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سینماهای کشور در فصل بهار ۲۰ ،فیلم نمایش دادند که
اقتصاد  ۱۲۹میلیارد تومانی را برای سینمای ملی رقم زدند.
به گزارش ایرنا ،ســینمای ایران در بهــار  ،۱۴۰۱فراز و
فرودهای بســیاری را به خود دید .ابتــدا یک اکران نوروزی
متالطم را پشتســر گذاشــت که بهواسطه حذف  ۲فیلم از
این اکــران و جایگزینی  ۲فیلم دیگر ،موجی از حواشــی را
تجربــه کرد .اکران بهار در  ۱۴فروردین ،با ماه رمضان مقارن
شــد و فروش خوب نوروز به یکباره ،افت قابلتوجهی را به
چشم دید.
در اکران فطر ۲ ،فیلم جدید به روی پرده رفتند و توانستند
تاحدودی ،رونق را به ســینماها بازگردانند .پس از تعطیالت
میانههــای خرداد نیز  ۵فیلم به چرخه اکران افزوده شــدند
تا تعداد فیلمهای نمایشدادهشــده در فصل بهار سینماهای
کشور به  ۲۰فیلم برسد.
البته که به جز  ۲فیلم اکران عیدفطر ،دو بســته نوروز و
اکران خــرداد ،واکنشهای متفاوتی را به خود دید .منتقدان
بر این باور بودند که میشد با انتخابهایی بهتر برای این دو
بازه طالیی ،رونق بیشتری را متوجه سینماهای کشور کرد.
از سوی دیگر ،در این فصل ،یکبار شورای صنفی نمایش
به شــکلی غیررسمی منحل شد و شــورای راهبردی اکران
به جای آن ،فیلمهای ســینماها را انتخــاب کرد .در آخرین
روزهای خردادماه نیز شــورای صنفی جدید با افرادی دیگر
شکل گرفت تا تمامی توجهات ،به انتخابهای این شورا برای
اکران تابستان باشد.
با این حال اما قطعا میتوان نتیجه گرفت که اکران طالیی
بهار  ،۱۴۰۱میتوانســت در صورت نداشــتن حواشی میان
سینماگران و دولتمردان سینمایی ،به انتخابهای بهتری بر
روی پرده و نتیجه طالییتری در گیشه سینماها دست یابد.
در فصل بهار ۱۰ ،فیلم اجتماعی ۶ ،کمدی ۳ ،فیلم کودک
و نوجوان و  ۱فیلم دفاع مقدس به روی پرده رفت .البته که این
ترکیب خود نشاندهنده انتخابهایی غیرتخصصی برای  ۳ماه
خوب اکران است .در این فصل ،اکران نوروز ،اکران عیدفطر و
اکران بعد از تعطیالت نیمهخرداد ،فرصتهای مناسبی برای
نمایش فیلمهای کمدی بود اما در کمال تعجب ،طی  ۳ماه،
تنها  ۶فیلم کمدی نمایش داده شد تا گیشه سینماها ،از آن
رونق اصیل چنین فصلی عقب بماند .ضمن آنکه نیمی از این
کمدیها ،صالحیت نمایش در اکران طالیی بهار را نداشتند و
میشد با انتخاب آثار کمدی شایستهتر ،گیشه بهاری سینماها
را با رونق بیشتری مواجه کرد.
با این حال ،سینماهای کشور در بهار  ۱۲۹ ،۱۴۰۱میلیارد
تومان فروش داشتند ۳ .میلیون و  ۹۲۰هزار نفر در  ۱۷۷هزار
سانس به تماشای فیلمها نشستند .در فروردینماه ۱ ،میلیون
و  ۶۲۰هزار به تماشــای فیلم نشستند و گیشه  ۵۳میلیارد
تومانی را رقم زدند .تعداد مخاطبان سینما در اردیبهشتماه،
 ۱میلیــون و  ۲۰۰هزار نفر بود که گیشــه  ۴۰میلیاردی را

درآمد  ۱۲۹میلیارد تومانی سینما در بهار

گیشه سینما هنوز گرم نشده است

محقق کردنــد و در خردادماه نیز  ۱میلیون و  ۱۰۰هزار نفر
به تماشای فیلم نشستند و گیشه سینماها نیز برای این ماه،
 ۳۶میلیارد تومان بود.
گیشــه  ۱۲۹میلیاردی فصل بهار که با مخاطب حدودا ۴
میلیون نفری محقق شده ،میتوانست در بهترین حالت ،تنها
در فروردینماه محقق شود .تعدد فیلمهای آماده اکران ،این
بستر را فراهم کرده تا دست شورای صنفی نمایش در انتخاب
فیلمهای شایســته و متناســب با فضای اکران ،به خوبی باز
باشــد اما برخی سیاسیکارها که به متالطم شدن فضا میان
هنرمندان و دولتمردان سینمایی کشور انجامید ،سبب بروز
حواشــی در این زمینه و تاثیرات این حواشی بر مقوله اکران
شــد .فیلمهای نهچندان مطلوبی به پرده راه یافتند و چنین
اقتصادی را برای بهار سینماهای کشور رقم زدند.
حاال و با اســتقرار شورای صنفی نمایش جدید ،این امید
وجود دارد که فیلمهای خوبی طی حدود  ۴۰روز باقیمانده
تــا آغاز محرم به روی پرده رفته و در دوماه محرم و صفر که
مقارن با دوماه پایانی تابستان امسال است نیز فیلمهای خوبی

مهندســی شود تا اکران تابستان ،با تجربه از اکران بهار ،یک
اکران سوخته لقب نگیرد .اتفاقی که در صورت یک مدیریت
درست و بدون حاشیه میتواند اتفاقهای خوبی را برای اکران
سه فصل دیگر امسال رقم بزند.
اجتماعی صریح به سینماها آمدند
 ۲فیلم
ِ
دو هفته پس از نمایش بسته جدید اکران ۲ ،فیلم طالخون
و روز ششم از صبح دیروز به روی پرده رفتند تا ترکیب غالب
سینمای این روزها ،به ســمت آثار اجتماعی گرایش داشته
باشد تا کمدی.
با نگاهی به ســینماهای کشــور متوجه میشویم که در
حــال حاضر ۱۱ ،فیلم اجتماعی به روی پرده هســتند و در
مقابل ،تنها  ۵فیلم کمدی در حال نمایش هســتند که قطعا
برای بازه طالیی کنونی نمیتواند یک انتخاب محاســباتی و
درست محسوب شود .در شرایطی که امتحانات دانشآموزان
و دانشــجویان بــه پایان رســیده و دو عید بــزرگ قربان و
غدیر ،مقارن با تیرماه شــده است بنابراین این ماه ،میتواند
پربازدهترین ماه تابســتانی در ســال جاری باشد که البته با

کمبود آثــار کمدی بر روی پرده ،نمیتــوان چندان به این
راندمان امیدوار بود.
بنابراین انتظار میرود با اکران هر چه زودتر حداقل  ۲فیلم
کمدی جدید ،گیشه سینماها همزمان با توسعه طرح بلیت
شــناور ،به یک اقبال خوبی رسیده و به پربارتر کردن اقتصاد
سینمای کشور کمک کند.
البته که  ۲فیلم اجتماعــی جدیدی که از صبح امروز در
ســینماها به نمیاش درآمده نیز آثاری هســتند که میتواند
اثرات مطلوبی بر گیشــهها گذاشته و بهزعم خود ،مخاطبان
بســیاری را به ســینماها بکشــاند .در ادامه نگاهی خواهیم
انداخت به هر یک از این دو فیلم جدید.
چهارمیــن ســاخته ابراهیم شــیبانی قرار بــود یکی از
غافلگیریهای جشــنواره ســیونهم فجر باشد اما فیلم در
کمال تعجب ،به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا نکرد .البته
که در همان زمان ،اعالم شد که فیلم نه به دلیل ضعف محتوا،
بلکه به دالیلی فرامتنی از حضور در بخش مسابقه جشنواره
باز مانده است.
البتــه که درام و تعلیقی که در ایــن فیلم مورد پرداخت
قرار گرفته ،میتواند بهخوبی مخاطب خود را تا پایان داستان،
همراه نگــهدارد .فیلم در ابتــدا ،چرکنویسهای یک مادر
خانهدار نام داشت و سپس به خورشید همچنان میدرخشد،
تغییرنام داد.
در این فیلم ،شهاب حسینی ،حسام منظور و زری خوشکام
به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم ،داســتان دختری اســت که در آســتان ه مسابقات
سرنوشتساز کشوری تکواندو متوجه رازی میشود که زندگی
او را تحتتاثیر قرار میدهد .او درمییابد که با قاتلی که با او
پیوند خونی دارد ،همخانه است.
روز ششم قرار بود یکی از مهمترین آثار حاضر در جشنواره
سیونهم فجر باشد اما به دالیلی که هنوز مشخص نشده ،از
قرار گرفتن در فهرست سودای سیمرغ جا ماند .با این حال،
برخی از منتقدان ،این فیلم را مهمترین و بهترین فیلم حجت
قاسمزادهاصل میدانند .فیلمی که تصویر درستی از اجتماع
امروز را به تصویر کشیده و با درامی پرتعلیق ،توانسته مخاطب
خود را درگیر داستان کند.
داستان این فیلم درباره یک زندانی به نام احمد است که
تنها  ۵روز فرصت دارد جواب چند معما را پیدا کند تا بتواند
زنده بماند .بخشــی از اتفاقها ،در گذشته رخ داده که بدون
روشن شدن آنها ،برای مشکلهای امروز جوابی پیدا نخواهد
کرد .احمد اگر موفق نشود ،روز ششم کشته میشود.
در ایــن فیلم ،مصطفــی زمانــی ،بهاره افشــاری ،امیر
جعفری ،مهران احمدی ،افشینهاشــمی ،همایون ارشادی و
جمشیدهاشمپور به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم بازگشــت حجت قاسمزادهاصل ۱۵ ،سال بعد از
فیلم قتل آنالین به حساب میآید.

عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران:

کتابفروشانی از پرداخت مالیات معاف هستند که فقط کتاب بفروشند

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران
و کتابفروشــان تهران ،کتابفروشــانی که
فقط کتاب بفروشند از پرداخت مالیات معاف
هســتند ،اما بــه این دلیل کــه حدود ۶۰۰
کتابفروشــی در ایران بــدون مجوز فعالیت
میکنند ،مجبور به پرداخت مالیات هستند.
سیدرفیعاحمد جواهری در گفتوگو با ایرنا
درباره اقداماتی که توســط اتحادیه ناشران و

کتابفروشان تهران برای معافیت از پرداخت
مالیات کتابفروشــان انجام شدهاست ،اظهار
داشــت :کتابفروشــیهایی که فقط کتاب
میفروشــند و جواز کسب از اتحادیه ناشران
و کتابفروشان دریافت کردهاند ،میتوانند از
این امکان استفاده کنند.
عضو هیــات مدیــره اتحادیه ناشــران و
کتابفروشان تهران در خصوص نحوه محاسبه

مالیات کتابفروشــانی کــه لوازمالتحریر و
دیگر کاالهــا را در کتابفروشــی به فروش
میرســانند ،توضیح داد :این گروه میتوانند
با ممیز مالیاتی وارد بحث و گفتوگو شــوند
و بــه او دربــاره معاف بــودن بخش فروش
کتــاب توضیح دهند تا در صورت قبول ممیز
مالیاتی ،فقط برای بخشهای دیگر فروشگاه
مالیات پرداخت کنند.
جواهــری بــا تاکید بر اینکه بســیاری از
کتابفروشیها در ایران عضو اتحادیه ناشران
و کتابفروشان نیستند ،افزود :به همین دلیل
این کتابفروشیها مجبور به پرداخت مالیات
هستند.
حدود  ۶۰۰کتابفروشــی در ایران عضو
اتحادیه هستند ،این در حالی است که حدود
 ۱۲۰۰تا  ۱۳۰۰کتابفروشی در ایران داریم.
یعنــی نزدیک به نصف کتابفروشــان ایران
بدون مجوز به فعالیت خود ادامه میدهند.
او دربــاره چرایــی اینکــه برخــی از
کتابفروشــان با وجــود تســهیالتی که با
عضویت در اتحادیه ناشــران و کتابفروشان

میتوانند از آن اســتفاده کنند ،عضو اتحادیه
ناشــران و کتابفروشان نشــدند ،بیان کرد:
اینکه چرا عضو نشدند به هر فرد بستگی دارد
اما قانون بر این اساس است که کتابفروشان
باید از اتحادیه ناشــران و کتابفروشان جواز
بگیرند.
نه تنها کتابفروش بلکه هر شــغلی برای
فعالیت اقتصادی باید جواز داشتهباشد.
به گفتــه جواهــری ،اتحادیه ناشــران و
کتابفروشــان میتواند مانــع ادامه فعالیت
کتابفروشــیهای بــدون مجوز شــود ،اما
چنیــن اقدام نخواهنــد کرد ،زیــرا ویترین
کتابفروشــیها در تعداد کم است و اتحادیه
مانع فعالت باقی کتابفروشان نخواهدشد.
عضو هیــات مدیــره اتحادیه ناشــران و
کتابفروشــان تهران با اشاره به بند ل ماده
 ۱۳۹قانــون مالیات مســتقیم بیــان کرد:
براســاس این بنــد گروههایی کــه فعالیت
فرهنگــی میکنند و جواز کســب از وزارت
فرهنگ و ارشــاد دارنــد ،از پرداخت مالیات
معاف هستند.

به گفته جواهری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی با اتحادیه ناشــران و کتابفروشان
تفاهم نامهای امضا کردهاســت که بر اساس
آن جــواز کتابفروشــیهایی کــه توســط
اتحادیه ناشران و کتابفروشان اعطا میشود،
به ایــن منزله اســت کــه وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی آن جواز را صادر کردهاست،
کتابفروشــان عضو اتحادیه بــرای معافیت
مالیاتی ســال  ۱۴۰۰هــم میتوانند از این
تفاهمنامه استفاده کنند.
مدیر انتشــارات ابوعطا با اشــاره به اینکه
در شهرهای غیر از تهران و قم کتابفروشان
مجوز فعالیت خود را از اتحادیههای مختلفی
مانند اتحادیــه فروشــندگان لوازمالتحریر،
اتحادیــه عکاســان و کتابفروشــان و...
دریافــت میکنند ،ادامــه داد :تفاوتی ندارد
کــه کتابفــروش جواز کســب خــود را از
کدام اتحادیــه دریافت کرده باشــد ،در هر
صــورت اگر جــواز خــود را از اتحادیه مورد
نظر دریافت کردهباشــند ،از پرداخت مالیات
معاف خواهند بود.

برگزاری «شب انجمن فیالرموینک ایران»

باید ارکستر فیالرمونیکی در شأن ایران داشته باشیم
رئیــس هیات امنای انجمــن فیالرمونیک
ایــران گفت :تمام اعضــای انجمن بدون هیچ
انتظــار مالی درحال فعالیت هســتند و تمام
تالش ما این است که ارکستر فیالرمونیکی در
شأن نام بزرگ ایران داشته باشیم.
به گزارش ایرنا ،شــب انجمن فیالرموینک
ایــران از مجموعه شــبهای بخارا شــامگاه
چهارشنبه با حضور شهرداد میرزایی مدیرعامل
انجمن فیالرمونیک ،شریف لطفی رئیس هیئت
امنای انجمن فیالرمونیک ایــران ،نوین افروز
برنده جایزه صلح آلبرت اینشتین و پیانیست،
مرجان قنبریمهر نوازند ه و مدرس پیشکسوت
ویلن ،علی دهباشــی روزنامهنگار ،نویســنده
و ســردبیر مجله بخــارا در مجموع ه فرهنگان
فرشته برگزار شد .رئیس هیئت امنای انجمن
فیالرمونیک ایران در این نشســت با اشاره به
حضور گســترد ه مردم در این مراســم گفت:
این حضــور باعث دلگرمی ماســت .میدانیم
که کشــورهای بزرگ دنیــا دارای انجمنهای
فالرمونیک و انسانهای فالرمونیک هستند .در
کشور ما هم با آنکه موسیقی در شرایط خوبی
به سر نمیبرد و از حمایتهای الزم برخوردار
نیست ،ما باید در عمل نشان دهیم که با وجود
تمام سختیها ،به فکر ادامه دادن مسیر انجمن
قیمــت تــک بلیت کنســرت برخــی از
خوانندگان ایرانی در بازار ســیاه به  ۲میلیون
تومان هم رســیده است در حالی که کنسرت
برخی از خوانندگانی مانند ابراهیم حامدی در
کالیفرنیا معادل یک میلیون و  ۹۳۲هزار تومان
است.
به گزارش خبر آنالین ،رستوران الکچری،
ماشین الکچری و حتی تئاتر الکچری را دیده
و شــنیده بودیم؛ اما کنسرت الکچری پدیده
عجیبی اســت کــه اتفاقا از آن هم اســتقبال
میشــود ،البته از جانب افــرادی که وضعیت
معاششان بسیار خوب است و دخلشان بسیار
بیشتر از خرجشان است ،به قدری که توانایی
پرداخــت هزینه بلیت  ۴میلیون تومانی را هم
دارند.
بلیتهایی کــه تیر خالص بر پیکر بیجان

فیالرمونیک هستیم .لطفی افزود :با همین نگاه،
تمام اعضای انجمن بدون هیچ چشمداشــت
مالی در حال فعالیت هســتند و تمام تالش ما
این است که ارکستر فیالرمونیکی در شأن نام
بزرگ ایران داشته باشیم.
افروز برنده جایزه صلح آلبرت اینشــتین و
پیانیست هم در این نشست اظهارداشت :امروز
روز فوقالعادهای است و حضورم در این مراسم
شبیه یک رویاست .هر فعالیتی که در انجمن
در حال رخ دادن است به دلیل زحمات جناب
لطفــی و میرزایی اســت .حمایتهای این دو
بزرگوار برای من بسیار ارزشمند و قابل ستایش
اســت و امیدوارم مســی ِر انجمن فیالرمونیک
ایران هر روز بهتر از رو ِز قبل پیش برود.
در ادامــه قنبــری مهر نوازنــد ه و مدرس
پیشکسوت ویلن ،دربار ه ضرورتِ حمایت مردم
از فعالیتهای انجمن فیالرمونیک ایران گفت:
از همه میخواهم برای گســترش فعالیتهای
انجمــن ،مــا را حمایت کنند .ایــن یک نهاد
مردمی اســت و تنها به کمک شما زنده است
زیرا اساســا انجمنهای مردمی با حمایتهای
مخاطبان است که زنده است .مدیرعامل انجمن
ِ
فیالرمونیک هم در این نشست بیان کرد :من
امروز از دو بابت بســیار خوشحال هستم اول

اینکه توانستیم انجمن را به یک نقطه آغازی
برسانیم و دوم اینکه فرهنگان فرشته جایگاهی
پیدا کرده اســت کــه توان برگــزاری چنین
مراســمی را دارد .میرزایی با اشاره به مصائب
موسیقی در ایران افزود :ما باید بپذیریم که در
ایران مشکالتی هست و سختیهایی وجود دارد
اما ما نباید صرفا درگیر انتقاد و اعتراض شویم
و بایــد برای اصالح امــور و حرکت رو به جلو
کاری کنیم .طبعا هر فعالیتی فراز و نشیبهای
بسیاری دارد و دقیقا همین موضوع هم هست
که ضرورت یک ســازمان مردمــی را مهمتر
میکند .وی اظهار داشت :ما در تالش هستیم
تا با یک سیستم کامال مردمی انجمن را پیش
ببریم ،ما یک انجمن جدید را ثبت نکردیم بلکه
همان مســیر انجمن فیالرمونیکی را که پیش
از این توســط افراد فرهیخته ثبت شده بود را
میخواهیم ادامه دهیم ،این بســیار مهم است
که ما میخواهیم کارهایی که بزرگان ما انجام
دادهاند را ادامه دهیم و تکمیل کنیم.
دهباشــی نویسنده و ســردبیر مجله بخارا
نیز با اشــاره به تاریخچه انجمن فیالرمونیک
ایران گفت :این انجمن نخســتین بار آبان ماه
 ۱۳۳۲خورشیدی ،توسط ادوارد ژوزف که زاده
خانوادهای مسیحی در کرمانشاه بود ،راهاندازی

شــد .این انجمــن نهادی ناســودبر و مردمی
بود که هم ه درآمدهای آن برای گســترش و
همگانی کردن موســیقی علمی از راه سامان
دادن به کنســرتهای ارکســتر فیالرمونیک
تهران استفاده میشــد .براساس این گزارش،
حشمت سنجری از سال  ،۱۳۴۳ریاست انجمن
فیالرمونیک ایران و رهبری ارکستر فیالرمونیک
تهران را عهدهدار شــد .پس از انقالب ،۱۳۵۷
بیشین ه موسیقیدانهای ارکستر ،تهران را ترک
کرده و تنهــا ۱۰نفر از اعضای انجمن در ایران
ماندند .انجمن فیالرمونیک ایران با پشتیبانی و
پیگیری عبدالحسین مستوفی از  ۱۳۷۳مجددا
آغاز به کار کرد و متعاقبا ارکستر فیالرمونیک

قیمت بلیتهای کنسرت در بازار سیاه ،نجومی شد!

فرهنگ است اما چه کسی از این ماجرا گالیه
دارد؟ تقریبا هیچکس! ســامانه خرید بلیت که
باز میشــود ،دالل آن را با قیمت  ۳۰۰تا ۵۰۰
هزار تومــان میخرد ،ســالن در کمتر از نیم
ســاعت پر میشــود .تا اینجای کار خواننده و
برگزار کننده از شرایط و پر شدن سالن رضایت
کامل دارند؛ اما نوبت به مخاطبی میرســد که
دوســت دارد صدای خواننده مورد عالقهاش را
به صوت زنده بشنود اما هیچ صندلیای برای او
وجود ندارد .اینجا مخاطبان دو دسته میشوند،
دســتهای که با حسرت منتظر میمانند که یا
فرجی حاصل شود یا خواننده دوباره کنسرت
برگزار کند .دسته دیگر اما موجودی کارتشان
را نگاه میکننده و متوجه میشوند ،میتوانند

دســت به دامن بازار سیاه شوند .همین کار را
هم انجام میهند و بلیت با بیشینه قیمت ۵۰۰
هزارتومان را با هزینه بیش از یک میلیون تومان
تهیه میکنند .تا اینجای کار همه از نتیجه کار
راضی هســتند؛ اما نتیجه چیزی نیســت جز
نابــودی فرهنگ و خرید هنر با پول! مخاطبان
پس از دو سال وقفه بخاطر شرایط کرونایی ،با
آغوش باز از کنسرتها استقبال کردند و دالالن
هم فرصت را غنیمت شمردند و از آب گلآلود
ماهی گرفتند .این ماجرا زمان خرید بلیتهای
کنسرت همایون شجریان بیشتر به چشم آمد.
بلیتهای  ۱۷سانس از کنسرتهای همایون
شجریان در حالی به فروش رفت که بسیاری از
طرفداران این خواننده به نحوه بلیتفروشــی

نگاه

بزرگداشت خوشنویسان؛ برادران میر خانی
فرهاد جلیلیان

از اتفاقــات خــوب روزهــای
آخــر خــرداد  ۱۴۰۱برگزاری
بزرگداشت دو استاد خوشنویسی
و اخالق برادران ســید حسن و
سید حســین میرخانی بود .این
آیین در فرهنگســرای گلستان
با حضور تعــداد قابل توجهی از
هنرمندان ،هنردوستان و چهره
های فرهنگی و خوشنویسی برگزار شد .در این مراسم با همکاری بخش فرهنگی
شــهرداری منطقه  ۸تهران به مدیریت سعید رنجبریان و انجمن خوشنویسان
ایران به ریاست غالمحسین امیرخانی به شکلی آبرومند از دو استاد بزرگ عرصه
هنر خوشنویسی تجلیلی شایسته به عمل آمد .اهمیت سید حسین میرخانی
بیشــتر از جهت نگارش متون فاخر دینی و ادبی بود و برادرش ســید حســن
میرخانی بیشتر در آموزش و تربیت هنرجویان و نسل بعدی خوشنویسان تأثیر
گذار بود .این دو برادر چهارصد خوشنویس ممتاز تربیت کردند و حضور آنان در
عرصه خوشنویسی ،موجب تحول و رونق بیش از پیش این هنر فاخر در سطح
کشور شده بود .بهانه برگزاری این آیین ،چهلمین سالگرد درگذشت سیدحسین
میرخانی بود .اعضای پنل که هر کدام از منظری به این دو شخصیت فرهنگی
و هنــری و ذکر خاطرات خود از آنان پرداختند ،عبارت بودند از :غالمحســین
امیرخانی ،یداهلل کابلی خونســاری ،مهدی فروزنده ،احمد امیر فلســفی ،هادی
منتظــری .البته بــه نظر جمعی از منتقــدان ،در این جمع جای اســتادان
خوشنویس دیگر مانند محمد احصایی ،عباس اخوین ،محمدحسین عطارچیان
و کیخســرو خروش خالی بود ،زیرا این چند تن از شاگردان مستقیم و دیرپای
برادران میرخانی بودند ،در حاليکه سوابق و مدت هنرجویی یکی دو تن از اعضای
پنل نزد این بزرگان تداوم کافی نداشــته اســت .از طرف دیگر ،علی شیرازی از
خطاطان موجه هم که به پنل دعوت شده بود ،شاید به همین دالیل که ترکیب
پنل را قابل توجیه نمیدانست ،از شرکت در مراسم خودداری کرده بود و با وجود
آنکه نامش با حروف درشت در ردیف اعضای پنل به چشم می خورد ،در برنامه
حضور نیافت و صندلی اش تا آخر مراســم در جایگاه خالی ماند .شرکت نکردن
علی شیرازی در این نشست ،یادآور عدم حضور یداهلل کابلی خونساری در مراسم
رونمایی از نمايشــگاه آثار عباس رحیمی ،مبدع و مخترع ســبک نقاشی خط
موســوم به «نگارینه خط» در مؤسسه فرهنگی اکو بود که با وجود اعالم حضور
او از چندیــن هفته قبــل در روز موعود حضور پیدا نکرد و از اینگونه نمونه ها
در همایش ها ،افتتاحیه ها و نمايشگاه ها زیاد میتوان شاهد بود .از طرف دیگر،
حضور چهرههای نام آشنای فرهنگی و ادبی و هنری متعددی بر رونق این آیین
فاخر افزود .یکی از این چهره ها ،پروفسور سیدحسن امین ،فیلسوف،حقوقدان،
نویسنده و ادیب پرآوازه ایران بود که ورود او با استقبال گرم استاد غالمحسین
امیرخانی عضو ارشــد پنل و رئیس انجمن خوشنویسان مواجه شد .پروفسور
امین ،دلیل شرکت خود را در آیین بزرگداشت برادران سیدحسین و سیدحسن
میرخانی عالقه به هنر خوشنویسی و داشتن مجموعه ای نفیس از کتب خطی
و مرقعات و تابلوهای خوشنویسی اعالم کرد .امین عضو قدیمی انجمن مجموعه
داران ایران با همکاری ،منوچهر لطفی ،ایرج حسابی ،ناصر حسن زاده و کامران
نجف زاده ،اســت .امین دلیل دیگر حضور خود را آشنایی پدرش سیدعلینقی
امین با سیدحســین میرخانــی از طریق پدر خانم او مهنــدس عبداهلل مخبر
فرهمند شاعر آیینی متخلص به مخبری (پسر حسن مخبر فرهمند نماینده ادوار
مجلس از همدان و از یاران دکتر محمد مصدق و برادر پروفســور جعفر مخبر
فرهمند نماینده مجلس از تهران) اعالم کرد .همکاری و حضور پررنگ اعضای
خانواده میرخانی و بستگان از جمله شرمین مال هادی (تهرانی) نیز رونق بخش
محفل بود .این مراسم با نواختن کمانچه به وسیله هادی منتظری پایان یافت.
اخبارکوتاه

رضا کیانیان با «پدر» به صحنه بازگشت

تمرینهای نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشتآرای با حضور رضا کیانیان
آغاز شــد تا این اثر نمایشی شهریور سال جاری همزمان با تولد  ۷۲سالگی این
بازیگر پیشکسوت به صحنه رود .به گزارش ایرنا؛ رضا کیانیان همزمان با تولد ۷۲
سالگی خود و در جدیدترین حضورش بر صحنه تئاتر ،در نمایش پدر به ایفای
نقش میپردازد .پدر که نوشــته فلوریان زلر است با طراحی و کارگردانی آروند
دشــتآرای تمرینهای خود را از  ۲۱خرداد آغاز کرده و قرار اســت در شهریور
سال جاری روی صحنه برود .این اثر نمایشی که تهیهکنندگی آن بر عهده محمد
قدس است ،بعد از نمایش بداهه دومین تجربه همکاری آروند دشتآرای و رضا
کیانیان در عرصه تئاتر است .رضا کیانیان فعالیت در سینما را از سال  ۱۳۶۸با
حضور در فیلم تمام وسوسههای زمین ساخته حمید سمندریان آغاز کرد .کیمیا
ساخته احمدرضا درویش اولین کار قابل توجه او بود .سینما سینماست و آژانس
شیشهای نقطه اوج او در سینما بود ،وی در شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
برای بازی در فیلم آژانس شیشهای جایزه بهترین بازیگر نقش دوم را گرفت و در
سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم کیمیا کاندیدای دریافت
جایزه بهترین بازیگر مرد نقش دوم بود .فیلمهای ســینما سینماست ،گاهی به
آســمان نگاه کن ،ماهیها عاشق میشوند ،یک حبه قند ،فرش باد ،کیمیا ،یک
تکه نان و روبان قرمز از کارهای شاخص او به شمار میرود و کیانیان در این آثار
بازیهای متفاوت و فوق العادهای را به نمایش گذاشت.

آخرین وضعیت فیلم نیمه توقیفی

اعتراض داشــتند .ایــن در حالی اســت که
همزمان با آغاز پیشفروش بلیتها ،ســامانه
اینترنتی فروش بلیت این کنسرت از کار افتاد
و فروش بلیتها نیز متوقف شد .قیمت  ۳بلیت
در جایگاه  Eهمکف در بازار ســیاه ۲میلیون
و هفتصد هــزار تومان اعالم شــد درصورتی
که قیمت بلیت این جایگاه در ســامانه۳۸۵ ،
هزار تومان ثبت شــده بود .البته قیمت بلیت
در جایگاه  Bهم به هرعدد یک میلیون تومان
رسیده بود .این قیمتها و متوقف شدن سامانه
و به قدری مورد حمله قرار گرفت که همایون
ی اینستاگرامش
شــجریان در صفحه شــخص 
در توضیح این اتفاق نوشــت« :دوستان عزیز
با پوزش بســیار در همان دقایق اولیه سامانه

تهران بــه مدیریت هنری و رهبری ارکســتر
شــریف لطفی در سال  ،۱۳۷۸زیر نظر انجمن
فیالرمونیک ایران تشکیل شد .از سال ،۱۳۹۳
تالشهای جدی ،با محوریت و انگیز ه شــریف
لطفی و پیگیری دانشجویان و عالقهمندان او به
منظور فعالیت دوبار ه انجمن از سر گرفته شد.
انجمن فیالرمونیک ایران با همیاری شهرداد
میرزایی ،بهرام جمالی  ،مرتضی دلیری و فؤاد
قهرمانی سرانجام با شخصیت حقوقی مستقل،
در سال  ۱۳۹۷مجددا آغاز به کار کرد.
در پایان این مراســم هم دونوازی ســنتور
توســط هنرمندان انجمن فیالرمونیک ایران
اجرا شد.
فــروش بلیت با تراکنش بیســابقهای روبهرو
شــد که با وجود تمهیدات قبلی باعث کندی
بسیار زیاد در ســامانه شد .اندکی از مراجعان
در دقایق اولیه موفق به تهیه بلیت و بســیاری
دیگر با مشــکل روبهرو شدند.در این وضعیت
از ســایت تقاضا کردم که فروش متوقف شود
تا به ســازوکاری کارآمدتر برسیم و خدمتتان
اعالم میکنیم .خواهشــمندم از خرید بلیت از
ســایتهای دیگر و با قیمت گزاف خودداری
فرمایید .عزیزان به غیــر از روزهای اول ،دوم،
سوم ،پنجم و ششم تیرماه که شروع مجدد ارائه
بلیت آنها متعاقباً اعالم خواهد شــد ،با تمدید
روزهای بیشتر کنسرت تاریخهای دهم ،یازدهم
و دوازدهم و هفدهم ،هجدهم و نوزدهم تیرماه
نیز برای حضور شما عالقهمندان به آنها اضافه
خواهد شد».
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مدیرعامل شرکت پخش «نمایشگســتران» گفت :ما آماده اکران فیلم «چپ،
راست» هستیم و سینماداران نیز عالقه دارند تا این فیلم اکران شود ،البته هنوز
منتظریم تا سازمان سینمایی مجوز اکران فیلم را صادر کند .امیرحسین حیدری
درباره آخرین وضعیت فیلم «چپ ،راست» به ایسنا گفت :گفتوگوهای خوبی
بین ســازندگان فیلم و وزارت ارشاد صورت گرفته و امیدواریم با تعامالت انجام
شده پروانه نمایش صادر و این فیلم اکران شود .براساس بررسیهایی که انجام
دادیم قطعا اگر این فیلم اکران شود میتواند بخشی از مخاطبان را به سالنهای
سینما بیاورد و ما شــاهد رونق سینماها باشیم .این تهیهکننده سینما با اشاره
به اجرای طرح بلیت شــناور در برخی سالنهای سینما بیان کرد :اجرای چنین
طرحی فینفســه خوب است اما نباید فراموش کنیم که چرخه اکران سه ضلع
تهیهکننده ،پخشکننده و سینمادار را شامل میشود و هر تصمیم و اتفافی در
نمایش فیلمها باید بصورت قانونی و با رضایت هر ســه طرف در نشســتهای
صنفی عملی شود و حتی میتوان عالوه بر شناور بودن قیمت بلیت سانسهای
سینما ،قیمت محل نشستن تماشــاگران نیز مانند کنسرتها شناور باشد .اگر
چنین طرحی قرار است بصورت گســترده اجرا شود باید تبدیل به قانون شود
و آییننامه اکران نیز تغییر کند و تکلیف مســائل مختلف حوزه اکران مشخص
شود و همه سینماداران ،پخشکنندگان و تهیهکنندگان در کل کشور بتوانند از
این فرصت استفاده کنند .حیدری با اشاره به اینکه حال سینما این روزها خوب
نیســت ،افزود  :اینکه گفته شــود به دلیل قیمت باالی بلیت استقبال خوبی از
سینما نمیشود حرف کامال دقیقی نیست .گروهی آگاهانه به دنبال این هستند
که ســینما را از سبد خانوادهها حذف کنند و مردم سینما را فراموش کنند .ما
امروز نیاز به معرفی دوباره سینما به مردم و احیای آن و تشویق مردم به تماشای
دورهمی فیلم در ســینما داریم و همه بخشهای سینما باید یک کمپین واحد
برای آشــتی مردم با سینما تشکیل بدهند .او با انتقاد از رفتار تلویزیون دربرابر
فیلمهای سینمایی گفت :موضع صداوسیما با فیلمهای سینمایی مشخص نیست
و معلوم نیست به تبلیغات فیلمها به عنوان تبلیغ فرهنگی نگاه میکند یا تجاری.
صداوســیما از بودجه عمومی اســتفاده میکند یعنی از پول تکتک ما برای
صداوسیما هزینه میشود ،پس باید همه بتوانیم از خدمات صداوسیما استفاده
کنیم ،اما متاسفانه برای تلویزیون فقط پول مهم است و بسیاری از محصوالتی که
تبلیغ میکند حتی اثرگذاری و اصالت آنها ثابت نشده است .این تهیهکننده و
پخشکننده تاکید کرد :اگر صداوسیما به فیلمها نیز نگاه تجاری دارد ،پس نباید
در پخش تیزرهای تلویزیونی بین فیلمها تفاوت قائل باشد .از سوی دیگر امکانات
رسانهای و تبلیغاتی صداوسیما متعلق به همه مردم است و فیلمسازان نیز جزء
همین مردم هســتند و باید بتوانند از این امکانات بدون هیچ تبعیضی استفاده
کنند« .چپ ،راســت» به کارگردانی حامد محمــدی و تهیهکنندگی منوچهر
محمدی در سال  ۱۳۹۸ساخته شده که در دولت قبل پروانه نمایش از سازمان
ســینمایی دریافت کرد ،اما مجوز اکران این فیلم هم مانند چند اثر ســینمایی
دیگر لغو شد تا اصالحهای دیگری بر فیلم اعمال شود .با این حال هنوز خبری
از صدور پروانه نمایش فیلم نشــده است .در این فیلم که داستانی از دو خانواده
با گرایشهای دو جناح سیاسی چپ و راست روایت میشود ،رامبد جوان ،سارا
بهرامی ،پیمان قاسمخانی و ویشکا آسایش بازی کردهاند.

