
 افتتاح نمایشگاه پوستر 
به یاد سرژ آواکیان

آییــن افتتاحیــه 
نمایشــگاه گروهــی 
پوستر »ساده رنگی« به 
یاد سرژ آواکیان در موزه 
گرافیک ایــران برگزار 

شد. به گزارش هنرآنالین، فاطمه کرکه آبادی، رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در 
ابتدای مراسم گفت: سرژ آواکیان از طراحان گرافیک 
پیشکســوت ایرانی - ارمنی و از اولین استادان این 
حرفه و برای سال ها رئیس گروه گرافیک در دانشگاه 
هنر تهران بوده و در زمینه ایجاد حوزه های تخصصی 
جدید در رشته گرافیک دانشگاهی و تربیت نسلی 
جدید از طراحان گرافیک نقش موثر و پایداری داشته 
است.   در ادامه مراسم، نمایشگاه »ساده ی رنگی« 
به صورت رسمی افتتاح شد.  در این نمایشگاه، ۴۴ 
پوستر یادبود از ۴۱ هنرمند متشکل از فرزاد ادیبی، 
اونیش امین  الهی، مصطفی اوجی، ادیک بغوسیان، 
نسرین بنیادی، علی بوذری، احسان پارسا، کوروش 
پارسانژاد، فرشید پارســی کیا، آرا ترهاروتونیان، 
اسداهلل چهره پرداز، علی خسروی، علی خورشیدپور، 
مهردخت دارابی، الدن رضایی، مازیار زند، محسن 
سلیمانی، آلفرد شــجاع بابایی، قباد شیوا، مهدی 
فاتحی، اشکان قازانچایی، کوروش قاضی مراد، مجید 
عباسی، کیانوش غریب  پور، مدیا کاراپتیان، مجید 
کاشــانی، فاطمه کرکه  آبادی، حســن کریم زاده، 
مریم کهوند، بهروز کیانی، اهورا محمدی، ســیما 
مشتاقی، مهنوش مشیری، فاطمه ملک افضلی، ایرج 
میرزاعلیخانی، سیروس سلیمی، اردشیر میرمنگره، 
نوشین ناظمان، سونیا نواب، حسین نوروزی و آرپا 
هاکوپیان به نمایش درآمد. این نمایشگاه و مراسم 
افتتاحیه آن که به دلیــل محدودیت های کرونایی 
به صورت آنالین )الیو در صفحه اینستاگرام انجمن 
صنفی طراحان گرافیک ایران( و تنها با حضور تعداد 
محدودی از میهمانان افتتاح شد، شامل پوسترهایی 
از طراحان گرافیک ایران به یاد و احترام سرژ آواکیان 
طراح گرافیک پیشکسوت ایرانی-ارمنی در اولین 
سالگرد در گذشت اوست.   نمایشگاه به مدت ۲ هفته 
یعنی تا ۲۱ مهرماه در موزه گرافیک ایران برپاست 
و بازدید کنندگان می توانند با رعایت پروتکل های 

بهداشتی از آن بازدید  کنند.

گرامیداشت هفته گردشگری در 
یزد با خودروهای کالسیک

ســبت  منا بــه 
هفتــه گردشــگری، 
کانــون جهانگردی و 
اتومبیل رانی استان یزد 
همایــش خودروهای 

کالسیک استان را در محل هتل زنبق برگزار کرد، 
به گزارش ایســنا در این دورهمی که بدون بازدید 
حضوری عمومی و با جمعیت محدود برگزار شد، 
حدود 50 خودرو حاضر بودند. البته هر ســاله این 
برنامه به صورت رالی و پیمایش مسیری مشخص 
برگزار می شد که به دلیل شیوع کرونا امسال شاهد 

برگزاری این برنامه صرفا به صورت نمایشی بودیم.
    

اعالم آمادگی حوزه علمیه برای 
توسعه و ترویج صنعت گردشگری

 آیــت اهلل اعرافی، 
مدیــر حوزه هــای 
علمیه سراســر کشور 
به مناسبت روز جهانی 
گردشــگری پیامــی 

داد و آمادگــی حوزه های علمیه بــرای کمک به 
فرهنگسازی، توسعه و ترویج صنعت گردشگری 
را اعالم کرد، این در حالی است که اظهارنظرهای 
منفی درباره گردشگری و مانع تراشی ها نسبت به 
آن همچنان رواج دارد و سبب برخوردهای سلیقه ای 
در برخی مناطق شده است. به گزارش ایسنا اعرافی 
گفته  است: روز جهانی گردشگری، فرصتی برای 
قدردانی از تالش فعاالن صنعت گردشگری و تأکید 
بر اهمیت توســعه این صنعت در کشور عزیزمان 
ایران است. صنعت گردشگری امروزه نه تنها ابزاری 
برای تسهیل گری در سفر، بلکه مهم ترین عامل در 
گفت وگوی فرهنگ ها و آشنا شدن با تاریخ و تمدن 

آن هاست. 
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سینماها رفته رفته در حال بازگشایی 
هستند و شرکت های پخش برنامه های 
خود را تقریبا مشخص کرده  و در تالش 
هستند تا فیلم های خوب را پس از دو سال 
بسته بودن و تعطیلی روی پرده بفرستند 
گرچه هنــوز اطمینــان کامل حاصل 
نشده است و بســیاری از سینماداران 
حاضر به پذیرش این ریسک و باز کردن 
سالن های خود نیستند. شرکت پخش 
بهمن سبز، یکی از چند شرکت پخشی 
است که این روزها دســت به کار شده 
اســت و فیلم هایی با مضامین مختلف 
را به روی پرده ســینماها می فرســتد. 
خبرنگار ایلنا در همین زمینه با سیدعلی 
طباطبایی نژاد، معاون پخش و اکران این 
موسســه به گفتگو نشسته  است که در 

ادامه می خوانید:
    

  با توجه به ایــن که از تیرماه 
اکران فیلم ها جدی تر شد و بهمن 
ســبز در این زمینــه فعالیت 
متمرکزتری در سینماها داشت، 
وضعیت استقبال از آثار چگونه بود؟ 
ما در موسسه بهمن سبز سعی کردیم 
با یک برنامه ریزی درســت به مرور، آثار 
جدید را وارد چرخه اکران کنیم. فیلم ها 
براساس زمان بندی و مناسبت هایی که 
پیش رو داشتیم انتخاب شدند و رایزنی با 
صاحبان آثار صورت گرفت. برای رسیدن 
به یک ترکیب قابل قبول از آثار تا انتهای 
سال۱۴00 با صاحبان فیلم ها مذاکراتی 
داشتیم و قرارداد بستیم. به طور مثال ما 
»مدیترانه« را داشتیم که همزمان با روز 
مقاومت و هفته بزرگداشت مدافعان حرم، 
اکران شد و با توجه به اینکه با پیک پنجم 

کرونا در این حین مواجه شدیم و بسیاری 
از برنامه ریزی های ما تحت تاثیر این اتفاق 
قرار گرفت، اما باز هم توانستیم اتفاق مهم 
و خوبی را رقم بزنیــم. بیش از ۳00 تیزر 
تلویزیونی برای این فیلم پخش کردیم 
که باعث شد بســیاری متوجه باز بودن 
سینماها شــوند و به نظرم کمک بسیار 
خوبی به فضای اکران فیلم ها کرد. در هفته 
دفاع مقدس باتوجه به اینکه آثار ویژه ای 
برای هفته دفاع مقدس در سینمای ایران 
وجود نداشت، هماهنگ کردیم تا »تک 
تیرانداز« که بهترین فیلــم از نگاه ملی 
در جشنواره سی و نهم بود، در این هفته 
اکران شود. با توجه به این که از تلویزیون 
در ایام نوروز نیز پخش شده بود، با استقبال 
خوبی برخوردار شــد. در مهرماه فیلم 
متفاوت »پوست« را خواهیم داشت که 
به نظرم اکران متفاوتی خواهد بود، فیلم 
به زبان ترکی است و احتماال مخاطبان 
بسیاری در شهرهای ترک زبان خواهد 
داشت. به مرور نیز فیلم های »منصور«، 
»آتابای« و »صحنه زنی« را تا پایان سال 
اکــران خواهیم کرد. ســعی کردیم در 
انتخاب این آثار و دوره اکران کامال در کنار 
فیلم ها قرار بگیریم و در اکران عمومی، 
تبلیغات، اکران آنالین و شبکه نمایش 
خانگی چرخه توزیع سازمان سینمایی 
حوزه هنری را در اختیار آثار قرار دهیم 
تا اتفاق مناسبی برای آن ها رقم بخورد 
و تالش داریم در آینده نیز این فرایند را 

برای باقی آثار اجرایی کنیم. 
  تا چه اندازه مخاطب در این 
مدت نسبت به باز بودن سینماها و 
حضور در سالن ســینما واکنش 

مثبت داشته است؟ 

 اضافه شدن فیلم های جدید کامال 
حس مثبتی را در مخاطبان ایجاد کرد 
و مشخص شــد که وقتی فیلم جدید 
می آید، استقبال از فیلم های پیشین نیز 
اکران باالتر می رود. این نشان می دهد 
که مخاطبان تشــنه اکــران فیلم در 
سینماها هستند و باید فیلم های جدید 
به سینماها بیایند و ســینماها به روال 
عادی اکران برگردند و مخاطبان بدانند 
در بازه های زمانی مختلف با چه آثاری 
روبرو هستند و حتی سینمادار و پخش 
کننده با علم به اینکه با چه فیلم هایی در 
فصل های مختلف مواجه هستند بتوانند 
برنامه ریزی درستی برای ارائه خدمات 
به مخاطبان داشته باشند. اضافه شدن 
فیلم های جدید و تنوع فیلم ها درچرخه 
اکران رابطه مستقیم با افزایش مخاطبان 
و فروش در سینماها دارد و این برخالف 
ادعایی بود که مخاطبان با ســینما قهر 
کرده اند و یا از حضور در ســالن سینما 
ترس دارند. اضافه شدن و تنوع فیلم ها 
نشــان داد که مخاطبان آماده آمدن به 
سینماها هســتند و امیدوارم با تسریع 
در روند واکسیناســیون این اتفاق در 

کشور رخ دهد و خیلی زودتر از آنچه که 
فکر می کردیم به روال عادی سینماها 

برگردیم.
  با این اوصاف وضعیت اکران 
سینمای ایران در ماه های آینده را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
 ما امروز چند مشکل داریم و با یک 
شرایط عادی در سینما روبرو نیستیم. 
حتی اگر بهترین فیلم هم روی پرده برود 
شما تنها با 50 درصد ظرفیت سالن های 
فعال طرفید و این یک مســاله است و 
دیگری تعداد قابل توجهی از سینماها 
هم اکنون تعطیل اند. خیلی از سالن های 
بخش خصوصی هنوز بسته اند. شورای 
صنفی با هدف برنامه ریزی اکران به وجود 
آمد که به واسطه آن برای صنوفی که در 
حوزه توزیع فعال اند خوراک ایجاد کنند. 
در مرتبه بعد پخش کننده و سینمادار 
بداند در ماه آینده چه فیلم هایی دارد. اما 
هیچ برنامه ریزی درستی دراین زمینه 

وجود ندارد.
  یعنی سبد متنوعی در اکران 
وجود ندارد. باید چه اتفاقاتی رقم 
بخورد تا این مشکل برطرف شود؟ 

 حرف من این است که شورای صنفی 
نمایش باید در این ایــام کرونا اقدامات 
جدی تری انجام می داد. وظیفه شورای 
صنفی این نیســت که یک سری فیلم 
متقاضی بشوند و آن شورا به آن فیلم ها 
زمان پخش بدهد. باید برای این شرایط 
خاص برنامه ریزی صورت بگیرد تا فیلم ها 
ضربه نخورند. توزیع ناعادالنه ای در این 
روند وجود دارد و هرچــه پیش برویم 
قاعدتا این وضعیت بدتر و بدتر خواهد 
شد. االن رســما نظارتی بر اکران وجود 
ندارد. مثال »دینامیت« نزدیک به سه ماه 

است که روی پرده است.
  با توجه به اینکه شورای صنفی 
نمایش به شیوه سنتی همواره رفتار 
می کند و از میان آثار متقاضی چند 
اثر را انتخاب و روانه اکران می کند 
پیشنهادی برای بهبود این وضعیت 

دارید؟
 بواســطه کرونا، دو ســال بســیار 
سخت را همکارانم در سینماها پشت 
سرگذاشتند، ما تعداد بسیار زیادی 
فیلم در صف اکران داریم که وظیفه 
شورای صنفی نمایش را بسیار سخت 

می کنــد و اگــر برنامه ریزی 
صحیحی نداشــته باشد و 

پیشنهادات و برنامه های 
جدی برای اکران ارائه 
نکند، قطعا در ســال 
آینده و روند اکران با 

مشکل مواجه خواهیم شــد. شورای 
صنفی در این شــرایط منتظر ماند تا 
فیلم ها برای اکران متقاضی شــوند در 
صورتی که وظیفه این شورا برنامه ریزی 
صحیح برای اکران اســت، تا رونق در 
اکران سینماها ایجاد شود. می دانیم که 
در ماه های آینده باالخره وضعیت سینما 

و اکران بهبود خواهد یافت. 
دوم این که با توجه به شرایط پیش 
رو فیلم هــای بســیاری در صف اکران 
داریم که نیاز بــه برنامه ریزی صحیح 
دارند. پیشــنهادی که دارم این است 
که فیلم های تولید شــده در سال های 

مختلف در اکران سهمیه بندی شوند.
  با توجه به شــرایط موجود 
صاحبان آثار تا چه اندازه از اکران 

آثارشان استقبال می کنند؟ 
 هنوز بســیاری از صاحبان فیلم ها 
برای اکران فیلم هایشان راضی نیستند. 
هنوز نگران اند و ترجیح می دهند تا نوروز 
صبر کنند. باید بــه قاعده ها بازگردیم. 
رهاشدگی باعث آسیب به چرخه اکران 
می شود. اعضای شورا باید دور هم جمع 
شوند و از پخش کننده ها سوال کنند که 
چه برنامه ای برای ماه های آینده دارند. ما 
برنامه خودمان را تا آخر سال می دانیم و 
به شورا هم اعالم کرده ایم. اگر این اتفاق 
نیفتد در برنامه ریزی اکران قتل عام به 

راه می افتد!
  در حال حاضر بســیاری از 
سالن های خصوصی بسته هستند، 
چرا که از پــس هزینه های خود 
برنمی آینــد و درآمــد چندانی 
عایدشان نمی شود... مجموعه شما 
به دلیل دولتی بودن شاید مشمول 
این شرایط نشود و مشکلی با فروش 

یا نفروختن آثار نداشته باشد. 
 بایــد از دعواها عبور و بــرای آینده 
سینما برنامه ریزی کنیم. ما در مجموعه 
ســالن های حوزه هنری در ایام کرونا 
همیشــه فعال بودیم و حتی یک روز 
تعطیلی هم نداشتیم. اما واقعا این طور 
نبود که هیچ مشــکلی نداشته باشیم. 
همکاران من در این مدت بسیار 
اذیت شدند. روزهای بسیار 
سختی گذشت و اگر تالش 
همکارانم نبود نمی توانستیم 
از آن عبــور کنیــم. 
درخواســتم این 
است که بخش 
صــی  خصو
ورود کــرده و 
ســالن هایش را 
دوباره بــاز کند. 

تعدادی از ســالن های خصوصی قصد 
باز کردن دارند، اما باز شــدن سالن ها 
زمانی کامل می شود که شورای صنفی 
برنامه درستی را ارائه کند. سینمادار باید 
مطمئن باشد که در ماه آینده چند فیلم 

برای نمایش دارد.
  معموال به دلیل جایگاه و چارت 
موسسه بهمن سبز به طور سنتی 
توقع این است که صرفا فیلم هایی با 
فضای ارزشــی از طریق آن اکران 
شوند. آیا شرایط متفاوت خواهد 

شد؟ 
 انتخاب فیلمی مانند »پوست« این 
را مشخص می کند که ما قصد حمایت 
از فیلم های متفاوت را نیز داریم. طبیعتا 
به شــرط آن که این فیلم ها در فضای 
مدنظرمان هم قرار داشــته باشند. در 
سال آینده می خواهیم با تمرکز در حوزه 
خانواده و کودک و نوجوان پخش داشته 
باشیم. فیلم هایی که برای پخش در سال 
آینده درنظر گرفته ایم تقریبا در همین 
فضا اســت. ضمنا ما »پخش سیار« را 
هم شــروع کرده ایم. این شیوه پخش 
تفاوت هایی با روش قبلی دارد؛ ســعی 
کردیم از تکنولوژی دی ســی پی کمی 
فاصله بگیریم، چرا که بســیار دست و 
پاگیر و دشــوار بود و برهمین اساس به 
مدل جدیدی رســیده ایم کــه اتفاقا از 

امنیت باالیی نیز برخوردار است.
  فقط فیلم های بهمن سبز را 

اکران می کنید؟ 
خیر! با این روش می خواهیم به تمام 
سینمای ایران خدمات دهیم و منحصر به 
فیلم های خودمان نیست. اولویت ما برای 
این خدمت با شهرهای فاقد سینماست 
و در نظــر داریم با یک فاصلــه زمانی از 
اکران عمومی سراغ ادارات و مجموعه ها 
هم رفته و با ایــن روش پخش آثار روز را 

ادامه دهیم.

ابتکاری که به خروج سینماهای کرونازده از رخوت می انجامد؛

آغاز فعالیت پخش سیار  در چرخه اکران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

 هیئت انتخاب آثار پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
خیابانی مریوان متشــکل از فاطمه رادمنش، شهرام کرمی، 
سیروس همتی، حمید مرادویسی و ســوران حسینی پس از 
بازبینی و ارزیابی ۱۹۷ اثر متقاضی شرکت در بخش های مختلف 
جشنواره، آثار منتخب بخش های آزاد، آیینی و سنتی، کودک 
و نوجوان و دگرگونه های اجرایی را بدون اولویت و به شرح زیر 

اعالم کردند: 
بخش آزاد

نمایش »همه برای همه« نوشته و کار آرش رضایی از بروجرد 
نمایش »تراژدی نان« نوشته و کار مهدی صالحیار از مرند 

نمایش »اسطوره« نوشــته احمد صمیمی و کار مجتبی 
خلیلی از اصفهان 

نمایش »۲5 متر آرزو« نوشته وکار سیدپویا امامی از اصفهان 
نمایش »پینوکیو« نوشته و کار سعید خیراللهی از دهلران 

نمایش »برای یک الیک« نوشته مرتضی اسدی مرام و کار 
بهاره سعیدی پناه از کرمانشاه 

نمایش »باجه تلفن« نوشته و کار افشین خدری از سنندج 
نمایش »طوطی و بازرگان« نوشــته و کار حیدر رضایی از 

دهلران 
نمایش »سمفونی برای عبور« نوشته و کار نورا لک از خمینی 

شهر 
نمایش »مرغ همسایه غاز نیست« نوشته مصطفی کولیوندی 

و کار سعیده عبداللهی و مصطفی کولیوندی از ایالم 
نمایش »رکاب زن« نوشته مصطفی جعفری خوزانی و کار 

نسا سلیمانی از خمینی شهر 
نمایش »پارامتر« نوشته احمد جعفری و کار سیمین بهفر 

از تهران 
نمایش »p.o.v« نوشته هما پارسایی و کار احمد صمیمی 

از تهران 

نمایش »دروشکه ی برسیه کان« نوشته و کار مختار محمدی 
از مریوان 

نمایش »مایه ممات« نوشته و کار عزیز زادسر و نامعه سعیدی 
از مریوان 

نمایش »از همه جا بی خبر« نوشته افشین ناصری و کار نازیال 
امینی از بوکان 

بخش آیینی و سنتی 
نمایش »خرس بــازی به روایت کمین و جرین« نوشــته 

مجتبی مقدم و کار محمدرضا صفاران از خوزستان 
نمایش »چهارشنبه خاتون« نوشته نگار نادری و کار آرزو 

علیپور از الهیجان 
نمایش »حریره« نوشته و کار عطا شکیبایی از مریوان 

نمایش »هه نسکو ئه وینی گولی« نوشته فریدون احمدی و 
محمد نوید ناصری و کار هوشیار قوامی از سنندج 

نمایش  »نهام« نوشته و کار فرامرز غالمیان از آبادان 
نمایش »هلونه« نوشته میالد حسین زاده وکار محمدرضا 

جعفری لفوت از آستانه اشرفیه 

بخش کودک و نوجوان 
نمایش »سبزک و مبارک« نوشته و کار مهدی ملکی از تهران 
نمایش »چند خان« نوشته محمد پارسایی خواه و کار مهسا 

دهقان از یزد 
نمایش »تصمیم سمندر« نوشــته و کار مسعود کردی از 

بروجرد 
نمایش »یو کا یدی ماجرا جوی جنگل« نوشته و کار آزاده 

شهریاری فر و سجاد آقابابایی از تهران 
نمایش »دگر دیسی« نوشته و کار زهرا مریدی از تهران 

بخش دگرگونه های اجرایی 
 نمایش »دلدار دلوار« نوشته و کار مهدی روزبهانی از تهران 

نمایش »ژان ئاو« نوشته و کار فرزاد حسن میرزایی از بانه 
نمایش »کروکی« نوشته و کار علی زیستی از کرمانشاه 

منتخبان بخش های ویژه و برگزیده جشنواره متعاقباً اعالم 
خواهد شد.  پانزدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر خیابانی 
مریوان از یکم تا ۶ آبان ماه ۱۴00به دبیری عبید رســتمی در 

شهرستان مریوان برگزار می شود.

 اعالم اسامی نمایش های راه یافته به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان 
تئاتر

شورای صنفی نمایش باید 
در این ایام کرونا اقدامات 
جدی تری انجام می داد. 

وظیفه شورای صنفی این 
نیست که یک سری فیلم 

متقاضی بشوند و آن شورا 
به آن فیلم ها زمان پخش 
بدهد. توزیع ناعادالنه ای 
در این روند وجود دارد و 

هرچه پیش برویم قاعدتا 
این وضعیت بدتر و بدتر 

خواهد شد

هنوز بسیاری از صاحبان 
فیلم ها برای اکران 

فیلم هایشان راضی 
نیستند؛ نگران اند و ترجیح 
می دهند تا نوروز صبر کنند. 

باید به قاعده ها بازگردیم. 
رهاشدگی باعث آسیب به 

چرخه اکران می شود
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