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شناسنامه فرش مطالبه ای که چندین دهه 
مطرح است اما تا همین چند سال پیش هیچ 
ساز و کاری از سوی متولیان فرش دستبافت از 
جمله مرکز ملی فرش در این خصوص صورت 

نگرفته است.
 به گزارش ایســنا، نبود شناســنامه فرش 
که می تواند ســند مالکیــت و از طرفی بیانگر 
مشخصات کامل فرش از جمله نوع نقشه، نام 
طراح، نام بافنده و محل بافت، نوع رنگرزی، نوع 
بافت و ... باشد، راه را برای بسیاری از متخلفان 
و متقلبان در داخل و خارج از کشور باز گذاشته 

است.

تحریم ها، مســیر صــادرات و فروش فرش 
ایرانــی را بــا چالش جدی روبه رو کــرد و راه 
برای رقیبان ایرانی هموارتر از گذشــته شد؛ به 
طوری که صادرات فرش ایرانی در این سال ها 
نه تنها از رتبه نخست سقوط کرده بلکه برخی 
از تولیدکننــدگان قالی در کشــورهای چین، 
هند، نپال، تبت و پاکســتان فرش های خود را 
به نام قالی خوشــنام و پرآوازه ایرانی یا همان 
»persian carpet« در بازارهــای جهانی به 
فروش می رسانند. مسئله ای که ضربه مهلکی به 
اعتبار هنر و فرهنگ کشورمان وارد کرده است.
از ســوی دیگر ورود قاچــاق بی رویه فرش 

افغانســتان به کشــورمان که به نام فرش های 
بلوچ، ترکمن، قشــقایی و خراســان به فروش 
می رسند و در کنار آن تولید برخی فرش های 
بی کیفیت با گره های تقلبی، مشتری داخلی را 
بی اعتماد و دلســرد به خرید فرش دستبافت 

می کند.
در طول این ســال ها روســای مرکز ملی 
فرش برای شناســنامه دار کــردن فرش های 
نفیس، هنری و حتی تجــاری پای در میدان 
گذاشــتند ولی شناســنامه های طراحی شده 
در همان مراحل ابتدایی کنار گذاشــته شدند؛ 
چراکه خألهای فراوانی داشــتند از جمله نبود 
ضمانت اجرایی و ردیابــی فرش و ... در دولت 
قبل شرکت دانش بنیانی، شناسنامه ای را پس 
از شــش سال تحقیق و آزمون و خطا با حضور 
معــاون اول دولت ســابق و رییس مرکز ملی 

فرش رونمایی کرد. 
این شناســنامه که شامل مشخصات کامل 
فــرش، QRC محصول، ثبت آن در ســامانه 
شناســنامه فرش، قابلیت ردیابی بودن، تایید 
فرش و شناسنامه از سوی کارشناسان رسمی 
دادگستری، انتقال مالکیت آن در دفتر اسناد و 
... است، از ویژگی های این مطالبه جدی تحقق 

یافته جامعه فرش است.

در مقدمه شناســنامه ای که از ســوی این 
شرکت ارائه شــده بود، چنین آمده است: »با 
توجه به اهمیت و جایگاه فرش دستباف ایرانی 
در فضــای ملی و بین المللی، شناســنامه دار 
کردن فرش دســتباف، گامــی موثر در جهت 
حفظ اعتبار و اصالت هنرفرش ایرانی است. از 
آنجا که مدت هاســت در خارج از ایران، شاهد 
کپی برداری از نقشــه های ایرانی و بافت فرش 
تحــت عنوان فرش ایرانی هســتیم، به جهت 
مقابله با این مسئله و جلوگیری از جعل و تقلب 
فرش دستباف ایرانی، شناسنامه دار کردن فرش 

دستباف از ضرورت خاصی برخوردار است.«
این شــرکت همچنیــن هــدف اصلی از 
شناســنامه دار کردن فرش ایرانــی را چنین 
شــرح داده بود: »هدف اصلی شناســنامه دار 
کردن فرش دســتباف، حفــظ هویت و تایید 
اصالت فرش دســتباف ایرانی و جلب اعتماد 
مصرف کنندگان  است. در همین راستا مجموعه 
ایــران گره با ایجاد زیرســاخت های موردنیاز، 
امکان صدور شناسنامه فرش دستباف را فراهم 

نموده است.«
در دولت قبل تفاهنامه ای بین این شرکت 
دانش بنیان و مرکز ملی فرش منعقد شد و قرار 
بود سرورهای سامانه ثبت شناسنامه با مدیریت 

مرکز ملی فرش در این مرکز راه اندازی شــود؛ 
البته دولت سابق قول حمایت داده بود ولی با 
توجه به تامین نشدن نیروی دولتی برای اداره 
این سامانه اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد.

اکنون در آستانه بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی فرش دستبافت تهران، جامعه فرش 
از وزیر صمت انتظار دارند برای پیشــگیری از 
عرضه فرش های تقلبی و قاچاق و بازگرداندن 
اعتبار هنر چند هزار ســاله قالیبافی ایرانیان با 
جدیت صدور شناســنامه فــرش را پیگیری و 

اجرایی کند.
پیش از این نیز مهدی بابایی، رییس سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور از سنددار شدن و 
صدور شناسنامه برای فرش های نفیس ایرانی و 
نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمی سخن 

گفته بود.
درحالی که بهمن ماه ســال ۱۳۹۷ رییس 
مرکز ملی فرش ایران وعده ی شناســنامه دار 
شدن فرش ایرانی را داده بود، اما این طرح که 
مطالبه تعداد قابل توجهی از فعاالن حوزه فرش 
نیز محسوب می شود، همچنان بالتکلیف باقی 
مانده و چنین به نظر می رسد که کلید طالیی 
برای به سرانجام رسیدن چنین طرحی حمایت 

دولت باشد.

دولتازشناسنامهدارشدنفرشایرانیحمایتمیکند؟

خانه های مســکونی که به نظر سال هاست محل استقرار 
بسیاری از ناشران هستند، در سال های اخیر به دلیل برخی 
ناهماهنگی های قانونی موجب شده اند تا کار بعضی از ناشران 
پس از ۳۰سال به پلمب بکشد و تیِر شروِع کارِ برخی دیگر 
نیز در همان آغاز راه به ســنگ بخورد تا جایی که به قولی 

بدین ترتیب: »۹۰ درصد ناشران باید تعطیل کنند!«
به گزارش ایســنا، »با دریافت مجوز انتشارات از وزارت 
ارشاد آیا می توان در محل مسکونی فعالیت کرد؟«؛ پرسشی 
که به نظر می رسید به تازگی پاسخ خود را یافته بود اما برخی 
گالیه ها حاکی از این است که هنوز هم انگار پاسخ مشخصی 
نمی توان به آن داد؛ یا دست کم برخی چون و چراها موجب 
اقداماتی می شود که گالیه و بعضاً بی انگیزگی اهالی نشر را 

به همراه دارد. 
چند روز پیش بود که مدیر انتشــارات مارلیک خطاب 
به معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نوشت: 
»در شرایطی که خبر قانون تاسیس کتاب فروشی در مکان 
مســکونی در یک قدمی اجرا از سوی آن مقام محترم اعالم 
گردید، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ از سوی شهرداری منطقه ۸ تهران 
اقدام به پلمب انتشــارات مارلیک با ۳۰ سال سابقه نمودند، 

خواهشمند است رسیدگی فرمایید.«
حسین محسنی، مدیر این نشر به ایسنا می گوید ماجرا 
از این قرار اســت که: نزدیک ۳۰ ســال اســت که فعالیت 
می کنیم و در طی این سال ها هرگز در مکانی اداری سکونت 
نداشتیم و از ملک مسکونی استفاده کرده ایم و مشکلی هم 
نداشتیم. با نقل مکان از انقالب به نارمک، در یک ساختمان 
۱۶واحــدی، چهار واحد را خریــداری کردیم که یک واحد 
آن را به یک آموزشــگاه نقاشی و واحد دیگر را به یک دفتر 
قضایی دادیم که مراجعان زیادی هم دارند و دو واحد را هم 
به انتشــارات مارلیک اختصاص دادیم. هفته پیش این دو 

واحد را پلمب کردند.
او که پیش تــر در نامه ای گالیه و درخواســت خود در 
این زمینه را به شــهردار منطقۀ ۸ مطرح کرده، در توضیح 
بیشتر درخصوص پیگیری های خود می افزاید: روز سه شنبه 
)۱۸مردادماه ۱۴۰۱( با شــهردار ناحیه و مســئول اجرای 
احکام منطقۀ ۸ صحبت کردم. آن ها میان همۀ قوانین روی 
این مســئله دست گذاشتند که محل تاســیس دفاتر باید 
واحدهای مسکونی مستقل باشد؛ یعنی همۀ ۱۶ واحد باید 
مربوط به من باشــد که بتوانم به عنوان ناشر در دو واحد از 
آن ها فعالیت کنم. یا خانۀ ویالیی بگیرم که مســتقل باشد. 
در صورتی که در حال حاضر، از میان محل استقرار ۲۰ هزار 
ناشر به ندرت و به صورت انگشت شمار به صورت مستقل و به 

این حالت است که می گویند.
محسنی همچنین می گوید که انتشارات مارلیک تاکنون 
مزاحمتی برای کسی در ساختمان ایجاد نکرده است و بیان 
می کند: به این شــکل، پا روی گلوی ما گذاشته اند و دیگر 
انگیزه ای برای ما نمی ماند. این در حالی اســت که معاونت 
امور فرهنگی شــهرداری هزینه  زیادی برای حوزۀ کتاب و 

کتابخوانی انجام می دهد تا از آن  حمایت کند اما درخصوص 
ناشری که ۳۰سال است فعالیت می کند، اقدامی این چنینی 

انجام می دهند.
این درحالی اســت که به نظر می رســد مسئلۀ فعالیت 
موسسات نشر، کتابفروشــی ها و شرکت های پخش کتاب 
در کاربری های مســکونی باید سال ها پیش حل شده باشد. 
کمااین کــه در اردیبهشــت ماه ۱۳۸۷ با تصویب طرحی در 
جلسۀ شورای شهر فعالیت موسســات نشر، کتابفروشی ها 
و شرکت های پخش کتاب در کاربری های مسکونی قانونی 

شد. 
خسرو دانشجو، سخنگوی وقت شورای شهر با حضور در 
جمع خبرنگاران گفته بود که: بر اساس این مصوبه ناشران 
بــدون تبدیل کردن کاربری واحد مســکونی بــه انبار یا... 
می توانند از طریق نرم افزاری و سخت افزاری نسبت به توزیع 
و پخش کتاب اقدام کنند. و بر اساس این مصوبه، شهرداری 
ملزم شد تا جهت ساماندهی وضعیت ناشران و کتابفروشان 
الیحه ای را ارائه کند که در این الیحه نحوه فعالیت ناشران و 
تسهیالت شهرداری جهت تشویق آن ها پیش بینی می شود.

براســاس این مصوبه، ناشران و کتابفروشان نباید منازل 
مســکونی را به انبار و فروشگاه کتاب تبدیل کنند و در غیر 
این صورت، مطابق قانون شهرداری ها با آن ها برخورد خواهد 
شد. اما ظاهراَ این دســت مصوبات با هر رفت وآمدی تحت 

تاثیر قرار می گیرد. 
چراکه هومان حســن پور، رئیــس اتحادیۀ ناشــران و 
کتابفروشان تهران دربارۀ موضع این صنف نسبت به شرایط 
پیش آمده برای نشر مارلیک و موارد مشابه می گوید: ما یک 
تفاهم نامه با شــورای شهر داشتیم که حدود ۱۲ سال پیش 
بســته شــده بود و با توجه به، به پایان رسیدن اعتبار این 
تفاهم نامه در ســال ۱۳۹۹ )یا ۱۴۰۰( برای به روز کردن آن 

اقدام شد و به تصویب کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز 
رسید. االن منتظریم تا به صحن شورا برسد و تصویب شود.

او می افزایــد: پس از اتمام اعتبــار این تفاهم نامه، وقتی 
شورای شهر جدید روی کار آمد، خواستند تا آن را بازبینی و 
تکمیل کنند و این مسئله زمان بر شد. با این حال، دوستان 
شــورای شــهر گفتند اگر در این مدت موردی پیش آمد، 
منعکس کنیم تا مشکل رفع شود. االن هم موارد پیش آمده 
را اعالم می کنیم، اما اینکه چگونه با آن ها برخورد می شود، 
مبحث دیگری ســت. حســن پور به این که اغلب ناشران در 
واحدهای مســکونی فعالیت می کنند اشاره دارد و با توجه 
به وضع موجــود می گوید کــه »۹۰ درصد ناشــران باید 
تعطیل کنند!« البته مدیر نشر مارلیک می گوید که تا وقتی 
در منطقه انقالب سکونت داشــتند، کار به پلمب نکشیده 
بود و اگر هم گاهی مســائلی از این دست پیش می آمد، با 

نامه نگاری حل می شد. 
او در عین حال دربارۀ محل ســکونت جدید این نشر نیز 
توضیح می دهد: سال گذشته، از معاونت فرهنگی ارشاد برای 
شــهرداری نامه گرفتیم که بناســت در این مکان )نارمک( 

فعالیت مان را ادامه دهیم.
حسین محســنی آن چه را برای نشــر مارلیک رخ داده 
است، یک توهین بزرگ به یک مکان فرهنگی می داند و بر 
این باور است که در منطقۀ ۸ با این مشکالت مواجه شده اند.

با این حال، هومان حســن پور درخصوص این مســئله 
می گویــد: در محــدودۀ انقالب هم بعضاً ایــن موارد دیده 
می شــود. اخیراً هم اتفاق افتاده و ما نامه نگاری و با شورای 

شهر صحبت کرده ایم.
از قضا چند روز پیش، قبل از پلمب انتشــارات مارلیک، 
یاســراحمدوند، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، در گفت وگویی 
دربارۀ اقدامات معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســالمی برای تحقق بندج ماده ۹۲ قانون ششم توسعه با 
موضوع »تعرفه فرهنگی و کاربردی فرهنگی« برای فعاالن 
حوزه نشــر و کتاب  فروشی، از تشکیل ســتاد ویژه در این 
معاونت خبر داده بود و گفته بود که فراخوان ثبت نام در این 
سامانه به زودی اعالم خواهد شد تا ذی نفعان و مشموالن با 

ثبت نام از مزایای این مصوبه قانونی بهره مند شوند.
به گفتۀ او، آئین نامۀ اجرایی بندج ماده ۹۲ قانون ششــم 
توسعه، ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۰ تصویب و ۱ تیرماه همان 
ســال ابالغ شده اســت. آئین نامه این بند قانونی درجریان 
تغییر دولت، مصوب شد؛ بنابراین فرصت اجرایی پیدا نکرد. 
وزارت فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم به طراحی یک سامانه 
مکلف شــده اســت تا فعاالن، ذی نفعــان و بهره برداران به 
ثبت نام اقدام کنند؛ به همین منظور ستادی در معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تشکیل شده است؛ 
به زودی این سامانه طراحی و در دسترس قرار خواهد گرفت. 
البته رئیس اتحادیه ناشران اظهار نظر متفاوت و دیگری 
هم دربارۀ مشــکالتی از این دست دارد و می گوید: فعالیت 
ناشران تا وقتی معارض نباشــد، خالف قانون نیست. مثاًل 
در بعضی ســاختمان ها، همۀ واحدها ناشر هستند. به طور 
کلی، تا وقتی معارض نداشــته باشــند، کسی کاری ندارد. 
قبــال هم همین طور بوده، اگر یکــی از این طبقات معارض 
بود، می توانست مسئله ساز شود. اما درخصوص این که همۀ 
واحدها باید متعلق به یک نفر یا صنف باشــد، دارد اشتباه 
صورت می گیرد، چون برخی ناشران در بافت مرکزی وجود 
ندارند، ولی فعالیت بســیاری می کنند و دلیل ندارد این ها 
را تعطیل کنیم و بگوییم چون همۀ ســاختمان برای آن ها 
نیست. در چنین شرایطی، او می گوید تعداد ناشرانی که در 
چنین واحدهای مسکونی ای فعالیت دارند به قدری زیاد است 

که آمار دقیقی از آن ها ندارد.
این در حالی است که به نظر می رسد شهرداری حتی بعضا 
نســبت به جلوگیری از فعالیت تجاری در مکان مسکونی، 
حســاس تر از موارد دیگری که موجب گالیۀ ناشران است، 
عمل می کند. چنان که مسعود رنجبریان، شهردار منطقه ۶ 
تهران در نشســتی پس از برنامه »کتاب گردی« در آبان ماه 
سال گذشته، در واکنش به اظهارات انجام شدۀ ناشران، گفته 
بود: ماموران ما وقتی با کسانی مواجه می شوند که در مکان 
مسکونی کار تجاری انجام می دهند، موظفند آن را به ماده 
۱۰۰ بفرستند و آن مکان را ببندند. یا سد معبر جزء وظایف 
شهرداری است که اجازه ندهد فعالیت کنند. اما وقتی بعضی 
کتاب هایی که با دین ما در تناقض است، منتشر می شود، ما 
در شهرداری ضابط قضایی نیستیم اما می توانیم کارگروهی 

تشکیل دهیم. اتحادیه می تواند چشم و گوش ما شود. 
و پیدا نیست با وجود شرایط پیش آمده، فردا یا روزهای 
دیگــر کدام ناشــران بایــد در انتظار پلمب شــدن مکان 
فعالیت شان_ که سال هاست در یک واحد مسکونی سکونت 
یافته _ باشند و کماکان با پاسخی مواجه باشند که قانع شان 

نمی کند!

ضربهکاریشهرداریبهکتابوکتابخوانی

90  درصد ناشران باید تعطیل کنند!
خداحافظیچنداستادازموسسهدهخدا

بعد از برکناری سرپرســت تألیف لغتنامه دهخدا، تعدادی از مولفان لغت نامه 
از جمله حســن انوری، سعید نجفی اسداللهی و رسول شایسته اعالم کردند، 
دیگر به موسسه دهخدا نمی روند. اکرم سلطانی، سرپرست سابق تالیف موسسه 
لغتنامه دهخدا در گفت وگو با ایســنا با تأیید خبر برکناری اش، گفت: به حکم 
رییس جدید موسســه دهخدا، حضور من در آنجا ضروری دانســته نشد و به 

کتاب خانه مرکزی دانشگاه تهران منتقل شده ام.
 او در ادامه توضیح داد: بیش از سی سال است که در موسسه لغتنامه دهخدا 
کار کرده ام اما سابقه رسمی ام ۲۶ سال است؛ شروع کارم با ویراستاری لغتنامه 
دهخدا بود. بعد سرپرست ویراستاران شدم. سپس به حکم  شادروان سیدجعفر 
شهیدی سرپرست بخش تألیف شدم و تا دو هفته پیش این سمت را داشتم و 

در خدمت بزرگان موسسه بودم.
 او درباره خبر انصراف تعدادی از مولفان لغتنامه دخدا نیز با تأیید این موضوع 
گفت: تغییر حکم من، تعدادی از مولفان را ناراحت کرد. آن ها نامه ای به رییس 
جدید لغتنامه دهخدا، خانم حمیرا زمردی نوشتند و خواستند این تصمیم پس 
گرفته شود. اما چون این کار نشد و بعد هم رییس موسسه حاضر به پاسخ گویی 
نبودند، مولفان این را بی احترامی تلقی کردند و از ادامه کار با موسسه دهخدا 

خودداری کردند. ابتدا دکترحسن انوری خداحافظی کرد و بعد مولفان دیگر.
 این پژوهشگر درباره این که چه کسان دیگری از ادامه همکاری انصراف داده اند، 
افزود: استاد سعیدنجفی اسداللهی که حاضر به همکاری نشدند. مطمئن نیستم 
اما فکر می کنم استاد رسول شایسته، سرپرست علمی کار ما هم اعالم کردند 
با این شرایط نمی توانند ادامه کار دهند. تعدادی دیگر هم به تبعیت از استادان 

بزرگ تمایلی ندارند که ادامه کار بدهند.
 اکرم ســلطانی دربــاره این که این تغییرات چه تأثیــری بر روند فعالیت های 
موسســه دهخدا خواهد گذاشــت، بیان کرد: در آینده می توان به این موضوع 
جواب داد اما با توجه به کارهایی که انجام می دادیم و برنامه هایی که داشتیم 
درکارهای پژوهشی موسسه خدشه هایی وارد خواهد شد. البته امیدوارم شرایط 

بهتری حاکم شود و موسسه بتواند کارش را آن طور که باید ادامه دهد.
 سرپرست ســابق تالیف موسسه لغتنامه دهخدا در پایان گفت: افتخار این را 
داشتم که ۳۰ سال در خدمت بزرگان باشم. درست است که اسمم سرپرست 
بود اما خدمتگزار بزرگان بودم و دستشــان را می بوســم. همیشه برای آن ها 
احترام  قائلم و تابع نظرات ایشان هستم و هرچه بفرمایند،اطالعت امر می کنم.

اجرای»اُپرایعاشورا«تمدیدشد
اچرای » اُپرای عاشــورا« که برای نخستین بار در تاالر وحدت به روی صحنه 

می رود، تمدید شد. 
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل بنیاد رودکی، اُپرای عاشــورا به 
کارگردانی بهروز غریب پور با بازآفرینی و طراحی جدید از شب گذشته در تاالر 

وحدت به روی صحنه رفت.
پس از استقبال مخاطبان از اجراهای ۱۹ تا ۲۱ مردادماه » اُپرای عاشورا«، این 
رویداد برای روز چهارشبه ۲۶ مردادماه نیز تمدید شد.  » اُپرای عاشورا« روایتی 
ویژه از حماسه حسینی را در تاالر وحدت پیش روی تماشاگران قرار می دهد.

بهزاد  عبدی آهنگســاز و محمد معتمدی، مصطفی محمــودی ، محمدرضا 
صادقی و.... آواگران اپرای عاشورا هستند.

بلیــت اپرای فاخر هنری که بــه همت بنیاد رودکی و همــکاری گروه تئاتر 
 عروســکی آران روی صحنــه مــی رود، از طریق ســایت تیوال به نشــانی

tiwall.com در دسترس مخاطبان قرار دارد.    

منوچهرانصاریرادرکنارفریدونناصری
بهخاکسپردند

منوچهر انصاریـ  نوازنده ویولن و موســیقیدانـ  که ۲۱ مرداد ماه در سن ۷۶ 
سالگی بر اثر ابتالء به کرونا درگذشت، صبح امروز در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا )س( به خاک سپرده شد.
مسعود نظر ـ نوازنده ویلنسل، آهنگســاز و سرپرست ارکستر »ارف« با اعالم 
خبر خاکســپاری منوچهر انصاری فقید گفت: امــروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ پیکر 
استاد بزرگ موســیقی منوچهر انصاری، پس از تحمل بیماری در بیمارستان 
»فرهیختگان« و سختی بسیار، در کنار رهبر ارکستر سمفونیک تهران، فریدون 

ناصری در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.
منوچهر انصاری در سال ۱۳۲۵ در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۳۸ با تشویق 
پدر و دایی خود وارد هنرستان موسیقی شد. پس از ورود به هنرستان فراگیری 
ویولن را نزد والودیا تارخانیان آغاز کرد در ادامه تا مرحله دریافت دیپلم تحت 
تعلیم حشــمت ســنجری و پس از آن تا دریافت لیسانس از کالس های سرژ 

خوتسیف بهره برد.
پس از فارغ التحصیلی از هنرســتان راهی کشــور بلژیک شد و در کنسرواتوار 
ســلطنتی بروکسل به مدت دو سال به تکمیل فراگیری ویولن پرداخت. او در 
سال ۱۳۵۵ از دوره تکمیلی موسیقی اسپانیایی در شهر سانتیاگو دکومپوستال 
تحت نظر »آگوستین لئون آرا« و در سال ۱۳۵۶ از دوره تکمیلی نزد »مانوئل 
دوفایا« بهره ُجست. وی در سال ۱۳۵۷ موفق به دریافت دیپلم رشته »موسیقی 
مجلسی« از کالس »وان دن دوران« و دیپلم رشته »تجزیه و تحلیل موسیقی 
کالسیک« شد. در ادامه به شهر نیس فرانسه سفر کرد و در »آکادمی بین المللی 
نیس« نزد نوازنده ویلن بلژیکی »موریس راسکن« آموخته های خود را تکمیل و 

دیپلم آکادمی را دریافت کرد.
در بیستمین جشنواره موسیقی فجر که بهمن ۱۳۸۳ برگزار شد با اهداء لوح 
تقدیر و جایزه از منوچهر انصاری تجلیل شد. همچنین در دومین دوره »سال 
نوای موســیقی ایران« که در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ در تاالر خلیج فارس بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران )فرهنگسرای نیاوران( تهران برگزار شد، از منوچهر 

انصاری با اهداء لوح و تندیس »سال نوا« تقدیر به عمل آمد.

پیکرابراهیمقنبریمهربهخاکسپردهشد
پیکر ابراهیم قنبری مهرـ  ســازنده سرشناس ســازـ  که جمعه ۲۱ مرداد ماه 

درگذشت، صبح شنبه ـ ۲۲ مرداد ماه به خاک سپرده شد.
حسین بهروزی نیا طی صحبتی با ایســنا خبر داد که مراسم خاکسپاری این 
هنرمند فقید بر اساس تصمیم گیری خانواده او، در بهشت سکینه کرج برگزار 
شد. در این مراسم محمد الهیاری )مدیر کل دفتر موسیقی( و هنرمندانی چون 
حسین علیزاده، علی اکبر شکارچی، بیاض امیر عطایی، محسن راسخ، عباس 
ســجادی، کیوان ساکت، شــروین مهاجر، آرش نصیری مهران مهرنیا، فاضل 
جمشیدی، شهرام صارمی، یوسف پوریا، حسین بهروزی نیا و ... حضور داشتند.

»پانداکونگفوکار«بازمیگردد
کمپانی »یونیورسال پیکچرز« از اکران قسمت چهارم مجموعه فیلم های »پاندا 
کونگ فوکار«  در ســال ۲۰۲۴ خبر داد. به گزارش ایســنا و به نقل از ورایتی،  
»یونیورســال پیکچرز« اعالم کرد چهارمین قسمت فیلم »پاندا کونگ فوکار«  
۸ مارس ســال ۲۰۲۴ )۱۸ اسفند ســال ۱۴۰۲( اکران می شود.این مجموعه 
فیلم ها داستان اتفاقات زندگی پاندایی به نام »پو«  با صداپیشگی »جک بلک« 
را روایت می کنند که در چین باستان زندگی می کند. در نخستین فیلم »پاندا 
کونگ فوکار«  که سال ۲۰۰۸ در سینماها اکران شد، »پو«  به عنوان »جنگجوی 
اژدها« یعنی یک کنگ فوکار حرفه ای برگزیده شــد. »پو« در قســمت دوم و 
ســوم توسط »استاد شیفو« تعلیم می بیند، برای تبدیل شدن به یک قهرمان 
توانا تالش می کند، چندین دشــمن خطرناک را شکست می دهد و درنهایت 
با خانواده واقعی اش مالقات می کند. ســه گانه »پاندا کونگ فوکار« در مجموع 
بیش از ۱.۸ میلیارد دالر در جهان فروخت و با اقتباس از آن ســه ســریال از 
جمله »شــوالیه اژدها« ساخته شده اســت که نخستین فصل آن ماه گذشته 
از »نتفلیکس« منتشر شــد. هر سه فیلم »پاندا کونگ فوکار« عالوه بر فروش 

موفقیت آمیز با واکنش مثبت منتقدان فیلم نیز مواجه شده اند.

درگذشتیکبازیگر۷روزپسازسانحهرانندگی
»آن هیش« بازیگر ۵۳ ساله آمریکایی یک هفته پس از تصادف رانندگی بر اثر 
جراحات وارده درگذشت. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این بازیگر که در 
تاریخ ۵ آگوســت دچار سانحه رانندگی شده بود پس از گذشت یک هفته در 
کما دچار مرگ مغزی شــده که بر اساس قوانین کالیفرنیا برابر با مرگ است. 
اتوموبیل او هنگام ســانحه رانندگی در نزدیکی خانه اش در شهر لس آنجلس 
دچار آتش ســوزی شدید شده بود.  »آن هیش« بازیگر مستعدی بود در اوایل 
دهه ۱۹۹۰ با بازی در نمایش  »در دنیایی دیگر« و با نقش های ســینمایی، از 
جمله نقش لورا در اولین فیلم بلند  »نیکول هولوفسنر« با عنوان »پیاده روی 

و صحبت کردن« به شهرت رسید.

اخبارکوتاه

با توجه به اینکه در ماه های گذشته چند فیلم دارای مجوز 
با موانعی برای اکران روبه رو شــدند، ثبت درخواست های تازه 
برای دریافت پروانه نمایش این پرســش را به همراه دارد که 
آیا ســازمان سینمایی می تواند پرونده فیلم های مشکل دار را 
سبک و امید ســینماگران را به کاهش سختگیری ها بیشتر 
کند؟به گزارش ایســنا، در چند وقــت اخیر به جز فیلم های 
دارای مجوزی که هنوز اجازه اکران پیدا نکرده ند، نام فیلم های 
دیگری هم به گوش رســیده که سازندگانشان برای گرفتن 
پروانه نمایش با مشکالتی مواجه شده اند. براین اساس آنچه را 
که برای فیلم های آماده یا متقاضی اکران رخ داده از چند منظر 
بررسی و حتی به چند دسته می توان تقسیم کرد. در نگاه اول 
دسته  اول را به فیلم هایی می توان مربوط دانست که در دولت 
قبل مجوز گرفته بودند. این فیلم ها در آستانه ی اکران متوجه 
شــدند که باید دوباره بازبینی شوند. در بازبینی دوباره مجوز 
بعضی  از این فیلم ها برای اکران، معتبر تشــخیص داده نشد 
و اگرچه به طور رســمی توقیف نشدند اما بالتکلیف هستند. 
برخی نزدیکان تصمیم گیرندگان امروز ســینما می گویند که 
این حساسیت ها به اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
روزهای ابتدایی کارش برمی گردد که در جایی گفته بود برخی 
فیلم های ســینمایی را با خانواده نمی توان تماشا کرد. نوک 
پیکان این انتقاد بیش از همه »چپ، راست« حامد محمدی را 
نشانه گرفت که با وجود ممیزی های دوره قبل، باز هم مشمول 
موارد اصالحی شد ولی گویا هنوز جواب نداده و طبق آخرین 
پیگیری های ایســنا این فیلم که ابتدا قرار بــود اول دی ماه 
۱۴۰۰ به ســینماها بیاید، فعال اجازه ای برای اکران عمومی 
ندارد. در این گروه »چپ راست« تنها نیست و »شیشلیک« 
محمدحسین مهدویان نیز وضعیتی مشابه دارد. این فیلم در 
دولــت قبل پروانه ی نمایش گرفت و بــا وجود آنکه اجازه ی 
اکران پیدا نکرده اما به نظر می رسد بالتکلیفی کمتری داشته 
باشد، چون براســاس برخی صحبت های غیررسمی احتمال 
بایگانی شدنش در شرایط فعلی نسبت به آزادشدنش بیشتر 
اســت. در صحبت های افراد مرتبط یا مطلع از وضعیت این 
فیلم بارها شنیده شده که روایت تصویر شده ی »شیشلیک« 
از جامعه طوری نیســت که موفق به کسب مجوز شود، مگر 

احتماال با ممیزی های اساســی. در دسته  دیگر، فیلم هایی را 
می توان گنجاند که برای اولین بار در همین چند ماه گذشته 
درخواست پروانه ی نمایش دادند؛ فیلم هایی که یا بی دردسر 
از سد شورای ســختگیر پروانه نمایش عبور کردند یا تن به 
ممیزی های کم و زیاد دادنــد و مجوز اکران دریافت کردند؛ 
مثل »خط نجات«، »بیرو«، »کوچــه ژاپنی ها« و »۱۹« که 
تقریبا جزء تازه ترین ها هستند. در این بخش قطعا آثاری هم 
هست که با مشکل چندان زیادی برای گرفتن پروانه نمایش 
روبه رو نبودند، ولی آثاری را هم می توان پیدا کرد که با وجود 
یک بار صدور پروانه ی نمایش، سرنوشــت مشخصی ندارند.

دسته دیگر متعلق به فیلم هایی است که یا از گذشته بالتکلیف 
بودند یا در یک ســال قبل تازه ساخته شــدند، اما حتی به 
بهانه ی اکران محدود در جشنواره ی فیلم فجر موفق به گرفتن 
مجوز نشدند و هنوز تکلیفشان معلوم نیست. بعضی از این ها 
را در فهرســت فیلم های در نوبت پروانه نمایش نیز نمی توان 
پیدا کرد، در حالی که سازندگانشان می گویند به دنبال گرفتن 
مجوز و رفع بالتکلیفی اثرشــان هســتند.اما دسته بعدی در 
ارتباط با فیلم هایی است که ناگهان اسمشان به عنوان اثری 
راه یافته به یکی از جشنواره های خارجی منتشر شده، آن هم 
در شــرایطی که هنوز پروانه ی نمایش نگرفته اند. در گذشته 
روال بیشتر اینطور بود که فیلم ها صرفا برای نمایش در ایران 
باید مجوز می داشــتند و معموال با فیلمســازانی که آثارشان 
ابتدا در جشــنواره ای خارجی رونمایی شــده بود و بعد برای 
اکرانش در ایران اقدام می کردند برخوردی صورت نمی گرفت. 
نمونه ی این اتفاق فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی بود که پس 
از گرفتن جایزه از جشنواره کن، صرفا صحبت از این بود که 
آیا این فیلم بدون سانسور در ایران اکران می شود یا با سانسور؛ 
اما االن اگر چنین اتفاقی بیفتد باید پرســید اصال خود فیلم 
اجازه اکران پیدا می کند یا خیر؟ بر این مبنا به نظر می رسد 
فیلمسازانی که عالقه مند به حضور آثارشان در جشنواره های 
خارجی بودند طبق روالی که از گذشــته بود، اقدام کردند در 
حالی که مدیران فعلی تاکید دارند فیلم هایی که بیرون از ایران 
به نمایش درمی آیند حتماً پروانه نمایش خارجی داشته باشند 
و روند قانونی صدور این مجوز را طی کنند در غیر اینصورت 

برخوردی دیگر با آن ها می شــود؛ همانگونــه که با »برادران 
لیال« شد.البته فیلم سعید روستایی در حالی با اعالم رسمی 
ســازمان سینمایی و حمایت وزیر ارشاد توقیف شد که جواد 
نوروزبیگی - تهیه کننده »بــرادران لیال« - گفته بود، حاضر 
به نمایش غیرقانونی فیلم در خارج از کشــور نبوده و با توجه 
به اتفاق هایی که در روند تولیــد فیلم رخ داد، با تاخیر برای 
دریافــت پروانه نمایش اقدام شــد. او تاکید کرده بود پس از 
اینکه فیلم برای حضور در جشنواره کن پذیرفته شد، بالفاصله 
از سازمان سینمایی درخواست جلسه برای دریافت پروانه ی 
نمایش کرد و فیلم هم توســط مسئوالن ارشاد دیده شد. اما 
در نهایت این فیلم براساس اطالعیه ی سازمان سینمایی که 
اعالم کرد بدون انجام اصالحات در جشــنواره کن به نمایش 
در آمده، توقیف شــد.با این حال حاشــیه های ایجادشده در 
نشســت خبری و فرش قرمز جشنواره کن را بر این اتفاق ها 
بی تاثیر نمی توان دانســت. توقیف »برادران لیال«، وضعیت را 
برای فیلم های دیگری با شــرایط مشابه هم مبهم کرد. وقتی 
نام چهار فیلم  ایرانی در جشــنواره ونیز و بعد فیلمی از مانی 
حقیقی در جشــنواره تورنتو اعالم شد، اولین پرسش این بود 
که آیا این  فیلم ها که هنوز پروانه نمایش ندارند، با سرنوشت 
مشابهی مواجه می شوند؟ در این باره به نظر می رسد بازخورد 
اظهارات مســئوالن وزارت ارشــاد و اعالم »رسمی« توقیف 
»برادران لیال« ســبب شد سازمان سینمایی در موضع گیری 
برای فیلم های تازه با ادبیاتی نرم تر اطالعیه صادر کند تا بگوید 
فیلم های »جنگ جهانی سوم« هومن سیدی، »بی رؤیا« آرین 
وزیردفتری و »تفریق« مانی حقیقی مشکلی برای حضور در 
جشنواره ها ندارند چرا که از چندماه پیش درخواست خود را 
برای پروانه نمایش ثبت کرده و در تعامل با سازمان سینمایی 
و شــورای پروانه نمایش پیش رفته اند، اما فیلم »شب داخلی 
دیوار« وحید جلیلوند که دیرتر اقدام کرده و بازبینی نشــده 
فعال در دســت بررسی است. عالوه بر این چند فیلم که هنوز 
وضعیت پروانه نمایش آن ها به طور قطعی اعالم نشده، این را 
هم باید اضافه کرد کــه از ابتدای تیرماه تاکنون بیش از ۱۰ 
فیلم از جمله »خانه شیشــه ای« به کارگردانی امیر پورکیان 
و تهیه کنندگی سیدامیر سیدزاده، »علت مرگ: نامعلوم« به 

کارگردانی علی زرنگار و تهیه کنندگی مجید برزگر، »تا فردا« 
به کارگردانی علی عسگری و تهیه کنندگی نیکی کریمی، »رو 
در رو« به کارگردانی و تهیه کنندگی سیدحســین شــهابی، 
»چرا گریــه نمی کنی؟« به کارگردانــی علیرضا معتمدی و 
تهیه کنندگی سیدرضا محقق، »عامه پسند« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی ســهیل بیرقی، »رگ های آبی« به کارگردانی و 
تهیه کنندگــی جهانگیر کوثری، »اردک لــی« به کارگردانی 
بهروز غریب پــور و تهیه کنندگی علی حضرتی و »ناطور« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی بیژن میرباقری درخواست خود را 
بــرای گرفتن مجوز اکران ثبت و تکمیل کرده اند و فیلم های 
دیگری مثل »روشــن« روح اهلل حجازی هم از ســال ۱۳۹۹ 
درخواست پروانه نمایش ثبت کرده بودند. در این بین »علت 
مرگ: نامعلوم« از فیلم هایی اســت که متقاضی شــرکت در 
جشــنواره فجر بود ولی پروانه نمایش نگرفت و بهروز افخمی 
- عضــو هیات انتخاب - آن را یکی از فیلم هایی معرفی کرده 
بود که حذفشــان از جشنواره ســبب حسرت هیات انتخاب 
شــد. همچنین »عامه پســند« و »اردک لی« در دوره های 
قبلی جشــنواره های ملــی و جهانی فجر )پیــش از ادغام( 
نمایش داده شــده بودند. پیگیری وضعیت این فیلم ها و نیز 
آن هایی که نامشان در نوبت پروانه نمایش نیست- طبق گفته 
صاحبان آثار- نشــان می دهد که برخی از آن ها با مشکالتی 
جدی برای گرفتن مجوز اکران روبرو هســتند و فیلمسازان 
بخاطر تفسیرهای گوناگون از فیلم ها گله مندند، اما آنچه این 
نگرانی ها و انتقادها را می تواند تدوام بخشد یا پایان دهد فقط 
به خروجی شورای پروانه نمایش یا کمیته های مرتبط با این 

موضوع بستگی دارد.
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