چهارشنبه 15اسفند / 1397شماره 4046
 6مارس  28 / 2019جمادیالثانی 1440

چرا رضا رویگری
پیشنهاد بازی در
شبکههای خارجی
را رد کرد؟

»

»

گزارش
شهاب حسینی
نوروز به تلویزیون برمیگردد

مهر نوش��ت :فصل جدید انیمیشن «شکرس��تان» با روایت
شهاب حسینی برای پخش در ایام نوروز  ۹۸در مرکز صبا در حال
آمادهسازی است.
فصل جدید انیمیشن «شکرستان» به تهیهکنندگی مسعود
صفوی این روزها در مرکز صبا در حال آماده سازی است .روایت
فصل جدید این انیمیشن را شهاب حسینی بر عهده دارد که این
روزها در حال ضبط آن است.
پیش از ای��ن محمدرحیم لیوان��ی رئیس مرک��ز پویانمایی
صبا بیان کرده بود :فصل جدید «شکرستان» قرار است در ۱۰۰
قسمت ساخته شود و زیر نظر گروه نویسندگان در حال نگارش
اس��ت .وی درباره فصل جدید ضمن اش��اره به کارگردانی هژیر
ضیایی کارگردان و تهیهکنندگی مسعود صفوی ابراز امیدواری
کرده بود این مجموعه تا نوروز  ۹۸آماده پخش شود.
مس��عود صفوی درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت۱۳ :
قسمت از فصل جدید این مجموعه با روایت شهاب حسینی برای
پخش در ایام نوروز  ۹۸در دس��ت آمادهسازی اس��ت و از روز اول
فروردین از شبکه دو روی آنتن خواهد رفت.
وی افزود :به تازگی اطالع یافتهایم که قرار است این مجموعه
در شبهای نوروز و در ساعت  ۲۱از شبکه «نسیم» هم بازپخش
داشته باشد.
صفوی درباره ادامه حضور ش��هاب حسینی در این مجموعه
بهعنوان راوی ،پس از اتمام پخش قسمتهای نوروزی هم گفت:
فع ً
ال همکاری در این  ۱۳قسمت خواهد بود و بعد از آن برای ادامه
همکاری مذاکره خواهیم داشت.
مجموعه انیمیشن «شکرستان» پیش از این با صداپیشگی
زندهیاد مرتضی احمدی تولید میشد.
ش��هاب حس��ینی که با اجرای برنامه تلویزیونی «اکسیژن»
فعالیت حرفهای در دنیای تصویر را آغاز کرد و بعدها با حضور در
سریالهایی همچون «پس از باران» و «پلیس جوان» چهره شد،
در سالهای اخیر یکی از چهر ه های مطرح سینما بوده و کمتر در
قاب تلویزیون حضور داشت« .شوق پرواز» شاخصترین حضور
متأخر شهاب حسینی در تلویزیون محسوب میشود.
سریال «سرزمین کهن» ساخته کمال تبریزی هم که شهاب
حس��ینی در بخشهایی از آن حضور داش��ت ،ب��ه جهت برخی
حواشی از ادامه پخش بازماند.
حسینی پیش از این بهعنوان راوی با آثاری همچون مستند
«کربال جغرافیای یک تاریخ» به کارگ��ردان داریوش یاری و نیز
آیتم قرائت وصیتنامه ش��هدا در برنامه س��حرگاهی شبکه یک
همکاری داشته است.

»

خبر آخر

فروش مستند جنجالی مایکل جکسون
به  ۱۳۰کشور

مس��تند «ترک نورلند» پ��س از نمایش در جش��نواره فیلم
س��اندنس آمریکا ،به بیش از  ۱۳۰ش��بکه تلویزیونی و آنالین در
سراسرجهانفروختهشد.
این مس��تند به کارگردانی «دان رید» با م��دت زمان چهار
س��اعت که به موضوع اتهام آزار جنسی کودکان توسط «مایکل
جکس��ون» میپردازد ،اولینبار در جش��نواره فیلم ساندنس با
حواشی فراوان رونمایی شد و در ادامه بنیاد «مایکل جکسون»
این فیلم را ترور ش��خصیتی و نه یک اثر مس��تند توصیف کرد.
داس��تان این مس��تند درباره دو نفر به نامهای «وید رابسون» و
«جیمز س��یفچاک» و بازگوی رابطه آنها با «مایکل جکس��ون»
است« .رابس��ون» که حاال  ۳۶ساله اس��ت در این مستند اذعان
میکند که بی��ن  ۷تا  ۱۴س��الگی م��ورد آزار و اذیت از س��وی
«مایکل جکسون» قرار میگرفته اس��ت و «سیفچاک» نیز که
در دوران کودکی و در یکی از تبلیغات پپس��ی کنار «جکسون»
حضور یافت��ه بود ادع��ا میکند که در س��ن  ۱۰س��الگی مورد
سوءاستفاده جنسی توسط این خواننده قرار گرفته است .هر دو
این افراد جزئیاتی دردناک از تجربههای خود را در این مس��تند
مطرح میکنند .این مس��تند که محصول مش��ترک شبکههای
« »HBOآمری��کا و « »۴ Channelبریتانیاس��ت ،تاکن��ون
به ش��بکههای تلویزیونی و پلتفرمهای بخ��ش آنالین بیش از
 ۱۳۰کشور از جمله آلمان ،استرالیا ،فرانس��ه ،دانمارک ،هلند،
سوئد ،روس��یه ،بلژیک و نیوزیلند و همچنین آمریکای التین و
اروپای مرکزی فروخته شده است .بنیاد «مایکل جکسون» با رد
کردن اتهامهای واردشده به سلطان موسیقی پاپ در این فیلم،
از ش��بکه « »HBOبه دلیل «زیر پا گذاش��تن اصول اخالقی»
ب��رای دریافت  ۱۰۰میلیون دالر غرامت ش��کایت کرده اس��ت.
«مایکل جکسون» روز  ۲۵ژوئن  ۲۰۰۹در سن  ۵۰سالگی بر اثر
مصرف بیش از حد داروهای آرامبخش قوی درگذشت .او پیش
از مرگش چندین سال گوشهگیر ش��ده بود و در مجامع عمومی
ظاهر نمیش��د ولی خود را برای بازگش��ت به صحن��ه و اجرای
چندین کنس��رت زنده در یکی از س��النهای بزرگ لندن آماده
میکرد .او در س��ال  ۲۰۰۵در دادگاهی از کلیه اتهامهای آزار و
اذیت جنسی تبرئه شده است.

فرهنگوهنر

6

رضا رویگری بازیگر با سابقه سینما ،تئاتر و تلویزیون در خصوص آخرین وضعیت جسمانی خود گفت :در حال
حاضر برای درمان به فیزیوتراپی میروم .پیشتر فیزیوتراپی در آب را امتحان کرده بودم که به شدت جواب داد و اگر
دوباره روند آب درمانی را آغاز کنم مطمئنم که یک ماهه خوب خواهم شد .بازیگر سریال «مختارنامه» در خصوص
پیشنهاداتسینماییویاتلویزیونیافزود :پیشنهادخاصکههیچپیشنهادعامهمندارم.درسینمایامروزمشخص
است که نقشها به چه کسانی میرسد .من جزء رفیق و فامیل دست اندرکاران سینما نیستم و به همین دلیل کسی
مرا نمی بیند .من بازیگری هستم که مردمم را دوست دارم و میخواهم برای آنها بازی کنم .وی با اشاره به عالقه خود
برای بازگشت به بازیگری ادامه داد :چندین بار شرایط و پیشنهاداتی برای حضور در خارج از کشور و بازی در سایر
شبکههایخارجیداشتماماهیچگاهآنهارانپذیرفتمزیرامنعاشقاینخاکومردممهستم.

»

کنسرت نوروزی
همایون شجریان
و سهراب
پورناظری
در آمریکا

سهراب پورناظری آهنگساز و نوازنده تنبور و کمانچه از برگزاری کنسرت آلبوم «ایران من» در تور آمریکا و دیگر
برنامههای نوروزیاش به اتفاق همایون شجریان خبر داد .سهراب پورناظری که طی همکاری با همایون شجریان چند
اثر تولید کرده و به اتفاق او در کنس��رتهای مختلفی حضور داشته در صفحه شخصیاش از برگزاری کنسرت آلبوم
«ایران من» و دیگر قطعات گلچین ش��ده از آلبومهای دیگر در تور آمریکا خبر داد .او در ادامه گفته است :برای نوروز
امسال کنسرتی خواهیم داشت با «پیسیفیک سیمفونی» شهر اورنج کانتی به رهبری کارل سنت کلر و اینکه جزئیات
کنسرتهای دیگر نیز به زودی اعالم خواهد شد .گفتنی اس��ت آلبوم «ایران من» با خوانندگی «همایون شجریان»
و آهنگسازی «سهراب پورناظری» ،پانزده شهریورماه امسال منتشر شده و «ایران من» ،آواز «راه بی پایان»« ،خوب
شد»«،قالب»«،مرگاسفندیار»«،ابربهار»و«اسفند،نوروزخوانیونوروز»ازجملهقطعاتآنهستند.

خبر

انتقاد هوشنگ صدفی از جشنواره جامجم:

خود گویی ،خود خندی ،عجب مرد هنرمندی!

یک منتقد دربار ه فلسف ه برگزاری جشنواره
جامجم میگوی��د :بهرغ��م برپایی پن��ج دوره
جشنواره ،مانیفست جش��نواره ،تاثیر مطلوبی
بر تولیدات گذشته و حال س��یما نداشته است.
تجربه برپای��ی پنج جش��نواره جه��ان بین ،با
دستاندرکاران داخلی سیما نه تنها ارج و قرب
جش��نواره جام جم را باال نمیبرد ،بلکه به تعبیر
عامیانه ،خ��ود گویی ،خود خن��دی ،عجب مرد
هنرمندی!
هوش��نگ صدفی درباره فلس��فه برگزاری
جش��نواره جامجم در تلویزیون ،ب��ا بیان اینکه
نفس برگزاری این جش��نواره معنیدار اس��ت،
اظهار ک��رد :درباره مفه��وم جامجم ی��ا «جام
جهاننما»« ،جام گیتینما» و «جام عالمبین»
آمده که جامی بود که هم ه جه��ان در آن دیده
میشد .وام گرفتن رسانه ملی از این واژگان برای
نامگذاری جشنواره ،باید در چارچوب این مفهوم
باش��د اما به دالیلی این اتفاق تاکنون رخ نداده
است .البته رئیس پنجمین جشنواره تلویزیونی
جام جم بر این باور اس��ت که جشنواره همچون
ویترینی ،بهترینهای س��یما را ب��ه مخاطبان
معرفی میکند.
وی ادام��ه داد :بای��د دی��د معیار س��نجش
برنامههای رس��انه مل��ی چه ش��اخصی دارد؟
اقبال مخاطبان ی��ا ارزیابی داوران جش��نواره؟
چون جش��نواره توسط س��ازمان صداوسیما با
همیاری مدیران سیما ،برگزار میشود نمیتوان
چش��مانداز خوبی برای کیفیس��ازی برنامهها
ترس��یم کرد چون کمتر اتفاق میافتد مدیران،
برنامههایی را ضعیف تشخیص دهند ،چون در

ساز و کار تولید سیما س��اختهاند؛ هر چند این
جش��نواره میتواند محک خوبی برای توانایی یا
ناکارآمدی مدیران داخلی رسانه ملی باشد ،لذا
سپردن کمیسیونهای تخصصی ،هیأت داوران
یا نظارت جش��نواره ب��ه متولیان رس��انه ملی،
کیفیت جشنواره را کاهش میدهد.
صدف��ی ب��ا بی��ان اینک��ه هزین��ه و فایده
جشنواره ،نقش تعیینکنندهای در انتخاب آثار
برتر و شاخصس��ازی برای تولید س��یما دارد،
گفت :بهرغم برپایی پنج دوره جشنواره جامجم،
مانیفست جش��نواره ،تأثیر مطلوبی بر تولیدات
گذش��ته و حال س��یما نداشته اس��ت؛ بنابراین
سپردن هیأت انتخاب ،داوری و کمیسیونهای

تخصصی به افراد اهل فن خارج از صداوسیما و با
مدیریت کالن رسانه ملی ،امری اجنتاب ناپذیر
در برگزاری جش��نوارههای آتی است در چنین
ش��رایطی میتوان گفت ،آیا ماست سیما ترش
است یا شیرین!
این منتقد با اعتقاد بر اینک��ه حضور برخی
از مدیران سیما در کس��وت ریاست کمیسیون
تخصص��ی ،ماهیت حرفهای بودن جش��نواره را
مورد تردید قرار میده��د ،توضیح داد :هر چند
کسی منکر انتقال تجربه مدیران پیشکسوت به
جوانان خالق رسانه نیست اما ویترینسازی در
صداوسیما ،مستلزم طراحی تولید نمونه موفق
با مشارکت برنامهسازان خارجی سازمان است.

پس میتوان قبل از بر پایی جشنواره ،فراخوانی
داد و از افراد خالق برای ساخت برنامههای کوتاه
با قالبهای مرسوم رسانه ملی دعوت کرد و پس
از بررس��ی طرحها ،چند نمونه برنام��ه موفق را
دستچین کرد و در جشنواره به همراه تولیدات
سیما مورد سنجش قرار داد.
صدفی در عین حال با اشاره به اینکه واگذاری
جشنواره به س��منهای فرهنگی با حضور افراد
صاحب س��بک خ��ارج از چارچ��وب مدیریتی
سیما ،تحول خوبی را در این رسانه رقم میزند،
مطرح کرد :یک بار در سطح کوچک استانی این
پیشنهاد را تجربه کنید شاید روش خوبی برای
محک زدن تولیدات باش��د .تجرب��ه برپایی پنج
جش��نواره جهان بین ،با دستاندرکاران داخلی
سیما نه تنها ارج و قرب جشنواره جام جم را باال
نمیبرد ،بلکه به تعبیر عامیانه ،خود گویی ،خود
خندی ،عجب مرد هنرمندی!
این منتقد در پایان با بی��ان اینکه قد و قواره
رس��انه ملی باید در حد رس��انههای کشورهای
همسایه یا فراتر در حد کشورهای اروپایی ارتقا
یابد ،اظهار ک��رد :در غی��ر این ص��ورت ،تولید
محتوای ضعیف ب��ا ویترین نه چن��دان جذاب
در ش��بکههای  ۱۷گانه نه تنها کمکی به اشاعه
فرهنگ نمیکند ،بلکه رس��انه ملی را در مبارزه
شبیخون فرهنگی جا میگذارد .به تعبیری اگر
جامجم ،نگرش جام عالم بین داش��ته باشد چه
نیازی به جشنوارههای رنگارنگ تلویزیونی دارد.
به تعبیر حافظ شیرین سخن :دلی که غیبنمای
است و جام جم دارد  -ز خاتمی که دمی گم شود
چه غم دارد.

مهدی رنجبر:

برگزاری کنسرت حامی در شیراز ممنوع شد
معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
در توضیح پیرامون حاش��یههای کنس��رت حمید حامی در ش��یراز،
ضمن محکوم کردن این حرکت تاکید کرد برگزاری کنسرت توسط
این گروه تا اطالع ثانوی ممنوع شده است.
مهدی رنجبر گف��ت :اکنون که چهلمین س��ال پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی را با شکوهی بیش از پیش جشن گرفتیم ،برخی
در تالشند تا این جشن ملی را با ایجاد حواشی نامرتبط و بزرگ نمایی
برخی اتفاقات به تلخی بکشانند .
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اس�لامی فارس افزود :در
راستای شادابی و نش��اط بیش از پیش جامعه به ویژه در روزهایی که
مشکالت اقتصادی فشارهای زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است،
تالش دارد تا با اجرای برنامه های ش��اد و مفرحی ،روحیه ش��ادابی و
نش��اط را در جامعه زنده نگ��ه دارد .از ای��ن رو پ��س از بازبینی ها و
بررسیهای اولیه ،مجوز اجرای این گونه برنامه ها را صادر می کند .
رنجبر اظهار داش��ت :در تمام مراحل از آغاز صدور مجوز تا انتها،
این اداره کل به ویژه بخ��ش فرهنگی هنری و حراس��ت ،با دغدغه و
حساس��یت فراوان تالش دارند تا برنامه ها بدون هیچ گونه مش��کلی
برگزار شوند و مردم بتوانند از آن ها استفاده کنند .
وی ادامه داد :مدیریت حوزه فرهنگ و هنر استان ادب پرور فارس
نخواهد گذاش��ت تا برخی با سوءاس��تفاده از موقعیت ،برنامه ها را با
حاشیه سازی های غیرمرتبط و خارج از هنجارهای فرهنگی و هنری
جامعه ،به حاش��یه ببرند و ای��ن اداره کل در اجرای کنس��رت حمید

ویل اسمیت در نقش پدر سرنا ویلیامز

ویل اسمیت در نقش پدر ونوس و سرنا ویلیامز قهرمانان
تنیس جهان نقشآفرینی خواهد کرد.
در فیلم��ی با عن��وان «کین��گ ریچارد» ویل اس��میت
نقش ریچارد ویلیامز پدر س��رنا و ون��وس ویلیامز را برعهده
گرفت .این فیل��م بر مبنای فیلمنامهای ب��ه قلم زاک بایلین
ساخته میش��ود و تمرکز داس��تان بر ریچارد ویلیامز است
تا از س��ختیها ،ش��ک و تردیدها ،اختالفنظرها و گذشته
دردسرس��از خود او در مس��یر هدایت و آموزش دخترانش
بگوید .ای��ن دو قهرمان تنی��س جهان از وقتی چهار س��ال
داش��تند در رقابتهای کامپتون کالیفرنیا حضور داش��تند.
همه اینها در حالی اس��ت ک��ه پدر آنها س��ابقهای در زمینه
تنیس نداشت.
فیلمنامه بایلین از فیلمنامههایی بود که در لیست سیاه
 ۲۰۱۸جای داشت.
س��رنا (متولد  )۱۹۸۱که برنده  ۲۳گرند اس��لم شده ،از
مس��ابقات اوپن آمریکا در  ۱۹۹۹درخش��ش خود را شروع
کرده اس��ت .ونوس (متول��د  )۱۹۸۰هفت برد گرند اس��لم
انفرادی را در کارنامه دارد و درخش��ش خود را از ویمبلدون
 ۲۰۰۰شروع کرد.
خواه��ران ویلیامز در زندگی ورزش��ی پرافتخارش��ان تا
کنون  ۲۹بار با هم بازی کردهاند .سرنا در این بازیها  ۱۷بار
بر خواهرش پیروز ش��ده اما ونوس آخرین بازی دو خواهر را
به نفع خود پایان داد.
تر ِور وایت تهیه این فیلم را برعهده دارند .اسمیت
تیم و ُ
هم از تهیهکنندگان این فیلم خواهد بود.

شهره لرستانی:

جای من در تلویزیون نیست

شهره لرس��تانی از بازیگران صداوسیما کشورمان اظهار
داش��ت :تمام بچگی من با شعر و ش��اعری توأمان بود و در
دریایی از کتاب بودیم .هدیهای با ارزشتر از کتاب دریافت
نکرده و نداریم.
وی گفت ۳۱ :سال اس��ت که فعالیت هنری بیحاشیه
داش��تم ،اما به مدیران تلویزیون بگویید طی  ۵سال گذشته
ه��ر طرح��ی را ب��رای کارگردانی به ه��ر ش��بکهای بردم،
نپذیرفتن��د به خاط��ر اینکه اه��ل زیرمی��زی دادن نبودم.
من پای س��فره پ��درم بزرگ ش��دم و یک لر هس��تم .جای
من ب��ه عنوان کارگ��ردان و صاح��ب اندیش��ه در تلویزیون
نیس��ت ،فقط از من میخواهند ب��رای دیگران ب��ازی کنم
و ای��ن دردناک اس��ت .تم��ام دره��ا را زدم ،بس��ته بود جز
در خانه خدا.

لوک پری بازیگر تلویزیون درگذشت

حامی ،در سانس اول به محض مشاهده پخش یک تصویر نامتعارف،
سریعاً ضمن تذکر الزم از ادامه و تکرار آن جلوگیری کرد .
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ف��ارس بیان
داشت :لذا شایسته نیس��ت برخی با دیدن یک حاشیه ،که با واکنش
سریع و به موقع حراست این اداره کل ،از ادامه آن بدون ایجاد تشنج
و با آرامش تمام ،جلوگیری شده اس��ت ،با بزرگ نمایی آن ،موجبات
تکدر خاطر دیگران شوند .

رنجیر گفت :این اداره کل ضم��ن محکوم کردن این حرکت،
به مردم شریف و شهیدپرور ش��یراز و استان فارس ،این اطمینان
را می دهد که با پیگیری و بررس��ی های الزم ،با عوامل فنی ،اتاق
انفورماتیک و برگزار کننده ،برخورد قانونی انجام شده و تذکرات
الزم نیز به خوانن��ده و گروه اجرایی ابالغ گردیده اس��ت و مجوز
هیچ اجرایی برای این گروه تا اطالع ثانوی در استان فارس صادر
نخواهد شد.

حسن سیدزاده مطرح کرد:

اعتمادسازی بین هنرمندان و صندوق اعتباری هنر

س��یدزاده ،مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در
باره طرح تکریم هنرمندان گفت« :داش��تن نشان
درجه یک هنری شرایط حداقلی برای بهرهمندی از
طرح تکریم است».
در نشس��ت خبری اطالع رس��انی ک��ه درباره
عملکرد صن��دوق اعتباری هنر در طول یک س��ال
گذشته برگزار ش��د ،حسن س��یدزاده ،مدیرعامل
صندوق اعتباری هن��ر در رابطه با پنج بخش بیمه
تامین اجتماعی ،بیمه درمان تکمیلی ،طرح تکریم،
کمک مستمری و تسهیالت هرمندان توضیحاتی
را ارائه داد .س��یدزاده گفت« :این صندوق خدمات
خود را به اهالی فرهنگ ،هنر و رس��انه کش��ور ارائه
میدهد و در حال حاضر بیش از  ۸۴هزار عضو دارد
که از این میان بیش از  ۱۰هزار نفر در س��ال  ۹۷به
عضویت این صندوق درآمدهان��د ،با توجه به اوضاع
به وجود آمده در سال  ،۹۷نه تنها شاهد رکود نبودیم
بلکه امسال بهترین سال برای صندوق اعتباری هنر
بود و اگر بخواهم ی��ک کلید واژه را برای این س��ال
انتخاب کنیم ،آن اعتماد سازی است ،اگرچه که در
اکثرحوزههااعتمادسازیدشواراستاماماتوانستیم
بین خودمان وهنرمندان ارتباطبرقرارکنیم».
مدیرعام��ل صندوق اعتب��اری هن��ر در رابطه

»

با بیم��ه تامین اجتماع��ی هنرمندان در س��ال ۹۷
گفت« :امسال بیش از  ۵۵۰۰نفر از اهالی فرهنگ،
هنر و رسانه کش��ور از طریق صندوق اعتباری هنر
به س��ازمان تامین اجتماعی معرفی شدند .مبنای
پرداخ��ت حق بیم��ه ب��رای متقاضیان براس��اس
۱۸درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
در هر سال است و از این مقدار ۱۰ ،درصد از کمک
را  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداخت میکند.
س��هم پرداختی صن��دوق اعتباری هنر در س��ال
 ۹۷بابت حق بیمه س��االنه هنرمندان  ۳۵میلیارد
تومان بوده است و بیش از  ۴۲هزار نفر از هنرمندان،
نویسندگان و روزنامه نگاران سراسر کشور از سوی
صندوق اعتباری هنر به س��ازمان تامین اجتماعی
معرفی شدهاند و در اس��فند امسال نیز  ۲۰۲۵نفر از
اهالی فرهنگ ،هنر و رس��انه به جمع بیمهشدگان
صندوقاعتباریهنرپیوستند».
بیمهتکمیلی
وی به بیمه درمان تکمیلی هنرمندان اشاره کرد
و گفت« :در سال  ۹۷بیش از  ۲۲هزار نفر از خدمات
بیمه درم��ان تکمیلی صندوق بهرهمند ش��دند که
در قالب س��ه طرح (امید ،آرامش و رفاه) با تعهدات
کاملتر و ارتقای کیفیت نسبت به س��ال قبل ارائه

شده است .در طرح امید اعضای صندوق میتوانند
با پرداخت ماهانه تنها  ۵هزار تومان از امکاناتی چون
جبران هزینه عم��ل جراحی تخصص��ی و جبران
هزینههایزایمانبدونسقفبهرهببرند».
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه اضافه
کرد« :بیش از  ۶۰درصد سهم حق بیمه متقاضیان
بیمه تکمیل��ی به صورت یارانه مس��تقیم توس��ط
صندوق اعتباری هنر پرداخت میشود .همچنین تا
کنون به بیش از  ۳۵هزار و  ۵۰۶پرونده رس��یدگی
شده و طی ۳۵۰مرحله ،خس��ارت درمان به صورت
مستقیم به حساب بیمه شدگان واریز شده است».
س��یدزاده در باره طرح تکریم هنرمندان گفت:
«داشتن نشان درجه یک هنری ش��رایط حداقلی
برای بهرهمندی از طرح تکریم است».
وی در مورد کمکهای مستمری به هنرمندانی
که بنا بر دالیل��ی مانند کهولت س��ن ،عائلهمندی،
بیماری و از کارافتادگی که ق��ادر به تامین حداقل
معاش زندگی خویش نیستند ،گفت« :پس از احراز
صالحیت و تایید دبیر شورای ارزشیابی ،هنرمندان
کش��ور میتوانند کمکهای مس��تمری را دریافت
کنند .هم اکن��ون ماهیانه مبلغ  ۲۵۰ه��زار تومان
به  ۲۷۰۴نفر از مش��مولین کمک مستمری تعلق

میگیرد که این مبلغ پس از س��الها در سال  ۹۷از
 ۱۵۰هزار تومان به  ۲۵۰هزار تومان افزایش یافت».
وام قرضالحسنه
سیدزاده همچنین در باره س��ه نوع تسهیالت
قرضالحس��نه ض��روری ،تس��هیالت بالع��وض و
تس��هیالت کارآفرینی توضیح داد« :در تسهیالت
قرضالحس��نه ضروری ،تعداد  ۲۰۶۴نف��ر از اعضا
ب��رای دریاف��ت  ۱۲۲،۳۲۰میلیارد ری��ال به بانک
عامل معرفی شدند که در مقایسه با سال  ۹۶شاهد
رش��د  ۸۸درصدی در تخصیص منابع مالی بودیم،
در تس��هیالت بالعوض ،صندوق خود را موظف به
دستگیری از اعضایی که از لحاظ تمکن مالی ،آسیب
جدی دیدهاند میداند و در این تسهیالت رشد مالی
معادل  ۳۹درصد ب��ود ،در تس��هیالت کارآفرینی
تالش ما در راستای حمایت و رونق بخشی به اقتصاد
فرهنگ ،هنر ،توس��عه و تقویت کس��ب و کارهای
مرتبط اس��ت ،در صندوق اعتباری هنر با همراهی
معاونت س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و سایر معاونتها
موفق به پرداخ��ت بی��ش از  ۷۶،۱۵۰میلیارد ریال
تس��هیالت به  ۴۰پروژه ش��دهایم که در این زمینه
رشد مالی ما به میزان  ۵۶۲درصد است».

لوک پری ک��ه برای بازی در س��ریالهایی چون «بورلی
هیلز  »۹۰۲۱۰و «ریوردِیل» ش��ناخته ش��ده ب��ود در ۵۲
سالگی درگذشت.
لوک پری که برای ب��ازی در «بورلی هیل��ز  »۹۰۲۱۰و
«ریور دیل» شناخته شده بود ،صبح دوشنبه درگذشت .وی
که چهارشنبه هفته پیش دچار سکته ش��ده بود ،دیروز در
حالی که بس��تگانش در کنارش بودند ،در  ۵۲سالگی فوت
شد.
وی در اوهای��و متول��د ش��ده بود و پ��س از ط��ی دوره
دبیرس��تان ب��رای بازیگ��ری ب��ه لسآنجلس نق��ل مکان
کرده بود.
بازی او در تلویزیون از وقتی  ۱۶س��ال داش��ت ش��روع
ش��د و کارش را با س��ریالهای تلویزیونی چون «دوس��ت
داش��تنی» آغاز ک��رد .او صداپیش��گی در انیمیش��نهایی
چون «هالک ش��گفتانگیز» را انجام داد و از س��ال ۱۹۹۰
بهعنوان نامی ش��ناخته ش��ده با بازی در درام «بورلی هیلز
 »۹۰۲۱۰مطرح ش��د و تا س��ال  ۲۰۰۰در همین س��ریال
نقشآفرینی کرد.

محمدجعفر مصفا درگذشت

محمدجعفر مصفا ،مولویش��ناس و چهره پیشکس��وت
ادبی در  ۸۵سالگی درگذشت.
نسرین رضویپناه ،ناشر کتابهای مصفا با تأیید این خبر
گفت :محمدجعفر مصفا ظهر دوشنبه(۱۳اسفندماه )۹۷در
خانهاش درگذشت.
او اف��زود :مراس��م خاکس��پاری مصفا روز چهارش��نبه
۱۵اسفندماه  ۹۷برگزار خواهد ش��د .این در حالی است که
مجوز خاکسپاری او امروز از بهشت زهرا گرفته شده است.
به گفته این ناش��ر ،این نویس��نده پیش از ای��ن تنها در
سال ۸۳جراحی قلب باز داش��ته و مبتال به بیماری دیگری
نبوده است.
محمدجعفر مصفا نویس��نده ،مترجم و مولویش��ناس
متولد  ۱۳۱۲در ش��هر خمین اس��ت که کتابها و مقاالت
زیادی در رابطه با خودشناسی و انسانشناسی نوشته است.
همچنی��ن از جمل��ه آث��ار او میت��وان ب��ه کتابهای
تفکر زائد ،آگاهی ،نام��های به ندیدهام ،با پی��ر بلخ و غیره و
همچنی��ن از جمل��ه ترجمهه��ای او به حضور در هس��تی،
نگاه در س��کوت ،ش��رح زندگی ،تضادهای درونی ما و غیره
اشاره کرد.

دبیر صفحه :
امیر حسین مصلی

CultureAndArt@Roozannews.ir

»

