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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

هنرمندان متعهد حمایت گران پیام دفاع مقدس هستند

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت :هنرمنــدان متعهــد،
عکاســان ،نقاشــان و نویســندگان در زمــان حاضــر نقــش
مهمــی در حمایــت از پیــام دفــاع مقــدس دارنــد.
بــه گــزارش وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،ســیدعباس
صالحــی در حاشــیه بازدیــد خــود از کارگاه نقاشــی دفــاع
مقــدس بــا بیــان ایــن مطلــب ،افــزود :دفــاع مقــدس یــک
معــدن ذخیــره ای اســت کــه هــر چــه از الیههــای آن عبــور
کنیــم بــه دیگــر الیههــای آن دســت مییابیــم و رســیدن

بــه عمــق الیههــای پنهــان آن زمــان میبــرد.
او ادامــه داد :هنرمنــدان چــه در زمــان دفــاع مقــدس و چــه
بعــد از انقــاب اســامی و زمــان حاضــر کارهــای تأثیــر
گــذاری در ایــن زمینــه ارائــه داده انــد و مــا شــاهد کارهــای
ارزنــدهای در زمینــه هنرهــای تجســمی در ایــن چنــد دهــه
بــوده ایــم.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت :جریــان جوانان ـهای
در فضــای هنــری امــروز شــکل گرفتــه اســت کــه بــه لحــاظ
تنــوع و ســبک کار شــاهد پیشــرفت قابــل توجــه آن بــوده
و هســتیم.
صالحــی افــزود :در ایــن کارگاه کــه بــه مناســبت هفتــه
دفــاع مقــدس برپــا شــده اســت ،شــاهد فعالیــت و آثــار قابــل

توجهــی هســتیم.
وی بــا شــاره بــه اینکــه از آنجــا کــه چــادر و پوشــش بــا
نــگاه فرهنگــی شــکل گرفتــه و میگیــرد بــه طــور طبیعــی
عوامــل اقتصــادی در آن دخالــت نــدارد و عامــل تعییــن
کننــده نیســت ،ادامــه داد :بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه
منابــع کشــور در ایــن دو ســال اخیــر در بخــش تأمیــن
کاالهــای اساســی محدوتــر شــده و بــه طــور طبیعــی بخشــی
از کاالهــا بــه شــکل حداقلــی حفــظ شــده انــد.
صالحــی گفــت :اکنــون بــا توجــه بــه منابــع موجــود ،دایــره
حمایــت از کاالهــا تنگتــر شــده اســت و امیدواریــم منابــع
گســترش یابــد تــا دولــت بتوانــد از ایــن گونــه کاالهــا
حمایــت کنــد.

پروتکل گردشگری ایران و اتریش امضا شد؛

رفتار اتریش با ایران منطقیتر از سایر کشورها است
اتریــش و ایــران پروتــکل همــکاری گردشــگری امضــا کردنــد؛
مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری ایــران میگویــد:
در بیــن کشــورهایی کــه بــا ایــران تفاهــم نامــه همــکاری
گردشــگری دارنــد ،اتریــش بــه نســبت ســایرین رفتــار
منطقیتــری دارد و پایبنــد بــه تفاهمنامــه و نقشــه راهــی
بــوده کــه بــا ایــران ترســیم کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،تبــادل قوانیــن مترقــی و اســناد در حــوزه
گردشــگری کوهســتان و طبیعــت گــردی ،تنظیــم اساســنامه
و ضوابــط پارکهــای ملــی و طبعیــت گــردی ،اجــرای
تورهــای آشناســازی بــرای رســانه هــا و فعــاالن گردشــگری
اتریــش در حــوزه کوهســتان و طبیعــت و تبــادل تجربــه در
حــوزه تبلیغــات و نظــارت مطابــق اســتاندارد اروپــا از جملــه
مفــاد ایــن پروتــکل همــکاری بــود.
ایــن پروتــکل در پایــان ســفر ســه روزه هیــات اتریشــی بــه
تهــران و پــس از برگــزاری کارگــروه مشــترک بــا حضــور
بخــش خصوصــی ایــران و مقاماتــی از وزارت گردشــگری
دو کشــور و در حاشــیه ســمپوزیوم تخصصــی «گردشــگری
پایــدار» امضــا شــد.
هیاتــی کــه از اتریــش بــه ایــران ســفر کــرده بــود ،متشــکل
از معــاون وزارت گردشــگری و محیــط زیســت پایــدار ،یکــی
از مدیــران بخــش گردشــگری کــه ریاســت ایــن هیــات را
بــه عهــده داشــت و مدیــر امــور بینالملــل ایــن وزارتخانــه،
رییــس ســابق جامعــه هتلــداران ایــن کشــور کــه اکنــون
مشــاور توســعه وزارتخانــه اســت ،نماینــده اتــاق بازرگانــی
اتریــش و مدیرانــی از دو پارکهــای ملــی اتریــش بــود.
محمدابراهیــم الریجانــی ـ مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغــات
گردشــگری ایــران ـ کــه ریاســت هیــات ایــران را نیــز بــه
عهــده دارد و طــرف مقابــل اتریــش در امضــا ایــن پروتــکل
بــود ،بــه ایســنا گفــت :پروتــکل ایــران و اتریــش نقشــه
راهــی در راســتای تفاهــم نام ـهای اســت کــه دولــت هــای
دو کشــور در ســال  ۱۳۹۵امضــا کردنــد .دســتور تمــام
جلســات دو کشــور تــا کنــون منطبــق بــا ایــن نقشــه راه
بــوده اســت تــا روســای جمهــور دو کشــور در مالقاتهــای
آینــده گزارشهایــی از عملکــرد کارگــروه گردشــگری ارائــه
دهنــد .خوشــبختانه بخــش گردشــگری دو کشــور در کمتــر از
چهارمــاه دو کارگــروه برگــزار کــرده و مصوباتــی داشــتهاند.

او بــا یــادآوری ایــن کــه کارگــروه قبــل در اتریــش بــا موضــوع
آمــوزش برگــزار شــد ،دربــاره موضوعــات بحــث شــده در
کارگــروه تشــکیل شــده در ایــران ،گفــت :در ایــن دوره
موضوعــات طبیعــت گــردی و گردشــگری کوهســتان مطــرح
و ظرفیــت هــای دو کشــور معرفــی شــد .اتریــش نقشــه
اکوتوریســم خــود را ارائــه کــرد و بــه ارائــه تجربیاتــش در
بخــش گردشــگری کوهســتان پرداخــت.
وی بــا اشــاره بــه ناآگاهــی ســایر کشــورها از ظرفیــت هــا و
اســتانداردهای ایــران در حــوزه گردشــگری طبیعــت ،اظهــار
کــرد :قــرار شــد ایــران بــرای رســانهها و فعــاالن گردشــگری
اتریــش در زمینــه گردشــگری کوهســتان تــور آشناســازی
برگــزار کنــد .هزینــه هــای بیــن المللــی ایــن ســفر بــا
اتریــش خواهــد بــود امــا هزینههــای داخــل ایــران را مــا
تامیــن مــی کنیــم .طــرف اتریشــی نیــز بــا توجــه بــه تمایــل
ایــران بــرای اطــاع از نحــوه تبلیغــات و نظــارت ایــن کشــور
در حــوزه اکوتوریســم ،قــرار شــد ورکشــاپی را در ویــن بــرای
فعــاالن گردشــگری ایــران برگــزار کنــد تــا در محیــط عملــی
نحــوه فعالیــت ســازمانهای مردمــی ایــن کشــور آمــوزش
دهنــد .ایــن ورک شــاپ رایــگان نخواهــد بــود امــا وزارت
توریســم اتریــش اعــام کــرد تــا حــد تــوان ســعی میکنــد
هزینههــای آن را کاهــش دهــد.
او همچنیــن بــه معرفــی ظرفیــت هــای اســکی در ایــران اشــاره
کــرد و گفــت :رییــس هیــات اتریشــی معتــرف شــد کــه در
جریــان ایــن کارگــروه و معرفــی توانمتــدی ایــران در حــوزه
اکوتوریســم کامــا متقاعــد شــده ایــران نــه تنهــا ظرفیــت
زیــادی در حــوزه طبیعــت دارد کــه جایــگاه آن نیــز ویــژه
اســت و اکنــون آمادگــی دارنــد تجربیــات خــود را در زمینــه
گردشــگری کوهســتان و اســکی بــه ایــران انتقــال دهنــد.
مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری ایــران ادامــه داد:
اتریــش در ایــن ســالها قوانیــن خــود را اصــاح کــرده و
وزارت گردشــگری آن بــا وزارت محیــط زیســت ادغــام و
وزارتخانــه ای واحــد تشــکیل شــد .اتریــش بــا توجــه بــه
جغرافیایــی کــه دارد قوانیــن جدیــد و ســازگار بــا طبیعــت
تنظیــم کــرده کــه قــرار شــد تجربیاتــش را در وضــع قانــون،
آییننامــه و شــیوهنام ه بــه ایــران انتقــال دهــد .همچنیــن در
حــوزه مدیریــت گردشــگری کوهســتان بــه لحــاظ ایمنــی و

هنر شهری فرصتی برای اتحاد؛

دیوار سفارت ایتالیا در ایران؛ میزبان آثار هنری دو کشور
دیــوار بیرونــی ســفارت ایتالیــا میزبــان پــروژه «هنــر شــهری
فرصتــی بــرای اتحــاد» اســت ۲ .هنرمنــد ایرانــی و ایتالیایــی
روی بومهــای نقاشــی ،نزدیکــی فرهنــگ ایرانــی و ایتالیایــی
را ترســیم کردنــد.
در آییــن رونمایــی از پــروژه «هنــر شــهری فرصتــی بــرای
اتحــاد» کــه شــامگاه پنجشــنبه در محــل اقامــت ســفیر
ایتالیــا برگــزار شــد ،جوزپــه پرونــه ســفیر ایتالیــا بــا اشــاره
اهمیــت هنــر گفــت :هنــر روش ارتباطــی مهمــی میــان ملــت
هــای جهــان اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن پــروژه قــرار اســت تــا ســال
 ۲۰۲۰ادامــه پیــدا کنــد ،افــزود :طبــق برنامــه هــر  ۲مــاه،

 ۲اثــر هنــری از هنرمنــدان ایرانــی و ایتالیایــی روی دیــوار
بیرونــی ســفارت قــرار مــی گیــرد.
وی هــدف از ایــن پــروژه را نزدیکــی فرهنگــی دو کشــور
دانســت و گفــت :همــکاری هنرمنــدان ایرانــی و ایتالیایــی در
کنــار هــم بســیار جالــب اســت.
«حمیــد مقدمــی» شــهردار منطقــه یــک تهــران هنــر را
زبــان مشــترک میــان ملــت هــا دانســت و تصریــح کــرد:
بســیار مهــم اســت کــه از ایــن ابــزار بــرای ارتبــاط پربــار
اســتفاده مــی شــود.
وی افــزود :مشــترکات فرهنگــی بیــن دو کشــور ایــران و
ایتالیــا بســیار زیــاد اســت و اقــدام ســفارت ایتالیــا بــرای

آمــوزش و مدیریــت پارکهــای ملــی قــرار شــد اساســنامهها،
شــیوهنامه هــا ،ضوابــط و ســاختار اجرایــی مدیریــت را بــه
ایــران ارائــه دهنــد و حتــی اگــر الزم شــد ورک شــاپی در
ایــن زمینــه بــرای فعــاالن ایرانــی در کشــورمان برگــزار شــود.
وی افــزود :توافقهایــی شــد تــا بــا همــکاری اتریــش ،ایــران
در پــروژه هــای پژوهشــی و فرهنگــی از جوایــز اتحادیــه اروپــا
بهــره منــد شــود .اتریــش پذیرفــت در ایــن پروژههــا پارتنــر
ایــران شــود و جایــزه ایــن پروژههــا نیــز در کشــور مــا هزینــه
شــود .البتــه ایــن مطالبــه بــا ســایر کشــورهای اروپایــی نیــز
مطــرح مــی شــود.
او ادامــه داد :در جریــان کارگــروه ســوم ،مصوبــات دور قبــل
کــه دربــاره همــکاری هــای آموزشــی موسســه آموزشــی
 IMCبــا دانشــگاه هــای ایــران بــود ،مــرور شــد .مشــکالتی در
رونــد اجــرای برنامــه هــای مشــارکتی آموزشــی وجــود دارد
کــه طــرف اتریشــی قــول داد بــزودی آن هــا را برطــرف کنــد.
الریجانــی گفــت :قــرار شــد کارگــروه چهــارم در ســال ۲۰۲۰
بــه میزبانــی اتریــش بــا موضوعاتــی چــون میــراث فرهنگــی
و گردشــگری و استانداردســازی مراکــز اقامتــی و دفاتــر
خدمــات مســافرتی و نحــوه نظــارت بــر تاسیســات گردشــگری
برگــزار شــود.
مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری ،تــداوم ایــن
جلســات و انتقــال تجربیــات را بــا اهمیــت دانســت و افــزود:
اتریشـیها هــم بــه شــدت بــا جوامــع محلــی و حتــی محیــط
زیســت مشــکل داشــتند و قبــل از اینکــه بــا محیــط زیســت
ادغــام شــوند ،بــا ســازمان مربــوط آن مشــکل داشــتند ،ولــی
قانــون و شــیوهنامه هایــی تنظیــم کردنــد کــه چــاره ســاز
بــوده اســت .اطــاع و انتقــال همیــن تجربههــا بــا توجــه بــه
مشــکالت مشــابهی کــه در ایــران داریــم و رســیدن بــه راه
کار ،موثرتریــن اتفاقــی اســت کــه در جریــان ایــن تعامــات
رخ میدهــد .کمتریــن دســتاورد ایــن کمیتــه هــا و کارگــروه
هــای مشــترک نیــز ایــن اســت کــه تفکــر ســایر کشــورها
دربــاره ایــران اصــاح میشــود .بیشــتر آن هــا فکــر مــی
کننــد گردشــگری مــا چنــد دهــه عقــب اســت و اســتاندارد
نــدارد.
برگــزاری ایــن گونــه مراســم نشــان دهنــده نکتــه بینــی
مســئوالن ســفارت ایتالیــا در ایــران اســت و امیــد مــی رود
ایــن همــکاری در دیگــر شــهرها نیــز ادامــه پیــدا کنــد.
«مهــدی قدیــان لــو» هنرمنــد ایرانــی شــرکت کننــده در
ایــن پــروژه نیــز انگیــزه اصلــی همــکاری در ایــن پــروژه را
شــرایط سیاســی پیــش آمــده در ایــران بیــان کــرد و گفــت:
بــه عنــوان تحصیلکــرده رشــته هنــر آشــنایی و عالقــه
بســیاری بــه هنــر ایتالیــا دارم.
پائلــو بوردیونــو معــروف بــه پائــو کــه نقــاش ایتالیایــی ایــن
پــروژه اســت ،گفــت :شــاید ســفر بــه ایــران بــرای برخــی
دور از انتظــار اســت .همســرم بــرای ورود بــه ایــران اضطــراب
داشــت امــا پــس از ورود بــه ایــران متوجــه شــدم ایرانــی
هــا افــرادی بســیار مهمــان نــواز هســتند .هنــری شــهری
باعــث زیبایــی شــهر مــی شــود و امیــد اســت ایــن پــروژه
ادامــه پیــدا کنــد.
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مدیر دوبالژ معاونت سیما :

دوبله در ایران با سایر کشورها متفاوت است
مدیــر دوبــاژ معاونــت ســیما معتقــد اســت کــه جایــگاه ایــران
در حــوزه دوبلــه بــه هیــچ عنــوان قابــل مقایســه بــا دیگــر
کشــورها نیســت و مــدل و شــکل منحصربهفــردی دارد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســیما ،مجتبــی نقیئــی _
مدیــر دوبــاژ معاونــت ســیما _ از آمادگــی و اســتقبال چهــره
هــای مشــهور و نــام هــای آشــنای ســینمای ایــران بــرای
همــکاری بــا واحــد دوبــاژ ســیما و دوبلــه آثــار پویانمایــی
مرکــز صبــا خبــر داد.
نقیئــی اظهــار کــرد :همــکاران و صداپیشــگان واحــد دوبلــه
ســیما بــا افتخــار و انگیــزه بــاال ،خــود را جزیــی از خانــواده
صبــا دانســته و آثــار پویانمایــی ایــن مرکــز را دوبلــه میکننــد؛
چراکــه تشــخیص میدهنــد تولیــدات ایــن مرکــز در
ســالهای اخیــر بســیار کیفــی شــده اســت.
او افــزود :جایــگاه ایــران در حــوزه دوبلــه بــه هیــچ عنــوان
قابــل مقایســه بــا دیگــر کشــورها نیســت .در برخــی کشــورها
ماننــد روســیه ،دو یــا ســه نفــر کل فیلــم را دوبلــه میکننــد.
در برخــی کمپانیهــای بــزرگ کار صداپیشــگی بیشــتر بــه
چهرههــا و ســلبریتیها تکیــه دارد و آنهــا جــدای از یکدیگــر
بخشهایــی از فیلــم را دوبلــه میکننــد.
نقیئــی گفــت :دوبلــه جــدا جــدا باعــث میشــود ،آن حــس
هنــری موجــود در دوبلــه فیلــم از بیــن بــرود ،امــا در ایــران
هنرمنــدان ســاعتها کنــار هــم مینشــینند و حــس خوبــی
را در تعامــل همزمــان صداهــا ایجــاد کــرده و بــه مخاطــب
منتقــل میکننــد .لــذا دوبلــه در ایــران یــک مــدل و شــکل
منحصربهفــرد دارد .حتــی موفقیــت ســریالهای پخششــده
کــرهای و ژاپنــی در شــبکههای رســانه ملــی در ســالهای
اخیــر ،مرهــون دوبلههــای خــوب و بااحســاس هنرمنــدان
صداپیشــه اســت .محمدرحیــم لیوانــی _ رییــس مرکــز
پویانمایــی صبــا _ نیــز گفــت :تقریبــاً تمــام آثــار تولیــدی
مرکــز صبــا در ایــن واحــد دوبلــه مــی شــود .روزگاری فقــط
یــک مدیــر تولیــد و تعــداد اندکــی از صداپیشــگان بــرای
صداگــذاری پویانمایــی هــای صبــا فعالیــت میکردنــد ،امــا
امــروزه شــاهد فعالیــت و همــکاری حــدود  9مدیــر دوبــاژ
و دههــا صداپیشــه بــرای آثــار ایــن مرکــز هســتیم کــه ایــن
امــر بــر کیفیــت و تنــوع آثــار تولیــدی افــزوده اســت .رییــس
مرکــز پویانمایــی صبــا افــزود :ایــن افزایــش فعالیتهــا نشــان
از افزایــش تعامــل و همکاریهــای دو طــرف بــوده کــه
نویدبخــش روزهــای بهتــری اســت .لیوانــی همچنیــن اســتفاده
از صداهــای جدیــد و چهــره هــای ســینمایی و حتــی حضــور
خــود کــودکان و خردســاالن بــرای دوبلــه روی آثــار پویانمایــی
را فرصتــی مغتنــم بــرای هنرمنــدان و صداوســیما دانســت.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور:

انجمنهای هنری و ادبی بسیج
تقویت و توسعه پیدا میکند

رئیــس ســازمان بســیج هنرمنــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه
انجمنهــای هنــری و ادبــی بســیج تقویــت و توســعه پیــدا
میکنــد گفــت :در ســال  ۹۸شبکهســازی تخصصــی هنرمنــدان
بســیجی در قالــب گروههــای تخصصــی را در دســتور کار قــرار
دادهایــم تــا از اقدامــات انفــرادی و مــوردی پرهیــز شــود و توجــه
و تمرکــز بــر عملکــرد جبه ـهای و شــبکه ای قــرار گیــرد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان بســیج هنرمنــدان کشــور،
امیــر نصیربیگــی رئیــس ســازمان بســیج هنرمنــدان در افتتاحیــه
دوره توانمندســازی مســئوالن انجمنهــای ادبــی و هنــری
سراســر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان بســیج هنرمنــدان
هــر ســاله برنامــه توجیحــی توانمندســازی را بــه میزبانــی یکــی
از اســتانها برگــزار میکنــد و امســال میزبــان هنرمنــدان در
شهرســتان زیبــای رامســر هســتیم ،گفــت :امیدواریــم ایــن
جلســات تخصصــی در پیشــبرد اهــداف ســازمانی موثــر واقــع
شــده و بــا نقــد ســازنده ،در فضایــی دوســتانه شــاهد پیشــرفت و
تعالــی ســازمان باشــیم و همچنیــن در ایــن نشسـتها جزییــات
امــور را در جهــت رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب بررســی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم تشــکیل انجمنهــای هنــری و ادبــی
بســیج گفــت :امــروزه مجامــع صنفــی نقــش ویــژه و خاصــی
دارنــد کــه بــر ایــن اســاس ســازمان بســیج هنرمنــدان نیــز در
نظــر دارد بــه جهــت نقــش آفرینــی موثــر و ویــژه انجمنهــای
صنفــی هنــری و ادبــی بســیج را تقویــت و توســعه دهــد ،تــا
بواســطه حضــور انجمنهــا در عرصــه هنــری و ادبــی نقــش
خــود را بــه شایســتگی ایفــا کنــد.

