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حسین محجوبی صاحب «خانه» میشود!

نشستخبریدومیننمایشگاهسازخانهموسیقیبرگزارشد

رقابتی سازنده در ساز

«ایران» :دومین نمایشگاه ساز خانه موسیقی از ۲۱تا ۲۵آبان سال
 ۱۳۹۷درخانههنرمندانایرانبرگزارمیشود.حمیدرضاعاطفی
ترنــــم
مدیراجرایی خانه موســیقی میگوید« :به بهانــه برگزاری دومین
نمایشــگاه ســاز ،فیلمی را آمــاده کردهایــم و درقالب یادکردی از اســتاد محمدرضا
شجریانمطرحموسیقیکشورماندرفضاینمایشگاهپخشمیکنیم».امافرمان
مرادی ،رئیس کانون «ســازندگان ساز» خانه موسیقی در نشست رسانهای مدیران
برگزاری دومین نمایشگاه سازخانه موسیقی که روزگذشته درخانه هنرمندان برگزار
شــد ،در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا برنامه ویژهای برای نمایش ســازهای
ابداعیمحمدرضاشجریانوجودداردیاخیربیانکرد:استادشجریانبهاندازهکافی
سازهایشان معرفی شــد .بنابراین با توجه به فضای محدودی که دراختیار داریم
بعید میدانم که چنین فضایی را برای نمایش سازهای ابداعی این هنرمند فراهم
کنیمامامنمیدانماگراکنوناینهنرمندمطرحموسیقیکشورمانحالمساعدی
داشت قطعاًشاهد حضورش در این نمایشگاه بودیم اما ما برای این دوره شرایطی
را فراهم کردیم که سازهای ابداعی هنرمندان فعال این عرصه از بخشهای قابل
توجــه مــا خواهد بــود .داریوش النجــری عضو هیأت مدیره کانون ســازندگان ســاز
خانه موسیقی ایران و دبیر هنری دومین نمایشگاه سازندگان ساز نیز در خصوص
این نمایشــگاه گفت :برای من مهمترین انگیزهای که میتوانست دلگرمی دهد تا
مســئولیت کار را به عهده بگیرم ،گردهمایی سازندگان ساز در یک مکان مشخص
بود که واقعاً دراین مدت زحمات آنها دیده نشده است .او ادامه داد :فضای جامعه
ما درشــرایط فعلی فضای نگرانکنندهای اســت اما من براین باورم با برگزاری این
نمایشگاهسازندگانسازازکارگاههاوخانههایخودبیرونمیآیندوشرایطیراپیش
رویخودمیبینندکهمیتوانددربرگیرندهتعامالتخوبیدرعرصهتولیدسازباشد.

بحث «حمایت از قاچاقچیان کتاب» بیانصافی است

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی میگوید :اینکه
روی خـط گفته میشود قاچاقچیان کتاب از حمایت دولتی برخوردار بودند
خـــــــبر بیانصافان ه است؛ رویکرد ما دفاع از حقوق نویسندگان و ناشران
است .محسن جوادی افزود :من نمیتوانم قبول کنم که چنین چیزی آگاهانه اتفاق
افتاده باشــد .ممکن اســت یک کتابفروش یا ناشــر اشــتباهی کتابی را در نمایشگاه
کتابی توزیع کرده باشد ،اما به معنای این نیست که مسئوالن برگزاری نمایشگاه از
قاچاق کتاب حمایت کرده باشند .معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
همچنین در مراسم رونمایی از پوستر هفته کتاب اظهار کرد :یکی از کارهایی که ایام
هفته کتاب میتواند انجام دهد این است که به کتاب خریدن و کتاب خواندن مردم
تحرک بدهد .امیدواریم تا هفته آینده بدهکاریهایمان را برای تابستانه تسویه کنیم
و بدون بدهکاری طرح پاییزه کتاب را در هفته کتاب برگزار کنیم.

اجرای کنسرت پاپ در ورزشگاه 100هزار نفری

با تأیید ضمنی مســئوالن فدراســیون فوتبال و برخی مسئوالن باشگاه پرسپولیس
تهــران ،بهنام بانی و شــهاب مظفری خوانندههایی هســتند کــه در صورت نهایی
شــدن مذاکرات ،پیش از دیدار برگشــت فینال لیگ قهرمانان آســیا(بین تیمهای
پرسپولیس ایران و کاشیماآنتلرز ژاپن) در استادیوم آزادی به اجرای برنامه خواهند
پرداخت ،خبری که روز گذشته از سوی سایت موسیقی ما منتشرشد .غالمحسین
توگو با مهر گفت:
زمان آبادی مســئول کمیته فرهنگی فدراســیون فوتبــال در گف 
تاکنــون کنســرتی بهصورت زنــده در ورزشــگاه آزادی ،آنهم در جریــان یک بازی یا
قبل و بعد از آن برگزار نشــده اســت .اما طی ماههای گذشته پیگیریهایی داشتیم
تــا بتوانیــم مجوز الزم برای کنســرت زنده در ورزشــگاه آزادی و به هنــگام برگزاری
مسابقات فوتبال را بگیریم .این مجوز از سوی شورای تأمین صادر شده و طبق آن
فدراسیون فوتبال میتواند از اول ماه ربیع االول به جای پخش سرود و آهنگ قبل
از آغاز مسابقات یا میان دو نیمه ،کنسرت زنده را جایگزین کند واجرای این برنامه
فینال پیش رو قرار داده شده است که البته یکی
جزو کنداکتور برنامههای AFCبرای ِ
از کنسرتها به زبان انگلیسی خواهد بود.

کنایه دوباره محسن چاوشی به داریوش مهرجویی

ی خود ،به بهانه بیان خاطرات
محســن چاوشــی در تازهترین پســت اینســتاگرام 
خانــه پدریاش در خیابان خوش ،با کنایه از تجربه فیلم «ســنتوری» و همکاری
بــا داریــوش مهرجویــی یــاد کــرده اســت .در بخشــی از صحبتهــای وی آمــده
«بعضی اوقات خندهام میگیرد به جویندگان مهری که فلسفه میدانند و کاری
میگردانند اما جای مهر براحتی دهانشان را به بیمهری باز میکنند»...

بازبینی آثار ارسال شده به جشنواره موسیقی نوای خرم

مرحلــه بازبینــی آثار متقاضی حضور در پنجمین جشــنواره و جایزه همایون
خرم (نوای خرم) با معرفی اعضای هیأت انتخاب این دوره آغاز شد .در این
دوره رضــا خرم ،بردیا صدرنوری و ناصر ایزدی آثار هنرمندان شــرکتکننده
در بخشهــای مختلــف را بــرای حضــور در بخش نهایــی مــورد ارزیابی قرار
خواهنــد داد .پنجمیــن جشــنواره و جایزه همایون خرم (نــوای خرم)  ۸تا ۱۶
آذر ماه ســال  ۹۷توسط مؤسســه فرهنگی هنری «راد نو اندیش» با مدیریت
بردیا صدر نوری در فرهنگسرای نیاوران تهران و تاالر وحدت برگزار میشود.

انتخاب برترینهای  ۴۰سال سینمای مقاومت

در آســتانه چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی و به پــاس ارج نهــادن به
دستاندرکاران عرصه سینمای مقاومت ،از میان نزدیک به ۳۰۰فیلم سینمایی
راه یافتــه بــه چهــارده دوره جشــنواره فیلم مقاومــت ،انقالب و دفــاع مقدس،
برترینهای تهیهکنندگی ،کارگردانی ،فیلمنامهنویســی و بازیگری توسط مردم
انتخاب و معرفی خواهند شد.پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت
به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح ،انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقدس با
همکاری مراکز و سازمانهای مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت بسیج
از  ۵تا  ۹آذر به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار میشود.

درگذشت بازیگر  500فیلمه

«شــین ســئونگ-ایل» کــه او را از مهمتریــن بازیگــران تاریــخ
آن سوی ســینمای کره جنوبی میدانند ،پس از یک سال و نیم مبارزه با
مــــــــرز بیماری در سن  ۸۱سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از
هالیوود ریپورتر« ،شین سئونگ-ایل» بازیگر افسانهای کرهای بود که در بیش از ۵۰۰
فیلم در دوران فعالیت خود حضور داشت و از او بهعنوان شاهدی زنده از سینمای
کره جنوبی یاد میشد« .پارک چان-ووک» کارگردان فیلم «اولد بوی» در واکنش به
درگذشت این بازیگر بزرگ گفت :اگر در ژاپن «توشیرو میفونه» ،در ایتالیا «مارچلو
ماســترویانی» ،در امریکا «گریگوری پک» و در فرانسه «آلن دلون» داریم ،سینمای
کره جنوبی نیز «شین سئونگ-ایل» را برای تمام زمانها و مکانها دارد و هیچ جای
دنیا سینما و هنر به یک فرد چون «شین سئونگ-ایل» وابسته نبوده است و بدون
شناخت از وی ،درک تاریخ سینما و فرهنگ مدرن کره جنوبی دشوار است.

برخــاف دیگر نقاط جهــان که اغلب
اهتمامی جدی در راستای حفظ خانه
مشاهیر خود دارند در ایران این مسأله
چندان مورد توجه مســئوالن فرهنگی
نیســت؛ نمونــهاش هم حاشــیههایی
اســت کــه هــر از چنــدی در ارتبــاط بــا
خانه بزرگان فرهنگ و ادب کشورمان
همچون حاشیههای خانه نیما یا خانه
پدری فروغ شنیدهایم .با این حال خبر

خوشی منتشر شده که گویای همراهی
متولیــان هنــری بــرای احــداث خانــه
موزه حسین محجوبی است ،خانهای
که بیش از چهل و پنج ســال اســت که
میزبانــی ایــن هنرمنــد پیشکســوت را
برعهده دارد و ســال هاست که در این
خانــه نگارخانــهای با عنوان «آشــیان
نقــش و مهر» نیــز برپاســت .این خبر
بعد از دیدار هادی مظفری ،مدیر کل

هنرهای تجسمی با حسین محجوبی
منتشــر شــده و حتــی مظفــری هــم
تأکید کرده اســت که او را در راهاندازی
ایــن مــوزه همراهــی خواهــد کــرد.
محجوبــی همراهــی ارشــاد در چنین
فعالیتهایی و از سویی دیدار متولیان
با هنرمندان پیشکسوت را حرکتهایی
دلگرمکننــده میدانــد و از مســئوالن
خواســته کــه پیشکســوتان عرصههای

مختلف فرهنگ و هنر را در راهاندازی
خانــه موزههــا همراهی کننــد ،چراکه
تأکیــد دارد چنیــن فضاهایی میتواند
پایگاهی برای هنرمندان جوان باشــد.
حســین محجوبــی  87ســال قبــل در
شــهر الهیجان دیده به جهان گشــوده
و طی ســالهای زندگــی حرفهایاش
در آثــار خود بهره بســیاری از طبیعت
زادگاهــش بــرده اســت .او از جملــه

چهرههای بینالمللی عرصه نقاشــی
به شمار میآید ،عالوه بر این طراحی
بوســتانهای شــهری همچــون پارک
ســاعی ،نیــاوران و ملت هــم از جمله
اقداماتــی ســت کــه در رزومــه کاری او
ثبت شــده اســت .طبیعت ،فرهنگ و
اســطورههای ایرانی اغلــب جایگاهی
مهــم در آثار این نقاش نوگرای ایرانی
دارند.

«ایران» وضعیت نمایشگاههای استانی کتاب و اعتراض کتابفروشان به این نمایشگاهها را بررسی میکند

نمایشگاههای استانی؛ عامل رکود یا رونق بازار کتاب؟!
حسن همایون

خبرنگار

در ایــن ســالها ،چــه در «توزیــع» و چــه
«عرضه» کتــاب با چالشهایی اساســی و
دراز دامــن در صنعــت چاپ و نشــر کتاب
در ایران مواجه بودهایم .گرچه رفع کنترل
نظــارت قبــل از چاپ کتــاب ،همــان طور
کــه رئیس جمهــوری بر آن تأکید داشــت،
نتوانست عملیاتی شود و چنانکه خواسته
روحانــی بــود ،پیــاده نشــد ،امــا در عرصه
توزیــع کتــاب و کارآمدتر کردن ایــن حوزه،
ایدههــای متعــددی از ســوی نهادهــای
دولتی پی گرفته شده و جنبه عملیاتی پیدا
کــرد .ایدههایی چــون برگزاری نمایشــگاه
اســتانی کتــاب و همچنین طــرح تخفیف
کتــاب در کتابفروشــیها از جملــه ایــن
ایدههاســت .اولی سابقهای سی ساله دارد
و دومــی ایــدهای متأخــر بــرای حمایت از
کتابفروشیهاســت که در دولت دوازدهم
پیشکشیدهشدهاستوبهانجاممیرسد.
ëëچندوچونعرضهنمایشگاهیکتاب
نخســتینبار در ســالهای دهه هفتــاد بود
که برای دسترســی ســاده و مؤثر و گســترده
بــه کتــاب در مناطــق مختلــف ایــران ایده
راهاندازی نمایشگاههای استانی کتاب کلید
خورد .نمایشــگاههای کتاب استانی از سال
 1371آغاز و تا نیمه آبان( 1397یعنی طی
 26ســال گذشــته)  367نمایشــگاه استانی
در مراکز اســتان و شهرســتانهای مختلف
ایران برگزار شده است .تازهترین نمایشگاه
کتاب اســتانی در شــهر اصفهان در روزهای
نهم تا چهاردهم آبانماه برگزار شده است.
سیزدهمین دوره نمایشگاه کتاب اصفهان
در حالی برگزار شد که کتابفروشهای شهر
اصفهان نامهای به اتحادیه «کتابفروشها
و نوشتافزارفروشــیها» نوشــتند و نسبت
بــه برگــزاری نمایشــگاه اســتانی اعتــراض
کردند .در بخشی از نامه ناشران آمده است:
«نمایشــگاه اســتانی کتاب ،نــه تنها مکانی
بــرای ارائه دســتاوردهای فرهنگی نیســت
بلکه فروشگاهی برای کتاب سازان و ناشران
دســت چندمــی اســت و تنها دســتاوردش
ویرانیاقتصادیپایگاههایدائمیفرهنگ
یعنی کتابفروشــیها اســت .در این اوضاع
نابهنجــار اقتصــادی هیچ توجیــه عقالنی

بازنگری در نمایشگاه استانی کتاب
بــــرش

ابراهیم حیدری

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی
و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اخیــراً کتابفروشــان شهرســتانی بــا اعتــراض بــه برگــزاری
نمایشگاههایاستانیبااشارهبهلطمهایکهایننمایشگاهها
بهصنفآنانمیزندخواستارتوقفایننمایشگاههاشدهاند.
نمونهاخیرآنهماعتراضشدیدکتابفروشاناصفهانیبوده
اســت .در برگزاری نمایشگاه اســتانی کتاب و رونق کار کتاب
چندنکتههستکهموردتأکیدوزارتفرهنگوارشاداسالمی
است و ضرورت دارد به آنها اشاره کنم .مسأله نخست اینکه
برگزارینمایشگاهاستانیکتابدراستانهایمختلفکشور
دسترســی مردم به کتاب را بسیار تسریع و تسهیل میکند و
این تسهیل دسترسی ازجمله مأموریتهای این وزارتخانه
است .از سویی نمایشگاه کتاب با برگزاری برنامههای جنبی
و نشســتهای فرهنگــی و ادبی متعدد بدل به یــک رویداد
و اخالقــی وجــود نــدارد که برای خوشــایند
معــدودی کــه منافعشــان در برگــزاری و
حاشــیههای پرســود اینگونــه نمایشــگاهها
اســت ،اجــازه دهیم کتابفروشهایــی را که
متصدیان تنفــس گاههای فکری و معنوی
شــهرها -وازجمله این شــهر -هستند ،زیر
فشاراقتصادیخردشوند».
کتابفروشها سهم بیشتری از فروش بازار
کتابمیخواهند،امابهگفتهآناننمایشگاه
استانی عمالً این سهم را کوچکتر میکند.

فرهنگی مهم شــده اســت و میتواند به گسترش فضاهای
فرهنگیدرشهرهایمختلفایرانکمککندونمیتواناین
مسألهمهمرانادیدهگرفت.عالوهبراینهاباارائهتخفیفها
وتسهیالتدرایامبرگزارینمایشگاهکتاببهمردموفعاالن
نشر ،زمین ه ترویج کتابخوانی بیشتر فراهم میشود .با این
حال نمیتوان نســبت به اعتراض کتابفروشها نسبت به
برگزاری نمایشگاه استانی بیاعتنا بود .به اعتقاد من و ناظر
بر سیاســتهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ترویج و
رشدکتابخوانیمیتوانتمهیدیاندیشیدکهباحفظکلیات
اجــرای طرح برگزاری نمایشــگاه کتــاب در مراکز اســتانها،
کتابفروشها در آن استانها نیز از عواید مالی و معنوی این
رویداد صرفه بیشتری ببرند و اینگونه نباشد که صرفاًناشران
پرشــمار فعــال در تهــران از عوایــد برگزاری نمایشــگاههای
استانی منتفع شوند .بهتر است با بازنگری در برخی ضوابط
وآییننامهها،مشارکتکنند.

بر اســاس ضوابط ،قید شــده در وب سایت
مؤسســه فرهنگی نمایشــگاههای فرهنگی
شرط حضور در نمایشگاههای استانی ناشر
بودن اســت .همین مســأله مایــه اعتراض
شــماری از کتابفروشهاست .دست آنها از
ن خرید کتاب
این بازار عمده به تسهیالت ب 
برای مشــتریها و انبوه جمعیت متقاضی
کتــاب کوتــاه اســت و بــر همیــن اســاس با
برگزاری نمایشگاه استانی مخالف هستند.
موضوعی که مرتضی ثابت قدم فعال نشر

در اصفهان و مدیر نشــر «فرهنگ مردم» و
از عوامل اجرایی نمایشــگاه کتاب اصفهان
با آن موافق نیســت و به گزارشــگر «ایران»
میگوید« :ما کتابفروشهای معترض را
به گفتوگو دعوت و به آنها پیشنهاد کردیم
نمایندگــی یک تا پنج ناشــر را بگیرنــد و در
نمایشگاهکتاباصفهانغرفهداشتهباشند
و کتابهایشان را آنجا عرضه کنند و از این
بازار بزرگ ســهمی داشته باشــند .االن هم
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دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران اعالم کرد:

خانه تئاتر خبر از راهاندازی موزه آنالین تئاتر داده است

دولت دنبال حذف هنرمندان نیست

غریبپور :این داستان تازگی ندارد
مریم ساداتگوشه

خبرنگار

هیــأت مدیره خانه تئاتر اخیــراً اعالم کرده
است که میخواهد برای حفظ و نگهداری
اســناد موجــود تئاتر مــوزه آنالین تشــکیل
دهــد؛ بدیــن صــورت کــه فیلمها و اســناد
موجود در خانه تئاتر و هر سند یا فیلمی که
هنرمنــدان ارائه دهند ،بهصورت دیجیتال
در سرورهای مخصوص ذخیره شود و طی
برنامهها و اپلیکیشنهای طراحی شده در
دســترس عموم قرار بگیــرد .اما موزه تئاتر
بهصورت فیزیکی سالهاست محل بحث
هنرمندان تئاتر است و هنوز نتوانسته مثل
موزه ســینما ســرو ســامان بگیرد؛ مــوزهای
که به گفته بهروز غریبپور(کســی که خود
طراحموزهتئاتربودهاست)البتهسابقاًاجرا
و حتی پیشتر از موزه ســینما تشکیل شد،
اما متأسفانه ســرانجام خوبی برایش رقم
نخورد.غریبپوردربارهسابقهموزهتئاتربه
«ایران» میگوید« :موزه هنرهای نمایشــی
جهان که بخشی از آن متعلق به ایران بود،
در ســال  1370تشکیل شد .وقتی کشتارگاه
به فرهنگســرای بهمن تبدیل شــد دو تا از
سالنهای این فرهنگسرا را تبدیل به موزه
کردیــم و بهمدت دو ســال این مــوزه مورد
بهرهبــرداری قرار گرفــت و حتی در فضای
مــوزه برنامههایــی مثل خیمهشــببازی،
پــرده خوانــی و تخــت حوضــی را اجــرا
میکردیــم .امــا مرکــز هنرهــای نمایشــی

نظــرش این بــود کــه این فضای مناســبی
نیست و باید اشــیا ،لباسها و مدارک را به
مرکز هنرهــای نمایشــی برگردانــد .اکنون
بخش کوچکی از آن در برج آزادی است».
او در پاسخ به اینکه چرا آن فضا را مناسب
ندیدند؟ افزود«:نظر بر این بود که آن فضا
مناســب نیســت وبه همین خاطر اشیای
موزه طی ســالها و به خاطر نداشتن جا و
حبسشان در اتاقها از بین رفتند .این اشیا
واقعاًقدیمیبودندوازسراسرجهانجمع
شده بودند و این موزه میتوانست دومین
موزه عروســکی و تئاتری در جهان باشــد و
پروفســور «پن پنو» هم در دو دوره جشــن
هنر مسئول این کار شده بودند؛ بخصوص
اشــیایی کــه از جنــوب شــرقی آســیا بودند
فوقالعادهبودند».
او در ادامــه از تالشهــای دوبــارهاش برای
احداث مجدد موزه تئاتر میگوید« :بعدتر
با شهرداری منطقه  10وارد مذاکره شدیم
و با تالشهای آقای تشکرینیا که مسئول

کتــاب حضور دارنــد و از فــروش هم راضی
هســتند ».بــر اســاس گــزارش رســانههای
محلی شــمار کتابفروشهــای معترض به
برگزاری نمایشگاه اســتانی از بیست و پنج
کتابفروش بیشتر است ،انتظار آنها در رونق
کســب و کارشان برآورده نشــده است و این
مسأله را ناشــی از برگزاری نمایشگاه کتاب
میدانند .ســید محمدرضا منصوری مدیر
نشر و کتابفروشــی امیر فدک با این دیدگاه
موافق نیست و میگوید« :من هم ناشرم و
هم کتابفروش و سالهاست در عرصه نشر
وفروشکتابفعالیتمیکنم،متغیرهای
متعددی ماننــد تورم ،کاهش قدرت خرید
مــردم و ...در کاهش فروش ما تأثیر داشــته
اســت ،ولی یادم نمیآید متأثــر از برگزاری
نمایشــگاه کتاب ،فروش ما در کتابفروشــی
دچار رکود شــده باشــد .معمــوالً در فروش
مــا در تمــام طــول ســال(مگر شــب عید و
برخی مناســبتها) چندان تأثیری ندارد».
محمــد یزدخواســتی مدیــر پخــش کتــاب
دانشــگاهی علم گســتر ســپاهان نیز با این
دیدگاه مخالف اســت و میگوید«:ســاختار
فروشگاهی نمایشــگاه ،بزرگترین آسیب
را بــه کتابفروشــیهای کوچــک و محلــی
میزنــد .ب ه طــوریکه فروش کتابفروشــان
در ایام برگزاری نمایشگاه و هفتههای پس
از آن بهشــدت بیرونــق میشــود ،چــون
مصرفکنندگان کتابهای موردنظرشــان
را بــا تخفیــف نمایشــگاه تهیــه میکننــد».
کتابفروشهایمعترضمعتقدند،ناشران
از طریــق فروش اینترنتــی ،تلفنی و عرضه
عمــده آثار به نهاد و ســازمانهای مختلف
فرهنگی و ...درصدد کسب منفعت و سود
برمیآینــد ،از ایــنرو بــا حــذف نمایشــگاه
استانیبایدزمینههایتقویتکتابفروشیها
و گســترش فعالیــت آنهــا را فراهــم آورد و
بــا برگــزاری نمایشــگاه عمــاً عرصــه را بر
کتابفروشها تنگتر کرد .مهدی چرخابی
مدیر نشــر کتاب گلفام در اینباره میگوید:
«برگــزاری نمایشــگاه و حضــور مســتقیم
ناشران موجب فشار اقتصادی و نیمهجان
کردنفعالیتکتابفروشیهاست».
ëëحمایتنهتخریب
امــا برخی از فعاالن نشــر در اصفهان با این
دیدگاه موافق نیســتند و معتقدنــد ،دولت
سعی کرده اســت با برگزاری طرح تخفیف

کتــاب در کتابفروشــیها از فعــاالن عرصــه
کتابفروشــی حمایت کند .سید محمدرضا
منصوری ناشــر و مالک کتابفروشــی فدک
در اینباره میگویــد« :اگر بخواهیم عادالنه
و منصفانــه نگاه کنیــم ،دولت یــک برنامه
نمایشگاه را در سال دارد که فرصت عرضه
مســتقیم کتــاب را به ناشــران میدهــد ،اما
در ســال هر فصل با ارائه تخفیف بیســت تا
بیست و پنجدرصدی در کتابفروشیها برای
دو هفتــه فرصــت خوبــی را بــرای حمایت
از کتابفروشــیها ایجــاد کــرده اســت و بــه
نظرم انتقادهای کتابفروشهــا به برگزاری
نمایشــگاه کتــاب در اســتانها منصفانــه
نیســت ».بیســت و شــش ســال از برگزاری
نمایشگاهکتاباستانیمیگذردودرسیصد
و اندی نمایشگاه امتحان پس داده است.
امــا مهدی نقش ،ناشــر «نقــش و نگین» و
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی ناشران
اصفهــان از وضعیــت فــروش و فعالیــت
ایــن دوره نمایشــگاه بســیار راضــی اســت و
بــه گزارشــگر «ایــران» میگویــد« :تاکنــون
بالــغ بــر دو میلیــارد و  700میلیــارد تومــان
کتــاب فــروش رفته اســت و انتظــار میرود
که تا آخریــن روز برگزاری نمایشــگاه کتاب
اصفهان این رقــم افزایش پیدا کند .در این
دوره از نمایشــگاه ناشــران مهم و بزرگی در
نمایشــگاه شــرکت داشــتند و خوشــبختانه
شــماری از کتابفروشهــا هم در نمایشــگاه
غرفــه دارنــد .بــه گفتــه او ،بیشــک تعــدد
برگــزاری رویدادهایــی از ایــن دســت هــم
ســبب رونــق کتابخوانــی میشــود و هــم
فعاالن مختلف نشر اعم از ناشر و نویسنده،
چاپچــی و ویراســتار و ...هم با فــروش آثار
منتفع میشوند .به اعتقاد من در فضایی که
ناشران با کمبود نقدینگی و تورم و مسائل و
چالشهایمتعدداقتصادیروبهروهستند
به چنین نمایشــگاههایی برای سرپا بودن و
پیش بردن کارهایشان نیاز دارند ».او درباره
وضعیت کتابفروشها نیز گفت« :بیشک
در هر صنفی اختالف سلیقه و دیدگاه هست
اما واقعیت آن اســت که مردم اصفهان نه
تنها از نمایشگاه کتاب ،بلکه از طرح تخفیف
کتابهــا در کتابفروشــیها هــم اســتقبال
میکنند و اینگونه نیست که صرفاً با خرید
کتاب از نمایشگاه دیگر بینیاز از تهیه کتاب
درکتابفروشیهاباشند».

روابــط عمومــی شــهرداری بــود قرار شــد
یک ســاختمان  4طبقــه در همان منطقه
در اختیــار مــوزه قــرار بگیــرد .مــن موافق
صددرصد بودم اما تعدادی از کارشناسان
مرکز هنرهای نمایشــی نظرشــان این بود
کــه اینجــا جــای مناســبی نیســت و از نظر
موقعیت جغرافیایی باید جای دیگری به
ما داده شود».
البته مسئوالن تئاتر در برهههای مختلف
بیشــتر دلیل تشــکیل نشــدن موزه تئاتر را
عدم بودجه کافــی اعالم کردهاند .چنانکه
ایــرج راد رئیس هیــأت مدیــره خانه تئاتر
دراین باره گفته اســت« :متأســفانه در این
مدت نــه بودجهای بــرای راهانــدازی موزه
بوده و نــه با وجود تأکیدهای فــراوان برای
داشتن موزه ،اتفاق خاصی افتاده است».
غریبپــور بــه فرصــت دیگری هــم برای
موزهدارشدنتئاترایراناشارهمیکند«:من
طراحــی خانه مــوزه عــزتاهلل انتظامی را
میکــردم .یک مــوزه دیجیتــال را طراحی

کــردم و بعدهــا بــه خاطر اختــاف نظرم
با ایشــان دیگر به آنجا ســر نــزدم اما آقای
اتابــک نــادری بهعنوان رئیــس وقت تئاتر
شــهر میدانند که چقدر از اســناد را اسکن
کردیــم و قرار بــود در محل موزه نگهداری
شود .من سه بار اقدام کردم چراکه عاشق
حفظ و نگهداری میراث فرهنگی هســتم.
دردوره مدیریــت مهــدی شــفیعی محل
دیگــری بــرای مــوزه در نظر گرفته شــد که
اتفاقاً طراحی آن را باز هم بهروز غریبپور
انجــام داد.امــا دوبــاره به نتیجه نرســید و
تبدیل به دبیرخانه جشــنوارههای تئاتری
شد .حاال که دوره مدیریت شهرام کرمی در
مسند مدیریت هنرهای نمایشی است ،او
باز هم موضوع را مطرح کرده و کرمی به او
قول مساعد داده است که بزودی آن اتفاق
دوبارهسرانجامبگیرد».
غریبپــور برخــاف برخی کــه معتقدند
تشــکیل مــوزه آنالیــن تئاتر با بــودن مرکز
اسناد در اداره کل هنرهای نمایشی موازی
کاری اســت ،از تشــکیل این موزه استقبال
میکند و میگوید« :چه مانعی دارد که ما
چندین محل نگهداری اشیای موزه داشته
باشــیم .چه آنالین باشد و چه غیرآنالین؛
بســیار هــم خــوب اســت .از آنجایــی کــه
خانــواده تئاتــر هنوز احســاس مســئولیت
نکــرده فقــط در حــد کالمی بــا این قضیه
برخورد میکنند .ما عــادت کردهایم برای
نگهداری میراثمان زحمت نکشیم و پس
از نابودی برایش عزاداری کنیم».

«ایران» :نشســت خبری جشــنواره فیلم کوتاه تهران صبح روز
دوشــنبه  ۱۴آبان ماه با حضور ســیدصادق موسوی مدیرعامل
نمــــــا انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد و همانطور که انتظار
میرفت ابهامات مطرح شده در این نشست حول محور نام ه سرگشاده فیلمسازان
معترض به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.
طی چند روز گذشــته انتشار فهرست فیلمهای راهیافته به سیوپنجمین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه تهران و حواشی ایجاد شده پیرامون حذف برخی فیلمهای
انتخاب شــده از ســوی هیأت انتخاب توســط شــورای ارزشــیابی و نظارت ســازمان
سینمایی ،سینماگران معترض را دست به قلم کرد تا در نامهای سرگشاده به سید
عبــاس صالحــی دادخواهی کنند ۲۰۰ .ســینماگر که در بین آنها مدیران ســینمایی
و فیلمســازانی از ســینمای بلند داســتانی که ســابقه فعالیت در ســینمای کوتاه را
داشتهاند در این نامه به حذف برخی
فیلمها از جشنواره فیلم کوتاه تهران
اعتراضکردند.
امــا آن طور که ســید صادق موســوی
در این نشســت اعالم کرد از بین ۲۵۰
فیلم که به شــورای نظارت ارائه شد،
در مرحلــه اول  17فیلــم مجــوز الزم
برای نمایش را دریافت نکردهاند و در
تقاضای دوباره و پیگیری برگزارکنندگان سه فیلم دیگر هم مجوز گرفتهاند .او با ابراز
امیدواری بر اینکه تا پایان هفته بر تعداد مجوزها افزوده شــود یادآور شــد که ســال
گذشــته هم  ۸فیلم موفق به اخذ مجوز از شــورای نظارت نشده بودند .مدیرعامل
انجمن ســینمای جوانان ایران گفت که دولت بهدنبال سانسور و حذف هنرمندان
نیست و این گونه نبوده که از سر بزدلی به برخی فیلمها مجوز داده نشود .در بخش
دیگر این نشست دبیر سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه به ارائه توضیحاتی
درباره کم و کیف بخشهای مختلف جشنواره پرداخت .او از تدارک برپایی اختتامیه
در برج میالد خبر داد و اعالم کرد از جواد ظریف ،محمدجواد آذری جهرمی و سورنا
ستاری (دو وزیر امور خارجه و ارتباطات و معاون علمی رئیس جمهوری) برای این
مراسم دعوت شده است .همچنین به گفته او قرار است در این دوره از جشنواره از
دکتر الستی و اشکان اشکانی قدردانی شود.
سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری سیدصادق موسوی
از  ۱۸تا  ۲۲آبان ۹۷برگزار خواهد شد.

