
 آغاز بلیت فروشی 
 نمایش بزرگ میدانی 

»تنهاتر از مسیح«

ــش بـــــــــزرگ مـــیـــدانـــی  ــ ــای ــ ــم ــ ــل ســـــــوم ن ــ ــص ــ  ف
کارگردانی  »تنهاتر از مسیح« به تهیه کنندگی و 
علی اسماعیلی از روز چهارشنبه 26 مرداد در 
بوستان والیت تهران اجرای خود را آغاز می کند.
تنهاتر از مسیح سبکی از روضه خوانی هنری با 
طهارت  و  عصمت  خاندان  مصائب  محوریت 
در واقــعــه عــاشــوراســت کــه بــه مـــدت ۳۰ شب 
 و در دو سئانس 2۰ و 22 در بــوســتــان والیــت 

اجرا می شود.
عــاقــه مــنــدان مــی تــوانــنــد از امـــروز بـــرای تهیه 
 namaticket.ir سامانه  بــه  خــود  بلیت  رزرو   و 

مراجعه کنند.
ــر ســـازمـــان  ــ ــن اث ــریـ ــازه تـ  تــنــهــاتــر از مــســیــح، تـ
هنری- رسانه ای اوج است که به همت موسسه 
 هنری -رسانه ای سیمای ققنوس روی صحنه 

خواهد رفت.

ویژه فرهنگ - هنر
5رسانه - جامعه

ــر فرهنگ و ارشـــاد اســامــی در مــراســم روز   وزیـ
خبرنگار با عنوان »روایت اول«، از تدوین الیحه 
جامع روزنامه نگاری و تصویب آن ظرف ماه های 

آینده خبر داد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسامی در 
این مراسم که دیروز در تاالر وحدت برگزار شد، یاد خبرنگاران 
گذشته تاش  گفت: »در ســال  گرامی داشــت و  درگذشته را 
کردیم برای نظام رسانه ای فعالیت های الزم را انجام دهیم که 
کمیسیون فرهنگی  که در  مهم ترینش همین الیحه ای است 
دولــت مصوب شد و االن آمــاده طرح در هیات دولــت است. 
الیحه جامع روزنامه نگاری دهه هاست جزو مطالبات جامعه 

کنون به سرانجام نرسیده بود.« رسانه ای کشور بوده، اما تا
اسماعیلی افزود: »بیش از سه ماه روی این الیحه کار و تاش 
کردیم تا همه مطالبات چندین ساله خبرنگاران را در آن لحاظ 
کنیم. امیدواریم مراحل تصویب را در دولت و مجلس طی کند 

و فضای جدیدی را در رسانه رقم بزند«.
او با اشاره به اختصاص مبلغی برای خرید لوازم خانگی برای 
 خبرنگاران توسط وزیر صمت گفت: »وزیر امور اقتصادی و دارایی  
، امتیازات و جوایز زیادی را برای  ع پور و سایر وزرا مثل آقای زار

خبرنگاران درنظر گرفته اند که به مرور ارائه خواهد شد.«
ــه وام  ک ــرد  کـ ــر صــمــت اعــــام  ــ ــم وزی ــراس  همچنین در ایـــن م
۵۰میلیون تومانی خرید لوازم خانگی ایرانی برای خبرنگاران 

درنظر گرفته شده است.
رسانه ها  »کیفیت  گفت:  همچنین  فاطمی امین  سیدرضا 
موضوعات  به  رسانه ها  گــر  ا دارد.  تاثیر  حکمرانی  کیفیت  بر 
سطحی و حاشیه ای وارد شوند، باعث می شوند حکمرانان 
گر رسانه ها کیفی و عمیق  هم در فضای سطحی بمانند. اما ا
باشند و به مسائل اصلی کشور متمرکز شوند، آن وقت افرادی 
خیلی  نباشند،  توانمند  و  باشند  حکمرانی  سمت  در  کــه 
 فرصت ماندن پیدا نمی کنند یا آنها هم بر موضوعات اصلی 

متمرکز می شوند.«
وزیر صمت همچنین اظهار کرد: »مدیران زیادی دیده ام که 
کارشان را با رسانه ها تنطیم  می کنند. پس شما رسانه ها هم 
گر شما دقیق و حرفه ای عمل  شریک ما در حکمرانی هستید. ا
گر به حاشیه بروید ما  کنید، ما هم حرفه ای عمل می کنیم و ا

هم به حاشیه می رویم.«

 اهمیت روایت اول 

، معاون مطبوعاتی نیز در مراسم  بزرگداشت  فرشاد مهدی پور
خبرنگاران گفت: »ما در معاونت مطبوعاتی تاش مان تمرکز بر 
نقطه ابتدایی زنجیره تولید محتواست؛ یعنی کنشگران اصلی 
گر  خبرنگاران هستند که می توانند روایت اول را خلق کنند. ا
ما ضوابط قوی تری مانند اجرای ماده ۴6 قانون مطبوعات را 

به اجرا گذاشتیم، از این جهت بود که اهالی رسانه از امنیت 
شغلی باالتری بهره مند شوند. در تمامی شیوه نامه ها تاش 
کردیم این روال را حفظ کنیم. بسته حمایتی که رئیس جمهور 
از آن سخن گفتند هم بخش دیگری از این اقدامات است. این  

مسیر نیازمند حمایت ها و مشارکت است.«

رسانه های ایران سیاست زده شده اند

در این مراسم پنج خبرنگار به عنوان نمایندگان رسانه های 
کردند. آرش شفاعی، دبیر سرویس فرهنگی  ، صحبت  کشور
روزنامه جام جم با بیان این که رسانه های کشور بیش از حد 
ــروز رســانــه هــای مــا در  الزم ســیــاســت زده شــده انــد، گفت: »امـ
سیطره حوزه سیاست و بعد اقتصاد قرار دارند. روی جلد آمدن 
کارشناس سیاسی درجــه سه، اتفاق عجیبی محسوب  یک 
ــر هنرمند بــزرگــی روی جلد بــیــایــد، عجیب  گ ــا ا نــمــی شــود ام
است . یکی از تبعاتش این است که این حوزه برای بسیاری از 

خبرنگاران جذاب نباشد.«
وی افــزود: »به همین دلیل رسانه ها از خبرنگاران بامطالعه 
آنان  از  و بسیاری  کم کم خالی شده اند  فرهنگی،  باسابقه  و 

شغل شان را عوض کرده یا مهاجرت کرده اند.«
شفاعی همچنین تازه ترین ســروده خود را به مناسبت ایام 

محرم قرائت کرد.
بیان  به  محلی  رسانه های  از  نمایندگی  به  شیخی  ساسان 
مشکات معیشتی خبرنگاران پرداخته و درخواست هایش 

در این زمینه را خطاب به معاونت مطبوعاتی مطرح کرد.
صــادق امــامــی، خبرنگار روزنــامــه فرهیختگان در ابتدا ابــراز 
خوشحالی کرد که نسبت به یک دهه قبل، خبرهای مربوط به 
دستگیری خبرنگاران کمتر شده  است، در عین حال از ایجاد 

نوعی شبکه پیچیده شکایت سازمان یافته برضد خبرنگاران 
گر فساد صحبت کرد. افشا

کرد: »عکاسان  حمید فروتن، عکاس خبری هم خاطرنشان 
ــر از خــبــرنــگــاران هــم دارنــــد. بیمه  خــبــری مشکاتی حــادت
ــاد  ــر ارشـ ــ ــران اســــت . از  وزی ــ نــمــی شــونــد و تــجــهــیــزات شــان گ
که وامــی برای شان تعلق بگیرد.  می خواهیم اقدامی بکنند 
دستمزد عکاسان خبری پایین است، در صورتی که اینها باید 
به صورت میدانی در محل حضور داشته باشند. عدم دعوت 
از خبرنگاران در برنامه های خبری مهم هم از دیگر مشکات 
است. تعطیلی سرویس عکس روزنامه ها هم عکاسان خبری 

را دچار مشکات زیادی کرده است.«
در ادامه حامد هادیان، خبرنگار درباره روزنامه نگاری بحران 
گفت: »مشکاتی وجود دارد که همه خبرنگاران در حوزه های 
مختلف از جمله بحران با آن درگیر هستند. ما در سازمان ها 
که حاال مشاور رسانه ای هم به آن  روابط عمومی ها را داریــم 
اضافه شده است؛ اینها وظایفی دارند و اطاعات سازمان شان 
را منتقل می کنند، ولی در سال های اخیر این روابط عمومی ها 
دارند جای خبرنگاران را می گیرند. برخی از آنها، به روش های 
مختلف حتی دادن اطاعات غلط، مانع کار خبرنگار می شوند 
یا جای او را در اطاع رسانی می گیرند. مدیران هم انگار این 
موضوع برای شان جا افتاده است. هدف اصلی مدیران حل 
بحران در لحظه است تا سریع از صدر اخبار پایین بیاید که این 

رفتار خودش به فضای کشور ضربه می زند.«
شبکه  خبرنگار  ابوعاقله،  شیرین  شهید  از  مــراســم  ایــن  در 
کرونا  بیماری  دلیل  به  درگذشته  روزنــامــه نــگــاران  و  الجزیره 
ازجــمــلــه زنــده یــاد روح ا... رجــایــی، ســردبــیــر ســابــق روزنــامــه 

جام جم تجلیل شد.

گزارش روز

 یک مدیر ناشناخته 
و خواست های اهالی خانه تئاتر

کر برای مدیرعاملی خانه    ناشناخته بودن مقصود نعیمی ذا

منتقد تئاتر

رضا    آشفته

تئاتر اصا ضعف نیست و خود می تواند یک عامل برای ایجاد 
بار هیجانی در خانه تئاتر به شمار آید که امروز اهل تئاتر در 

موقعیت بسیار حساسی برای تحقق امور صنفی قرار دارند.
خــانــه تئاتر هــنــوز یــک مؤسسه فرهنگی و بــه لــحــاظ مالی 
وابسته به وزارت ارشــاد و شــورای شهر و مانند این است و 
در عین حال اعضای این خانه در تمام این سال ها درصدد 
برآمده اند به دنبال اهــداف مهمی چون صنفی شدن این 
خانه باشند و بتوانند حق و حقوقی چند جانبه برای اهل تئاتر فراهم کنند که با امنیت 
شغلی همراه شوند. البته در این سال ها بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی برای 
اهالی تئاتر با حمایت هایی همراه بوده و در دوران کرونا همه متوجه شدند تئاتر نه 
شغل است و نه می تواند در زمان بحران فریادرس اعضایش باشد. بنابراین تجربه این 
کنون در  گر تا دو سال و نیم فعالیت خانه تئاتر را با حساسیت بیشتری همراه کرده که ا
کار تعریفی برای شغل های وابسته به تئاتر نبوده؛ باید در این موارد قوانینی  وزارت 
وضع شود و بخش مهمی از جامعه در پیکره قوانین و راه و رسم های کاری مورد حمایت 
و امنیت شغلی قرار بگیرد. متاسفانه اهل تئاتر همانند کارگران ، معلمان و دیگر اصناف 
هنوز با هیچ تعریف و حد و حدودی برای بقا ، تداوم و استقرار یک زندگی سالم و سازنده 
مواجه نیستند. این در حالی است که فقط بخش معدودی از اینها به دلیل چهره شدن 
کثریت باتکلیف و  و شهرت چند جانبه از درآمد مکفی و حتی باالیی برخوردارند و یک ا
نسبتا ندار هم در این میان هستند که نه راه پس دارند و نه راه پیش و در واقع خانه تئاتر 
باید برای همین افراد نسبتا باتکلیف، راهکارهای قانونی و حمایت های ویژه بیابند که 
هم به لحاظ کاری و امنیت شغلی از آرامش نسبی برخوردار باشند و هم در زمان بحرانی 
مثل کرونا و هم در پیری و از کار افتادگی همچنان این حمایت ها و رفاه نسبی برای آنان 
وجود داشته باشد، وگرنه ایجاد خانه تئاتر برای این که عده کمی برخوردار از امتیازاتی 
کثریت باتکلیف بخواهند با مشکات و بی پولی دست و پنجه نرم  بشوند و همچنان ا

کنند و هیچ گاه هم از رنگ و بوی رفاه نسبی برخوردار نباشند، هیچ حسنی ندارد. 
گر بخواهد و در عین حال بتواند با  کــر بسیار است ا کار مقصود نعیمی ذا بنابراین 
کند تا در این  کمیسیون فرهنگی را متقاعد  سیاست ها و ترفندهایی، وزارتخانه ها و 
راه گام  بردارند و آنچه قرار است منجر به صنفی شدن این انجمن های وابسته به خانه 
تئاتر بشود، زودتر محقق گردد، زیرا اهل تئاتر باید بدانند چکاره اند و چگونه باید در این 
فضا حرکت کنند و هیچ دست اندازی هم پیش پایشان نباشد که آنها را با دشواری های 

غیرقابل تحمل همراه سازد.
، اهل تئاتر از بدنه فرهنگی جامعه اند و باید فقط دغدغه خلق هنری داشته  به هر تقدیر
باشند و مسائل مادی و رفاهی نباید در این راه بازدارنده باشد و هر چه اینها تامین 

باشند درواقع از آن سو نیز جامعه سالم تر و برازنده تر جلوه خواهد کرد.
غ التحصیل رشته اقتصاد بوده و سال ها به عنوان  که فار کر از آنجا  مقصود نعیمی ذا
مدیر فرهنگی فعال بوده است، پس می تواند در خانه تئاتر نیز با کامیابی هایی همراه 
ک و معیار همین سرانجام یافتن خواسته های قانونی و بحق اهل تئاتر  گر ما شود و ا
باشد به نظر بهترین گزینه هم در این راه خواهند بود. مگر نخواهند و نتوانند که این 
دیگر سویه منفی از حضور یک مدیر در یک مکان فرهنگی خواهد بود. در عین حال 
پیشینه مدیریتی اش از سال 6۰ همواره در پست های مختلف پر و پیمان بوده و این بار 
نیز می تواند در فضای خانه تئاتر پرونده درخشانی را رقم بزند و هیچ جایی به اندازه 
ــاردان و زیــرک بــرای تحقق رویاهایی زیبای اهل هنر  ک  این خانه نیازمند یک مدیر 

نخواهد بود.  

 یادداشت

: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار

الیحه جامع روزنامه نگاری به زودی تصویب می شود
صحنه

 کیمیا
 گمشده ای 

در آوار جنگ
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، بخشی از سناریوی توجیه  فیلم جدید تام کروز
گون است نظامی گری پنتا

 »تاپ گان« 
در خدمت جنگ طلبی

کــران  ــان« ســال 1986 ا ــاپ گ قسمت اول »ت
 عمومی  شد؛ زمانی که سیاستمداران تندرو 
و جنگ طلب آمریکایی نه تنها روی زمین که در 
دل کهکشان هم به دنبال پیشبرد برنامه های 

نظامی  و جنگ افروزانه خود با نام ...

گفت و گو با منصور فروزش، کارگردان مستند 
»زمزمه های گمشده در دوردست«

 نشان دادن  واقعیت  
بدون  قضاوت
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روزی 52 میلیون تومان!
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 »جام جم« لزوم ارزان سازی سفر اربعین را 
بررسی می کند

 عاشقانی که وسع شان  
به زائر شدن نمی رسد
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 گفت وگو با اسدا...دیانتی
 تهیه کننده پروژه بزرگ روایت معیار
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بررسی تله تعزیه که در راستای تحوالت  رسانه ملی و برای نخستین بار پخش شد
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 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
در گفت وگو با »جام جم«:
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 با نظارت ساترامنافع پلتفرم ها 
بهتر حفظ می شود

نقل حماسه در 
شبیه خوانی تلویزیونی

گفته های 65 عملیات جنگی   نا
در یک سریال انیمیشن


