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آینده شغل و اساسا شیوه زندگی در آینده، بطور فزاینده 
ای وابسته به تکنولوژی در سر تا سر زمین خواهد بود. اینکه 
دقیقا بگوییم ده ســال آینده با چــه فناوری های کلیدی و 
گجت های پیشــرفته ای ســر و کار خواهیم داشت، شاید به 
این ســادگی نباشــد، زیرا که برخی از این گجت ها و حتی 

فناوری های آینده در حال حاضر حتی بوجود هم نیامده اند.
درخصوص موضوع آینده پژوهی و آینده نگری در مشاغل، 
مردم ساالری آنالین مصاحبه ای را با دکتر شهریار احمد بیگی 
مدیر کل فرهنگی ســابق  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

انجام داده که متن کامل به شرح ذیل است:
ســابقه موضوع آینده پژوهــی و آینده نگری در 

مشاغل به چه زمانی باز می گردد؟
 انسان در طول تاریخ همواره شاهد تغییرات وپیچیدگی 
جهان در همه ابعاداســت. آینده پژوهی با به عبارتی مطالعه 
آینده در اشکال مختلف توســط انسان ها و سازمان ها انجام 
شده است. از پیش بینی های صرفا وابسته به تجربیات گرفته 
تا مطالعه علمی آینده که امروزه توســط مراکز پژوهشــی و 
علمی انجام می شــود همگی تالش داشــته اند تا آینده ای 
سرشــار از رفاه و آســایش و در عین حال توسعه و پیشرفت 
را برای بشــر رقم بزنند. آغاز آینده پژوهی به صورت علمی، 
مربوط به قرن بیستم، بویژه نیمه دوم آن قرن است.این دهه 
۶۰ بود که در آن آینده پژوهی به عنوان یکی از رشــته های 
نوین دانش پایه ریزی شــد. نخســتین دوره آموزشی آینده 
پژوهی در سال ۱۹۶۳ توســط جیم دیتورJim Dator  در 
بنیاد پلی تکنیک ویرجینیا تدریس شــد. کوتاه مدتی پس 
از آن وندل بل Wendell Bell ســری دوره های آموزشی 
خود در دانشگاه ییل Yale را آغاز نمود. پس از انتقال دیتور 
Dator به گروه علوم سیاسی دانشگاه هاوایی، وی دوره های 
آینده پژوهی متمرکزی در آن دانشــگاه برای دانشــجویان 
دوره های فوق لیســانس و دکترا ایجاد نمود. در سال ۱۹۷۴ 
نخســتین دوره تخصصی فوق لیســانس برای آینده پژوهی 
در دانشــگاه هوستون توســط جیب فاولز Jib Fowles و 
کریس دید Chris Dede برپا شــد. بعدها مشابه این دوره 
در دانشگاه های ماساچوست، آکرون، مینه سوتا، یو اس سی 
و دانشــگاه ایالتی پورتلند نیز دایر شــد. اما باید متذکر شد 
که شوربختانه هم اکنون بجز دانشگاه های هاوایی و هوستون 
بقیه دوره ها تعطیل شده اند. دو سازمان پراعتبار آینده پژوهی 
جهــان یعنــی World Futures Society)WFS(یــا 
 World Futures Studies انجمن آینده دنیا و همچنین
Federation)WFSF(یا فدراسیون جهانی آینده پژوهی، 
در همین دوران به ترتیب در ســال های ۱۹۶۷ در آمریکا و 
۱۹۷۳ در پاریس تأسیس شدند. WFS افزون بر عضوگیری 
بیش از ۴۰۰۰۰ نفــر تا کنون، تنها در آغاز دهه ۸۰ متجاوز 
از ۵۰۰۰ نفر را در همایش های گوناگون آینده پژوهی حاضر 
 Futurist »کرده و نیز موفق به انتشار مجله نامدار »آینده پژوه
گردید. از طرف دیگر WFSF که نسبت به WFS سازمان 
جهانی تری محسوب می شود، آینده پژوهان سرتاسر گیتی را 
در یک انجمن حرفه ای گرد هم آورده است. همچنین در دهه 
۸۰ انتشارات السویرElsevier مجله معروف »آینده ها را بنا 
گذاشت که هم اکنون معتبرترین نشریه آموزشی و فکری در 

زمینه آینده پژوهی محسوب می شود. 
بعدهــا در آغاز دهــه ۹۰، فصلنامٔه معتبــر« تحقیق در 
مورد آینده ها توســط WFS ونشریه »آینده نگاری« توسط 
انتشــارات کمفورد Camford Publishing به نشریات 
مربــوط به آینده پژوهی اضافه شــدند. در حال حاضر آینده 
پژوهی از پهنه گســترده تری نسبت به دوران طالیی ۱۹۶۰ 
و اوایل ۱۹۷۰ برخوردار اســت. دنیای امروز نســبت به آن 
سال ها آمادگی و صراحت بیشتری برای در نظر گرفتن آینده 
دارد. بر خالف آن دوران، آینده پژوهی تنها به شمار اندکی از 
نویسندگان و استادان محدود نمی شود بلکه دنیای کسب و 
کار، دولتمردان و فرهیختگان همگی در حال بیداری و درک 
این واقعیت هستند که برای اینکه آینده موفقی داشته باشیم 
باید بر روی آن تمرکز کنیم. بدین ترتیب است که برنامه ریزی 
راهبردی بر مبنای چشم اندازها و متکی بر سناریوها، امکانپذیر 

خواهد بود.
چه ضرورتی وجود دارد که موضوع مشاغل آینده 

مورد توجه قرار گیرند؟
بخشی از تقسیم کار اجتماعی در معنای جامعه شناختی 
آن، خود را درقالب شــغل و کار نشــان می دهد. بدون شک 
موتور توســعه، همین مشاغل هســتند. با توجه به تغییرات 
پارادایمی، تغییرات و تحوالت علم و حوزه فناوری و همچنین 
تغییر در انتظارات و نیازهای انســان، مشاغل دچار تحول و 
تغییر خواهند شد. آمارها و شواهد نشان می دهند که بسیاری 
از مشاغل گذشته ، امروز یا وجود ندارند، یا با ابزارها و روش ها 
و مهارت های متفاوتی انجام می شــوند. پیش بینی می شود 
تا ســال 2۰۵۰ هشتاد درصد مشاغل امروزی وجود خارجی 
نخواهند داشت و از بین خواهند رفت. انقالب صنعتی بعدی، 
تغییرات عمیقتر و سریعتری را به همراه خواهد داشت. محتوا 
و شکل مشاغل تغییرات اساسی خواهند یافت. آینده پژوهی 
در حوزه مشاغل، هم موجب حفظ و نگهداشت ظرفیت شغلی 
خواهد شد و هم ظرفیت ها و افق های جدید را به روی اقتصاد 
کشــور خواهد گشود. ضروری اســت که آینده های ممکن، 
محتمل در حوزه مشــاغل مورد مطالعه قرارگیرند. فناوری ها 
و مهارت های مورد نیاز مشاغل مورد مطالعه قرار گیرند. آینده 
پژوهی مشاغل،درکنار سایر عوامِل موثر، موجبات به روز بودن 

و جهانی بودن را تضمین می کند. جهان درحال تغییر است 
و به تعبیر مک لوهان، جهان، دهکده ای شــده اســت که با 
فناوری الکتریکی به هم متصل است. عقب ماندن از حرکت 
علمی و فناورانه جهانی، موجبات اســتثمار کشورهای عقب 
مانده را فراهم می آورد. معتقدم به روز بودن در حوزه مشاغل، 
ارتباط عمیقی با آزادی انسان دارد.بنابراین ضروری است که 
با روش های علمی و توسط موسسات و افراد پژوهشگر، آینده 

مشاغل مورد مطالعه قرار گیرد.
این موضوع در ایران چگونه آغاز شد؟

آینده پژوهی علمی و آکادمیک در ایران نیز سابقه چندانی 
نــدارد. آینده پژوهی علمی در ایران  از ابتدای قرن بیســت 
و یکم آغاز می شود. رشــته های دانشگاهی آینده پژوهی در 
برخی دانشگاه ها ایجاد شده، مجالت و گروه های علمی آینده 
پژوهــی در حال فعالیت اند. راه درازی برای نهادینه ســازی 

آینده پژوهی علمی در ایران در پیش داریم.
مشــاغل نیز به فراخور پیشرفت و تغییرات علوم، فناوری 
و شــرایط دچار تغییر و تحول می شــوند. محور مشــاغل، 
مهارت های فنی اســت. با هر تغییر در مشاغل، مهارت های 

آن مشاغل نیز باید بازآموزی شوند. گاه مشاغل چنان تحول 
می یابند که نمی توان از ابزارها و مهارت های فنی پیشین آن 
شــغل اثری یافت. گاه براثر یک فناوری ونوآوری،یک شغل 
جدید متولد می شود، همزمان نیز ممکن است شغلی کامال 

از بین برود.
آینده پژوهی مشــاغل در ایران بیشتر ازمنظر مهارت های 
فنــی و حرفه ای مــورد توجه قرارگرفته اســت، درحالیکه 
درکنار آینده پژوهی در مهارت ها، بایست به مطالعه در حوزه 
فنــاوری و روند انقالب های علمی و تکنولوژیک نیز پرداخته 
شــود. انقالب های صنعتی و مختصات هرکدام بایست مورد 
تدقیق قرار گیرند.آینده پژوهی در مشــاغل، از ضرورت های 
امــروز جامعه ماســت.بطور مثــال حوزه علوم پزشــکی و 
مشــاغل مرتبط با آن در طول چند دهه اخیر دســتخوش 
تحوالت شــگرف فناورانه شده است.امروز صحبت از ساخت 
اندام طبیعی انســان با کمک فناوری است.در حوزه علوم و 
فناوری ارتباطات نیز تحوالت بسیار زیربنایی رخ داده است.
در جهان چند بعدی،مشاغل بیشماری برپایه جهان مجازی 
متولد شده اند.در حوزه حمل و نقل نیز تغییرات گسترده ای 
ایجاد شده است. اســنپ و تبسی نمونه ساده ای از تحوالت 

در مشــاغل و روابط شــغلی بیــن کارگر-کارفرما و دریافت 
کنندگان خدمات در ایران امروز اســت.در عرصه کشاورزی 
هم تحوالت شگرفی درحال وقوع است.این در حالی است که 
برای دو دهه آینده محققان از تحوالت بســیار فراوانی سخن 
می گویند که جهان باید برای پذیرش آن از هم اکنون آماده 
باشــد.نکته حائز اهمیت در این میان بررســی نقش ایران و 
جایگاه کشورمان در این عرصه است.چه اندازه ایران در حوزه 
آینده پژوهی مشاغل حساســیت به خرج داده است؟چگونه 
بایــد آماده پذیــرش تحوالت نوین عرصه فناوری مشــاغل 
باشــد؟کارفرمایان و فعاالن عرصه کار و تولید چه دورنمایی 
از آینده خود دارند؟برای اینکه در بحران بیکاری بیشتری فرو 
نرویم چه تمهیداتی را انجام داده ایم؟اینها پرسش هایی است 
که متاسفانه هیچ توجهی به آن نشده است.آینده پژوهی در 
خصوص مشاغل آینده می تواند به تولید ملی و اقتصاد کشور 

و نیز رفع چالش بیکاری و افزایش قدرت کشور کمک کند.
دولت و مجلس و سایر ارکان حاکمیت تا کنون چه 

عملکردی در این خصوص داشته اند؟
میانگیــن جامعه ما عالقمندی به تاریخ و در تاریخ ماندن 

افراطــی اســت. آن اندازه که ما به مطالعه تاریخ و گذشــته 
می پردازیم، به مطالعه آینده نمی پردازیم. ما از آینده غافلیم. 
از تاریخ بایست درس و عبرت گرفت و کسب تجربه نمود، اما 
همزمان باید به مطالعه آینده پرداخت. متاسفانه آینده پژوهی 
بویژه در حوزه مشاغل، به گفتمانی غالب و نیازی اولویت دار 
تبدیل نشــده است. در برنامه ها و طرح های مجلس، دولت و 
حاکمیت توجه چندانی به این مقوله نمی شــود، دلیلش هم 
این است که درک درستی از آینده پژوهی و اهمیت آن وجود 
ندارد.حلقه مفقوده تمامی برنامه های بخشــهای مختلف در 
قوای ســه گانه و حاکمیت، آینده پژوهی است. آینده پژوهی 
مشاغل نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. آینده پژوهی در 
کشــور ما عقبه تئوریک و عملی قابل قبولی ندارد، به عبارت 
دیگر ما هنوز در مراحل اولیه درک این مقوله هســتیم و تا 
مرحله بکارگیری و کاربردی نمودن علم آینده پژوهی توسط 
سازمان ها و نهادها در حوزه های مختلف، فاصله فراوانی داریم. 
هنوز آینده پژوهی، به عنوان یک ضرورت مطرح نیســت، و 

نگاهی لوکس و غیرضروری بر آن حاکم است.
ظاهرا شما و تیمی از متخصصان در سال های گذشته 

فعالیت گسترده ای در حوزه مشاغل آینده داشته اید.
چند سال است که درقالب تیمی متشکل از متخصصان در 
حوزه های مختلف به آینده پژوهی درحوزه مشاغل می پردازیم. 
نخستین جلسات تیم مذکور در حزب اسالمی کار برگزار شد. 
آقایان دکتر حســین کمالی،دکتر ایــوب فرامرزی،مهندس 
سیدحســن موســوی، دکتر محمود قربانی و دکتر فریدون 

مجلسی و من در جلسات مذکور حضور داشتند.
در این جلسات اولین هدف تولید محتوا در راستای تقویت 
عقبه تئوریک آینده پژوهی بود. ســپس با استفاده از اصول 
نظری آینــده پژوهی، به مطالعه مشــاغل آینده پرداختیم. 
تاریخچه تحوالت و تغییرات حاکم بر مشاغل را مورد مطالعه 
قرار دادیم و بر اساس مطالعات تاریخی و پیش بینی تغییرات 
و روندیابی تحوالت اقدام به سناریو نویسی در حوزه مشاغل 

آینده نمودیم. 
هــم به مطالعه حــوزه مهارتی مشــاغل پرداختیم و هم 
تغییرات و تحوالت حوزه مشــاغل را مــورد مداقه و مطالعه 
قرار دادیم.در خصوص ظهور و غروب مشاغل مطالب فراوانی 
احصاءکردیــم. تیم مذکــور همچنان به صورت مســتمر با 
پژوهش، ترجمه، مطالعه و... سعی در تولید محتوا در راستای 
گفتمان ســازی از منظر آینده پژوهی در راستای توسعه را 
دارد. کار و مطالعــات تیم مذکور تــا آن پایه جدی و عمیق 
شــد که موضوع آینده پژوهی را درقالب یک طرح مطالعاتی 
منسجم، طی نامه ای رسمی با امضای وزیر وقت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای آقای روحانی، رئیس جمهور وقت ارسال 

گردید.
پس از آن هم معاون وقت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
جنــاب آقای دکتر میرزایی مســئولیت پیگیری و به نتیجه 
رســاندن موضوع را برعهده گرفتند که متاســفانه به نتیجه 
مطلوب نرسید.  در طرح پیشنهادی مذکور به روند تغییرات و 
تحوالت در حوزه های مختلف، دغدغه ها در خصوص مطالعه 
روند تغییرات و نیز پیشــنهاد ایجاد مراکز رسمی و سازمانی 
آینده پژوهی در تمامی نهادها اشــاره شــده است. البته من 
و دوســتانم همچنان در حال مطالعه، تولید محتوا و سناریو 

نویسی درحوزه مشاغل آینده هستیم.
برای ادامه این مسیر و فراگیر شدن موضوع توجه 
به مشاغل آینده باید چه برنامه هایی را در دستور کار 

قراردارد؟
موضوع آینده پژوهی در مشــاغل موضوعی ملی اســت.
دولت و سایر ارکان حاکمیت باید با کمک مراکز تحقیقاتی و 
دستگاه های مرتبط در وهله نخست ضرورت آینده پژوهی را 
درک کرده و سپس با تخصیص بودجه های مناسب به مراکز 
تحقیقاتی و همچنین توجه ویژه به این موضوع در رشته های 
دانشــگاهی عقب افتادگی چند دهه اخیر را جبران کنند.در 
صورتی که برنامه مدونی وجود نداشــته باشد ضمن از دست 
دادن فرصت های شغلی فعلی ، در آینده نیز نخواهیم توانست 
فاصله ایجاد شده را ترمیم کنیم.بنابراین رشته های دانشگاهی 
غیرکاربردی تر و به لشــکر بیکاران، سربازان بیشتری افزوده 

خواهد شد.

دکتر شهریار احمد بیگی:

آینده پژوهی در مشاغل ضرورتی انکارناپذیر است
به دنبال اکران نشدن فیلم »شیشلیک« 

و اعتراض محمدحسین مهدویان
یک بام و دو هوای شورای صدور پروانه نمایش

محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم سینمایی »شیشلیک« با وجود اینکه برای 
این فیلم پروانه نمایش گرفته، اما چند ماه است که نمی تواند فیلمش را به اکران 

در بیاورد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، یک بام و دو هوا، حکایت حال شــورای صدور 
پروانه ساخت و پروانه نمایش است. مجوزی را صادر می کنند، اما خودشان آن را 
قبول ندارند و نتیجه این تناقض ها دامن فیلم ها را می گیرد یکی از فیلم هایی که 
درگیر این ماجرا شده، »شیشلیک« به کارگردانی محمد حسین مهدویان است. 
ابتدا قرار بود اثر مهدویان در نوروز ۱۴۰۱ روی پرده سینما برود، اما هر بار زمان 
اکران آن به تعویق افتاد تا فصل بهار به پایان رسید. مهدویان هم از این موضوع 

گالیه داشت نسبت به عدم اکران این فیلم انتقاد کرد.
در جــواب انتقاد مهدویان، روح اهلل ســهرابی مدیــرکل اداره نظارت بر عرضه و 
نمایش فیلم در پیامی نوشت: »این درست است که پروانه نمایش فیلم ها توسط 
سازمان سینمایی صادر می شود، اما نباید فراموش کرد در همان کتاب قانون که 
مجوز فیلم ها بر اســاس آن صادر می شود، »آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و 
اسالید و ویدیو صدور پروانه نمایش آن ها تصریح دارد: معاونت سینمایی می تواند 
بنا به ضرورت های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش 
است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (درصورت امکان( مجددا اجازه نمایش 
صادر نماید. این پست جهت آگاه سازی دوستانی بود که از عدم اکران فیلمی که 
پروانه نمایش دارد، گله کرده بودند، اما معنی اش این نیســت که از تمام تالش 

خود برای حل و فصل مشکالت نمایش فیلم ها بهره نگیرند.«
با انتشــار پست اینستاگرامی سهرابی، محمدحسین مهدویان پیام را در صفحه 

شخصی اش منتشر کرد و نوشت:
»آقای سهرابی به سخنانتان کمی فکر کنید، این حرف شما یعنی پروانه نمایش 
فیلم ســینمایی، یک قطعه کاغذ بی ارزش اســت. یعنی گرفتن پروانه نمایش 
ضامن اکران فیلم نیســت.یعنی همه ما که ماه ها با شــوراهای شما سر و کله 
می زنیــم و اصالحیه می گیریم و اعمال می کنیم، ســرکاریم. یعنی اگر ما همه 
ضوابط و قوانین را هم رعایت کنیم، باز شــما هر وقت هرکاری دلتان خواست 
می توانید انجام دهید. یعنی عمر و ســرمایه ما بازیچه دســت شماست. راستی 
اگر اســناد صادره تا این حد بی ارزش هســتند، چرا بساط این شوراها را جمع 
نمی کنید؟ از ســر دواندن ما و تلف کردن عمرمان چه چیزی عایدتان می کند؟ 
دعا کنید خدا از سر تقصیراتتان بگذرد که این گونه زخم می زنید و بر زخمی که 
می زند دوباره نمک می پاشید.« البته مسئله فقط »شیشلیک« نیست. در ماه های 
اخیر فیلم هایی چون »چپ، راست« و »المینور« هم با این مسئله مواجه شدند، 
»المینور« به کارگردانی داریوش مهرجویی توانست از مهلکه فرار کند و با پشت 
ســر گذاشتن حواشــی زیاد در نهایت فیلم روی پرده سینما رفت. فیلم »چپ، 
راســت« به کارگردانی حامد محمدی برای گرفتــن همین برگه دوندگی های 
زیادی انجام دادند. این فیلم پروانه نمایش خود را در دولت قبلی گرفته بود اما 
درست چند روز پیش از اکران توقیف شد و تهیه کننده اش خبر داد که مدیران 
دولت جدید مجوزهای قبلی را به رسمیت نمی شناسند و فیلم  باید دوباره بازبینی 
شــود و به راحتی اکران این فیلم تا کنون به تعویق افتاده است. عوامل سازنده 
نیز اعالم کردند ممیزی هایی که از جانب شورای صدور پروانه نمایش اعالم شده 

روی فیلم اعمال شده است اما کماکان نتوانسته مجوز دریافت کند.

کنسرت همایون شجریان با یاد پدر
کنسرت همایون شجریان که این روزها با عنوان »به رنگ صدا« در تاالر وزارت 
کشــور تهران در حال اجراســت، برای لحظاتی با یادی از محمدرضا شجریان 
همراه است. به گزارش ایسنا، دومین روز از کنسرت همایون شجریان با همراهی 
ارکســتر سیاوش به رهبری آرش گوران، پنجشنبهـ  دوم تیر ماهـ  روی صحنه 
رفت. همایون شــجریان در این کنسرت در قطعه ای یاد پدر را گرامی داشت و 
تصاویری از محمدرضا شــجریان و همچنین پرویز مشکاتیان با اجرای قطعه ای 
همراه شــد. در این کنســرت همچنین همایون شجریان قطعه »مرغ سحر« را 
که از آثار ماندگار محمدرضا شــجریان اســت، در انتها برای حاضران اجرا کرد. 
بگذار سر به سینه من، زلف بر باد مده، آسمان ابری، یک نفس آرزوی تو، هوای 

زمزمه هایت و سرو چمان از دیگر قطعاتی بود که در این کنسرت اجرا شد.

»هری پاتر و سنگ جادو« ۲۵ساله شد
امســال، 2۵ ســال از انتشار 
کتــاب محبــوب و پرفروش 
»هری پاتر و ســنگ جادو« 
رولینگ«   کی.  »جی.  نوشته 
ایســنا  گزارش  به  می گذرد. 
و بــه نقل از رویتــرز، زمانی 
که »نیگل نیوتون« موســس 
»بلومزبــری«  انتشــارات 

نســخه ای از کتاب »هری پاتر و ســنگ جادو«  را با خود به خانه برد، دخترش 
»آلیــس« گفت: »این کتاب احتماال یکی از بهترین کتاب هایی اســت که یک 
کودک ۸ یا ۹ ســاله می تواند بخواند«. حاال پس از گذشت 2۵ سال، این کتاب 
یکی از پرفروش ترین رمان های تاریخ محســوب می شــود که قلب و تخیالت 
کودکان سراســر جهان را تصرف کرده اســت. »نیوتون« در گفت وگو با رویترز 
گفــت زمانی که این کتاب را به »آلیــس« داده،  »جی. کی رولینگ« که در آن 
زمان نویسنده شناخته شده ای نبود داستان کتاب را تا فصل مربوط به »خیابان 
دیاگون« در اختیار آن ها قــرار داده بود. »نیوتون« بیان کرد: » او (آلیس(  یک 
ســاعت بعد از پله ها پایین آمد و گفت: بابا ایــن از تمام کتاب هایی که به من 
نشــان داده بودی بهتر است«. روز یکشنبه با انتشار نخستین کتاب »رولینگ« 
از مجموعه رمان هایی که داســتان هایی از جهان جــادو و جادوگران را روایت 
می کنند، مصادف اســت. »رولینگ« بارها از سوی انتشارات های مختلف برای 
چاپ کتابش رد شــد، تا اینکه انتشارات »بلومزبری«  اثر او را پذیرفت. داستانی 
که »رولینگ«  روایت کرد در سراســر جهان با استقبال گسترده ای مواجه شد و 
به دنبال آن با اقتباس از مجموعه داستان های »هری پاتر« ، مجموعه فیلم های 
سینمایی نیز ساخته شد. با انتشار این مجموعه رمان ها، کودکان در نقاط مختلف 
جهان برای خرید جدیدترین جلد از مجموعه رمان های »هری پاتر« ساعت ها در 
مقابل کتاب فروشــی ها صف می ایستادند. برای برخی از کودکان داستان »هری 
پاتر« حتی کمک کرد تا بتوانند از مطالعه کردن لذت ببرند. تصویر »هری پاتر« 
در مقابل قطار سریع الســیر »هاگوارتز« ، قطاری که او را به مدرسه جادو منتقل 
می کرد، یکی از مشهورترین جلدهای کتاب در ادبیات کودک محسوب می شود. 
تصویرگری جلد این کتاب را »توماس تیلور«  را انجام داده است؛ البته این کتاب، 

نخستین تجربه »تیلور«  بود.

چرا »آتش بس۳« ساخته نمی شود؟
محمد نیک بین تهیه کننده سینما درباره برنامه ریزی برای تولید فیلم »آتش بس 
۳« به کارگردانی تهمینه میالنی گفت: »در حال حاضر خانم میالنی درگیر آغاز 
پیش تولید ســریال »راه میانبر« است، به همین دلیل باید دید در صورت آغاز 
فیلمبرداری این ســریال، چه زمانی امــکان کار روی »آتش بس« وجود دارد.« 
به گــزارش مهر، او درباره انتخــاب بازیگر برای فیلم »آتش بــس« و اینکه در 
قسمت های قبلی این فیلم معموالً از بازیگران سوپراستار استفاده می شده توضیح 
داد: »بی شــک ســینمای ایران نیاز به چهره های جدیدی به عنوان سوپراستار 
دارد، به هرحال سوپراســتار یک شبه به وجود نیامده و سال ها طول کشیده تا 
تبدیل به چهره های محبوب و معروف در سینما شوند.« این تهیه کننده سینما 
بیان کرد: »برخی از فیلم ها می تواند سکوی پرتابی برای بازیگرانی که تبدیل به 
سوپراســتار شوند، همین اتفاق در برخی از فیلم های ما نیز رخ داده است یعنی 
بازیگرانی حضور داشــتند که در آن دوره چندان شناخته شده نبودند اما بعد از 
مدتی این بازیگران مطرح شده بودند.« او ادامه داد: »فکر می کنم در درجه اول 
فیلم از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید کشش الزم را برای جذب مخاطب 
داشته باشد، به همین دلیل حضور سوپراستارها هیچ وقت نمی تواند دلیل اصلی 
فروش باالی یک فیلم باشند. بسیاری از سوپراستارها در فیلم هایی بازی کرده اند 
که فروش چندانی نداشته و حتی برعکس آن نیز وجود دارد.« تهیه کننده فیلم 
»آتش بس ۳« درباره داستان فیلم توضیح داد: »بی شک با توجه به شرایط جامعه 
و تغییر سن ازدواج، تغییری در سن شخصیت اصلی فیلم خواهیم داشت.« نیک 
بین در پایان گفت: »تاکید می کنم که در حال حاضر اولویت خانم میالنی تولید 
سریال »راه میانبر« است و بعد از آن تصمیم گرفته می شود که »آتش بس ۳« 

چه زمانی ساخته می شود.«

نگاه

اخبارکوتاه

آن انــدازه کــه ما به مطالعــه تاریخ و گذشــته می پردازیم، بــه مطالعه آینده 
نمی پردازیم. ما از آینده غافلیم. از تاریخ بایســت درس و عبرت گرفت و کســب 
تجربه نمود، اما همزمان باید به مطالعه آینده پرداخت. متاســفانه آینده پژوهی 
بویژه در حوزه مشاغل، به گفتمانی غالب و نیازی اولویت دار تبدیل نشده است. 
در برنامه هــا و طرح های مجلس، دولت و حاکمیت توجــه چندانی به این مقوله 
نمی شــود، دلیلش هم این اســت که درک درســتی از آینده پژوهی و اهمیت آن 
وجود ندارد.حلقه مفقوده تمامی برنامه های بخش های مختلف در قوای ســه گانه 

و حاکمیت، آینده پژوهی است

بین المللی  افتتاحیه جشنواره جایزه  مراسم 
»عکس ۵« و بزرگداشــت عباس کیارستمی در 
موزه ســینما با حضور اهالی فرهنگ و هنر در 
موزه سینمای ایران برگزار شد. مهدی شادی زاده 
دبیر جشــنواره جایــزه بین المللی »عکس ۵« 
در این مراســم گفت: خوشــحالم که با تمامی 
ســختی ها این جشنواره تا به امروز ادامه داشته 
است. همه این جشنواره بهانه ای برای احترام به 
نام عباس کیارستمی است که میدانم امروز در 
این سالن حضور دارد. این جشنواره نقص هایی 
هم دارد که خوشــبختانه هر دوره نســبت به 
دوره های قبل بهتر برگزار می شــود. وی با بیان 
اینکه جشــنواره در دو حوزه عکاســی و ویدئو 
آرت فعالیــت می کند، افزود: خوشــبختانه این 
جشنواره همکاری های خوبی در بخش بین الملل 
با کشورهای ژاپن، استرالیا، آلمان و... داشته است 
و سفارت ژاپن خیلی به ما کمک کرده است. از 

همکاری های مهم دیگر همکاری موزه سینما در 
این ســه دوره بوده است .همچنین یکی از مهم 
ترین و برترین زنان معاصر یعنی لیلی گلستان 
در این سه دوره بســیار از ما حمایت کرد و در 
روزهای اولیه که با بیماری کرونا دست و پنجه 
نرم میکردیم ایشان در کنار ما بود. همکاری این 
جشنواره با فوجی فیلم سبب شد تا هر ساله در 
کنار هم باشــیم و تا جایی که میتوانیم به رشد 
عکاسی کمک کنیم. سفیر ژاپن سخنران بعدی 
این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که در مراسم 
افتتاحیه جایزه بیــن المللی »عکس ۵« که به 
مناسبت بزرگداشــت عباس کیارستمی برگزار 
میشــود حضور دارم. عباس کیارستمی یکی از 
برجسته ترین کارگردان های سینمای ایران است 

که در ژاپن هــم از محبوبیت خاصی برخوردار 
اســت. در ســال 2۰۱۶ زمانیکه این کارگردان 
فقید درگذشــت جشــنواره های زیادی درباره 
دستاوردهای این هنرمند در سراسر ژاپن برگزار 
شــد. من خودم دانش آموخته سینما هستم و 
همیشــه تحت تاثیر »خانه دوســت کجاست« 
این هنرمند هســتم. امیدوارم این جشــنواره 
بتوانــد ادامه دهنــده راه عباس کیارســتمی 
باشــد. بهمن فرمان آرا به صحنه رفت و گفت: 
وقتی که آیدین آغداشــلو حضور دارد من نباید 
درباره عباس کیارســتمی صحبت کنم. عباس 
کیارستمی شــکارچی لحظه ها بود و اگر ما گل 
میدیدیم او ریشــه را می دید. او همیشه خیلی 
عمیــق نگاه می کرد و از نظر تصویری عکس ها 

را دوست داشت و همیشه می خواست متفاوت 
باشــد. او ادامه داد: عباس کیارستمی اولین بار 
با داســتان فیلم »گزارش« پیش من آمد و من 
میدانستم که موفق می شود. آشنایی و همکاری 
ما از همان زمان شکل گرفت. عباس کیارستمی 
االن زنده تر اســت و امروز زادروز این هنرمند 
اســت که من این روز را به همه ایرانیان تبریک 
می گویم و یاد او همیشــه با من اســت. آیدین 
آغداشــلو درباره عباس کیارســتمی گفت: من 
قدیمی ترین دوست کیارستمی هستم. ۶۷ سال 
پیش در مدرســه با هم دوست شدیم و دوستی 
ما ادامه پیدا کرد. بار اولی که او را دیدم من بچه 
شروری بودم ولی او آنقدر جدی بود که ازسر به 
ســرش گذاشتنش منصرف شدم.  من امروز در 

تولد یک نابغه صحبت می کنــم. وی ادامه داد: 
عباس کیارســتمی همیشــه ناظر بود و بیشتر 
نــگاه می کرد. او با دقت نگاه می کرد و مثاًل به 
رویش یک گیاه با دقت نگاه می کرد. ساکت بود 
و من هیچ وقت ندیدم ناسزایی به کسی بگوید. 
او آدمی بود که جــان خودش را به جان جهان 
پیوند زده بود. در فیلم هایش نقش واسطه را به 
حداقل رســاند.. عباس هیچ وقت فرو نریخت و 
من به محکم بودن او همیشه غبطه می خورم. 
من نقاشی های او را همیشه دوست داشتم. این 
هنرمند خاطرنشــان کرد: عباس کیارستمی در 
میان ما ظاهر شد و در میان ما با فروتنی و قوت 
کار خــود را انجام داد. او اعتقادی داشــت و بر 
اعتقاد خود پافشاری می کرد. او آرامش عمیقی 
داشت که این آرامش از یک استحکام درونی بود. 
جهان با وجود عباس کیارستمی معنای تازه ای 
پیدا کرد و او روز به روز بیشتر تحسین می شود.

در مراسم بزرگداشت »عباس کیارستمی« چه گذشت؟

بهروز شــعیبی کارگردان فیلم »بدون قرار 
قبلی« در حاشیه اکران مردمی این فیلم از علی 
نصیریان بازیگر ســینما و تلویزیون به عنوان 
امپراطور هنر نمایش نام برد و از این استاد هنر 

نمایش قدردانی کرد.
به گــزارش ایرنا از  روابــط عمومی فیلم، 
افتتاحیه اکران مردمی فیلم سینمایی »بدون 
قرار قبلی« با حضور استاد علی نصیریان، بهروز 
شعیبی و الهام کردا در پردیس ملت برگزار شد.  
دومین اکران مردمی فیلم سینمایی »بدون 
قرار قبلی« با حضور استاد علی نصیریان، بهروز 

شــعیبی کارگردان، الهام کــردا و امین میری 
بازیگران فیلم و محمود بابایی تهیه کننده در 

پردیس سینما گالری ملت برگزار شد.  
پیش از نمایش فیلم الهام کردا در سخنانی 
کوتاه عنوان کرد: از همه شما عزیزان قدردانی 
می کنم که فیلم بدون قرار قبلی را برای دیدن 
انتخاب کرده اید و برای من بســیار ارزشمند 
است در این شرایط دشوار و اتفاقات این روزها، 
به سینما می آیید و چراغ سینما را روشن نگاه 
مــی دارید، من و عوامل فیلم عاشــق این اثر 
هســتیم، امیدوارم که شما نیز از تماشای این 

فیلم لذت ببرید و اگر دوســت داشــتید آن را 
به دوستان خود نیز توصیه کنید. امین میری 
بازیگر فیلم نیز گفت: من بسیار خوشحالم که 
امشب در کنار شما هســتم و برای من باعث 
افتخار اســت که اســتاد نصیریان قرار است 
فیلم بدون قرار قبلی را به تماشــا بنشــینند. 
من به شــخصه این فیلم را خیلی دوست دارم 
و خوشــحالم که در این پــروژه در کنار آقای 
شــعیبی و بابایی حضور داشــتم. امیدوارم که 
هم برای شما مخاطبان عزیز و هم برای استاد 
گرانقدرم آقای نصیریان این فیلم راضی کننده 
باشد.  محمود بابایی تهیه کننده فیلم در ادامه 
از حضور استاد علی نصیریان و خانواده فرزندان 
اتیسمی در سالن ابراز خوشحالی کرد و گفت 
که باعث افتخار است که امشب در خدمت شما 

بزرگواران هستیم.  
بهروز شعیبی کارگردان »بدون قرار قبلی« 
نیز گفت: من به استاد علی نصیریان که افتخار 
داده اند و برای تماشــای فیلم بدون قرار قبلی 
به اینجا آمده اند، خیر مقدم می گویم. امروزه 
در هر حوزه ای بزرگانی داریم که امپراطور آن 
حوزه محسوب می شــوند و به نظر من استاد 

علی نصیریان امپراطور هنر نمایش هســتند. 
حضور ایشــان برای تماشای فیلم »بدون قرار 
قبلی« بزرگ ترین افتخاری اســت که در این 
سال ها نصیب من شــده است. وی افزود: ما با 
بزرگان مان عاشق سینما می شویم، این روزها 
فیلمی با بازی استاد علی نصیریان در سینماها 
در حال اکران است که استاد بزرگ و گرانقدرم 
آقای داریوش مهرجویی آن را کارگردانی کرده 
اســت، که همه ی ما تحت آموزش فیلم های 

ایشان به سینما عالقمند شده ایم.  
شعیبی در پایان گفت: به همه شما عزیزان 
پیشنهاد میکنم که فیلم سینمایی »المینور« 
بــه کارگردانی داریوش مهرجویــی و با بازی 
استاد علی نصیریان را در سینماها تماشا کنید. 
امروز تولد استاد عزیزم آقای عباس کیارستمی 
اســت، یاد و خاطره ایشان را گرامی می داریم 

و امیدوارم خداوند همه بزرگان را حفظ کند.
همچنیــن پس از تماشــای فیلــم، علی 
نصیریان ضمن تقدیر از بهروز شعیبی و عوامل 
فیلم، اظهار کــرد: فیلم »بدون قــرار قبلی« 
سینماســت. این فیلم داســتان یک احساس 

انسانی را به تصویر می کشد.  

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از نقاط قوت 
فیلم پرداختن به اختالل اتیسم در این اثر است 
و چقــدر زیبا زندگی یک کودک اتیســمی را 
روایت می کند که این نشــان دهنده خالقیت 
باالی کارگردان فیلم است، چرا که در این فیلم 
انســان ها به صورت خود واقعی نشان داده می 
شــوند.  بازیگر پیشکسوت ســینما و تئاتر در 
پایان خاطر نشان کرد: بدون قرار قبلی در رده 
فیلم های بسیار تاثیر گذار است چون توانسته 
است حس انســان را جاری کند. من از آقای 
شــعیبی انتظار کارهای فوق العاده دارم چون 
توانایی باالی ایشــان را تولیــد فیلم خوب و 

تاثیرگذاری چون بدون قرار قبلی دیده ام.   
پیــش از آغاز فیلــم پوســتر جدید فیلم 
سینمایی »بدون قرار قبلی« با طرحی از محمد 
روح االمین توسط علی نصیریان رونمایی شد.  
فیلم ســینمایی »بــدون قــرار قبلی« به 
کارگردانی بهــروز شــعیبی و تهیه کنندگی 
محمود بابایی محصول بنیاد سینمایی فارابی 
با مشارکت موسسه تصویر شهر است که از ۱۸ 
خردادماه اکران عمومی آن در سینماها سراسر 

کشور آغاز شده است.

بهروز شعیبی در اکران مردمی »بدون قرار قبلی«:

علی نصیریان امپراطور هنر نمایش است


