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سازندگی: برای جان و روان دخترانمان
سیاسی بازی و سیاسی کاری در مواجهه 
با مس��مومیت ها عواقب جبران ناپذیری 
خواهد داش��ت. با گذش����ت هر روز در ماه پایانی 
س��ال آنچه به صورت روزاف��زون در حال ادامه پیدا 
کردن اس��ت، خبر مسمومیت بیشتر دانش آموزان 
دختر در مدارس است. هر روز بعد از روز دیگر، این 
تعداد شهرهای مختلف است که خبر مس��مومیت 
دختران دانش آموز در آن شنیده می شود و عجیب تر 
اینکه به جای پیدا کردن مسئول و مقصر عامل این 
مس��مومیت ها، دوباره پاک کردن صورت مسئله 
در دس��تور کار ق��رار دارد. در روزهای ابتدایی این 
موضوع تالش زیادی ش��د تا این مسمومیت ها به 
مسائل طبیعی نس��بت داده شود اما با تکرار مکرر 
موضوع و ش��هادت دخترانی که پرتاب اجسام را به 
داخ��ل محوطه مدارس دیده بودند، راه کتمان این 
مس��ئله نیز بسته شد. با گذشت چند هفته از این 
موضوع، حاال نوبت به سناریوی تکراری در برخورد 
با هر بحرانی رسیده است؛ مسئله کار خارجی هاست 
و یک فتنه جدید در راه اس��ت. نکت��ه تلخ و البته 
تأسف آور اینکه به موازات این رخداد باز هم ش��اهد 
اظهارنظره��ای غیرکارشناس����ی هس��تیم؛ یک 
نماین��ده مجلس می گوید، پای ت��رور بیولوژیکی 
در میان اس����ت و رس����انه های خ��اص مدعی 
می ش�وند این کار پروژه ای برای احیای آش��وب های 
اخیر است. گویی سالمت و ج��ان دختران م��ا ابزار 
سیاس��ی و تسویه حساب های جناحی شده و کسی 
به فکر تبعات اجتماع��ی و امنیتی تداوم وضعیت 
فعلی نیست. نکته عجیب اینکه، نهادهایی خاص 
اجازه باز شدن بحث ها پزش��کی در حوزه این گازها 
و اثرات آن را نمی دهند و جای تعجب و سوال است 
که چرا نهادهای امنیتی کشور ما که جزو نهادهای 
قوی و سیستم های به روز و هوشمند هستند هنوز 
نتوانسته اند مسئوالن این حوادث را پیدا کنند، در 
حالی که در ارتباط با مس��ائل دیگر به شدت سریع 

عمل می کنند.
روند مسمومیت های س��ریالی در حال تبدیل شدن 
به یک بحران اس��ت. س��کوت و اهمال کاری فعلی 
دقیقا مشابه رویهای اس��ت که در ش��هریورماه سال 
جاری در روزهای حس��اس بعد از مرگ مهساامینی 
در پیش گرفته شد و خشم عمومی را به کف خیابان 
آورد و بعد هزینه های ماجرا و لطمات و صدمات آن 
به اندازه ای زیاد بود که همه مردم کشور هزینه آن 
را دادند. اینکه تصویر مادر یکی از دانش آموزان در 
ش��رایطی که گیسوانش در دست یک نیروی لباس 
شخصی است منتشر می شود و چهره های نزدیک 
به نهادهای مس��ئول به جای انتقاد از این حرکت 
و پیگیری برای ممانع��ت از تک��رار این صحنه ها 
می گویند، ای��ن زن از اس���اس م��ادر دانش آموز 
نبوده، یعنی ب��از هم آقایان فراموش کرده اند ک��ه 
بس��یار زود دیر می ش�ود و همین مس�مومیت ها 
می توان��د دوباره به عاملی برای ش����عله ور شدن 
آتش خش����م مردم تبدیل ش��ود. در این شرایط 
انتظار می رود نمایندگان مجلس و چهره های دولت 
از اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی دوری کنند و به 
رویه ای که به آن عادت ندارند، یعنی عذرخواه��ی 
از مردم روی آورند و هر چه س��ریعتر مس��ئوالن 
ای��ن فاجعه را معرفی کنند. اینکه جان دختران ما 
ملعبه سیاس��ی کاری و سیاس��ی بازی شود، روندی 
بس�یار خطرناک است و نتایج جبران ناپذیری را برای 

همه ما به دنبال خواهد داشت.

دنیای اقتصاد: چرایی عقب ماندگی تولید صنعتی؟
در س��ال های اخی��ر مس��ئله 
حمای��ت از تولی��د و توس��عه 
اقتصادی به ظاهر در کانون توجه مقامات سیاسی 
کشور قرار گرفته اس��ت؛ به طوری که مجموعه ای 
از سیاس��ت های س��ال های اخیر با همین دغدغه 
اقتصادی وضع شده اند. با این حال به دالیلی که در 
ادامه می آید لزوما این شعارها و گفتمان اقتصادی 
حامی تولید در بستر سیاستگذاری اقتصادی کشور 
چن��دان ظهور و بروزی پیدا نکرده ان��د. در ادامه با 
اشاره به مصادیقی از رویکردهای ضدتولیدی نظام 
حکمرانی اقتصادی کشور نشان می دهیم که اگرچه 
در شعار حمایت از تولید اولویت دارد، ولی در عمل 

شرایط به گونه دیگری رقم می خورد.
اولین و ش��اید بدیهی ترین سیاست ضد تولیدی، 
مس��ئله قیمت گ��ذاری دولت��ی اس��ت. طب��ق 
مصوبه۴۸۰۲۱ و ابالغی��ه ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰/ ۶/ 
۱۳۹۷ وزیر صنعت زمینه را برای قیمت گذاری تمام 
کاالهای تولیدی و وارداتی به ش��کل تعیین نرخ یا 
تعیین قاعده توسط سازمان حمایت فراهم کرد. در 
حال حاضر به گفته حسین هرورانی، کارشناس مرکز 
پژوهش های مجلس، ۱۵ نهاد قیمت گذار در کشور 
داریم. در حال حاضر دولت به صورت تعیین قیمت یا 
ابالغ معیارهای تعیین قیمت در قیمت گذاری تعداد 
بس��یار زیادی از کاالها و خدمات مداخله می کند. 
این رویه ضدتولیدی، به ویژه در دورانی که ش��اهد 
تورم باال هستیم، باعث ضرر و زیان هنگفت بخش 
تولیدی می شود. از دیگر سیاست های ضد تولیدی 
دولت می توان به تغییر مداوم سیاست تجاری اشاره 
کرد. ب��رای مثال ممنوعیت ص��ادرات محصوالت 
کش��اورزی در پی افزایش قیمت این محصول در 
ب��ازار داخلی یکی از عوامل مهم ضرر و زیان بخش 
کشاورزی اس��ت. اینکه صادرات کیوی، مرکبات، 
چ��ای، برنج و حتی دام زن��ده گاهی با محدودیت 
ناگهانی صادرات مواجه می شود، امکان برنامه ریزی 
و توس��عه را از این صنایع می گیرد. دکتر علینقی 
عالیخان��ی، وزیر اقتصاد ده��ه۴۰ ایران به اختالف 
نظر جالبی در آن سال ها اشاره می کند که تا امروز 
هم ادامه دارد. او با اش��اره به مخالفت دولت وقت با 
صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
خاطرنش��ان می کند که باید با صادرات دام ایرانی، 
اعراب حاشیه خلیج فارس را به گوشت بره دامنه های 
زاگ��رس عادت دهیم تا زمینه توس��عه صادرات و 

صنعت دامپروری کش��ور فراهم شود و از آن طرف 
در صورت کمبود گوشت برای مصرف داخل، مردم 
از گوشت دام پرورشی یا وارداتی استفاده کنند. این 
ای��ده -در آن زمان و حتی ام��روز- ایده نامحبوبی 
است. ممنوعیت مداوم صادرات کاالها و محصوالت 
مختلف، از گوش��ت و مرغ گرفته تا س��یب، پیاز و 
وکیوی نشان دهنده این موضوع است که همچنان 
»مصرف امروز« به »تولید و سرمایه گذاری و توسعه 
اقتصادی در آینده« ارجحیت دارد. در مثالی دیگر 
می توان به واکنش هرس��اله دولت در قبال کمبود 
برق در تابس��تان یا گاز در زمس��تان اشاره کرد که 
در هر دو مورد اولویت با قطع انرژی ش��هرک های 
صنعتی و بنگاه های تولیدی است. این رویکرد نشان 
از ناخ��ودآگاه حکمرانی اقتصادی کش��ور می دهد 
ک��ه مصرف و مصرف کننده مقدم بر تولید اس��ت. 
درحالی که اگر تولیدی نباشد، پولی هم برای مصرف 
کردن نیست. نکته اینجاست که در سال های قبل 
توزیع درآمدهای نفتی و سایر منابع طبیعی تا حدی 
توسعه نیافتگی بخش تولیدی و مولد اقتصاد را جبران 
می کرد؛ ولی با وجود تحریم ها و کاهش درآمدهای 
دولت، سیاس��ت های توزیعی دولت محدود شده و 
وجود یک بخش تولیدی قوی و توسعه یافته به یک 
ضرورت تبدیل شده اس��ت. مثال های فوق نشان 
می دهند که به رغم شعارهای مرتبط با حمایت از 
تولید، در عمل حکمرانی اقتصاد ضدتولیدی است. 
به عبارت دیگر بنگاه های تولیدی در شرایط اقتصاد 
کالن نامناس��ب مانند بی ثباتی نرخ ارز و تورم باال 
باید این سیاست های ضدتولیدی دولت را نیز تحمل 
کنند. نکته اینجاست که بسیاری از مشکالت اقتصاد 
کالن نیز ناشی از تضعیف بخش تولیدی است. در 
واقع این رویک��رد ضدتولیدی حکمرانی اقتصادی 
کشور چرخه شومی  را ایجاد کرده است که به رغم 
تمام حرف ها و شعارها درباره حمایت از تولید، در 
حال تخریب ش��الوده اقتصاد کش��ور است. به باور 
برخی از صاحب نظران توسعه، اثر ساختارهای توزیع 
قدرت  بر سیاس��ت ها و نهادها بیشتر از شعارها و 
ایده ها است و به نظر می رسد این نکته درخصوص 

موضوع حمایت از تولید هم صادق باشد.

اعتماد: بحران بس!
قرب��ان خداوند بروم که از نظر طبیعي 
بالخیزتری��ن  از  یک��ي  کش��ورمان 
کشورهاي جهان است و چه بسیار که رحم او شامل 
حال مان شده و همچنان سرپا ایستاده ایم. اما بالیاي 
طبیعي تنها بخشي از بحران ها هستند که دامان ما 
را رها نمي کنند. گویي چون دو امدادي یک بحران 
چوب امداد را به بحران دیگر مي دهد و بحران جدید 
ب��ا انرژي تازه کار خ��ود را آغاز مي کند تا به بحران 
بعدي برسد! پس از اعتراضات پاییزي، زلزله خوي از 
راه رسید و پس از آن برف سنگین صدها روستا و 
حتي چند شهر را دربر گرفت. همزمان ترمز افزایش 
قیمت ارز و طال بي س��ابقه شد و همه را میخکوب 
خود کرد. همزمان ش��اهد برخي عملیات پهپادي 
علیه مراکز حساس بودیم که خود بالقوه نگراني از 
تشدید اصطکاک ها را دامن مي زند. در همین حال 
مي دانیم که سیل مهاجرت از کشور ابعاد تازه اي به 
خود گرفته است و درنتیجه درگیري با کرونا افت 
تحصیلي هم داشته ایم، همزمان ایران ستیزان بیروني 
اقدامات گسترده اي علیه کشور داشته اند تا هر چه 
در توان دارند تحریم ها را بیش��تر کنند و فش��ارها 

افزایش یابند... 
نکته بسیار مهم و کلیدي این است که به هر حال 
تاکنون از انواع بحران ها عبور کرده ایم و حتي برخي 
مقام��ات عبور از آنها را مایه فخر و مباهات قلمداد 
مي کنند. البته پس زدن بحران ها نشانه قدرت است 
ولي روشن اس��ت که هیچ بحراني بدون خسارت 
ازسر نمي گذرد و اگر همه خسارت هاي مستقیم و 
غیرمستقیم بحران ها را محاسبه کنیم اعداد بزرگي 
چشم هاي مان را خیره مي کند. مدیریت و کنترل 
بحران ها البته خود هنري است ولي اساس و اصل 
آن است که اوال چگونه بحران ها را سپري مي کنیم 
و دوم ت��الش کنی��م بحراني پدید نیای��د و همه 
مساعي معطوف آن شود که زمینه ایجاد بحران ها 
به حداقل خود برسند. طبیعي است که دشمنان و 
رقیبان منطقه اي و جهاني هیچ گاه از فشار به کشور 
دست برنمي دارند ولي این ما هستیم که نباید اجازه 
بحران آفریني به آنها بدهیم. اولین و استراتژیک ترین 
اق��دام آن اس��ت که از دش��منان خ��ود بکاهیم، 
حساسیت روي کش��ور را به حداقل برسانیم و به 
این نتیجه احتمالي برسیم که هدف اصلي بیگانگان 
درگیري دایمي کشور با انواع مشکالت و شخم زدن 
اعصاب مردم ایران است. اگر از این زاویه به موضوع 
نگاه کنیم شاید بتوان نتیجه گرفت که ایران ستیزان 
از فروپاشي کشور و عواقب آن سخت در هراسند و 
از آن استنکاف دارند ولي موذیانه تالش مي کنند که 
تهران را همیش��ه در بحران هاي تودرتو قرار دهند. 
در این صورت مي ت��وان ادعا کرد که آنها به هدف 
خود رس��یده اند. اگر چنین هدف��ي وجود دارد که 
همه قرائن و شواهد نشان دهنده این معناست نقطه 
مقابل این هدف شوم تالش گسترده و همه جانبه و 
به هر قیمتي آن اس��ت که کشور در آرامش کامل 
به سر ببرد. متاسفانه به نظر مي رسد که برخي در 
داخل کشور با وجود ادعاهاي آتشین دشمن ستیزي 
نه تنها جلوي این کید دشمن نمي ایستند بلکه از 
آن اس��تقبال مي کنند و گاهي بهانه هاي خوب به 
بیگانگان مي دهند! گویي عده اي عادت کرده اند که 
ما در بحران به س��ر ببریم تا مکررا و با افتخار اعالم 
کنند که از فالن بحران هم خارج ش��ده ایم! باید از 
آنها س��وال کرد پس وقت زندگي عادي مردم کي 
فرامي رس��د؟ آیا نمي دانیم که تولید و خالقیت و 
رفاه و دانش و سرمایه گذاري و برخورداري از عزت 
و رسیدگي به هزار مشکل و معضل کوچک تر نیاز به 
آرامش ممتد کشور دارد. چرا باید کار به جایي برسد 
که حتي نابینایان و معلوالن دردمند هم از شدت 

مشکالت و نواقص و کمبودها تجمع کنند؟!

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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صنعت ساخت و س��از به دلیل مصرف زیاد منابع طبیعی، اصالح 
منظر و تولید پس��ماند یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در 
جهان و در عین حال یکی از بزرگ ترین عوامل آسیب های زیست 
محیطی به ش��مار می رود. واقعیت��ی که در صنعت معماری به آن 
اس��تناد می شود؛ این است که محیط س��اخته شده ۴۰ درصد از 
انتش��ار کربن جهانی را تش��کیل می دهد. این آم��ار نگران کننده 
مسئولیت سنگینی را بر عهده متخصصان ساخت و ساز می گذارد. 
با وج��ود پژوهش های صورت گرفته در ح��وزه معماری پایدار، با 
این حال راهبردهای توسعه پایدار به جهت کاهش میزان مصرف 
انرژی و افزایش پایداری زیس��ت محیطی در حوزه مس��کن کافی 
نبوده است. حال یکی از رویکردهای ارائه گردیده در دنیا که نمونه 
کامل تری از معماری پایدار است، رویکرد معماری احیاکننده است 
که یکی از مهم ترین شاخص آن وجود طبیعت و کل نگری است. 
طیف گس��ترده ای از ش��یوه های پایداری، هدفی باالتر از ساختن 
س��اختمان ها ندارند و به عنوان معیاره��ای ناکافی برای معماری 
فعلی و آینده عمل می کنند. مش��کل معماری پایدار این است که 
با حفظ »پایداری« متوقف می شود. به منظور حفظ وضعیت فعلی 
محیط زیس��ت، جامعه معماری به س��مت اس��تفاده از روش های 
س��بزتر حرکت کرده اس��ت. به طور معمول، یک ساختمان سبز 
از ویژگی ه��ای فعال یا غیرفعال به عنوان اب��زاری برای کاهش و 
حفاظ��ت اس��تفاده می کن��د. اکثرطرح های پایدار، س��اختمان ها 
را به عن��وان رگ��ه ای مخصوص به خ��ود می بینند ت��ا بخش های 
یکپارچه اکوسیستم ش��ان. با توجه به نیازهای فعلی س��یاره، این 
رویک��رد و حفظ محیط طبیعی کافی به نظر نمی رس��د بلکه باید 
فرآیندهای دیگری هم احیا ش��ود. در زیست شناسی، بازسازی به 
توانایی تجدید، احیا یا رش��د بافت ها در ارگانیسم و اکوسیستم ها 
مطابق به نوس��انات طبیعی اشاره دارد. این نوع معماری هنگامی 
که در طراحی ساختمان اعمال می شود، می تواند شبیه سازه هایی 
باشد که جنبه های ترمیمی موجود در طبیعت را تقلید می کنند. 
معماری احیا کنن��ده، عمل درگیر کردن جهان طبیعی به عنوان 
واس��طه و مول��د معماری اس��ت. معم��اری احیاکنن��ده نیازمند 
رویک��ردی آینده  گرانه اس��ت. برخالف س��اختمان های با طراحی 

پایدار، ساختمان های احیاکننده برای معکوس کردن آسیب های 
اکولوژیکی و تاثیر منفی بر محیط طبیعی طراحی و اجرا می شوند 
و تأثیر مثبت بر محیط طبیعی دارند. تغییر از لنز پایداری به لنز 
احیا کننده به این معنی است که معماران باید این سوال را مطرح 
کنند که چگونه می توانیم س��ازه هایی را طراحی کنیم که نه تنها 
از منابع محدود اس��تفاده می کنند، بلکه آن ه��ا را احیا می کنند. 
بازس��ازی همچنین به دنبال تس��هیل یک محیط انعطاف پذیرتر 

است که بتواند در برابر چالش های طبیعی مقاومت کند.

< بازسازی در مقابل طراحی پایدار
طراحی پایدار و احیاکننده ممکن اس��ت رویکردهای متفاوتی به 
نظر برس��ند؛ در واقع پایداری استفاده از منابع را محدود می کند 
و بازس��ازی آن ه��ا را دوب��اره پر می کن��د. با این ح��ال، پایداری 
زیرمجموعه ای از یک مدل احیاکننده بزرگ تر است. هر دو روش 
با هم هم پوش��انی دارند و شیوه های مش��ابهی را در بر می گیرند 
ک��ه هر کدام بر اهداف س��بز متفاوتی تاکید دارن��د. همانطور که 
»کاهش«، »اس��تفاده مجدد« و »بازیاف��ت« نمی توانند به صورت 
مجزا عمل کنند، شیوه های پایداری با تشکیل اولین گام به سوی 
پر کردن مج��دد منابع و محدود کردن مص��رف آن ها، به اهداف 
احیاکنن��ده کمک می کنند. یکی از راه ه��ای تفاوت هر دو روش، 
در مقیاس مداخالت آن هاس��ت. طراحی مجدد نیازمند معماری 
به عنوان گس��ترش مکان، سایت، گیاهان و جانوران و اکوسیستم 

است. ساختمان ها به عنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر در نظر 
گرفته می شوند که به تولید و به اشتراک گذاری منابعی مانند آب 

پاک، انرژی و غذا کمک می کند.

< تفکر سیستمی
در معم��اری هن��گام طراحی یک محیط احیا کنن��ده، اتخاذ یک 
رویکرد سیس��تمی برای تفکر مهم است. همه نهادهای مرتبط و 
کمک کنن��ده باید در نظر گرفته ش��وند و ش��بکه های تأثیر آن ها 
بر اکوسیس��تم کلی اندازه گیری ش��ود. طراحی باید نحوه ارتباط 
یک س��اختمان با اقلیم کوچک را توضیح دهد. سیس��تم طراحی 
شده باید امکان ایجاد روابط حمایتی متقابل بین نهادها را فراهم 
کن��د و اطمینان حاص��ل کند که دادن و گرفتن برابر اس��ت. هر 
رابط��ه بر روی دیگری ایجاد می ش��ود تا یک اکوسیس��تم قوی و 
پر رونق انس��ان و طبیعت ایجاد کند. به جای اس��تفاده از عناصر 
طراحی پایدار به عنوان روشی برای شستشوی سبز، معماران باید 
درک عمیق ت��ری از معماری اکو از طریق یک رویکرد سیس��تمی 
ایج��اد کنند. معماران باید از خالق اش��یاء صرف دور ش��وند و در 
طراحی سیس��تم های گس��ترده تر برای آینده ما مشارکت داشته 
باش��ند. تفکر سیس��تمی به معماران اجازه می دهد تا تش��خیص 
دهند که جهان س��اخته شده در ش��بکه های اجتماعی، محیطی 
و تج��اری چگون��ه وج��ود دارد، ش��بکه هایی که با س��رعتی در 
 حال تغییر هس��تند که معماری س��نتی باید برای حمایت از آن

عجله کند. 

< نیاز به طراحی احیاکننده
به گزارش هنرآنالین، فرآیند طراحی احیاکننده اساساً در رویکرد 
تفکر سیستمی ریشه دارد. مداخالت ممکن است شامل بیومیمیک 
برای تقلید از طبیعت، پاکس��ازی هوا، سازه های تصفیه کننده آب 
یا معماری جذب کننده کربن باش��د. تغییر افکار از معماری پایدار 
به معماری احیاکننده، اس��تراتژی بهتری را برای مقابله با شرایط 
اضطراری آب و هوا و تنوع زیستی که امروز جامعه را آزار می دهد، 

به همراه خواهد داشت.

گزارشی درباره محدودیت های طراحی  پایدار در صنعت ساختمان سازی مدرن

 معماری احیاکننده چیست؟

نمایش »پالک هفت« نوش��ته عرف��ان اصغرپور ب��ا دراماتورژی 
محمدصال��ح مزینان��ی و کار مهدی پس��رعلی از چهارم اس��فند 
ساعت ۱۸ در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 
رفته اس��ت. مهدی پس��رعلی درب��اره روند ش��کل گیری نمایش 
»پالک هفت« گفت: ایده نمایش��نامه را عرف��ان اصغرپور و رضا 
منصوری با من در میان گذاش��تند و از آنج��ا که دیدم این ایده 
قابلیت تمرین و اجرا دارد آن را پذیرفتم. س��ال گذش��ته نمایش 
را در تماش��اخانه ملک روی صحنه بردم اما به دلیل اینکه گروه 
به دالیلی امکان ادامه کار نداش��ت، اجراها متوقف ش��د تا اینکه 
آن را در پردی��س تئاتر ش��هرزاد روی صحنه آوردیم. او در ادامه 
درباره موضوع و مضمون این نمایش عنوان کرد: داستان نمایش 

درباره بچه ای اس��ت که دچار فلج مغزی است و کنترلی ندارد و 
تنه��ا قادر به صحبت کردن اس��ت و حتی گاهی دچار لکنت هم 
می ش��ود. در اصل مادر بچه مقصر این قضیه است و این موضوع 
را پنه��ان می کند و پدر در ظاهر مقصر اس��ت و فکر می کنند او 
می خواهد بچه را از سر خود باز کند... این کارگردان جوان ضمن 
اش��اره به اینکه تمرین های نمایش حدود یک ماه و نیم به طول 
انجامی��د، اظهار کرد: نمایش فضایی رئ��ال دارد و لحظاتی از آن 
کم��دی و طنز و بیش��تر بخش های آن همراه با غمی اس��ت که 
مخاطب نسبت به این بچه احساس می کند و لحظاتی از نمایش 
تماش��اگر نمی دان��د چه چیزی پیش خواهد آم��د و منتظر اتفاق 
است. پس��رعلی درباره ویژگی های نمایش »پالک هفت« تصریح 

کرد: ما در نظر داشتیم با این نمایش بچه هایی را نشان دهیم که 
با این گونه اختالل ها روبه رو هستند و وضعیت آن ها را در خانواده 
به نمایش بگذاریم. پزشِک کاردرمانی در این نمایش حضور دارد 
ک��ه حین اجرا درباره این موارد ب��ه مخاطب توضیح می دهد. به 
گ��زارش هنرآنالی��ن، او در پایان صحبت هایش ضمن اش��اره به 
اینکه متاس��فانه ش��رایط جذب مخاطب نسبت به گذشته بسیار 
دش��وار اس��ت، گفت: برای اجرای این اثر تبلیغات بس��یاری اعم 
از اطالع رس��انی مجازی، ارسال پیامک و انتشار پوستر و بروشور 
انجام ش��ده اما تماش��اگر چندانی نداریم در صورتی که در س��ه 
اجرای سال گذشته وضعیت بسیار بهتر بود و با این شرایط قطعاً 

دچار ضرر و زیان خواهیم شد.

س��لیم غفوری قائم مقام معاون س��یما طی بازدی��د از غرفه های 
نمایش��گاه رصتا گفت: در سال های اخیر بحث پلتفرم های انتشار 
خیلی گسترش پیدا کرد که البته روند جهانی است که در کشور 
م��ا هم رو به رش��د بود. وی با اش��اره به قابلیت ه��ای متنوع این 
پلتفرم ه��ا اضافه ک��رد: برخی از پلتفرم های انتش��ار چند کاربری 
ش��ده اند و هم��ه چیز منتش��ر می کنن��د این نمایش��گاه هم این 
قابلیت ها را معرفی می کند تا مردم و سیاس��تگذاران بیشتر با این 
موارد آشنا شوند. غفوری با اشاره به روند رو به توسعه وی او دی ها 
یادآور ش��د: گسترش پلتفرم ها در دنیا هم یک روند جهانی است، 

فضای برودبند رو به گسترش است و از فضای سنتی یا برودکست 
پیشی گرفته است. در کشور ما هم برای سیاست گذاری باید فکر 
کرد تا تعامل بین پلتفرم های انتش��ار و سیاستگذار درست شکل 
بگیرد. قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی درباره سیاستگذاری ها 
در این حوزه و تاکید بر اینکه بیشتر ایجابی است تا سلبی تصریح 
کرد: همانطور که در وزارت ارش��اد معاونت مطبوعاتی را داریم و 
سیاس��تگذاری این حوزه را دارد رس��انه های مکتوب هم کار خود 
را جلو می برند اما الزم اس��ت تابع چارچوب و سیاست مشخصی 
باش��ند تا به تنش و چالشی نرسند. وی اضافه کرد: برخی تنش ها 

ممکن اس��ت باعث ش��ود جامعه واکنش منفی نش��ان دهد و هم 
ابع��اد حقوق��ی پیدا کند اگرچه چند س��الی از حض��ور پلتفرم ها 
گذشته است اما چون هنوز این رسانه ها نوپا هستند باید سیاست 
درس��ت ش��کل بگیرد. به گزارش مهر، غفوری تصریح کرد: نقش 
این سیاست ها تعادلی است که بتواند کار را به درستی پیش ببرد 
و هم موجب ضررهای بعدی برای طرفین نشود. نباید تصور شود 
سیاست ها جنبه سلبی دارد اتفاقاً با رعایت اینها می توان مسیری 
را پیش برد که حقوق کاربر زیر س��وال نرود و بازی دو سر باخت 

برای کاربر و پلتفرم نباشد.

 »پالک هفت« در »شهرزاد«

سلیم غفوری:

سیاست های حوزه شبکه خانگی سلبی نیست

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

خان��ه هنرمندان در گالری های بهار، اس��تاد میرمیران، پیچش و 
استاد ممیز میزبان آثار هنرمندان تجسمی است. خانه هنرمندان 
ایران در روزهای ش��نبه تعطیل است و عالقه مندان برای بازدید 
می توانند از روز یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ به گالری های 
این مجموعه مراجعه کنند. گالری بهار میزبان نمایشگاه انفرادی 
عکس های نگین پزنده با عنوان »)نا(س��ازه« است. این نمایشگاه 
تا ۱۹ اس��فند ادامه خواهد داش��ت. گالری استاد میرمیران خانه 
هنرمندان تا ۱۹ اسفند ماه میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی های 
پانیذ اوتادی با عنوان »عبور« خواهد بود. گالری زمس��تان خانه 
هنرمندان تا ۱۹ اسفند میزبان نمایشگاه نقاشی های سکینه قربانی 
با عنوان »پیچش« است. به گزارش ایسنا، نمایشگاه نقاشی های 
فراز مساحی به انتخاب رزیتا شرف جهان با عنوان »ماه گمشده« 
در گالری استاد ممیز افتتاح و تا ۱۹ اسفند نیز ادامه خواهد داشت.

موزه »پابلو پیکاسو«  در فرانسه با رویکرد جدیدی و چالش برانگیزی 
نمایش��گاه جدیدی را همزمان با سالگرد درگذشت این هنرمند 
برگزار می کند. کاغذ دیواری گلدار کالس��یک، فالیپوس��ترهای 
نازک، آستروچرف سبز و کاغذ کرافت قهوه ای پس زمینه معمول 
ش��اهکارهای پابلو پیکاسو نیستند. اما »موزه پیکاسو پاریس« در 
پاریس اتاق های خود را به طور قابل توجهی تغییر داده اس��ت تا از 
این راه نس��ل جوان تری را دوباره ج��ذب کند که از این هنرمند 
بانفوذ اسپانیایی به دلیل جنجال هایی درباره رفتار بی رحمانه اش 
با زنان و استفاده از آثار تاریخی آفریقایی دور شده اند. به گزارش 
ایس��نا و به نقل از گاردین، مدیر »موزه پیکاسو« در پاریس بیان 
کرد: »ما می خواستیم موزه را برای مخاطبان بیشتری ارائه کنیم 
و همه آن بحث ها در مورد زنان، مسائل پسااستعماری و سیاست 

را مطرح کنیم.« 

پی��ش تولید تله تئاتر »پایان ماه عس��ل« ب��ه کارگردانی محمد 
قنبری آغاز ش��د. ضبط »پایان ماه عسل« با قطعی شدن عوامل، 
در روزه��ای آتی آغاز می ش��ود. نمایش��نامه این اثر نمایش��ی را 
والنتین کراسناگوروف نوشته و ماندانا مجیدی آن را ترجمه کرده 
اس��ت. محمد قنبری پیش از این دو نمایش��نامه »س��هم زن« و 
»یک آشنایی س��اده« را از این نمایشنامه نویس کارگردانی کرده 
است که در سامانه تیوال در حال پخش هستند. به گزارش ایرنا، 
کراسناگوروف در سایت خود درباره این دو تله تئاتر نوشته است: 
»من تله تئاترهای »یک آش��نایی س��اده« و »سهم زن« ساخته 
محمد قنبری با ترجمه ماندانا مجیدی را دیدم، مس��حور سطح 
باالی کارگردانی، بازی حرفه ای بازیگران، زیبایی و افس��ون آنان 
ش��دم. ضم��ن آرزوی توفیق برای نمایش ها، امی��دوارم باز هم با 

دست اندرکاران امکان همکاری در آینده فراهم شود.

 نقاشی ها در خانه هنرمندان »پایان ماه عسل« آغاز شد»پیکاسو« در فرانسه 

سازمان سینمایی کشور با شناور شدن قیمت بلیت سینماها بر اساس درجه کیفی، موقعیت جغرافیایی 
قرارگیری س��الن سینما و س��انس های مختلف موافقت کرد. روح اهلل سهرابی مدیرکل دفتر نظارت بر 
عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی با اعالم این خبر افزود: پس از بررسی پیشنهاد شورای صنفی 

نمایش در خص��وص افزایش قیمت بلیت 
سینما، سازمان سینمایی با هدف حمایت 
همزمان از رونق س��ینما و تقویت استقبال 
مخاطب، با ش��ناور شدن دائمی و هدفمند 
قیمت بلیت سینما در سال ۱۴۰۲ موافقت 
کرد. وی ادامه داد: بدین ترتیب قیمت بلیت 
سینما در سال جدید بر اساس درجه کیفی، 
موقعیت جغرافیایی قرارگیری سالن سینما 
و س��انس های مختلف تعیین و در اختیار 
متقاضی قرار خواهد گرفت. به گفته وی؛ در 
این مصوبه سقف مبلغ بلیت ۶۰ هزار تومان 

آن هم برای س��ینماهای مدرن همچون: کوروش، ایران مال، فرهنگ، چارس��و، صبامال و … در نظر 
گرفته شده که البته درصد بسیار بیشتری از سالن ها و سانس ها با ارقام پایین تر یعنی تا ۲۰ هزار تومان 
به فروش می رس��د. به گزارش صبا، سهرابی با بیان اینکه این شکل از مدیریت مالی اکران با دو هدف 
عمده حمایت از تولید و رونق بخش��ی به اکران و همچنین مالحظه وضع معیشت مردم جهت خالی 
نماندن سبد فرهنگی، طراحی و تدوین شده است و با این تدبیر، اکثریت مخاطبان امکان دسترسی به 
بلیت های ارزان قیمت در سانس های مختلف را خواهند داشت و هیچ قشری از جامعه به دلیل وضعیت 

اقتصادی از دیدن آثار روی پرده محروم نخواهد ماند.

»برنی متینس��ون«، کارگردان، تهیه کننده و انیماتور دیزنی در ۸۷ سالگی از دنیا رفت. قرار بود این 
 انیماتور در تابس��تان پیش رو اولین جایزه خدمت ۷۰ س��اله را از دیزنی بگیرد. »متینس��ون« وقتی 
۶ س��اله بود با تماش��ای »پینوکیو« به انیمیش��ن عالقه مند شد و زمانی که دبیرس��تان را به پایان 
رساند به شرکت والت دیزنی پیوست و فقط 
ظرف ۶ م��اه از اتاق دریافت نامه ها، به کادر 
س��ازنده انیمیش��ن »بانو و ولگرد« پیوست. 
»دان هال از کارگردان های دیزنی که برنده 
جایزه اسکار شده گفت حدود ۳۰ سال این 
افتخار را داش��ته که در کنار برنی متینسون 
برای ساخت انیمیش��ن هایی از »وینی پو« 
گرفته تا »قهرمان ب��زرگ ۶« کار کند. وی 
گفت: من از هنر او شگفت زده شدم، از شوخ 
طبعی او لذت بردم و ش��یفته خاطرات او از 
تاریخ دیزنی بودم. وی از ۱۸ سالگی با رویای 
کار در اس��تودیوی تولید انیمیش��ن دیزنی کارش را ش��روع کرد و تقریباً ۷۰ سال هر روز با این رویا 
زندگی کرد. »متینس��ون« پس از اولین همکاری خود، با مارک دیویس در »زیبای خفته« و »صد 
و یک دالماس��ی« همکاری کرد و پس از آن با اریک الرس��ون در مجموعه تلویزیونی »دنیای رنگی 
شگفت انگیز والت دیزنی«، »شمشیر در سنگ«، »مری پاپینز«، »کتاب جنگل« و »اشراف زادگان« 
کار کرد. به گزارش مهر، »متینس��ون« س��پس انیماتور »رابین ه��ود« و انیماتور اصلی »وینی پو و 
ببر« ش��د و سال ۱۹۸۳ انیمیشن »سرود کریس��مس میکی« و سال ۱۹۸۶ »کارآگاه بزرگ موش« 

را کارگردانی کرد.

 قیمت بلیت سینما باز هم شناور شد »برنی متینسون« درگذشت


