
سین سریال امسال با چهار مجموعه جدید تلویزیونی از 
شبکه های یک، دو، سه و پنج بر سفره هفت سین ایرانیان 

می نشیند.
ایرنا، تلویزیون در  به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی 
اصلی ترین و مهم ترین زمان پخش؛ یعنی نوروز هر ساله بهترین 

سریال ها را روی آنتن می برد.
سیما برای نوروز سال 98 نیز چهار سریال جدید را روی آنتن 
شبکه های یک، دو، سه و پنج سیما خواهد برد و دو سریال »در 
چشم باد« و »پایتخت 5« را مجددا از شبکه چهار و افق پخش 

خواهد کرد.
 شبکه یک »نون. خ«

سریال »نون. خ« به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی 
مهدی فرجی است، تصویربرداری این پروژه از اواخر پائیز سال 
جاری آغاز شد و این روزها نیز گروه در لوکیشن سعادت آباد 
مشغول فیلمبرداری هستند تا این مجموعه تلویزیونی را برای 

پخش در ایام نوروز 98 از شبکه یک سیما آماده کنند.
سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، علی 
سیروس  دوست،  نظام  نعیمه  عبدالهی،  حاج  هومن  صادقی، 
میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی، نسرین مرادی، هدیه بازوند، 
ندا قاسمی، صبا ایزدپناه، شیدا یوسفی، وحید قاضی زاهد از جمله 

بازیگران این سریال نوروزی هستند.
»امیر وفایی« نون. خ را در 16 قسمت 50 دقیقه ای نوشته است، 

این سریال از شامگاه29 اسفند ساعت 22 به روی آنتن می رود.
 شبکه دو »بر سر دو راهی«

و  تهیه کنندگی  به  دوراهی«  سر  »بر  تلویزیونی  مجموعه 
نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی برای پخش در 

نوروز 98 از شبکه دو سیما تولید می شود.
حمید گودرزی، مهرآوه شریفی نیا، میترا حجار، عنایت بخشی، 
بهنوش بختیاری، افسانه چهره آزاد، بهرنگ علوی، مجید مشیری، 
شهین تسلیمی، اسماعیل پوررضا، اکبر رحمتی، یلدا قشقایی، 
شیرین آقاکاشی، داود بنی اسد، محمد شهرابی و مجید علیزاده در 
آن ایفای نقش کرده اند. سریال شبکه دو از شامگاه یکم فروردین 

ساعت 21 روی آنتن خواهد رفت.
 شبکه سه »زوج یا فرد«

و  نجف زاده  علیرضا  کارگردانی  به  فرد«  یا  »زوج  سریال 
تهیه کنندگی مهران مهام برای شبکه سه ویژه نوروز ساخته شده 

است.
فیلمنامه این سریال به صورت همزمان توسط »امیرعباس پیام« 
و »مهدی روشن روان« نوشته شده است. لوکیشن های اصلی این 
سریال در شمال شرق تهران در منطقه بلوار ارتش و شهرک ابوذر 

قرار دارد.
یوسف  غفوریان،  مهران  گلچین،  مرجانه  هاشمی،  هدایت 
آتیه  ناصری،  مهشید  خلیق،  شیدا  مسلمی،  ناهید  تیموری، 
جاوید، دلسا ملکی، مهران رجبی، کریم قربانی از جمله بازیگران 
این مجموعه تلویزیونی هستند. شبکه سه از روز دوم فروردین 

سریالش را ساعت 20 پخش خواهد کرد.

 شبکه چهار »در چشم باد«
مجموعه »در چشم باد« به تهیه کنندگی مسعود جعفری جوزانی 
و عباس اکبری از اول فروردین هر روز ساعت 18 پخش می شود. 
سریال تاریخی »در چشم باد«، وقایع سیاسی و اجتماعی سه دوره 
از تاریخ در سال های 1300، 1320 و 1360 را بررسی می کند که 
دوره اول پایان دوره قاجار و دوره پهلوی، دوره دوم جنگ جهانی 
دوم و دوره سوم یک دوره زمانی خاص در بعد از انقالب اسالمی 

ایران را که دوره فتح خرمشهر است، در بر می گیرد.
در این سریال بازیگرانی؛ چون پارسا پیروزفر، اکبر عبدی، کامبیز 
دیرباز، سعید نیک پور، سحر جعفری جوزانی، فریبا متخصص، 
فخرالدین  جم،  شفیعی  رضا  صفرآوه،  ستاره  اسکندری،  الله 
صدیق شریف، جهانگیر الماسی، محمود پاک نیت، مصطفی زمانی، 

محمدرضا هدایتی، هومن سیدی ایفای نقش کرده اند.
»در چشم باد« قصه زندگی خانواده  ای است که رویدادها و 

لحظات تلخ و شیرین زندگی  شان از دوره قیام میرزا کوچک 
جنگلی تا آزادسازی خرمشهر در آن به تصویر کشیده می شود.

 شبکه پنج سیما »شش قهرمان و نصفی«
سریال »شش قهرمان و نصفی« با موضوع حمایت از کاالی 
ایرانی در ایام نوروز از شبکه پنج روی آنتن می رود. این سریال به 
کارگردانی حسین قناعت در ژانر طنز خانوادگی به موضوع حمایت 

از تولید ملی و کاالی ایرانی می پردازد.
»شش قهرمان و نصفی« با حمایت سیما فیلم تولید شده و 
اولین و مهمترین هدف این سریال، تشویق تمامی هم وطنان 
برای خرید کاالی ایرانی و حمایت از تولید ملی با زبان طنز است.

اکبر عبدی، شهرام قائدی، بیژن بنفشه خواه، بهاره رهنما، ارژنگ 
امیرفضلی، رؤیا میر علمی، نادر سلیمانی، رامین ناصر نصیر، امیر 
غفارمنش، حامد هایدی، حسین رفیعی، ساناز سماواتی، عباس 
نفیسه  زارع،  آهنگی، مرتضی  محبوب، علیرضا درویش، حامد 

روشن، نادیا فرحی و علی عبدالشاهی نیز از جمله بازیگران این 
مجموعه طنز هستند. شبکه پنج سریالش را از روز اول فروردین 

ماه به روی آنتن خواهد برد.
 شبکه افق »پایتخت 5«

به کارگردانی  تلویزیونی پر مخاطب »پایتخت 5«  مجموعه 
سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری در ایام نوروز هر 
شب ساعت 23:30 از شبکه افق پخش می شود. در»پایتخت 5« 
مخاطب شاهد داستان اعضای خانواده معمولی خواهد بود که به 
دالیل منطقی مجبور می شوند سر از یک کشور خارجی در بیاورند 
و آنجا با ماجراهایی گره می خورند که در آن همبستگی خانواده، 
عشق و عالقه آنها به همدیگر، اهمیت وطن و دور هم بودن را 
بیشتر از گذشته درک می کنند. محسن تنابنده، احمد مهرانفر، 
علیرضا خمسه، ریما رامین فر، هومن حاجی عبداللهی، سارا و نیکا 

فرقانی اصل از بازیگرانی هستند که در »پایتخت« بازی کرده اند.

6فرهنگی

مدیر برگزاری روز جهانی و ملی تئاتر معرفی شد

مدیر ستاد برگزاری و معاون اجرایی دبیر شانزدهمین دوره بزرگداشت روز 
جهانی و روز ملی تئاتر ایران معرفی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، محمودرضا رحیمی - دبیر 
شانزدهمین دوره هفته بزرگداشت روز جهانی و روز ملی تئاتر ایران - طی حکمی 
احسان حاجی پور را به عنوان مدیر ستاد برگزاری و معاون اجرایی دبیر این رویداد 

فرهنگی منصوب کرد.
در حکم احسان حاجی پور آمده است:

»هفته بزرگداشت تئاتر فرصتی است غنی برای به کارگیری تمام ظرفیت های 
خانواده شریف و نجیب و بزرگ تئاتر به منظور پاسداشت این هنر واال در میان 

هنرمندان و مردم شریف کشورمان.
بازنگری و اصالح در برنامه های گوناگون جشن، ایجاد زیرساخت های مناسب برای 
تشکیل دبیرخانه دائمی جشن های خانه تئاتر، اهتمام خاص نسبت به آرشیو مدارک 
و اسناد ادوار مختلف برپایی جشن، جلب مشارکت هنرمندان، نخبگان و فرهیختگان 
خانه تئاتر در برپایی این دوره از جشن، همکاری مداوم با کلیه انجمن های خانه 
تئاتر در هرچه بهتر برپا شدن جشن، بهره گیری از تجارب پیشکسوتان و کشف و 
بکارگیری استعدادهای ناب هنرمندان تئاتر و استفاده از ظرفیت های موجود برای 
برپایی جشنی شایسته و ماندگار از بایسته های مهم و اساسی مأموریت جنابعالی به 

شمار می روند.«
احسان حاجی پور نویسنده و کارگردان نمایش هایی همچون 30/دی/95، معاشر، 
گزارش یک مهمانی و متل نامه است. از جمله سوابق مدیریتی او به مدیریت روابط 
عمومی چهاردهمین دوره جشن خانه تئاتر، مدیر ستاد برگزاری و معاون دبیر 
پانزدهمین دوره جشن خانه تئاتر و عضو کارگروه تدوین آئین نامه تماشاخانه های 

خصوصی خانه تئاتر می توان اشاره کرد.
تا 1۴  از ۷  تئاتر  ملی  روز  و  جهانی  روز  بزرگداشت  هفته  دوره  شانزدهمین 

اردیبهشت ماه سال 1398 برگزار می شود.

محمد دهقانی:

چاپ کتاب بد برای آب و نان بیشتر!
محمد دهقانی با »خراب« توصیف کردن وضعیت فرهنگی، از کتاب های 

بدی می گوید که برای ارتقاء و بیشتر شدن آب و نان منتشر می شوند.
این نویسنده و مترجم در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت ادبیات و ترجمه در 
سال 139۷ اظهار کرد: شاید بهتر است بگوییم وضعیت فرهنگی چطور است، که 
پاسخ آن یک کلمه است؛ خراب است! خیلی خراب! امسال من بیشتر آثارم تألیف 
بوده است. یک ترجمه دارم که هنوز منتشر نشده و یکی، دو سالی است که در نشر 

ماهی گیر کرده است.
او افزود: برای یک کتاب زحمت زیادی کشیده می شود اما تیراژ پایینی در حدود 
500 تا و ۷00 تا دارد و این برای جمعیت 80 میلیونی خنده دار است. کاغذ هم 
که سرسام  آور گران شده و ناچارا به ناشر فشار می آید، چون بازار کشش ندارد و او 

نمی تواند قیمت را خیلی باال ببرد. خالصه که اوضاع خیلی بد است.
دهقانی سپس به نشر کتاب های نامناسب برای ارتقا در شغل اشاره کرد و گفت: 
آن چه دارم می بینم این است که ترجمه های بد بسیار زیاد است. نوشته های بد و 
مبتذل هم بسیار زیاد است. حضرات اساتید دانشگاه برای ارتقای شان کتاب مزخرف 
چاپ می کنند، تا 50 نسخه به آن جا تحویل بدهند و آب و نان شان زیاد شود. به 
فرهنگ لطمه زیادی وارد شده است. البته مسئله ما از مسئله فرهنگ گذشته است؛ 

فقط داریم خودمان را فریب می دهیم.
از  همچنین  آفاق«  »سیر  مترجم  و  بندگی«  و  خداوندی  »حدیث  نویسنده 
کتاب هایی موردپسندش که اخیراً خوانده است نام برد و بیان کرد: »زمان بازیافته« 
یا »خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی« از نشر اختران و »روزها در راه« نوشته شاهرخ 
خوانده ام.  اخیراً  که  کتاب های خوبی هستند  از جمله  نشر خاوران  از  مسکوب 
ترجمه های رضا رضایی و عبداهلل کوثری را هم معموالً می خوانم و بعضاً متن هایی 

هم برای آن ها می نویسم.

تصویر متفاوت از یک جانباز

گفت وگو با بازیگر »لحظه گرگ و میش«
بازیگر نقش هادی در »لحظه گرگ و میش« بیان کرد: اینکه من توانسته ام 
نقش یک جانباز را به خوبی به تصویر بکشم یا نه به نظر مردم بستگی دارد 

اما تمام تالشم را کردم که اضافه کاری نکنم و کار کلیشه ای ارائه ندهم.
حسام محمودی فرید - بازیگر سریال »لحظه گرگ و میش« - ضمن بیان مطالب 
باال، درباره تجربه بازی در این سریال و همکاری با همایون اسعدیان به خبرنگار ایسنا 
گفت: همکاری با همایون اسعدیان اتفاقی است که نمی توان از آن گذشت و با اشتیاق 
تمام آن را پذیرفتم. پس از مدت ها سر کاری حاضر شده بودم که هر روز صبح دکوپاژ 
داشتیم و از این ماجرا سورپرایز می شدیم. چون فکر می کردیم نسل این آدم ها، این 

رفتارها و این میزان حرفه ای بودن در کار تمام شده است.
محمودی خاطرنشان کرد: آقای اسعدیان بی نظیر بود و خیلی راحت می شد با 
او حرف زد و شنوای همه ایده های خوب بودند. او دست بازیگران را برای انجام 
کارهایشان باز می گذاشت و در نهایت آنها را اصالح می کرد و نکته هایی که تذکر 
می دانند بسیار مهم و قابل تأمل بود. در کل همکاری با همایون اسعدیان تجربه 
فوق العاده و درخشانی بود. این بازیگر درباره دلیل دیده شدن نقش »هادی« در این 
سریال گفت: فکر می کنم وقت دیده شدن این زمان بوده و خواست خدا این بود 
که در سریال »لحظه گرگ و میش« این اتفاق بیفتد. بسیار از این موضوع راضی و 

خوشحالم که با این نقش و در این زمان، مردم من را شناختند.
او درباره تجربه همکاری با سایر بازیگران گروه گفت: »لحظه گرگ و میش« یکی 
از بی نظیرترین پشت صحنه ها را داشت و من بسیار احساس خوبی نسبت به همه 
عوامل داشتم. همگی بازیگران کار اولی سریال، درخشان، ایده پذیر، خالق، پرانرژی 

و خالق بودند. همه چیز عالی بود که باید از این بابت از آقای اسعدیان تشکر کرد.
محمودی به بازخورد خوب مخاطبان اشاره کرد و ادامه داد: سعی کردم کاراکتری 
از هادی که جانباز است به تصویر بکشم که با جانبازهایی که در این سال ها از 
تلویزیون و سینما دیده ایم متفاوت باشد و اینکه در نهایت موفق شده ام یا نه را مردم 
باید بگویند. او در پایان در پاسخ به پرسشی درباره ایفای نقش های بعدی پس از 
بازی در نقش »هادی«، گفت: طبعاً با وسواس بیشتری از لحاظ تأثیرگذاری کاراکتر 
در روند درام و هم از لحاظ دستمزد به نقش نگاه خواهم کرد. فکر می کنم بعد از این 

به غیر از نقش اصلی در تلویزیون نقش دیگری را بازی نکنم.

اخبار

دوشنبه / 27 اسفند 1397 / شماره 379

 کتابخانه ملی فقط در نخستین روز سال جدید تعطیل است
 کتابخانه ملی جدول ساعات کاری این نهاد را در ایام نوروز منتشر کرد که در این برنامه ریزی تنها روز نخست فروردین ماه، تعطیل است. به گزارش ایرنا روز یکشنبه از روابط عمومی کتابخانه ملی، این نهاد با توجه به نزدیک شدن به تعطیالت 

نوروزی ساعت کاری تاالرهای این کتابخانه را اعالم کرد. بر همین اساس ساعت کاری کتابخانه ملی روز 29 اسفند 97 تا ساعت 17 است و تاالرهای کتابخانه در روز اول فروردین 98 تعطیل هستند و شیفت شب نیز در این دو روز فعالیت نمی کند.
از روز دوم تا 16 فروردین ماه 98 فعالیت کاری تاالرهای کتابخانه از 8 صبح آغاز و تا ساعت 19 ادامه دارد و شیفت شب نیز در همین زمان از ساعت 20 الی 7 صبح روز بعد برقرار است.

معرفی سریال های نوروزی

سین سریال در سیما

 فرزندان به سوگ مادر مجسمه سازی ایران نشستند
مادر مجسمه سازی مدرن ایران تا پایان عمر ازدواج نکرد و فرزندی نداشت 
اما خود وصف استعاری از زایش هنر شد تا شاگردانش خود را سوگوار مادر 

بدانند.
»لیلیت تریان« از اولین نسل مجسمه سازان ایرانی بود، وی که را مادر مجسمه 
سازی ایران می خواندنش، شانزدهم اسفند ماه در سن 88 سالگی به علت کهولت 

سن در تهران درگذشت.
مریم مزینانی مدیر نمایشگاه های خانه هنرمندان در شروع مراسم نکوداشت این 
بانوی مجسمه ساز که شامگاه شنبه در این مرکز هنری برگزار شد، گفت: زندگی 
»لیلیت تریان« در آموزش گذشت و این چیزی نیست که از حافظه تاریخی ایران 
زمین پاک شود. وجودش بسیار مبارک بود و شاگردان بزرگی را تربیت کرد که امروز 

خود، استاد شاگردان صاحب نامی هستند.
مزینانی گفت: تریان همواره به خانه هنرمندان سر می زد و همین فرصت دیدارش را 
به ما می داد. او هر لحظه را زندگی می کرد و همیشه می  گفت؛ کار کنید تنبل نباشید.
در این مراسم فیلم مستندی از»لیلیت تریان« پخش شد که محمدرضا اصالنی از 
شاگردان وی در آن با اشاره به جایگاه استادی این هنرمند گفت: ما از ایشان در مدرسه 

فقط درس هنر نیاموختیم بلکه درس زندگی را نیز فراگرفتیم.
وی نقش تریان را در مجسمه سازی کشور ستود و گفت: او مجسمه سازی را در 
ایران به هنر تبدیل کرد و این یک مساله بسیار مهم است که وی را بنیانگذار و مادر 

مجسمه سازی مدرن معرفی می کند.
در بخشی از این فیلم تریان از مباحث آموزشی فعلی ابراز ناراحتی می کند و می 

گوید از اولین سمپوزیوم مجسمه سازی تا آنروز پیشرفتی ندیده است.
مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان در این مراسم گفت: تریان یکی از 
هنرمندان برجسته این سرزمین است و می دانم که سازمان زیباسازی شهرداری تهران 

بسیار تالش کرد که آثار ایشان را در عرصه های عمومی به نمایش بگذارد.
وی با اشاره به آمار باالی هنرمندان درگذشته سال در حال اتمام، گفت: سال سختی 
را پشت سرگذاشتیم و جامعه هنرمندان تعداد زیادی از این عزیزان را از دست داد. تا 
روز مراسم پاسداشت هنرمندانی که ابدی شدند با عنوان » چراغ خاموشی نیست«، 
تعداد درگذشتگان 119 نفر بود که متاسفانه در همان روز شاهد درگذشت این هنرمند 

بزرگ بودیم.
عباس مجیدی رئیس انجمن مجسمه سازان ایران نیز در این مراسم گفت: امسال 

سال سخت و تلخی را پشت سر گذاشتیم. پس از گرامیداشت محسن وزیری مقدم، 
رضا یاراحمدی و حسن حاجی نوری اکنون به سوگ تریان نشستیم.

وی، تریان را از پایه گذاران مجسمه سازی مدرن عنوان کرد و گفت: او به حق مادر 
مجسمه سازی ایران است. بسیاری از اساتید خود را با افتخار شاگرد ایشان می دانند؛ 

او با صراحت در ذهن و بیان همیشه منبع انرژی و دلگرمی بود.
سودابه فضایلی از موسسان نشر نقره و از شاگردان هنرمند فقید، گفت: تریان جدی، 
مهربان و در کار بسیار سخت گیر بود و همین امر سبب می شد مهربانی او کمتر دیده 

شود. حافظه او اعجاب انگیز بود و همه شاگردانش را به نام کامل می شناخت.
وی افزود: من از دیدن کارهای او و شباهت آثار این هنرمند با »آلبرتو جاکومتی« 

بسیار حیرت کردم.
فضایلی افزود: نشر نقره را با انگیزه نیمی کتاب و نیمی نمایشگاه تاسیس کردیم و 
بسیار اصرار داشتم کارهای وی را نمایش دهم و پس از تالش های بسیار قبول کرد 
که آثارش را نمایش دهیم که در نهایت با استقبال منتقدان و دانشجویان روبرو شد و 

باور نمی کردند که چنین هنرمندی در ایران وجود دارد.
عباس مشهدی زاده از شاگردان این استاد نیز در سخنان کوتاهی با اشاره به 
شاگردان صاحب نام این هنرمند گفت: لیلیت تریان هیچ وقت ازدواج نکرد ولی 

فرزندان بسیاری زایید.
لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر در این مراسم با انتقاد از اقلیت خواندن 
ارامنه گفت: برخی ها به نحوی سخن می گویند، گویی اتوبوس و قطاری ارامنه را در 
ایران پیاده کرده است. نباید فراموش کرد که ارامنه یکی از پادشاهانی بودند که در 

کنار کوروش این سرزمین را تشکیل داشتند و افتخار ما این است که ایرانی هستیم.
وی با اشاره به نقش تریان در هنر کشور گفت: وی به کشور خود خدمت کرد و 
خانواده تریان افراد سرشناسی بودند که در تاریخ علم و هنر ایران ماندگار خواهند بود.

چکناواریان بر نقش هنر در کشور تاکید کرد و گفت: هیچ کشوری به  خاطر ثروت، 
قدرتمند نیست و این هنرمندان هستند که به یک کشور قدرت می دهند و افتخار 

ایرانیان به فرهنگ دو هزار و پانصد ساله ای است که در جهان کم نظیر است.
تریان در مدرسه بوزار فرانسه هنر مجسمه سازی را فرا گرفت و پس از بازگشت به 
ایران به تدریس هنر در دانشکده هنرهای تزئینی پرداخت. او نخستین بار هنر مدرن 
مجسمه سازی را به صورت آکادمیک وارد مراکز آموزشی ایران کرد و از مؤسسان 
دپارتمان مجسمه سازی دانشکده هنرهای تزئینی بوده است. تعدادی از هنرمندان 

شاخص مجسمه سازی امروز ایران از شاگردان وی به شمار می آیند.
ارمنی( و نصب در  الفبای  یادبود»مسروب ماشتوتس« )مبدع  ساخت مجسمه 
کلیسای ترمانکچاج تهران، تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی، برپایی نمایشگاه گروهی 
دانشگاه آزاد اسالمی، عضو هیات داوری بی ینال مجسمه سازی تهران، برپایی نمایشگاه 
های متعدد از آثارش از جمله فعالیت های این هنرمند مجسمه سازی است. سال 
1385 نیز از مقام هنری تریان در موزه هنرهای دینی امام علی )ع( تجلیل به عمل 
آمد و چندی پیش در ششمین دوساالنه مجسمه های شهری نیز از مقام هنری این 

مجسمه ساز تجلیل شد.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر لیلیت تریان شنبه 25 اسفندماه ساعت 12 در 
کلیسای سرکیس مقدس برگزار شد. همچنین مراسم نکوداشت این بانوی مجسمه 
ساز ایران عصر شنبه با حضور سیدمجتبی حسینی؛ معاون هنری وزارت فرهنگ و اراد 
اسالمی، احمد مسجد جامعی؛ عضو شورای شهر تهران و جمعی از هنرمندان در محل 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در  ایران)ایسپا(  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 
این  بررسی  به  جداگانه  طور  به  خود  نظرسنجی های 
موضوع پرداخته است که چند درصد از مردم از تفریحاتی 

مانند سینما،تئاتر یا کنسرت استفاده می کنند؟ !
به گزارش ایسنا، 30.2 طبق بررسی های صورت گرفته 30.2 

درصد مردم ایران تاکنون به سینما نرفته اند.
نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا در خصوص سینما رفتن 

مردم ایران نشان می دهد:
22 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند که آخرین باری که به 

سینما رفته اند کمتر از یک سال پیش بوده است.
10.۴ درصد اعالم کرده اند آخرین بار بین یک تا سه سال پیش 

بوده که به سینما رفته اند.
3۷.5 درصد از پاسخگویان اعالم کرده اند از آخرین باری که به 

سینما رفته اند حداقل بیش از سه سال می گذرد.
30.2 درصد نیز اعالم کرده اند تاکنون به سینما نرفته اند.

88.6 درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر نرفته اند
اما بررسی های دیگری که ایسپا درباره تئاتر رفتن مردم انجام 
داده گویای آن است که 88.6 درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر 

نرفته اند.
نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا در خصوص تئاتر رفتن 

مردم ایران نشان می دهد:
6.3 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند که هرچند سال یک بار 

به تئاتر می روند.
3.1 درصد اعالم کرده اند سالی یک بار به تئاتر می روند.

1.3 درصد از پاسخگویان اعالم کرده اند هرچند ماه یک بار 
به تئاتر می روند.

0.5 درصد نیز اعالم کرده اند هر ماه یک بار می روند.
0.2 درصد نیز اعالم کرده اند هر ماه چند بار به تئاتر می روند.

80 درصد ایرانی ها اصاًل به کنسرت نمی روند
غالب  تئاتر بخش  مانند  به  بررسی های صورت گرفته  طبق 
جامعه اهل کنسرت هم نیستند به گونه ای که طبق نظرسنجی 
صورت گرفته در ایسپا 80.2 درصد مردم ایران اصاًل به کنسرت 

نمی روند.

ایسپا در خصوص کنسرت  نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه 
رفتن مردم ایران نشان می دهد:

8.6 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند که هرچند سال یک بار 
به کنسرت می روند.

کنسرت  به  بار  یک  سالی  کرده اند  اعالم  درصد   ۷.5
می روند.

2.8 درصد از پاسخگویان اعالم کرده اند هرچند ماه یک بار به 
کنسرت می روند.

0.5 درصد نیز اعالم کرده اند هر ماه یک بار می روند.
کنسرت  به  بار  چند  ماه  هر  کرده اند  اعالم  نیز  درصد   0.5

می روند.

سهم ایرانیان از تفریحات فرهنگی چقدر است؟


