حلــی در ایــن زمینــه پیــدا کنــد. 
وی بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه ایــام مــاه محــرم و تأثیــر آن بــر افــت بیشــتر 
ــال طراحــی  ــی کــرده و به دنب ــا پیش بین ــه داد: آنچــه م ــان ســینما ادام مخاطب
آن هســتیم ایــن اســت کــه از امــروز بــه فکــر دو مــاه آینــده ســینما باشــیم. بایــد 
به گونــه ای حرکــت کنیــم کــه تــا پایــان مــرداد بتوانیــم بــه یــک شــرایط معقــول 

در اکــران برســیم.
اســعدیان دربــاره ورود شــورای صنفــی اکــران بــه مســئله گرانــی قیمــت بلیــت 
ســینماها هــم گفــت: مــن تصــور نمی کنــم کــه قیمــت بلیــت ســینما در ایــن 
وضعیــت آنچنــان تأثیرگــذار بــوده باشــد. در ایــن راســتا موسســه تصویرشــهر 
ــد  ــه ده ــا در ســینماهایش ارائ ــت نیم به ــه قصــد دارد بلی ــرد ک ــالم ک ــم اع ه
کــه مــا اعــالم کردیــم هیــچ ســینماداری نمی توانــد به تنهایــی در ایــن زمینــه 
تصمیــم بگیــرد و ایــن مســئله نیــاز بــه توافــق بــا تهیه کننــده و پخش کننــده 
ســانس های  در  تــا  گرفتــه  صــورت  توافق هایــی  زمینــه  ایــن  در  دارد. 
ــا  ــی اســت ت ــده خوب ــورد ای ــن م ــد. ای ــن بیای ــت پایی کم مخاطــب قیمــت بلی
مــا هــم ماننــد کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی بــه مــدل قیمــت شــناور بــرای 

بلیــت ســینماها برســیم. 
وی در پایــان تأکیــد کــرد: مشــکل امــروز ســینما بلیــت 45 هزارتومانــی نیســت، 
ــت  ــت بلی ــش قیم ــه افزای ــوده ک ــاد ب ــور زی ــا در کش ــش قیمت ه ــدر افزای آنق
ســینما چنــدان زیــاد نبــوده، ایــده کاهــش قیمــت بلیــت هــم ســاده ترین راهــی 
ــر از قیمــت بلیــت  ــه ذهــن برســد. مشــکل ســینما عمیق ت اســت کــه شــاید ب

اســت و امیــدوارم بتوانیــم بــا نگاهــی کالن تــر بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم.
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رئیس سازمان صداوســیما گفت: مردم همواره دوست 
دارند خاطرات تلخ و شیرین شــان را در رســانه ببینند. 
آن ها روزهای ســختی را در دوران کرونا پشــت ســر 
گذاشتند و نگاه به گذشــته و صبر و مقاومتی که برای 
پایان دادن به آن روزهای سخت به خرج دادند، برایشان 

اهمیت دارد.
مجموعه طنز آزادی مشــروط، یک ســریال تلویزیونی 
۳0 قســمتی اســت که توسط مرکز ســیمافیلم تولید 
شــده و به تهیه کنندگی و کارگردانی مســعود  ده نمکی 
ساخته می شود. مراحل تولید این سریال در حال حاضر 
در زندان قصر در حال انجام اســت و داســتانش روایت 
تالش های کادر درمان، پرســتاران و فعالیت گروه های 

جهادی در مقابله با کرونا در قالب طنز است.
 پیمان جبلی رئیس ســازمان صدا و سیما، در بازدید از 
پشت صحنه ســریال »آزادی مشروط« گفت: مجموعه 
تلویزیونــی »آزادی مشــروط« یــادآور کوشــش ها و 
بردباری های روزهای ســخت کروناست و نشان دادن و 
ثبــت هنرمندانه همدلی مردم، و تــالش کادر درمان و 
مجاهدت نیروهای جهادی در این دو ســال برای رسانه 

ملی اهمیت بسیاری دارد. 
رئیس رسانه ملی همبستگی و همدلی در مواقع بحران 
را از ویژگی های منحصر به فرد ملت ایران توصیف کرد 
و گفت: این مجموعه در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت 

خواهد شد.
جبلی با یادآوری فراز و نشــیب های مقاومت دو ســاله 
مــردم در برابر کرونا، از روزهــای آغازین کرونا و تالش 
کادر درمان گرفته تــا مجاهدتهای گروه های جهادی و 
تالش همه جانبه مردم برای کاستن از پیامدهای کرونا 
و در نهایت موفقیت دانشمندان در تولید واکسن گفت: 
مردم همواره دوست دارند خاطرات تلخ و شیرین شان را 
در رسانه ببینند. آن ها روزهای سختی را در دوران کرونا 

پشــت سر گذاشتند و نگاه به گذشته و صبر و مقاومتی 
که برای پایان دادن به آن روزهای سخت به خرج دادند، 

برایشان اهمیت دارد.
پیمان جبلــی ادامه داد: کرونا اتفــاق دردناکی بود که 
تا چند دهه بعد هم می شــود از زوایــای مختلف و در 
گونه های گوناگون درباره آن فیلم و سریال ساخت. شما 
در این مجموعه سعی کرده اید نگاهی طنزآمیز به کرونا 
داشــته باشید و مطمئنم که مخاطب هم از آن استقبال 

می کند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: دشــمنان در 
حوزه های مختلف به ویژه حوزه فرهنگ، ذهن و زیست 
جوانان را هدف گرفته و ما خود را مسئول آینده جوانان 

می دانیم و برایشان روی آنتن برنامه ریزی می کنیم.
رئیس رســانه ملی ضمن قدردانی از مســعود ده نمکی، 
گروه تولید و هنرمندان این سریال تصریح کرد: با تمام 
توان از گروه سازنده سریال حمایت می کنیم و امیدواریم 
این گروه بتواند طبق زمان بندی پیش بینی شــده کار را 

به سرانجام رساند.
نــگارش فیلمنامه مجموعه »آزادی مشــروط« بر عهده 
کریم خودســیانی و شــهاب عباســی بوده  است. قصه 
سریال »آزادی مشــروط« درباره سه زندانی است. آنها 
بــه  دلیل جرمی که مرتکب شــده اند، در زندان به ســر 
می برند اما ورود کرونا باعث شــده تا آنها آزادی مشروط 
را تجربــه نمایند و بتوانند با خدمت کردن، بخشــی از 
دوره محکومیت خودشان را جبران کنند. در این سریال، 
بازیگرانــی همچون مهــران رجبی، پرویــز فالحی پور، 
محمود مقامی، عباس محبی، سیدمهرداد ضیایی، رامین 
راســتاد، علیرضا استادی، افشین ســنگ چاپ، بهنوش 
بختیاری، شــهین تســلیمی، مریم کاویانــی، علیرضا 
مسعودی، پوراندخت مهیمن، محمدرضا رهبری، شهاب 

عباسی، هلیا امامی و کاوه سماک باشی حضور دارند.

پیمان جبلی: 

سریال »آزادی مشروط« در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت می شود
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در 
اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در »حراج ملی«، 
اعالم کرد: هیچ مجوزی برای این حراجی از ســوی این 

وزارتخانه صادر نشده و موضوع درحال بررسی است.
ایــن حراجی که  در هفتمیــن دوره برگزاری آن 40 اثر 
هنری با عنوان کالســیک ایرانی و اسالمی عرضه شد و 
42 میلیارد و 424 میلیــون تومان نیز فروش کرد و به 
گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اینک به خاطر 
عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منســوب به دوره های 
تاریخی  همچون صفوی و قاجار با واکنش وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است.
براســاس اطالعات موجود، در این دوره از حراجی 2۳ 
قلمدان و پاکت نامه )منســوب به قاجــار(، مینیاتوری 
منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، 
شــمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش باشی، نقاشی 
الکی منســوب به میرزا بابا،  پنج لت نقاشی منسوب به 
علی خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی 
)منســوب به دوره قاجار(، نســخ خطی قرآن و یکسری 

دست بافته به حراج گذاشته شد.
به استناد اصل ۱۳8 قانون اساسی، الحاق »تبصره 2« به 
ماده 2۹ آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت 
از مالکان و دارندگان امــوال فرهنگی ـ تاریخی منقول 
مجاز، »صدور مجوز برنامه هــا و فعالیت های مربوط به 
برگزاری نمایشــگاه ها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، 
هنــری و حراج و فروش آثار هنری تجســمی شــامل 
نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از 
زمان تولید آن ها بیش از ۱00 ســال نگذشــته باشد با 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است. حکم این تبصره 

شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.«
محمود ســاالری ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی ـ در مصاحبه با یکی از رسانه ها نیز گفته 
که این حراجی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز 
گرفته، اما مســؤولیت آثار تاریخی و مجوز این بخش را 
در حــوزه اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی دانسته و حتی موضوع اصالت سنجی آثار 

را در وظیفه کارشناسان حراجی تشخیص داده است!
مرتضی ادیب زاده ـ سرپرست اداره کل موزه های کشورـ 
 نیــز در فضــای مجــازی در واکنش به ایــن حراجی، 
درحالی کــه هفتمین دوره آن پایان یافته و در دوره های 
پیشــین نیز عرضه آثار تاریخی در این حراجی ســابقه 
داشته است، نوشــت:  »هیچ گونه مجوزی از سوی اداره 
کل موزه هــای وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است.  با توجه 
به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن ها از کشور ممنوع 
بوده و برابر با ماده 5۶۱ مجازات اسالمی جرم محسوب 
می شــود.« ادیب زاده همچنین در پاســخ به پی گیری 
ایسنا، از بررسی موضوع حراج ملی و اعالم نتایج آن در 

روزهای آینده، خبر داد.
مطابق ماده 5۶۱ قانون مجازات اســالمی هر گونه اقدام 
بــه خارج کردن اموال تاریخیـ  فرهنگی از کشــور، هر 
چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب شده 
و مرتکب، عالوه بر اســترداد اموال، بــه حبس از یک تا 
سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال 

موضوع قاچاق محکوم می شود.
همچنین، براســاس مــاده هفدهم قانــون میراث ملی، 
کســانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود 
قرار دهند بایــد از دولت تحصیل اجازه کرده باشــند. 
همچنیــن خارج کردن آن ها ازمملکــت به اجازه دولت 
باید باشــد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج 
کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیاء 

مزبور ضبط دولت می شود.

اعتراض به »حراج ملی« 

 خروج این آثار از کشور جرم است

مشکل سینما بلیت ۴۵ هزار تومانی نیست 

قیمت چیپس به اندازه دو بلیت سینما!

فیلمسازان کشــورمان در آئین پایانی سی امین دوره فستیوال بین المللی فیلم 
کوتاه کرواســی عناوین برتر و اصلی را به خود اختصاص دادند و باعث شگفتی و 

تحسین هیات داوران و حاضران شدند.
در این فســتیوال معتبر بین المللی از میان ۶0۱ اثر رسیده از 48 کشور جهان، 
ســه فیلم کوتاه ایرانی در میان ۱0 فیلم نهایی و برتر هیات داوران این فستیوال 

معرفی شد.
 LEÓ در بیانیه پایانی هیات داوران این فســتیوال به ترتیب فیلمهای کوتاه لئو
ســاخته آقای معین روح االمینی برنده »جایزه بزرگ و بهترین فیلم« و دریافت 
لوح تقدیر ویژه، و پاندورا ساخته آقای کامران هوشمندیان برنده جایزه دوم )نقره 
سر رودین( به همراه لوح تقدیر ویژه معرفی شدند. عالوه بر این هیات داوران به 

فیلم پاندورا مدال »یونیکا« را بخاطر شیوه جدید بیان در فیلم کوتاه را اعطا کرد.
همچنین از فیلم کوتاه چتر ساخته رضا گلچین از کشورمان نیز که جزو ده فیلم 

برتر فستیوال بود، در بیانیه هیات داوران تقدیر به عمل آمد.
در آئین نهایی این فستیوال که شامگاه جمعه ۳ تیر ماه در شهر پوِژگا کرواسی و 

با حضور نمایندگان 48 کشور جهان برگزار شد؛ پرویز اسماعیلی سفیر کشورمان 
در زاگرب نیز به عنوان میهمان ویژه حضور داشت و جواز و لوح تقدیر فیلمسازان 
کشورمان را از واسالو آنتونین رئیس هیات داوران و پروفسور ژلیکو بالوگ رئیس 

این فستیوال دریافت کرد.
هر یک از فیلمهای ایرانی در این مراسم دو بار برای تماشاگران به نمایش در آمد 
و عالوه بر تحسین حاضران، واسالو آنتونین بازیگر و فیلمساز برجسته اهل چک 
که خود برنده ۷0 جایزه ســینمایی در جهان است؛ بارها سینمای ایران را ممتاز 

و از نظر محتوا و تکنیک، ممتاز و همیشه دارای حرف نو خواند.
 ســه برنــده دیگر این فســتیوال از کشــورهای تایــوان، بوســنی و هرزگوین

و اسلواکی بودند.

 فیلمسازان ایران؛ 
 شگفتی ساز جشنواره 

فیلم یک دقیقه ای کرواسی


