
 برگزاری سومین جشنواره ملی 
تئاتر کوتاه کیش 

ســومین دوره  جشــنواره تئاتر کوتاه کیش با 
حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از ۱۳ اسفند  در 

جزیره آغاز شده است و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد.
ســعید اســدی، آرش دادگــر و نــادر فالح 
نمایش های ساحلی و کافه ای در سومین جشنواره 

ملی تئاتر کوتاه کیش را داوری می کنند.
 بخش کافه ای به دلیل پاندمی کرونا به صورت 

پخش فیلم آثار برگزار می شود.
سومین جشــنواره تئاتر کوتاه کیش با دبیری 
عباس نجاری در ســه بخش  مسابقه نمایش های 
کافه ای، ساحلی و طرح ها و ایده های اجرایی مکتوب 
با رعایت کامــل پروتکل های بهداشــتی در حال 

برگزاری است.
هدف از این جشــنواره،  تالش برای گسترش، 
حمایت و تقویت جایگاه تئاتر محیطی و تئاتر کوتاه، 
هویت بخشــی به نمایش های کافه ای و ساحلی 
حمایت از گونه ها و اشــکال مختلف اجرایی تولید 
و حمایــت از  طرح ها و ایده های خالق نمایشــی 

اعالم شد.

به دستور ساترا؛ 
انتشار تیزر کلیپ غیراخالقی 

ساسی مانکن ممنوع شد 
ســازمان تنظیم مقررات رســانه های صوت و 
تصویر فراگیر )ساترا( انتشــار تیزر موزیک ویدئو 
هنجارشــکنانه اخیر یکی از خوانندگان غیرمجاز 
}ساسی  مانکن{ را در رســانه های داخلی ممنوع 
اعالم کرد. به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر اعالم کرد »پیرو 
انتشــار تیزر موزیک ویدئو هنجارشکنانه یکی از 
خوانندگان غیرمجاز در برخی رسانه ها و ابراز نگرانی 
خانواده ها، ساترا با استناد به مقررات محتوایی و نقض 
صریح دستورالعمل حفاظت از حقوق کودکان، روز 
گذشته )۱۲ اسفند ماه(، طی ابالغیه ای، انتشار آن را 
به هر نحو در رسانه های صوت و تصویر فراگیر ممنوع 

اعالم کرد.«  در این خبر همچنین آمده است:
»پرونده رســانه روبیکا به عنوان رسانه داخلی 
با بیشترین تخلف و بدون مجوز که علی رغم تذکر 
پیشینی، اقدام به انتشار تیزر کرده است به کمیته 
رسیدگی به تخلفات ســاترا ارجاع شد. کاربران در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با مراجعه 
به سامانه پایش مردمی sapra. ir نسبت به ارائه 

گزارش تخلفات اقدام کنند.
    

 صدور ۲۹۵ مجوز موسیقی 
طی دو هفته

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در دو هفته گذشته مجوز ۲۷۶ تک 

آهنگ و ۱۹ آلبوم را صادر کرده است.
به گزارش ایلنا، آلبوم های »حماسه عشق« به 
آهنگسازی محمد فرمانیان و صدای فاروق کسمایی، 
آلبوم »در بهاران« با صدای امیر اثنی عشــری که 
بازخوانی تعدادی از آهنگ های قدیمی است، »در 
خلوت روشن« به آهنگسازی عباس وحیدی فر، »به 
رنگ نوا« به آهنگسازی رادمان توکلی از جمله آثاری 

هستند، که در این دو هفته مجوز انتشار گرفتند.
 همچنیــن تک آهنگ »دریا« بــه خوانندگی 
حسین علیشاپور و آهنگسازی »علی مومیوند« از 
جمله تک آهنگ هایی است که در این دو هفته مجوز 

انتشار گرفته است.
 برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر شده و زمان 

انتشار آن در اختیار مالک اثر است.
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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

درحالی که ستاد ملی مقابله با کرونا 
دربــاره برنامه ریزی برای ســفرهای 
نوروزی هشــدار جدی داده اســت و 
مقامات وزارت بهداشــت نیز به کرات 
از ضرورت ممنوعیت و محدودیت در 
این راستا سخن گفته اند، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از 

مردم می خواهد با تور سفر بروند. 
مردم در فضای مجــازی درباره 

چگونگــی رعایــت  پروتکل های 
بهداشتی و سطح ایمنی در سفرهای 

گروهی ابراز تردیــد می کنند. قیمت 
باالی این تورها نیز برای خانواده های 

ایرانی مساله است.
سفر را در خیالتان هم 

تصور نکنید
وزیر بهداشــت 
دیروز ضمن تشریح 

روند بیماری کرونا در 
ایران، گفت: اصال مشخص نیست که 
چه روزهایی را در پیش داشته باشیم؛ 
خواهشم این است که تدارک سفرها 

را در ذهن و خیال تــان هم تصویر 
نکنید.

سعید نمکی در بازدید 
از محــل رصدخانه طرح 
شهید ســلیمانی، افزود: 
از حاال بار و بندیل ســفر 

نبندیم، اصال مشخص نیست 
که چــه روزهایی را در پیش داشــته 
باشــیم. اگر اســفند کم عارضه ای را 
گذراندیم، به مردم اعالم می کنیم که 
با چه پروتکلــی می توانند جابه جایی 

داشته باشند.
سفرهای شخصی ممنوع

ایرج حریرچی، معــاون کل وزارت 
بهداشت به تازگی گفته است: فعال سفر 
نوروزی با خودروهای شخصی ممنوع 
است و ستاد ملی مقابله با کرونا برای سفر 
با قطار و هواپیما فعال تصمیمی نگرفته 

است. البته بستگی به وضعیت بیماری 
و شدت شیوع ویروس انگلیسی دارد که 
می تواند این تصمیمات را دستخوش 
تغییر کند. سخنگوی دولت نیز گفته 
است تکلیف کلی سفرهای نوروزی در 
جلسه آتی این ستاد مشخص می شود. 
علی ربیعی افزوده است: براساس طرح 
هوشمند حتما شهرهای قرمز و نارنجی 
با محدودیت سفر مواجه خواهند شد. در 
خصوص نحوه سفر و اقامت و حضور در 
مناطق پرجمعیت و تفرجگاه ها و نقاط 
تاریخی و زیارتی هم در جلســه 
بعدی ســتاد تصمیم گیری 

خواهد شد.

با این حال، ولــی تیموریـ  معاون 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستیـ  در آخرین 
مصاحبه تلویزیونی که داشته، گفته 
است: برای این که سفرها در فرایندی 
کنترل شده انجام شــود، طرحی در 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد 
که برابر بــا آن، فروش بلیــت و تور به 
مقصد شهرهای زرد و آبی امکان پذیر 
اســت. اگر ســفرها در قالب تورهای 

دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز 
از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی انجام شــود، کنترل 
و نظــارت آن ها امکان پذیرتر اســت. 
ضمن این که این تورها در مراکز ایمن 
اقامت خواهند داشت. نگرانی های ما و 
ستاد ملی مقابه با کرونا بیشتر درباره 
سفرهای شخصی و بدون برنامه است 
که به شــکل انبوه انجام می شود. این 
مســئول در وزارت میراث فرهنگی، 

گردشــگری و صنایع دستی درحالی 
مردم را به استفاده از تور در تعطیالت 
نوروز هدایت می کند که اســفندماه 
سال گذشته با تصمیم ناگهانی ستاد 
کرونا برای بســتن برخی راه ها و لغو 
بعضی پروازها و با بسته شدن مرزها، 
بسیاری از مسافران سرگردان شدند 
و پول های شان را از دست دادند. ولی 
تیموری اکنون می گوید: دفاتر خدمات 
مسافرتی و سایر تأسیسات گردشگری 
تا سه ماه بعد می توانند خدمات شان 
را تضمیــن کنند. با ایــن حال برخی 
اقامتگاه ها و دفاتر خدمات مسافرتی 
بندی را به قراردادها و شــرایط رزرو 
اضافه کرده اند که مسافر را ملزم می کند 
در صورت لغو خدمات خریده شــده 

جریمه بپردازد، بنابراین طرف مقابل 
که اقامتگاه و یا دفتر خدمات مسافرتی 
است مسئولیتی در برابر کنسل شدن 
ســفرها نمی پذیرد. توجیه این است 
که  مسافر این بار با علم به شرایط کرونا 
در کشور و آگاهانه اقدام به خرید کرده 
است. بعضی از آژانس های مسافرتی 
نیز تخفیف هایی را برای جلب بیشتر 
مسافران گذاشته اند که به شرط ثبت نام 
زودهنگام آن را اعمال می کنند، با این 
شیوه، مسافری که قصد دارد در شرایط 
ناپایدار کرونا با تور سفر کند، تضمینی 
برای برگشــت پولش و حتی دریافت 

خدمات در آینده ندارد.

 تورهای میلیونی 
و درآمدهای ناچیز

سوای مساله ضمانت سفر، قیمت 
تورها در شرایطی است که گزینه های 
محدودی برای مســافرت در ایران با 
درنظر گرفتن ویــروس جهش یافته 
کرونا وجود دارد. کمترین قیمت یک 
تور دو روزه بــا محدودترین خدمات 
و امکانات که توســط دفاتر خدمات 
مســافرتی مجاز درحال اجرا است به 
بیش از یک میلیون تومان می رســد. 
قیمــت تورهایی با خدمــات و تعداد 
روزهای بیشتر در مناطقی مثل کیش 
و قشم نیز مرز چهار میلیون تومان را 
رد می کند و نرخ ســفر به مسیرهای 
خاص تر مثل راه ساســانی بیشاپور، 
دره های لرســتان، شــهر ســوخته 
سیستان و بلوچســتان و کویر لوت از 
یک تا پنج میلیون تومان تمام می شود. 

این قیمت ها فقط برای یک نفر است.
نرخ سفر با تور به شهرهایی که اجازه 

مسافرت با خودرو شخصی را به آن جا 
نمی دهند، کمتر از بقیه تورها نیست؛ 
یک تور معمولی شــیراز با هواپیما و 
سه شب اقامت در یک هتل سه ستاره 
بیشــتر از دو میلیون تومان برای هر 
نفر آب می خــورد. تور اتوبوســی به 
خوزستان با دو شــب اقامت در هتل 
سه ســتاره یک میلیــون و ۶۰۰ هزار 
تومان اســت. تور قطاری پنج روزه به 
کرمان برای هر نفر، سه و نیم میلیون 
تومان قیمت دارد. کمترین نرخ موجود 
برای تور جزیره هرمز به مدت دو شب 
با اقامت در بومگردی و بــا اتوبوس و 
کشــتی نزدیک به دو میلیون تومان 
برای هر نفر اســت. این درحالی است 
که حداقل حقوق تصویب شده در سال 
۹۹، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان بوده است.
نگاهی کلی به قیمت تورها 
نشان می دهد سفرهایی 
که در شــرایط کرونا 
فعال مورد تایید وزارت 
میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع 
دستی و ســتاد ملی 
مقابلــه با کرونــا قرار 
گرفتــه، رقم هایــی 
میلیونــی دارد که با توجه 
به افزایش هزینه معیشــت، این نوع 
سفرها از سبد برخی اقشار جامعه خارج 
می شود و این احتمال را پیش می آورد 
گروهی کــه همواره مایل به ســفر با 
خودرو شخصی و اقامت در خانه فامیل 
و دوستان و آشنایان بوده و تقریبا جامعه 
آماری بزرگی را هم تشکیل می دهند، 
در صورت محدودتر نشــدن شرایط 
سفر در تعطیالت نوروز، با همان سیاق 
ســابق مســافرت کنند؛ گروهی که 
مدیریت سفر آن برای ستاد ملی کرونا 

مساله است.
تصمیم گیری نهایی؛  شنبه

معاون وزیر بهداشــت در حاشیه 
نشست کشوری اجرایی سازی کمیته 
صیانت از جمعیت که در بیمارستان 

شــهید رجایی برگــزار شــد، درباره 
ســفرهای نوروزی، گفت: وضعیت و 
رونــد اپیدمیولوژیک بیمــاری بویژه 
ویروس انگلیســی کامــال غافلگیر 
کننده اســت؛ یعنی  پیش بینی یک 
ماه تا ۲۰ روز آینده اصــال کار راحتی 
نیســت و حجم باالی بیمــاری که به 
یکباره در خوزستان با آن مواجه شدیم 

غافلگیرکننده بود.
علیرضا رئیسی تاکید کرد: ما طرح 
محدودیت هوشمند داریم و بر اساس 
تغییر روند بیماری رنگ شــهرها هم 
تغییر می کند و قطعا در شهرهای قرمز و 
نارنجی اجازه سفر نخواهیم داد. ولی در 
شهرهای زرد و آبی با رعایت پروتکل ها 
می توان سفر انجام داد.  رییسی گفت: 
االن در حــال حاضر ۱۱شــهر قرمز 
داریم که همه در خوزســتان اســت 
 و حدود ۳۱شــهر نارنجــی پراکنده 

در چند استان داریم. 
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: شــنبه ۱۶ اسفند آخرین 
رنگ بندی را ارائه کرده و بر اساس آن 
تصمیم گیری انجام می دهیم تا مردم 

تکلیف خود را بدانند.
وی تاکید کرد: فکــر نکنیم رفت 
و آمدهــا حتــی در شــهرهای مجاز 
مثل ســالیان قبــل اســت و حتما 
 بایــد پروتکل هــای بهداشــتی را 

رعایت کنیم.

به رغم تعیین تکلیف سفرهای نوروزی از شنبه و احتمال ممنوعیت، در جریان است؛

فروش تورهای میلیونی بدون ضمانت اجرا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

موسیقی

نیما نوربخش

معرفی هنرمندان جوان عرصه تجسمی اگرچه از ابتدا، ایده ای فربه نبود اما به مرور مورد 
وثوق هنرمندان قرار گرفت و اکنون تشویق جمعی از حاضران در سیزدهمین جشنواره 
تجسمی فجر، مهر تاییدی بود بر این راه. امروز به سراغ نقاش جوان دیگری رفتیم که در 
دو عرصه عمل و نظر، صاحب هنر است. او که نقاشی را از کودکی در مسیر اتودهای سیاه 
قلم گذرانده در ادامه استعدادش را کنج دنج آتلیه و کارگاه های هنری یافت و بعدتر موفق 
به کسب مدرک کارشناس ارشد نقاشی نیز شد. اینجا دیگر زمانی برای پایان تردیدها بود 

و آنطور که خودش می گوید: »سال های بعد جستجوی بی پایانی 
بود برای خلق و یادگیری« . اجراهای مداوم کارگاهی باعث تجربه 
سبک های متفاوت شــد و ضمن آشنایی با اجراهای مفهومی و 
آبستره و اســتفاده از ابزارهای دیجیتال آرت در چندین رویداد 
و نمایشگاه هنری شرکت کرد و دریافت گواهینامه های معتبر 
حاصلش بهروزی شد و پیروزی. ویژگی آثارش اینکه فیگورها 
همواره شناورند. گاه در حال تکامل و گاه در حال محو شدن در 
عناصر دیگر. گاه درهم تنیده و گاه رها. گاه جزئی از کل و گاه یک 
کل منسجم. او درباره جهانبینی آثارش به »توسعه ایرانی«می گوید 
:»جهان آثارم مانند جهان ما انسان ها، گاهی پر از تناقض و تالطم 
و گاهی آرام و ساکن است. گویی جهان های موازی، عناصر بصری 
را با تعاریف بیننده بازنمایی می کنند.« شما را به تماشای دنیاهای 

موازی پنهان در آثار مالحت حسینی دعوت می کنم.

مهمان هفته : مالحت حسینی

فریبا مالیی

در ســال خاموشی ســینما و خانه نشینی 
تماشاچی، انتظار می رفت سریال های نمایش 
خانگی از کیفیت بیشتری برخوردار باشند. این 
مهم اگرچه محقق نشد اما در این میان سریال 
»آقازاده« با بیش از یک میلیارد دقیقه تماشا در 
سامانه فیلیمو در بین تمامی آثار شبکه نمایش 
خانگی رکوردشکنی کرد. اما »آقازاده« چگونه 

بود؟ این سریال شروع سنگینی داشت و جدی 
ظاهر شد. دلمان را خوش کرد که قرار است از 
پشت پرده های عیان بگوید، از خّط قرمز ملت 
که سال هاســت خونی برای مکیدن مفسدین 

ندارند. 
حاال در شرف سال ۱۴۰۰، چند سالی است 
که آقازادگی از معضالت ردیف باالی کشور است 
و اتفاقا درست هم کنار اختالس گران می نشیند . 
لبــاس عافیت می پوشــی در قامــت گرگ و 
یک خصلت را برمی داری به نــام بی وجدانی. 
اگرچه ســریال »آقازاده« با بازی های نســبتا 

خوب، تصــورات بیننده را بــرآورده نکرد و به 
جای آنکه طرحی باشــد که حرف هایش برای 

مخاطب، آشــنا و در ادامه اش بتواند گامی در 
جهت اصالح بردارد صرفا یک فضایی بود زاییده  
ذهن نویســنده و از دنیای واقعــی فقط همان 
وارونگی اسم شــخصیت اصلی داستان، یعنی 
»راضیه« برای آدم های خوب و قشــر به ظاهر 
فقیر و »مانلــی« برای آدم های بــد قصه  را به 

همراه داشت. 
پرتاب های زمانی در چند قسمت اول سریال 
درست اتفاق نمی افتد و تنها این حرکت برای 
جذاب کردن روایت کافی نیســت. نگاه سریال 
به جوان های امروزی به شــدت بی مایه است و 
مختصات درستی از رفتارشان را به ما نمی دهد. 
شخصیت چرک و پر از عیب نیما بحری، آنقدر 
در کثافت غوطه ور می شود که دیگر نویسنده 
هم از پــِس برگرداندنش برنمی آیــد و تنها به 

لطف پایان یافتن داستان به انسان خوبی بدل 
می شــود. و یا راضیه ای که می داند پالستیک 
مشــکی بردن برای پولدارها شــغل درستی 
نیســت، چطور می شــود شــخصیت ساده و 
کاریکاتورگونه و غیرقابل لمسی داشته باشد!؟ 

آنقدر ذهن مخاطــب از دنیای واقعی لبریز 
است که بازی دادن آدم ها، مرگ پرستونماها، 
جانشــینی های تمامــاً رابطــه ای و ... جایی 
برای درک نگاه سانتی مانتالیســم نویسنده و 
کارگردان از دریچه بیننــده نمی گذارد. به هر 
حال در قحطی سوژه و سانسور و سریال، با تمام 
کاســتی ها و نگاه تک بعدی، توانست مخاطب 
را به دنبال خود بکشــاند. بی پرده اگر بگوییم 
آقازاده ها هنوز هم آقایــی می کنند و همه  آنها 

خوبند اما تو باور نکن.

سال ۹۹ و رکوردشکنی تماشای آنالین یک سریال

آقازاده ها خوبند، اما تو باور نکن

سینما

برخی اقامتگاه ها و دفاتر 
خدمات مسافرتی بندی را 
به قراردادها و شرایط رزرو 
اضافه کرده اند که مسافر را 
ملزم می کند در صورت لغو 

خدمات خریده شده جریمه 
بپردازد. توجیه این است 
که  مسافر این بار با علم به 

شرایط کرونا در کشور و 
آگاهانه اقدام به خرید کرده 

است

 شماره   749 /   پنجشنبه 14 اسفند   1399  /   20  رجب 1442  / 4 مارس   2021

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 13۲

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66۹۵6600)0۲1(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام


