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اخبار
پیکر بازیگر قدیمی سینما
امروز تشییع میشود

مراس��م تشییع پیکر حسین صفاریان ،بازیگر
قدیمی سینما  ۲۲خردادماه برگزار میشود.به
گزارش ایسنا ،پیکر زندهیاد حسین صفاریان،
عضو پیشکس��وت انجمن بازیگ��ران بدلکار
سینما چهارشنبه  ۲۲خرداد ساعت  ۹صبح از
ساختمان شماره دو خانه سینما واقع در خیابان
وصال به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا
(س) تشییع میشود.این هنرمند سابقه بازی
در ح��دود  ۵۰فیلم س��ینمایی را داش��ته و از
اولین کارهایش به فیلم «ستارخان» ساخته
علی حاتمی میتوان اش��اره کرد.بیش��ترین
فعالیت او در س��الهای ده��ه  ۶۰و  ۷۰بوده
که ترن امیر قویدل ،مأموریت حسین زندباف،
عقابها س��اموئل خاچیکیان ،طوبی ساخته
س��عید ملکان ،آقای ش��انس رحمان رضایی
و ش��بهای تهران داری��وش فرهنگ از آن
جمله هستند .در دهه  ۸۰هم ازدواج صورتی
و شارالتان دیگر فیلمهای او هستند.
درام اجتماعی «مثبت فکر کن»
به صحنه میرود

نمای��ش «مثبت فکر کن» به نویس��ندگی و
کارگردانی «عل��ی دهبان» اجرایش را مرداد
ماه آغاز میکند.به گ��زارش فارس ،نمایش
«مثبت فکر کن» به نویسندگی و کارگردانی
علی دهبان مرداد ماه ج��اری اجرایش را در
آغاز میکند.ای��ن نمایش یک درام اجتماعی
و تهیه کننده آن احمد ش��یرزای مهر اس��ت.
اسامی بازیگران کار هنوز اعالم نشده است.
خی��ام وقار کاش��انی ،بازیگر س��ینما ،تئاتر و
تلویزی��ون و مدیر س��ابق اولین تماش��اخانه
خصوصی تئاتر (تماش��اخانه ب��اران) در این
پروژه به این عنوان مجری طرح حضور دارد.
علی دهبان فارغالتحصیل رشته کارگردانی و
بازیگری در مقطع کارشناسی است .او فعالیت
خود را با بازیگری در تئاترهای خیابانی آغاز
کرد و در چند فیلم و س��ریال نیز ایفای نقش
داش��ته است که از این میان میتوان به فیلم
سینمایی «جشن دلتنگی»« ،یک روز دیرتر»
و «از فردا میترسم» اشاره کرد.
حضور متفاوت میالد کیمرام
در فیلم «روسی»

براس��اس اع�لام ش��ورای صنف��ی نمایش
فیلم س��ینمایی «روس��ی» ب��ه کارگردانی
امیرحس��ین ثقفی اکران خود در سینماهای
کش��ور را از نوبت دوم اکران عید فطر آغاز
کرده و جزو آغاز کنندگان سینمای تابستان
 ۹۸خواهد بود.به گزارش میزان ،براس��اس
اعالم شورای صنفی نمایش فیلم سینمایی
“روس��ی” به کارگردانی امیرحس��ین ثقفی
اکران خود در س��ینماهای کشور را از نوبت
دوم اکران عید فط��ر آغاز کرده و جزو آغاز
کنندگان سینمای تابس��تان  ۹۸خواهد بود.
امیرحسین ثقفی تاکنون چهار فیلم سینمایی
را کارگردانی کرده و روسی پنجمین تجربه
وی در ای��ن مقام اس��ت .وی دیپلم افتخار
بهترین کارگردانی را از جش��نواره بیس��ت و
نه��م فیلم فجر ،جایزه ویژه انجمن منتقدان
س��ینما و تندیس و دیپلم افتخار ویژه هیات
داوران بخ��ش هنر و تجربه را از جش��نواره
سی و س��وم فیلم فجر دریافت کرده است.
وی همچنین تاکنون شش فیلمنامه سینمایی
نوش��ته که پنج فیلم را خ��ودش کارگردانی
ک��رده و ی��ک فیل��م ب��ه ن��ام “بیوگرافی”
را فاطم��ه ثقف��ی س��اخته اس��ت ،از جمله
مهمترین آثار امیرحس��ین ثقفی را میتوان
فیلم متفاوت “مردی که اس��ب شد” نامید،
اثری که ش��اید برای سینمای گیشه ساخته
نش��ده اما توانس��ت نقدهای بسیار مثبتی را
از آن خ��ود نماید.از جمل��ه هنرمندان بنامی
که در فیلم روس��ی با ثقفی همکاری داشته
“کارن همایونفر” آهنگس��از برجسته کشور
اس��ت که در کارنامه خود جوایز مختلفی از
جمله چندین س��یمرغ بلورین جشنواره فیلم
فج��ر را می بین��د .این فیلم نخس��تین بار
قصد اکران در جش��نواره فجر سی و هفتم
را داش��ت اما نتوانس��ت به این جشنواره راه
پی��دا کند«.روس��ی» اثری پ��ر بازیگر و پر
لوکیش��ن است و عوامل س��ازنده این فیلم
در لوکیشن هایی واقع در الهیجان ،تهران،
س��اوه ،ق��م ،ش��هر ری ،دیلمان ،گرمس��ار،
فومن ،بندر کیاش��هر ،ورامین و جاجرود طی
دو ماه فیلمبرداری آن را به پایان رس��اندند.
فیلمنامه «روسی» نوشته امیر حسین ثقفی
و در ژانر اجتماعی ساخته شده است .فیلمی
که شاید بتواند با توجه به فهرست بازیگران
خود ش��انس باالیی برای موفقیت در اکران
تابستان داشته باشد.

پیشبینی حضور  ۳میلیون زائر ایرانی در همایش پیادهروی اربعین ۹۸

رئیس س��تاد بازس��ازی عتب��ات عالیات از
پیشبینی حضور  ۳میلی��ون زائر ایرانی در
اربعی��ن  ۹۸باتوجه به ح��ذف هزینه روادید
س��فر به عراق خبر داد.به گ��زارش فارس،
نشست هماندیشی کمیته اسکان ،تغذیه و
جذب نذورات مردمی اربعین حسینی صبح
سهشنبه  ۲۱خردادماه با حضور پیروز حناچی
شهردار تهران و حسن پالرک رئیس کمیته
مشارکتهای مردمی و رئیس ستاد بازسازی

عتبات عالیات در ساختمان شهرداری تهران
برگزار شد.براساس این گزارش پالرک در
این نشست اظهار داشت :شهرداری تهران
امسال با انگیزهای مضاعف نسبت به قبل
پای کار مراسم اربعین آمده است و دلیل آن
نیز حضور مدیران��ی عالقهمند به اهلبیت
علیهمالس�لام است.وی با بیان اینکه ستاد
اربعی��ن دارای  ۱۳کمیته اس��ت ،افزود۱۲ :
کمیته این ستاد مسئولیت سازماندهی زائران

در داخل کشور را برعهده دارند و در نهایت
تمام��ی زائران را به کمیته مش��ارکتهای
مردمی جهت تأمین محل خواب ،خوراک،
وی��زا ،حمل و نق��ل و  ...واگذار میکند.وی
اضافه کرد :براس��اس بررسیها در ایام سفر
اربعی��ن هم��واره  ۷۰درصد زائ��ران ایرانی
در داخ��ل عراق و  ۳۰درصد داخل کش��ور
هستند که بر این اساس ستاد اربعین عراق
را با مسئولیت سفیر ایران در عراق تشکیل

دادهایم اما درنهایت باز هم تمام بار مسئولیت
برعهده کمیته مشارکتهای مردمی است.
پ�لارک با بی��ان اینکه امس��ال پیشبینی
میکنیم سه میلیون زائر ایرانی راهی عراق
شوند ،تصریح کرد :س��ال گذشته این رقم
چیزی بیش از یک س��وم تعداد پیشبینی
شده برای امسال بود لذا باید امکانات خود را
نسبت به سال قبل افزایش دهیم تا بتوانیم
خدمترسانی مناسبی به زائران داشته باشیم.

پیشنهاد بازی در سریال
«رقص روی شیشه» را رد کردم

رئیس س��تاد بازسازی عتبات عالیات گفت:
این س��تاد تالش کرده برای خدمترسانی
بهتر به زائران امکانات خود را افزایش داده
و هماهنگیهای الزم را با اعتاب مقدس��ه
انجام دهد.

استقبال از خاطرات یک شهید مدافع حرم؛

خدابخشی :کربال زندگی شهید قربانخانی را تغییر داد
گ�روه فرهنگی:نویس��نده کت��اب «مجید
برب��ری» با بی��ان اینکه گوه��ری در وجود
ش��هید مجید قربانخانی بود که سبب تغییر
سبک زندگیاش شد ،گفت :من برای نوشتن
خاطرات این ش��هید با نویسندگان مختلفی
مانند رضا امیرخانی مشورت کردم.
به گزارش تسنیم ،همزمان با ورود پیکر شهید
مجید قربانخانی ،شهید مدافع حرم به کشور،
کتاب زندگینامه داستانی این شهید نیز در سی
و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران با استقبال
مخاطبان همراه شد.این اثر که “مجید بربری”
نام دارد ،بهقلم کبری خدابخش دهقی نوشته
شده است .کتاب با خاطرات  21دیماه سال
 94آغاز میشود ،زمانی که تعدادی از نیروها
در خانطومان شهید شده و تعدادی دیگر در
محاصره هستند؛ در واقع این بخش از کتاب
روایتگر ساعات پایانی حیات شهید قربانخانی
است .کتاب با روایت زندگی شهید در لحظات
آخر آغاز میشود و در ادامه ،نویسنده با نثری
داس��تانی و ج��ذاب ،تالش ک��رده تا تحول
روحی ش��خصیت اصلی کتاب را به نمایش
بگذارد«.مجید بربری» هرچند اولینبار در سال
 96از سوی نشر دارخوین به چاپ رسید ،اما در
نمایشگاه کتاب امسال همزمان با ورود پیکر
مطهر شهید ،مورد توجه بیشتر مخاطبان قرار
گرفت و از جمله آثار پراس��تقبال حوزه ادبیات
دفاع مقدس در آن ایام بود .کبری خدابخشی،
در گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره به چگونگی
نگارش این اثر گفت :کتاب برای نخستینبار
در سال  96منتشر و رونمایی شد .در سال 97
نیز برای اولینبار در برخی از نمایش��گاههای
استانی از جمله نمایشگاه کتاب استان کرمان
عرضه شد که مورد استقبال خوب مخاطبان

مختلفی مانند رضا امیرخانی مشورت کردم.
وقتی موض��وع را با آق��ای امیرخانی مطرح
کردم ،توصیه کرد که ش��خصیت اصلی این
کتاب را مقدس نکنم و اگر قصد چنین کاری
دارم ،اص ً
ال درباره او ننویسم .من برای نگارش
این خاط��رات ،با مس��ئلهای مواجه بودم که
بای��د آن را به گونهای حل میک��ردم .گاه با
مس��ائلی روبرو میشدم که از خط قرمزهای
جامعه فراتر رفته و اگر آنها را بیان میکردم،
درست نبود؛ در عین حال باید توجه میکردم
که باید بخش��ی از این مس��ائل بیان شود تا
ش��خصیتپردازی کتاب به درستی صورت
گیرد و تغییر روحیه شخصیت برای مخاطب
روشن شود.

کربال زندگی ش�هید قربانخان�ی را تغییر

داد

واقع ش��د .اما اوج توجه مخاطبان به خاطرات
ش��هید قربانخانی در ایام برگزاری نمایشگاه
کتاب تهران بود.

اس�تقبال از خاط�رات یک ش�هید مدافع

حرم

وی ادامه داد :این استقبال هنوز هم ادامه دارد .در
صفحات مجازی بارها از سوی افراد مختلف از
جمله آثاری بودند که در فهرست خرید کتابها
عنوان شده بود .به گفته ناشر ،تاکنون چهار هزار
نسخه از این اثر به صورت تکفروشی عرضه
ش��ده و تاکنون به چاپ دهم رس��یده اس��ت.
خدابخشی با اشاره به سبک نگارش خاطرات در
این اثر و نقدهای مطرح شده توضیح داد :سعی

شده تا با نثری روان داستان زندگی این شهید
روایت شود ،اما انتقاداتی نسبت به برخی موارد
ک
مطرحشد؛ازجملهاینکهچرانویسندهازفلشب 
استفاده کرده است؟ و  . ...کتاب «مجید بربری»
از زمان شهادت شهید قربانخانی آغاز میشود و
بعد کمکم به بخشهای دیگر زندگی این شهید
میپ��ردازد و تا کودکی پیش میرود .عموم ًا در
کتابهایی که با این س��بک و س��یاق نوشته
میشود ،خاطرات از دوران کودکی شهید شروع
میشود و به شهادت ختم میشود ،اما ما برای
نگارش کتاب «مجید بربری» یک مجموعه
خاط��رات از زبان اطرافیان ،همراهان و خانواده
شهید داشتیم .میتوانستیم این خاطرات را به

تجار :افزایش قیمت کاغذ آینده ادبیات را به خطر انداخته است

ناشرانازجوانانپولمیگیرندتاکتابشانراچاپکنند

نویسنده کتاب «س��تارههای کوکب» گفت :ناشران
به دلیل مش��کالت مالی و نبود اطمینان از فروش ،از
نویسندگان جوان پول دریافت می کنند تا کتابشان را
چاپ کنند ،به همین دلیل دیگر کیفیت کتاب برایشان
اهمیت زیادی ندارد و در پخش آن هم کمک خاصی
نمیکنند.
راضی��ه تجار نویس��نده و محقق عرص��ه ادبیات در
گفتوگو با میزان ،درخص��وص آخرین فعالیتهای
خود در عرصه نویس��ندگی گف��ت :به تازگی نگارش
کتاب جدیدم با نام «س��تارههای کوکب» را به پایان
رساندهام که زندگینامه داستانی برادران مظفر است و
هم اکنون زیر چاپ رفته و به زودی از طریق انتشارات
روایت فتح وارد بازار کتاب میش��ود.وی درباره تاثیر
افزایش قیمت کتاب بر سرانه مطالعه کشور افزود :از
یک زاویه اگر کسی خواهان دانش و یا مطالعه کتاب

باش��د به هر قیمتی آن را تهیه کرده و میخواند زیرا
نگاهش به کتاب دغدغهمند بوده و همیشه بخشی از
هزینههای خود را برای خرید کتاب در نظر میگیرد.
نویسنده کتاب “بانوی رنگین کمان” در همین راستا
تاکید کرد :البته نگاه فوق را نمیتوان تعمیم داد زیرا
خواه یا ناخواه افزایش قیمت کتاب در برخی خانوادهها
باعث میش��ود تا آن خانواده بر اساس نیازهای اولیه
زندگی ،کت��اب را در اولیت های آخر خرید قرار دهد.
وی افزایش قیمت کاغذ را عاملی برای کاهش سرانه
مطالعه کش��ور خواند و افزود :یکی از لطمات افزایش
قیمت کاغذ آن اس��ت که ناش��ران تعداد تیراژ کتاب
را پایی��ن میآورند ،این اتفاق در ابتدا درصد آش��نایی
مخاطب با اث��ر را کم کرده و از طرفی به نویس��نده
لطمه م��ی زند ،زیرا درآمد نویس��نده به صورت حق
التالیفی از تعداد جلدهایی تامین میش��ود که در بازار
به فروش برسد.نویسنده کتاب “زن شیشه ای” ادامه
داد :افزای��ش قیمت تمام ش��ده کتاب ضربه مهلکی
به ادبیات کش��ور خواهد زد زیرا از ظهور نسل جوان
به طور کامل جلوگیری میکند ،چراکه نویس��ندگان
باسابقه همیش��ه به صورت معمول کتاب مینویسند
و چاپ میش��ود ،اما ناش��ران دیگر ریسک چاپ آثار
نویسندگان جوان را به هیچ وجه قبول نمیکنند.

دو شیوه تدوین کنیم؛ نخست آنکه خاطرات به
صورت کوتاه و پشت سر هم نقل شود و دیگر
اینکه از روش فلش بک برای ایجاد انس��جام
میان خاطرات اس��تفاده کنیم که من راه دوم را
انتخابکردم.

ب�رای ن�گارش کتاب ب�ا رض�ا امیرخانی

مشورت کردم

نویسنده کتاب «مجید بربری» به سختیهای
نگارش خاطرات شهید قربانخانی اشاره کرد
و ضمن بیان این نکته که نوش��تن از حقایق
زندگی این ش��هید و در عین حال جلوگیری
از شعارنویس��ی س��خت بود ،اضافه کرد :من
برای نوشتن خاطرات این شهید با نویسندگان

خدابخشی با بیان اینکه در نگارش خاطرات در
درجه اول آبروی ش��هید برایم اهمیت داشت،
افزود :به شهید قربانخانی لقب «حر» مدافعان
حرم دادهاند .ما از زندگی حر چیزی نمیدانیم،
فقط میدانیم ک��ه او در ماجرای کربال آب را
به روی امام(ع) بس��ت اما بعد کارش را جبران
کرد .شهید قربانخانی نیز همینطور بود .من
به عنوان نویس��نده هر آنچه نی��از بود مطرح
ش��ود تا مخاطب با شخصیت همذاتپنداری
کند ،نوش��تهام.این نویسنده ادامه داد :گوهری
در وجود این ش��هید بود که باعث ش��د مسیر
زندگیاش تغییر کند و آن ،لقمه حاللی بود که
از کودکی با آن بزرگ ش��د .شهید قربانخانی
در طول زندگی کارهایی انجام میدهد ،اما بعد
از س��فر کربال تصمیم میگیرد تا تغییر کند و
ای��ن تغییر را میتوان در نحوه زندگی او بعد از
سفر دید.

شهریار بحرانی خبر داد؛

حضوربازیگران« ُملکسلیمان»درنسخهسریالیآن

کارگردان فیلم س��ینمایی « ُملک س��لیمان» درباره
حکومت داری الهی و الگویی در نسخه سریالی این
اثر سخن گفت.شهریار بحرانی در گفتوگو با فارس،
با اش��اره به اینکه تولید سریال « ُملک سلیمان» در
اولویت ق��رار دارد ،گف��ت :بعد از تولی��د حجاب راه
رس��تگاری تمرکزم را روی سریال «ملک سلیمان»
گذاش��تم و دوس��ت دارم ت��ا درباره بح��ث حجاب
دوس��تان دیگرم ورود پیدا کنن��د و کارهای جدیدی
بسازند.بحرانی درباره اهمیت ساخت سریال « ُملک
س��لیمان»،گفت :در ابتدا که فیلم س��ینماییاش را
س��اختیم ،قرار بود تا نسخههای دیگر سینماییاش
هم ساخته شود اما به خاطر سختی کار و استفاده از
جلوههای ویژه سه بعدی و استفاده از امکانات فراوان،
مورد حمایت س��ینما قرار نگرفتیم .طبق هدایتی که
مدیران کردند ،به س��مت تلویزی��ون رفته و در حال

مذاکره هس��تیم تا ادامه داس��تان را در قالب سریال
بس��ازیم .همچنین در ابتدای این س��ریال از نسخه
س��ینمایی پخش شده نیز اس��تفاده میکنیم.وی با
اشاره به اینکه « ُملک سلیمان« جزو یکی از ده فیلم
پرفروش ایرانی است و ضمن بیان توضیحی درباره
قصه اصلی این سریال ،نیز بیان داشت :بحث اصلی
این س��ریال ُملک و حکوم��ت داری الهی و الگویی
است .داستان این سریال از نظر زمانی کمی عقبتر
از نس��خه سینمایی اس��ت و از زمان طالوت و داوود
نبی (ع) آغاز میشود که داود نبی باید مسائل مربوط
به حکوم��ت را حل و فصل کند و این الگو در زمان
حضرت سلیمان پیاده میشود و اینکه حاکم طوری
رفتار کند تا مردم جامعه خود را به تعالی و رشد باالیی
برساند.کارگردان س��ریال «مریم مقدس» ادامه داد:
نتیجه کار داوود در زمان حضرت س��لیمان بروز پیدا
میکن��د و تا جایی پیش میرود ک��ه به برج آبگینه
میرس��د .همچنین باید این را یادآور شوم که سبک
زندگی در س��ریال « ُملک س��لیمان» راهکار نجات
انس��ان امروزی از س��بک زندگی یهودی آمریکایی
است و در گام دوم انقالب ،پیام اصلی و نقطه عطف
نجات فرهنگی ما در بازگش��ت به ُملک داری الهی
است که در زمان سلیمان (ع) بر پاشده است.

بازیگ��ر فیلم “دیدن این فیلم جرم اس��ت”
گف��ت :آخرین بار ب��رای بازی در س��ریال
“رقص روی شیشه” پیشنهاد بازی در یکی
از نقشه��ا را داش��تم که زیاد ب��ا آن ارتباط
برق��رار نکرده و به همین دلیل بازی در این
پروژه را رد کردم.
حمیدرضا پ��گاه بازیگر س��ینما و تلویزیون
در گفتوگ��و با می��زان ،در خصوص آخرین
فعالیتهای خود در عرصه بازیگری گفت :در
حال حاضر در پروژه مش��غول نیستم ،به این
دلیل که پیش��نهاد خوبی نیست که بخواهم
بازی در اثری را قبول کنم.وی در همین راستا
ادامه داد :این روزها پیش��نهادات زیادی برای
بازی در س��ینما ،تلویزیون یا ش��بکه نمایش
خانگ��ی دارم ام��ا همیش��ه در انتخاب نقش
وسواس داشته و دوس��ت ندارم در هر کاری
بازی کنم ،برای من بازیگری نوعی از چالش
اس��ت که تا وقتی در آن قرار نگیرم نقشی را
قبول نمیکنم.بازیگر س��ریال “عاشقانه” در
رابطه با آخرین پیش��نهادی که داشته اضافه
کرد :آخرین بار برای بازی در سریال “رقص
روی شیشه” پیشنهاد بازی در یکی از نقشها
را داش��تم که زیاد با آن ارتباط برقرار نکرده و
به همین دلیل بازی در این پروژه را رد کردم.
وی دلیل نگاه سخت گیرانه خود برای انتخاب
نقش را اینگونه توصیف کرد :نگاهی کلی در
م��ن وجود دارد و آن اینکه هیچ وقت صد در
صد از نقشی که بازی میکنم و ک ً
ال از خودم
راضی نیس��تم و آن به این دلیل است که به
ش��دت در عرصه بازیگری سخت گیر و ایده
آل گرا هستم ،همین باعث میشود هر نقشی
را هر چند خوب ب��ازی کنم اما از نظر خودم
ایده آل نباشد.

موسیقی
قانون اخذ  ۱۰درصد از درآمد
کنسرتها بسیار خام است

محمد معتمدی در نشس��ت خبری کنسرت
خیریه خ��ود ،به قانون جدید اخ��ذ مالیات از
کنس��رتها واکنش نشان داد.این هنرمند در
بخ��ش دیگری از صحبت های خود با انتقاد
از قانون  10درصد مالیات برای کنس��رتها
گفت :من هنوز به مس��ئله اجرایی قانون ده
درص��د برخ��ورد نک��ردم و نمیدانم چگونه
باید ده درصد را پرداخت کنیم .مس��ئله نظم
و نظ��ام دادن و مالی��ات گرفتن در همه دنیا
هس��ت .اما به نظرم در این مورد خاص این
قانون بس��یار خام اس��ت .باید کاری کرد که
هم دولت به خواست ه اش برسد ،هم هنرمند.
معتمدی درب��اره فعالیتهای متفاوت خود و
همکاری با گروه های کنسرت گمنام گفت:
من کارهایی با زبانهای مختلف داشتم که
خیلی دوستش��ان دارم .ما یک پیکر هستیم
و نباید حس وطن دوس��تانه خود را فراموش
کنیم .من فقط در صفحه خودم این کنسرت
ها را اعالم کردم و هنوز تبلیغات نداشته ایم.
در نظر داشتیم که در صفحه برخی هنرمندان
با تمایل خودش��ان و همچنی��ن در تبلیغات
خیابانی هم فعال ش��ویم .تا این لحظه حدود
 ۶۰درصد بلیتها فروش رفته است.

میراث فرهنگی
موزه و قلعه شوش چهارشنبه
تعطیل است

کرمی :طرح پهنه رودکی نیازمند اجرایی شدن است

ش��هرام کرمی ،مدیرکل هنرهای نمایش��ی
عنوان کرد :پاالیش فضای اطراف تئاتر شهر
و بوس��تان همکاری همه نهادها را عالوه بر
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی میطلبد.
در صورت��ی که طرح پهنه رودکی از س��وی
شهرداری اجرایی شود ،خیلی از این مشکالت
برطرف خواهد شد .معضل تیراندازی سه شب
گذشته در اطراف تئاتر ش��هر و درگیری این
فضای فرهنگی با اتفاقی ناگوار باعث شد که
دو مرتب��ه پرونده ایجاد حری��م در اطراف این
مجموعه فرهنگی و معض�لات اطراف تئاتر
شهر و بوستان دانشجو پیگیری شود .هر چند
از گذشته نیز شاهد بودیم که مسئوالن تئاتر
ش��هر و مرکز هنرهای نمایشی در این زمینه
اقدامات��ی را انجام داده بودند اما متأس��فانه به
دلیل عدم همکاری سایر نهادها اتفاقی نیفتاده
بود.شهرام کرمی ،مدیر کل هنرهای نمایشی
در این زمینه در گفتوگو با فارس عنوان کرد:
مجموعه تئاتر ش��هر به عن��وان یک مرکز با

امنیت تئاتر شهر مدیریت جدی شهری را میطلبد

اهمیت و ثبت ش��ده در میراث فرهنگی ملی
ما همیشه توأم با یک خاطره از هنر تئاتر برای
مردم و هنرمندان محسوب میشود.وی در ادامه
افزود :با گسترش زندگی شهری و بوستانها
در شهر تهران ،مجموعه تئاتر شهر نیز که جزو
نقاط مرکزی و پرتردد ش��هر تهران محسوب
میش��ود ،چند س��الی اس��ت که دچار آسیب
محیطی به ویژه در محیط پیرامونی و بوستانی
شهری شده است که هم رسانهها ،مدیران و
مسئوالن دغدغهمند فعالیت هنری و اجتماعی
بارها در طول سالهای گذشته در رابطه با آن
ابراز نگرانی کردهاند.کرمی همچنین افزود :در
شرایط حاضر آنچه اهمیت دارد این است که
معض��ل حفظ امنیت در این م��کان پرتردد با
بوستانهای شهری ،باعث گسترش پاتوق و
رفت و آمد اقشار مختلف جامعه شده و اتفاقی
هم که دو شب گذشته در اطراف تئاتر شهر با
تیراندازی افتاد خود باعث شد تا بیشتر به حل
ای��ن معضل و اقدام همزمان چند نهاد تمرکز

کنیم.وی با اش��اره به اینکه نگهداری و بهره
برداری از ساختمان و بنای تئاتر شهر وظیفه
اداره کل هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و
ارش��اد اسالمی است ،اظهار داشت :اما هویت
شهری و برقراری امنیت آن با نیروی انتظامی
و نهادهای حوزه اجتماعی است همه باید با هم
این مسئولیت را به دوش بکشند و کمک کنند
تا محیط پیرامون این مجموعه پاالیش شود.
کرمی درباره اقداماتی که مبنی بر ایجاد امنیت
در تئاتر شهر و اطراف آن انجام دادهاند،گفت:
از گذش��ته تاکنون با اعضای ش��ورای شهر،
نمایندگان مجلس ،نیروی انتظامی و مدیران

شهری زیاد جلسه داشتیم در همین چند روز
گذشته هم جلساتی برگزار کردیم ،خوشبختانه
همه نهادهای مرتبط در این موضوع نگرانی
و دغدغ��ه دارن��د.وی در ادامه اف��زود :ضمن
اینک��ه اگر طرح پهنه رودکی که ش��هرداری
سالهاست آن را مطرح کرده ،اجرایی شود به
نظرم خیلی از این مشکالت رفع خواهد شد .به
شکل مقطعی هم اتفاقاتی چون کنترل بیشتر
از سوی نیروی انتظامی صورت خواهد گرفت
ولی واقع��ا باید برای دراز م��دت برنامهریزی
صحیح ش��ود چرا که این مرک��ز پاتوق یک
سری گروههای خاص ش��ده است که برای
مراجعه کنندگان به این بوس��تان و تئاتر شهر
فضای ناشایستی است.
کرمی درباره مسئله دستفروشان اطراف تئاتر
ش��هر نیز گفت :این هم در چند سال اخیر به
مشکالت ما اضافه ش��ده است که عالوه بر
ازدحام در فضای محیط��ی ،بافت فضا را نیز
تغییر داده اس��ت .ضمن ابراز تأسف از این امر

باید بگوی��م که این خود تلنگر و هش��داری
اس��ت که برنامه ریزی داشته باشیم تا محیط
پیرامون پاالیش ش��ود .ضم��ن اینکه باز هم
تأکید میکنم مس��ئولیت ای��ن قضیه صرفا
برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست
و نهادهای دیگر به ویژه مدیریت شهری نیز
باید در این زمینه پیش قدم شوند.وی با اشاره
به نامه مکتوب س��عید اسدی اخیرا به شورای
ش��هر درباره محیط پیرامون تئاتر شهر گفت:
دیروز هم ما جلس��ه خوبی با نیروی انتظامی
داشتیم .مقرر شد که اکیپهای نیروی انتظامی
در اطراف تئاتر ش��هر بیشتر شوند و از تجم ع
پاتوقهای خاص در این مکان خودداری شود.
گفتگویی هم با ش��ورای شهر داشتیم و قرار
ش��د طرح پهنه رودکی دنبال ش��ود.مدیرکل
هنرهای نمایش��ی افزود :امیدواریم مدیریت
شهری این موضوع را در اولویت خود قرار دهد
چرا که آنچه اهمیت دارد امروز میراث فرهنگی
و هنری ما است.

به دلیل گرمای شدید در استان خوزستان و
تعطیلی ادارات و دستگاههای اجرایی در روز
چهارش��نبه ،موزه و قلعه تاریخی شوش نیز
در این روز تعطیل هس��تند.به گزارش ایلنا،
باتوجه به بخش��نامه اس��تانداری خوزستان
مبنی ب��ر تعطیل��ی ادارات و دس��تگاههای
اجرایی س��طح اس��تان در روز چهارشنبه به
دلیل وقوع گرمای ش��دید و تداوم اس��تقرار
هوای گرم در سطح استان خوزستان و انتظار
رخداد دماهای  ۵۰درجه و باالتر از آن ،موزه
و قلعه تاریخی شوش فردا چهارشنبه مورخ
 ۲۲خردادم��اه  ۹۸تعطیل اس��ت.همچنین
باتوجه به اطالعیه اس��تانداری خوزس��تان
مبنی بر کاهش ساعت اداری امروز سهشنبه
 ۲۱خردادماه ،موزه و قلعه در این روز نیز تنها
تا ساعت  ۱۲به منظور بازدید دایر بود.گفتنی
است در سایر روزها در صورت عدم کاهش
ساعت اداری و یا عدم تعطیلی ،این مکانها
براس��اس روال عادی تا ساعت  ۱۸پذیرای
عالقمندان و گردشگران خواهند بود.

