
به اعتقاد برخی از کارشناسان افزایش حجم تبلیغات و 
برنامه های اسپانسر محور در تلویزیون بر فرهنگ عمومی 
ایجاد  جامعه  در  را  مخربی  اثر  می تواند  و  داشته  تاثیر 
کند؛ این در حالی است که برخی هم معتقدند تبلیغات 
باعث درآمدزایی می شود و کیفیت تولیدات تلویزیونی 
بودجه سازمان  اینکه  به  باتوجه  اما  افزایش می دهد.  را 
صداوسیما در سال ۹۸ افزایش یافته، از مسؤوالن انتظار 
برنامه های  و  تبلیغات  کاهش  برای  راه حلی  که  می رود 

اسپانسر محور پیدا کنند.
و  هزار  یک  سال ۹۸، حدود  در  سازمان صداوسیما  بودجه 
۸۴۰ میلیارد تومان اعالم شده که از افزایش حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومانی نسبت به سال قبل حکایت دارد؛ بر این اساس شاید این 
انتظار که صداوسیما حجم آگهی های بازرگانی  و تعداد برنامه های 
اسپانسرمحور بخصوص برنامه های کنکور که صدای خیلی ها را 

درآورده کاهش دهد، چندان هم بی جا نباشد.
خبرنگار ایسنا در گفت وگو با تعدادی از منتقدان و برنامه سازان، 
وضعیت تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر مخاطب را جویا شده 

است.
تبلیغات تلویزیون بر فرهنگ عمومی اثر می گذارد

رضا درستکار، منتقد سینما و تلویزیون با بیان اینکه محتوای 
نیستند،  ما  زندگی  حقیقت  اساس  بر  بازرگانی  پیام های  این 
می گوید: این آگهی ها زندگی ما را فراتر از آن چیزی که هست 
نشان می دهند و قرابت با واقعیت جامعه متوسط یا متوسط به 
پایین ندارند و بیشتر نمایانگر طبقه مرفه جامعه هستند؛ البته 
باید گفت که ذات تبلیغات بزرگنمایی است و به هر حال تبلیغاتی 
موثر است که رگ خواب تماشاگر را پیدا کند که ممکن است در 
محتوای این آگهی ها باشد. مجموعه این موارد باعث ذائقه سازی، 
فرهنگ سازی و انتظار آفرینی می شود. شاید تبلیغات بر روی 

تقاضا برای مصرف زیاد هم دامن می زند.
درستکار معتقد است که اگر تبلیغات تلویزیون درست مدیریت 
نشود ممکن است روی جریان فرهنگ عمومی کشور اثر بگذارد 
و می گوید باید صداوسیما به سمت چابک سازی برود؛ به دلیل 
اینکه برنامه های سازمان به روز نیست و با وضعیت جامعه مطابقت 

ندارد .
حسین فردرو، برنامه ساز قدیمی تلویزیون هم می گوید:  برای 
هر ثانیه تبلیغ مبالغ  گرانی در همه جای دنیا پرداخت می شود 
و وقتی زمان آگهی باال باشد به حد رپورتاژ آگهی می رسیم؛ 
متاسفانه این اتفاق چند معنا دارد؛ ابتدا اینکه بیننده کم شده 
و قیمت آگهی کاهش یافته که برای آگهی دهنده صرف می کند. 
همچنین پخش آگهی ها هدف و جهتی برای تماشاگر ندارد. برای 
صداوسیما نیز اهمیتی ندارد که مخاطبان خود را از دست بدهد و 

برنامه ریزی برای کار خود ندارد.
از کاهش آگهی های بازرگانی خوشحال نشوید!

شاهین امین، منتقد سینما و تلویزیون هم در این راستا بیان 
می کند که تبلیغات تلویزیون زیاد نیست و به دلیل وضعیت بد 

اقتصادی نسبت به قبل کمتر شده است.
همچنین او معتقد است که در حال حاضر تبلیغاتی از تلویزیون 
پخش می شود که مناسب شبکه های ملی نیست. این تبلیغات 
نشان می دهد که تلویزیون به دلیل مشکالت مالی، تعرفه های 

خود را پایین آورده است. 
این منتقد با بیان اینکه آگهی برای هر رسانه ای الزم است و 
اگر نباشد چرخ آن رسانه نمی چرخد، تصریح می کند: ما نباید از 
کمبود آگهی ها خوشحال شویم به دلیل اینکه شرایط اقتصادی بد 

است و باعث می شود رسانه ای مانند صدا و سیما در امور تولیدات 
و هزینه گرفتاری پیدا کند چون سازمان سنگینی است، درآمد 
آن کاهش می یابد و تولیدات ضعیف تر از  حال حاضر خواهد شد.
اندازه سازمان  امین می گوید که هیچ شبکه ای در دنیا به 
صداوسیما نیروی حقوق بگیر ندارند. همچنین بسیاری از نیروهای 
کارمند صداوسیما که حقوق بگیر هستند، نیروی اداری اند و نه 
نیروی تولیدی. این نسبت وحشتناک است و در رسانه یک آفت 
محسوب می شود. بودجه های صدا وسیما را بیشتر هزینه های 
جاری آن می بلعد تا تولیدی؛ البته در کنار این مسائل هزینه تولید 
هم در صداوسیما به نسبت خروجی آن باالست که خود سازمان 

باید دلیل آن را پیدا کند.
هزینه صداوسیما صرف دستمزد نیروی انسانی اداری می شود

امیرحسین آذر، تهیه کننده تلویزیون هم معتقد است که این 
مساله که آگهی بازرگانی نباشد یا کمتر باشد در این بازه زمانی و 

وضعیت اقتصادی، خوب نیست.
او نیز تاکید می کند که بیشترین هزینه صداوسیما صرف حقوق 
و دستمزد نیروی انسانی اداری می شود؛ در حالی که صداوسیما 
سازمانی فرهنگی و هنری و هدف آن، تولید برنامه و محتوا برای 

مخاطبان است. 
این برنامه ساز می گوید که  نیروی انسانی به خصوص در قسمت 
اداری صداوسیما را باید با آموزش کوتاه مدت تخصصی تر کنند. 

اسپانسرها انگار کل برنامه را خریده اند
محمود سالمیان، برنامه ساز کودک و نوجوان معتقد است که 
بیشترین آسیب تبلیغات تلویزیون بر روی مخاطب کودک است 
و اثرات آن می تواند مخرب باشد. همچنین شبکه ای که برای 
کودکان است یا باکس برنامه کودک دارد باید پخش پیام های 

بازرگانی و اسپانسر گرفتن را به صفر برساند.
این تهیه کننده برنامه های کودک و نوجوان  در ادامه با انتقاد از 

اسپانسر برنامه های تلویزیونی می گوید: اگر اسپانسر پول تبلیغ یک 
محصول را در یک برنامه تلویزیونی بدهد انگار کل برنامه را خریده 
و همه کار انجام می دهد. در واقع اسپانسر برای تبلیغات محصول 
خود از همه اجزای برنامه استفاده می کند و حتی به دلیل استفاده 
از کاراکتر عروسکی محبوب برنامه، از کودک سوء استفاده خواهد 
شد. زیرا به مخاطب خود می گوید که یک محصول خاص را بخرد 

و به شماره که در اختیار قرار می دهد، زنگ بزند.
سالمیان  راه حل این مساله را دست ریاست سازمان صداوسیما 
می داند و معتقد است که صداوسیما باید برنامه مالی داشته باشد 
زیرا یکی از مهمترین سازمان هایی است که بودجه را می بلعد. او 
یکی از راه های کاهش تبلیغات را کوچک شدن سازمان و مدیریت 

مالی می داند.
تجارت در صداوسیما، فرهنگ و هنر را به دست 

فراموشی می سپارد
جبار آذین، منتقد سینما و تلویزیون درباره افزایش تبلیغات 
تلویزیونی و برنامه های اسپانسرمحور بر این باور است که با ورود 
پول و تجارت به صداوسیما، فرهنگ و هنر در این رسانه رو به 

فراموشی رفته است.
او با بیان اینکه »به دلیل ضعف مالی و نبود حرفه ای ها، اسپانسرها 
یکه تاز تلویزیون شده اند«، ادامه می دهد: حضور اسپانسرها و نوع 
برنامه سازی ها و سیاست گذاری های کلی صداوسیما سبب شده 
که دیگر این رسانه برای ادامه حیات و تامین منابع مادی خود 
به تکیه های ملی و دولتی بسنده نکند. در واقع می توان گفت که 
پول و تجارت جایگزین فرهنگ، باورها و ارزش ها شده و به همین 
خاطر هم تلویزیون امروز ایران به تلویزیونی انحصاری و اسپانسری 

تبدیل شده است.
همچنین آذین معتقد است که افزایش تبلیغات تبعات زیادی 
در تلویزیون به دنبال داشته است که می توان به کاهش سطح 

کیفی برنامه ها و آثار نمایشی، افزایش چالش های مدیران این 
سازمان و کاهش ارتباط سالم مخاطب با برنامه های تلویزیونی 

اشاره کرد.
آنتن فروشی زیبنده رسانه ملی نیست

در همین راستا، محمدرضا خوشرو ـ پژوهشگر و کارشناس 
سرمایه  صاحبان  از  نباید  رسانه ها  اینکه  بر  تاکید  با  ـ  رسانه 
متاثر شوند، می گوید: آنتن فروشی اصال زیبنده رسانه حاکمیتی 
رسانه ها  تاثیرپذیری  کلی  طور  به  نیست.  اسالمی  جمهوری 
از قدیم در  اتفاق بسیار ناگواری است که  از صاحبان سرمایه 
دنیا مطرح بوده و همچنان نیز ادامه دارد و امروز هم در رسانه 

حکومتی کشورمان شاهد آن هستیم.
این پژوهشگر رسانه ادامه می دهد: آنتن تلویزیون تنها منحصر 
به افراد متمول نیست و این برنامه ها در سراسرکشور و در تمام 
روستاها قابل رویت است. در این شرایط برخی برنامه های تلویزیون 
مباحث آموزشی را ناقص مطرح می کنند و دانش آموزان را برای 
تکمیل اطالعات بیشتر به کتاب های آموزشی حامی برنامه ارجاع 

می دهند و که برخی از اقشار جامعه امکان خرید آنها را ندارند.
خوشرو با بیان اینکه »این رویکرد رسانه ملی ترویج بی عدالتی 
است«، می گوید: بنابراین رقابت ناعادالنه ای میان مخاطبان این 
برنامه ها و دانش آموزانی که برای کنکور درس می خوانند، ایجاد 
می شود. هر چند که اخیرا  برخی مراجع در این زمینه به سازمان 
صداوسیما تذکر داده اند و معاون سیما نیز دستور داد که این جور 

تبلیغات باید به ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
امیر قمیشی، تهیه کننده تلویزیون هم معتقد است که برخی از 
برنامه های فرهنگی و هنری امکان و ظرفیت مشارکت با اسپانسر 
را ندارند و در عین حال برخی از برنامه ها این ظرفیت را دارند. 
بنابراین باید متناسب با محتوای برنامه ها با اسپانسرها مشارکت 

کرد.

6فرهنگی

 نخستین نشان اکبر رادی به هادی مرزبان اهدا شد

نخستین نشان جشنواره تئاتر اکبر رادی به مناسبت 35 سال پایمردی به 
هادی مرزبان اهدا شد.

به گزارش شنبه شب خبرنگارفرهنگی ایرنا، آیین اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر 
اکبر رادی با حضور محمود عزیزی، قاسم زارع، مسعود دلخواه و هنرمندان دیگر 
در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد که نخستین نشان ویژه اکبر رادی در اولین دوره 
برگزاری این جشنواره برای 3۵ سال همراهی و استمرار در اجرای آثار اکبر رادی در 
دستان هادی مرزبان قرار گرفت این نشان توسط حمیده بانو عنقا رییس بنیاد رادی 

و همسر وی به مرزبان داده شد.
دراین آیین دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با بیان اینکه اینجا آمده ایم 
در مهمانی باشکوه بزرگ مرد نمایشنامه نویسی ایران که این جشنواره به نام وی 
مزین شده است حضور یابیم تصریح کرد: با همکاری هنرمندان و همراهی جامعه 
رسانه به عنوان پشتیبان معنوی توانستیم رخدادی تاریخ ساز و با شکوه را رقم بزنیم.
بهزاد صدیقی اظهار امیدواری کرد: مسئوالن سازمان های مردم نهاد و سازمان 
هایی که بر اساس اساسنامه خود فعالیت های خود را در حیطه فرهنگ انجام می 
دهند، فعالیت های فرهنگی و هنری مهم و بزرگ را برای به وجود آمدن افرادی به 

وجود آورنده بهرام بیضایی و اکبر رادی باشد پیش ببرند.
صدیقی ضمن تقدیر از محمود دولت آبادی که باعث دلگرمی و افتخار و اعتبار 
جشنواره شدند خاطر نشان کرد: از تمامی کسانی که یار و همراه ما بدون هیچ 
پشتوانه مالی و مادی شدند نیز تشکر می کنیم و امید داریم این جشنواره در آینده 
نه چندان دور رخدادی بزرگ برای ایران و جهان باشد و بتواند همه هنرمندان را 
حمایت کنیم و عرصه را برای فعالیت نسل جدید و به ویژه نمایشنامه نویسان باز 

کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: نشان اکبر رادی در دست بزرگ مردان نمایشنامه نویس 

امروز و فردا قرار بگیرد.
دبیر نخستین جشنواره تئاتر از رونمایی »وبگاه تئاتر رادی« در آینده نزدیک 

خبرداد.
دبیر افتخاری نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی نیز با بیان اینکه جوانان کشور ما 
خواسته و می خواهند که زندگی از تپش نایستد و به همین دلیل راه های را پیدا 

کرده اند که آن را ممکن می کند.
محمود دولت آبادی افزود: خسته نباشید می گویم به جوانان که در همین مکان 
با میل به فرهیختگی ذهن پیرامون حمیده بانو عنقا همسر اکبر رادی گرد آمده اند 

تا این مرد آرام و خاموش را پاس بدارند.
وی افزود: بر اساس شناختی که من از رادی دارم تصور نمی کنم اگر زنده بود در 
چنین فضایی با رغبت حضور پیدا می کرد زیرا وی بی اهمیت به حواشی کار خود را 
پیش می برد اما مردمان امروز این حق را دارند که اکبر رادی را پاس بدارند همانطور 

که حق دارند تا همه افراد مجاز و غیر مجاز را ارج بنهند.
نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر نیز پیش از اجرای نمایشنامه خوانی مسافران 
پشت تریبون قرار گرفت و گفت: برای مدیران فرهنگی تاسف می خورم که سالن 
های نمایشی را خالی نگه داشته اند و تماشاگران ما امروز در این آیین باید سر پا 

بایستند.
محمد رحمانیان با بیان اینکه من برای دومین بار نمایشی رو اجرا کردم که با 
مشکل مواجه شده است خاطر نشان کرد: ما مراسم ویژه ای را برنامه ریزی کرده 
بودیم که در شان بزرگان باشد اما این به دالیلی امکان از دست ما گرفته شد و 
شرایط به گونه ای پیش رفت که من قصد داشتم تا اجرا را تعطیل کنم اما شما بر 

من ببخشید که با این امکانات این نمایشنامه خوانی اجرا می شود.
هادی مرزبان نیز در این آیین به ذکر خاطراتی از نخستین برخورد با اکبر رادی 

پرداخت.
 اهدای جوایز مقاالت

در این بخش هیات داوران هیچ مقاله ای را شایسته جایزه ندانسته و تنها از دو 
مقاله به نویسندگی بهروز قیاسی و محسن صادقی اصفهانی تقدیر کرد.

 جوایز نمایشنامه خوانی
لوح سپاس سینوره کفاش طلب برای نمایشنامه خوانی پایین گذر سقاخانه

جایزه ویژه به گروه نمایشنامه خوانی کاکتوس تعلق گرفت
لوح سپاس بهترین نقش خوان زن به یگانه رجبی برای نمایشنامه خوانی پایین 

گذر سقاخانه و پریا طاهری برای نمایشنامه خوانی ارثیه ایرانی تعلق گرفت.
برگزیده این بخش نیز معصوم احمد زاده برای نقش خوان ارثیه ایرانی معرفی شد.
لوح سپاس بهترین نقش خوان مرد به سیامک زین الدینی برای نمایشنامه خوانی 
پایین گذر سقاخانه اهدا شد و کریم بیانی برای نمایشنامه خوانی ارثیه ایرانی جایزه 

هیات داوران را دریافت کرد.
لوح سپاس بهترین کارگردانی به فرزاد آیتی برای نمایشنامه خوانی پایین گذر 

سقاخانه برگزیده این بخش شناخته شد.
ارثیه ایرانی اثر برگزیده بخش نمایشنامه خوانی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی 

به کارگردانی پریا طاهری شناخته شد.
 نمایشنامه نویسی

هیچ اثری را برای تقدیر، برگزیده و نامزدی ندارد و تنها از هفت اثر نام می برد.
نمایشنامه هایی به نویسندگی ارژنگ طالبی نژاد، شهرام احمد زاده شیرین بدرلو 

اصغر نوری محسن عظیمی امیرحسن طاهری محمد رضا رادمند
برگزیده بخش موسیقی چهلمین امید یا بیست و هشتمین زن به احمد رضا 

رجبی اهدا شد
طراحی صحنه هیات داوران هیچ برگزیده و انتخابی ندارد

لوح سپاس بخش بازیگری به سهیل بابایی برای نمایش چهلمین امید یا بیست 
و هشتمین زن و برگزیده بازیگری به سیمین بهفر برای نمایش ناگهان عباس تعلق 

گرفت
جایزه بهترین نویسندگی به پویا شهرابی به ناگهان عباس اهدا شد

بهترین کارگردانی و برگزیده بخش مونولوگ به همزه زارعی برای نمایش ناگهان 
عباس اهدا شد و این نمایش به اداره کل هنرهای نمایشی برای اجرای عمومی 

معرفی می شود.
 برخی حاشیه های جشنواره

اختتامیه جشنواره تئاتر اکبر رادی در اوج آشفتگی برگزار شد.
این آیین که قرار بود در ساعت 1۹ برگزار شود پس از یک ساعت تاخیر آغاز شد 
و تعداد زیاد حاضرین و کوچک بودن سالن باعث شد تا کسانی که به این جشنواره 
دعوت شده باشند در دو سوی سالن سر پا بایستند و حتی در زمان سخنرانی حمیده 

بانو عنقا نور کافی برای خواندن متن سخنرانی وجود نداشت.
نیز  ارشاد اسالمی  و  وزارت فرهنگ  نمایشی  شهرام کرمی مدیرکل هنرهای 

لحظاتی پیش به جمع مهمانان و حاضران این مراسم پیوست.

اخبار
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 انتخابات اتحادیه ناشران تهران در بهمن ماه برگزار می شود
مدیر اجرایی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از برگزاری چهاردهمین انتخابات این اتحادیه در تاریخ هفتم بهمن ماه خبر داد.  »جواد رسولی« روز یکشنبه با اعالم این مطلب به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
ابالغیه برگزاری چهاردهمین انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را 12 دی ماه در اختیار ما گذاشت و ما نیز از روش های تعریف شده آن را منتشر کردیم. وی ادامه داد: اطالع رسانی درباره این انتخابات از طریق پیامک، سایت رسمی 

اتحادیه، ارسال پستی فراخوان و نیز اطالعیه در روزنامه های رسمی کشور انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد

آسیب شناسی پخش بی رویه تبلیغات تلویزیونی در یک گزارش

۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اضافه برای کاهش تبلیغات کافی نیست؟

یک مدرس دانشگاه عنوان کرد

جو مسموم کنکور و نابودی لذت ادبیات
زرین تاج واردی می گوید: جو مسموم کنکور در مدرسه ها لذت ادبیات را از 

بچه ها گرفته است.
این مدرس دانشگاه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در 
مدارس جو مسمومی به خاطر کنکور برای همه درس ها و خصوصا برای درس هایی 
مثل ادبیات به وجود آمده است. بچه ها اصال ادبیات نمی خوانند و از آن لذتی نمی برند 
و فقط به دنبال تست زدن هستند. لذت این درس ها از بچه ها گرفته شده است. حاال 
در دانشگاه، ما می خواهیم به بچه ها بگوییم ادبیات فقط نکاتی نیست که بتوانند با آن 
چند تست بزنند و می توانند از منظر اندیشه به آن نگاه کنند. البته که همیشه افراد 
عالقه مند به ادبیات در کالس ها بوده اند و حتی بعضا به ادبیات تغییر رشته داده اند اما 
این ها موارد نادری هستند که از قبل زمینه داشته اند. ما اگر بتوانیم به بچه ها یاد بدهیم 

که یک نامه اداری بتوانند بنویسند کلی هنر کرده ایم.
او درباره میزان امیدواری اش به دانشجویانی که در کالس هایش هستند برای این که 
دنبال کنندگان ادبیات یا نویسنده و پژوهشگر ادبی بشوند، گفت: ممکن است احتمال 
این اتفاق، ۲۵ صدم درصد باشد. هدف فارسی عمومی این است که آخرین حلقه 
اتصال یک دانشجو با زبان مادری اش باشد تا او مجددا یک سری متون را ببیند و با 
ادبیات معاصر هم آشنا شود. بنابراین خروجی این درس نمی تواند دانشجویانی که 
پژوهشگر ادبی یا نویسنده بشوند، باشد. ما اصال چیزی فراتر از ادبیات دبیرستان 
نمی توانیم به بچه ها بگوییم. فقط مقداری ادبیات را دانشگاهی می کنیم و از منظر 

اندیشه یک بار دیگر آثار کهن را به بچه ها می گوییم.
واردی با بیان این که عالقه دانشجویان به درس ادبیات نسبتا خوب است، اظهار کرد: 

در درس های عمومی برای ایجاد عالقه مندی نسبت به درس، خود استاد خیلی مهم 
است. البته بعضی ها معتقدند که متن درسی حرف اول را می زند اما به نظر من استاد 
خیلی مهم است و می تواند از یک متن بد، کالس خیلی خوبی بسازد. بنابراین خود 
استاد، تفکرات  و شخصیت او و این که بتواند برای دانشجوی غیرادبیات نکات جذابی 

بگوید اهمیت دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز درباره کتاب های درسی ادبیات و اثرات یکسان 
نبودن آن در دانشگاه ها، گفت: در همه دانشگاه ها، در هفت، هشت سال اخیر می توان 
گفت که به طور متوسط 1۴ کتاب فارسی عمومی وجود داشته و تدریس شده است 
که همه این ها جنگی از متون ادبی و بستر خوبی برای تدریس هستند و هیچ نیازی 
نیست متنی که تدریس می شود همه جا یکسان باشد. گاهی خوب است توفیق یک 
متن را در جاهای مختلف ببینیم و بهتر است که یکسان نباشد و خود دانشگاه ها قدرت 
تصمیم گیری داشته باشند. اگر یک دانشگاه تشخیص بدهد یک متن یا یک کتاب قرار 
است تدریس بشود، هیچ اشکالی ندارد و هیچ لزومی ندارد که همه جای کشور یک 

کتاب یکسان تدریس شود.
واردی ادامه داد: االن ما در این جا »سخن شیرین فارسی« را تدریس می کنیم که 
کار همکاران خودمان است، اما در دانشگاه های تهران تدریس نمی شود. این تنوع و 
امکان انتخاب باعث می شود که مجموعه های متعددی ایجاد شود تا ما هم بتوانیم 
بین این ها انتخاب کنیم و سبب می شود که مجموعه یک دانشگاه ترغیب شوند و 
مجموعه ای برای دانشجویان خودشان به وجود بیاورند. درباره دروس متنی نه اما در 
دروسی که مبانی نظری دارد باید بگذارند خود استاد تصمیم بگیرد که چه متنی را به 

دانشجویانش تدریس کند و نمی توان یک نسخه یکسان برای همه پیچید.
این مدرس دانشگاه در پایان گفت: من در سایر متون درسی هم این نظر را دارم. 
دروسی که همانند »کلیله و دمنه« متن است که هیچ، اما دروسی که مبانی نظری 
دارد باید بگذارند خود استاد تصمیم بگیرد که چه متنی را به دانشجویانش تدریس 

کند و نمی توان یک نسخه یکسان برای همه پیچید.

میراث  سازمان  سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  معاون   
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: موضوع تبدیل 
از  صنایع دستی  گذر  به  )ویال(  نجات الهی  استاد  خیابان 
مجموعه مذاکرات ما با رئیس و اعضای شورای شهر تهران 

است که مراحل نهایی را می گذراند.
پویا محمودیان روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا افزود: با توجه به اینکه فروشگاه های صنایع دستی از گذشته 
در خیابان استاد نجات الهی قرار داشت و اکنون نیز ۵۰ فروشگاه 
صنایع دستی در اینجا فعالیت می کنند، این خیابان برای بسیاری 
از کشور، جنبه  ایرانیان خارج  و همچنین  پایتخت  از ساکنان 

نوستالژیک دارد و به همین دلیل باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اهمیت صنایع دستی و مجموعه طرح  افزود:  وی 

حمایت ترویجی از هنرمندان این عرصه، تصمیم گرفتیم برای 
پررنگ کردن نقش هر چه بیشتر خیابان استاد نجات الهی و جایگاه 

آن در مباحث شهری، نام »گذر صنایع دستی« را به خیابان استاد 
نجات الهی اضافه کنیم.

در  داد:  ادامه  فرهنگی  میراث  سازمان  صنایع دستی  معاون 
مذاکره با شهردار منطقه 6 تهران، در خصوص موضوعات مرتبط با 
صنایع دستی در این نقطه از پایتخت گفت وگو شده است که از آن 
جمله می توان به کمک برای خرید و تملک خانه هایی متعلق به 
دوره پهلوی اول و دوم در محدوده خیابان استاد نجات الهی توسط 
شهرداری و سرمایه گذاران و در اختیار گذاشتن آنها به هنرمندان 

صنایع دستی استان ها اشاره کرد.
وی با توضیح اینکه قرار است در این خانه های تاریخی متعلق 
به دوره پهلوی اول و دوم، هفته های صنایع دستی استان ها برگزار 
شود، گفت: بنا داریم برخی رویدادهای هنری نیز در خیابان استاد 

نجات الهی داشته باشیم و خود شهرداری بحث سنگفرش کردن 
خیابان را مطرح کرده و برنامه های بسیار دیگری وجود دارد که 

سرفصل آن از نامگذاری گذر صنایع دستی آغاز می شود.
محمودیان ابراز امیدواری کرد این طرح هر چه زودتر نهایی 
شود، اکنون بررسی های مختلفی روی این طرح در حال انجام و 
نقطه نظرات کارشناسی در حال بررسی است که در نهایت نتیجه 

بررسی ها به طور مشخص اعالم خواهد شد.
وی هدف از تبدیل خیابان استاد نجات الهی به گذر صنایع دستی 
را ارتقای جایگاه تجاری و همچنین پررنگ تر شدن نقش این 
خیابان در حوزه صنایع دستی برشمرد و اضافه کرد: باید به این 
خیابان از لحاظ صنایع دستی اهمیت بیشتری داده شود تا توجه 

شهروندان پایتخت را به خود جلب کند.

 معاون صنایع دستی:

تبدیل خیابان ویال به گذر صنایع دستی در مرحله نهایی است


