
 از چهارشنبه سوزی تئاتر شهر 
تا حریم شناسی شورای شهر

سه شنبه شــب ، در جریــان حضور برخی 
شهروندان تهرانی در پارک دانشجو و برپایی 
آتش در نزدیکی تئاتر شــهر، بار دیگر موضوع 
حریم و حصار این مجموعه فرهنگی داغ شده 
اســت. انتشــار فیلمی از آتش بازی مردم در 
فضای پارک، موافقان حریم را نسبت به موضع 

خود مشتاق تر کرده است. 
هرچنــد مخالفان هنــوز بر ایــن باورند 
به جای ایجاد حصار، باید معضالت اجتماعی 
تهدیدکننده تئاتر شهر را برطرف کرد تا آن را 

از تئاتر شهر مجزا.
در همین راســتا شورای شــهر تهران نیز 
به موضوع حصــار و حریم ورود کرده اســت. 
روز گذشته سخنگوی شــورای اسالمی شهر 
تهــران در بازدیــد از تئاتر شــهر از برگزاری 
یک جلســه مشــترک میان اعضای شورای 
شــهر با مدیران وزارت ارشــاد و اهالی تئاتر 
 درباره حل مشــکالت پیرامونــی مجموعه 

تئاتر شهر خبر داد. 
علی اعطا گفته اســت »من بــا مجموعه 
تئاتر شــهر و محوطــه پیرامــون آن حداقل 
۲ دهه اســت که آشنایی داشــته و در ارتباط 
بوده ام. مجموعه مشــکالت و آسیب هایی در 
اطراف ســاختمان تئاتر شــهر به وجود آمده 
اســت که ضمن گفتگو با مجموعه ذی نفعان 
آن، باید زمینه حل مســائل ناامنی و ناایمنی 
 آن و ســاماندهی فضای پیرامون تئاترشهر را 

فراهم کنیم.«
هنــوز مشــخص نیســت ایــن حریم به 
چه نحــوی تعیین خواهد شــد؛ امــا اعطا از 
ز فضاهــای  »مدیریــت بهره بــرداری ا
 عمومی شــهر تهــران« ســخن بــه میان 

آورده است.

تاریخ انتشار فراخوان اعالم شد
 جشنواره موسیقی جوان 

مجازی برگزار می شود 

برنامه ریــزی بــرای تدویــن فراخــوان 
پانزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان 
آغاز شده و تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ فراخوان 

جشنواره منتشر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، با توجه به برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه و تــداوم شــرایط کرونا، 
پانزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان 
سال آینده در هر ۲ مرحله )مقدماتی و نهایی( 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
ثبت نام و ارســال آثار همانند دوره قبل، بر 
اســاس مندرجات فراخوان، از طریق سامانه 

بامک انجام خواهد شد.
بر اســاس اعالم دبیرخانه در صورت بهبود 
وضعیت و اعالم رسمِی تغییر شرایط، از سوی 
مراجع ذی ربط، هر نوع تغییر در نحوه برگزاری 
و نیز اطالعات تکمیلی از طریق روابط عمومی 

رسماً اعالم خواهد شد.
پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 
به دبیری هومان اسعدی و مشارکت گسترده 
استادان موسیقی ایران توسط دفتر موسیقی و 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با همکاری انجمن موســیقی ایــران برگزار 

خواهد شد.

t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر8

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر سفر اســتان تهران از افت شدید 
تقاضا برای سفرهای خارجی تحت تاثیر 
کرونا و افزایش هزینه ها خبر داد و گفت: 
بالتکلیفی درباره سفرهای داخلی، آمار 
ثبت نام در تورهای نوروز ۱۴۰۰ را به ۱۰ 

درصِد تورهای نوروز ۹۸ رساند.
امیرپویــان رفیعی شــاد وضعیت 
تورهای ورودی، خروجی و داخلی را در 
آستانه پایان سال و فرارسیدن تعطیالت 
نوروز شرح داد و اظهار کرد: سفر به خارج 
از کشور برای تعطیالت نوروز با کمترین 
اســتقبال مواجه شده اســت. اگرچه 
همه گیری ویروس کرونــا در کاهش 
تقاضا بی تاثیر نبوده، اما شرایط اقتصادی 
و معیشــت مردم عامل اثرگذارتری به 

شمار می آید.
وی ادامه داد: دفاتر خدمات مسافرتی 
برای تعطیالت نوروز کشورهای کمی 
را می توانند تبلیــغ کنند؛ محدودیت 
ویزا در دوران همه گیری کرونا شرایط 
متفاوتی را برای سفرهای خارجی رقم 
زده اســت. جز چند کشــور همسایه، 
گرایش انگشت شمار آژانس ها به تبلیغ 
و اجرای تورهای افریقــا در تعطیالت 
نوروز نیــز به همین دلیل اســت؛ چرا 
که کشــورهای افریقایی در مقایســه 
با ســایر کشــورها مقررات آسان تر و 
محدودیت های کمتری برای صدور ویزا 
دارند، اما هزینه های هنگفت این تورها 
با توجه به نرخ ارز و افزایش هزینه های 
معیشــت باعث شده ســفر افریقا نیز 
با اقبال چندانی مواجه نشــود. تعداد 

متقاضیان این تورها بسیار کم است.
رفیعی شــاد اضافه کــرد: در بین 
کشورهای همسایه با توجه به مقررات 
ویزا، درحال حاضر ســفر بــه ترکیه و 
ارمنستان راحت تر اســت که شرایط 
اقتصادی باعث شده استقبال از تورهای 

این مقاصد نیز پایین باشد.
او دربــاره محدودیت هــای مرزِی 
کشورهای همســایه برای اجرای تور 
زمینی و اتوبوســی که برای مقرون به 

صرفه تر شــدن هزینه ها بــرای نوروز 
۱۴۰۰ بیشــتر آگهی و تبلیغ شده اند، 
اظهار کرد: هنوز محدودیتی برای سفر 
زمینی به کشورهایی مثل ارمنستان و 

ترکیه اعالم نشده است.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر سفر استان تهران درباره وضعیت 
تورهای داخلی، به بالتکلیفی و اظهارات 
متناقض متولیان که برای آژانس های 
مسافرتی و مردم مشــکل آفرین شد، 
اشاره کرد و گفت: برای ما سوال بود که 
هماهنگی در هیأت دولت و بین وزرای 
گردشــگری، بهداشــت و ... تا این حد 
سخت بود!؟ آژانس ها تا همین یکی دو 
روز قبل نمی دانستند پیش پرداخت تور و 
خدمات را از مسافر دریافت کنند، هزینه 
هتل ها را واریز کنند، تور بفروشند، چه 
کار کنند؟ همه ما در یک بالتکلیفی به 
سفر می بردیم. تکلیف سفرهای نوروزی 
نباید ۲۵ اسفند مشخص می شد، باید از 

یک ماه قبل تعیین تکلیف می شدیم.
او افزود: ایــن بالتکلیفی باعث 
شد آمار ثبت نام در تورهای امسال 
حــدود ۱۰ درصد تورهــای نوروز 

۹۸ باشد. چه ســالی را سراغ دارید 
کــه بــرای ۲۸ اســفندماه قطار یا 
پرواز تهرانـ  مشــهد صندلی خالی 
داشته باشــد؟ وضعیت امسال واقعا 
متفاوت بود. حتی بــا وجود این که 
تعداد پروازها و قطارها محدود شده 
است، اما چالش زیادی وجود ندارد. 
قطعا این اقبال کم فقــط به خاطر 
ویروس کرونا نیست؛ مساله اقتصاد 

و هزینه ها عامل اثرگذارتری است.
او درباره محدودیت ســفر تورها 
به مناطق قرمز و نارنجی نیز گفت: 
قبال اعالم کرده بودند ســفر با تور 
و رزرو هتــل محدودیتــی ندارد. 

هنوز بخشنامه جدیدی خالف آن 
به دســت دفاتر خدمات مسافرتی 

نرسیده است.
رفیعی شــاد نگاهی هم داشــت به 
وضعیت تورهــای ورودی و اظهار کرد: 
تعداد محدودی ویزا بــا عنوان درمان 
برای اتباع خارجی صادر می شــود، اما 
با توجه به ســرعت واکسیناسیون در 
برخی کشورها، وزارت بهداشت و وزارت 
خارجه در پذیرش گردشگران خارجی 
می توانند رویه را تغییر دهند، درحالی که 
این مطالبه تا کنون مسکوت مانده است.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر سفر استان تهران به حال بحرانی 
صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: 
شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرتی که 
نوروز ۱۴۰۰ را از دست دادند، ما همچنان 
امیدواریم حمایت شــویم. بحث مان 
صدقه گرفتن نیست، ولی تسهیالت و 
تهمیدات برای روی پا ماندن این صنعت 
می خواهیم. با معافیت های مالیاتی و 
تامین اجتماعی کمک کنند این صنعت 
حداقل وضعیت اورژانســی موجود را 

حفظ کند و بقایی داشته باشد.

تعطیالت پیش رو آزمونی مهم 
برای فعاالن صنعت گردشگری 

ســخنان رفیعی شــاد در صورتی 
اظهار شد که ولی تیموری روز سه شنبه 
۲۶ اســفندماه در نشســت مجازی با 
مدیران کل اســتانی به عنوان دبیران 
ســتادهای اجرایی خدمات سفر ۳۱ 
استان کشور به تبیین شرایط فعالیت و 
هماهنگی در نوروز ۱۴۰۰ پرداخته بود.

او با اشــاره به ابالغ دســتورالعمل 
و  مدیریــت  یــی  جرا هماهنگی ا
مسئولیت پذیری در ســفرهای نوروز 
در شرایط بیماری کرونا به ۲۲ دستگاه 
اجرایی عضو ســتاد ســفر و مدیران 
کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی به عنوان دبیران ستاد، 
عنوان کرد: »بر مبنای دســتورالعمل 
مصوب، ســفر در شــهرهای زرد، آبی 
و ســفید با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی انجام خواهد شد و توصیه اکید 
می کنیم تا هموطنان از اماکن غیرمجاز 
اســتفاده نکنند. هدف اصلــی در این 
فرآیند این بوده است که ضمن رعایت 
پروتکل ها از ســرمایه گذاران رسمی 

حوزه گردشگری نیز حمایت شود.«
او خاطرنشان کرد: »در شرایط مذکور 
تالش کرده ایم تا ضمن به خدمت گرفتن 
همکاری و مجوزهای الزم از سوی ستاد 
ملی کرونا مانع از اسکان در مراکز اقامتی 
متفرقه از جمله ســالن های ورزشی، 
مــدارس، کمپ ها، چــادر، پارک ها و 
غیره شــویم و تنها اقامت در مراکزی 
کــه از ســوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی دارای مجوز 
هستند و پروتکل های بهداشتی در آن ها 
رعایت می شود؛ امکان پذیر خواهد بود.«
تیموری خطاب به دبیران ستادهای 
اجرایی سفر در استان های کشور، یادآور 
شد: »در نظر داشته باشید که در حال 
حاضر رنگ ها به شهرها اختصاص پیدا 
می کند. یعنی شهرهای زرد، آبی، سفید، 
قرمــز و نارنجی داریــم و طبق مصوبه 
ستاد ملی کرونا، اســتان رنگ ویژه ای 

نمی گیــرد. در نتیجه انتظــار می رود 
مقامات ملی و اســتانی در مصاحبه ها 
و اقدامات خود مصوبه و دستورالعمل 
ابالغی از ســوی ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا و قــرارگاه عملیاتی آن را 

مبنا قرار دهند.«
او همچنین در تشــریح بخش مهم 
دیگری از دســتورالعمل ابالغ شــده، 
خاطرنشان کرد: »ســفر در شهرهای 
قرمز و نارنجی این گونه است که از ورود 
خودروهای شخصی جلوگیری خواهد 
شد، منظورخودروهای پالک شخصی 
غیربومی است. اما سفرهای ضروری و 
کاری هم وطنان با وســایل حمل ونقل 
عمومی شامل اتوبوس، قطار و هواپیما 
به این شهرها با شرط استقرار در مراکز 

اقامتی مجاز امکانپذیر است.«
تیمــوری خطاب بــه مدیران کل 
استانی، گفت: »تعطیالت پیش رو به 
نوعی آزمون مهمی برای فعاالن صنعت 
گردشگری کشور به شمار می آید، چرا 
که باید در عمل نیز نشان دهیم چگونه 
در تأسیسات گردشگری پروتکل های 
بهداشــتی رعایت می شــود و ضمن 
کسب رضایت هموطنان سالمت آن ها 

تضمین می شود.«  

افزایش  نرخ ارز و مشکالت معیشتی مردم  در این میان بیش از کرونا اثرگذار است؛ 

کاهش شدید تقاضا برای تورهای خارجی نوروز 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

موسیقی

سپیده کالرستاقی

بــرای شــماره پایــان ســال بــه ســراغ تکنیک 
»میکس مدیا« و یکی از هنرمندان این عرصه در نقاشی 

مدرن رفتیم. 
میکس مدیــا تلفیقی از چند هنر عمدتا غیرســنتی 
شامل نقاشــی برجســته، پتینه کاری،ویترای، دکوپاژ 

و دیگر هنرها اســت. مهمان امروزمان اگرچه ســفری 
۱۵ســاله در دنیای هنر دارد اما نقاشیخط و پتینه آینه 
و هنر ســرامیک و ســفالگری را آموخته و از دهه ۹۰ به 
صورت حرفه ای به برگزاری نمایشگاه حجم و سرامیک 
و ورک شاپ  های آموزشــی پرداخته و اکنون از پس این 

تجارب،خود مدرس میکس مدیا است. 
سحرناز امجدی درباره چرایی بهره بردن از این تکنیک 
در آثارش به توسعه ایرانی می گوید:» در هنر باید آفرینش 
ایجاد کــرد و میکس مدیا کمک می کند کــه بازی رنگ و 
مواد درکنارهم به آفرینش اثر برسد. طرح ، رنگ و خطوط 
در کنار مواد به نظر ناکارآمدی چون تکه های پارچه و فلز و 
چوب و کاغذ وغیره با بازی رنگ ها در کنار هم، نگاه بیننده را 
نوازش می کند.« این نقاش معتقد است: »میکس مدیا مرز 

بین مدرنیته و سنت 
است و با تلفیق رنگ و 
مواد و ترسیم خطوطی 
که حاکی از نقش دل 
اســت هزاران طرح و 
رنگ در کنار هم آرام 
می گیرند تا اثر دست 
و دل هنرمنــد، نقش 
خود را تثبیت  کند.« 
برای آشنایی بیشتر 
با این تکنیک در آثار 
سحرناز امجدی سیر 

کنید.

مهمان هفته : 

سحرناز امجدی

سرانجام ســبد اکران نوروزی ســینماها از 
فیلم هایی که پیش بینی می شدند، خالی ماند و 
ترکیبی متفاوتی از گمانه زنی ها، نخستین اکران 

ســال ۱۴۰۰ را رقم خواهد زد. به گزارش ایسنا، 
شاید شــاخص ترین فیلم های اکران نوروزی را 
بتوان »خون شد« و »خورشید« دانست، آن هم 

بیشتر به دلیل اسم و رسم سازندگان شان یعنی 
مسعود کیمیایی و مجید مجیدی. با این حال فیلم 
»خورشید« که در جشــنواره فیلم ونیز با کسب 
جایزه شیر طالیی مورد تحســین قرار گرفت و 
در جشنواره فیلم فجر ســال گذشته هم جایزه 
بهترین فیلم را گرفت، احتماالً بیشترین شانس را 
برای برگرداندن مخاطب به سینماها داشته باشد. 
آخرین ســاخته مجیدی با بازی علی نصیریان، 
جواد عزتی و طناز طباطبایی روایتگر داستانی از 

زندگی بچه های کار در تهران است.
اما فیلم »خون شد« مســعود کیمیایی هم 
یکی از فیلم های مطرح این نوبت از اکران خواهد 
بود. کیمیایی که ســال گذشته متقاضی حضور 

»خون شد« در جشــنواره فجر بود ولی پیش از 
شروع جشنواره در اعتراض به اتفاق های سیاسی و 
اجتماعی ماه های منتهی به بهمن از شرکت در این 
رویداد انصراف داد و همین سبب بروز واکنش های 
مخالف و موافق متعددی در میان کاربران فضای 
مجازی و اهالی سینما شــد. در این فیلم سعید 
آقاخانی و نسرین مقانلو از جمله بازیگران هستند 
و برخی داستان قهرمان پرور آن را مشابه »قیصر« 

دانسته اند.
یکی دیگر از فیلم های اکران نوروزی امسال 
»الله« به کارگردانی اســداهلل نیک نژاد است که 
این هم یکی از فیلم های پرحاشیه سینمای ایران 
محسوب می شود. ساخت این فیلم بیش از هشت 

سال طول کشید و درباره  »الله صدیق« یکی از 
قهرمان های اتومبیل رانی ایران است. در این فیلم 
سارا امیری، ایرج نوذری و نیکی کریمی از جمله 
بازیگران هستند. اما در شرایطی که پیش بینی 
می شد فیلم هایی همچون »دینامیت« یا »چپ 
راست« در اکران نوروزی ۱۴۰۰ باشند، فیلم های 
کمدی دیگری از صندوق بیرون آمده اند که کمتر 
اسمی از آن ها بود. »تک خال« به کارگردانی جواد 
منافی یک کمدی موزیکال با بازی پوریا پورسرخ 
و سحرقریشی است. آخرین فیلم اکران نوروزی 
»هفته ای یک بار آدم باش« به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی است که از این فیلم تا لحظه انتشار 

این گزارش اطالعات جزئی منتشر نشده است.

یک ترکیب سینمایی عجیب برای نوروز کرونایی ۱۴۰۰
سینما

در بین کشورهای همسایه 
با توجه به مقررات ویزا، 

درحال حاضر سفر به ترکیه 
و ارمنستان راحت تر است 
که شرایط اقتصادی باعث 
شده استقبال از تورهای 

این مقاصد نیز پایین باشد

کشورهای افریقایی در 
مقایسه با سایر کشورها 

مقررات آسان تر و 
محدودیت های کمتری 
برای صدور ویزا دارند، 
اما هزینه های هنگفت 

این تورها با توجه به نرخ 
ارز و افزایش هزینه های 
معیشت باعث شده سفر 

افریقا نیز با اقبال چندانی 
مواجه نشود و تعداد 

متقاضیان این تورها نیز 
بسیار کم باشد
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