یادداشت

واکنشهای فضای مجازی به بازیگر شدن جواد خیابانی

سالن سمندریان «اسموکینگ روم» میشود!

خبرآنالین :جواد خیابانی که به واسطه گزارشهای خاص خود ،دائم سوژه فضای مجازی است ،حاال به واسطه ورود به سینما سوژه
کاربران شده است .خیابانی قرار است در فیلم «بعد از اتفاق» به کارگردانی پوریا حیدری اوره و تهیه کنندگی شهاب حسینی بازی کند.
این فیلم به موضوع آرزوهای یک کودک میپردازد که بنا دارد به تیم پرسپولیس گل بزند .بهرام افشاری ،رضا ناجی ،رضا کیانیان و گالره
عباسی درکنارعلی انصاریان و جواد خیابانی بازیگران این اثر سینمایی هستند.
کاربران اما به حضور خیابانی واکنش طنز داشتند .کاربری نوشت« :مگه عمو جواد تا االنم نقش یک گزارشگر رو بازی نمیکرد؟!» کاربر
دیگری نوشت« :فیلمی که جواد خیابانی توش بازی کنه قطعاً جواد خیابانی توش بازیگره» .کاربری هم نوشت« :دیگه از بازیکن بازیگر
داریم به گزارشگر بازیگر میرسیم».

مهر :نمایش «اسموکینگ روم» در مردادماه سالجاری در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه خواهد رفت .نمایش «اسموکینگ روم» به
نویسندگی مهدی زندیه و کارگردانی سعید زارعی از بیست و نهم مردادماه  ۱۳۹۹در تاالر استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرای
خود را آغاز خواهد کرد .سعید زارعی پیش از این به عنوان کارگردان نمایشهای «شرقی غمگین» و «الیو» را به صحنه برده است و در
نمایشهای «هرکسی یا روز میمیرد یا شب؛ من شبانهروز» و «قضیه» به ایفای نقش پرداخته است .امیر امرایینیا ،محمدامین افشار،
مریم بهمنپور ،الهه پورسند ،سویل جعفری ،مهبد جهاننوش ،فاطمه حسینزاده ،فرناز حسینمردی ،سعید زارعی ،مرتضی ساالری،
فاطمه صادق ،علیرضا صمدزاده ،بیتا طالشی ،آهو قلندر به عنوان بازیگران نمایش ایفای نقش خواهند کرد .گفتنی است؛ این نمایش
فع ً
ال در مرحله روخوانی و تمرین اولیه است.

هفت
«غلبه بر بیشعوری» منتشر شد

مهر :کتاب «غلبه بر بیشعوری» نوشته ریچارد
کراوت و نویسندگان دیگر ،با ترجمه شهابالدین
عباسی توسط نشر خزه منتشر و راهی بازار نشر
شد .کتاب «غلبه بر بیشعوری» هفتمین کتابی
است که نشر خزه در قالب مجموعه «پیادهروی
با فلسفه» منتشر میکند .اینکتاب ،مجموعهای
است از مقاالت ،یادداشتها ،مطالب منتشرشده
در یوتیوب و دیالوگهایی از فیلمهای سینمایی
و انیمیشــنهای مختلف که مترجم اثر ،طی
چندسال آنها را گردآوری و ترجمه کرده است.
محور همه اینمطالب ،جمله معروف ســقراط
اســت که گفت« :زندگی بررسینشده ارزش
زیستن ندارد».

روایت شخصی خود را
در  ۷دقیقه ثبت کنید

فارس :فراخوان پــروژه «کرونــا و من؛ یک
روایــت تصویری» بــه منظور ثبــت و ضبط
روایتهای مردمی از تجربــه مواجهه با کرونا
منتشــر شــد .اطالعات تکمیلی در وبسایت
آدرس

انجمن مستندسازان سینمای ایران به
 www.irandocfilm.orgآمده است.

حضور انیمیشن «خورده شده»
در جشنواره کوزوو

ایلنــا :انیمیشــن کوتــاه «خورده شــده»
به کارگردانی محســن رضاپور در جشــنواره
انیمیشن «آنیبار» کوزوو به نمایش درمیآید.
آنیبار تنها جشــنواره انیمیشــن کــوزوو و از
بزرگتریــن رویدادهای فرهنگی این کشــور
اســت که از  ۱۷تا  ۲۳آگوســت  ۲۰۲۰برابر با
 ۲۷مرداد تا دوم شهریور  ۹۹برگزار خواهد شد.

دارن آرونوفسکی سریال
میسازد

ایسنا :دارن آرونوفسکی ســریالی جنایــی با
اقتباس از یک ســوژه واقعی میســازد .دارن
آرونوفســکی ســریالی را بر مبنــای ماجرای
غریقنجاتهای فاسد نیویورک سیتی جلوی
دوربین میبرد .آرونوفســکی از طریق کمپانی
تولیدش «پروتوزوئا پیکچرز» قصــد دارد تا با
اقتباسی از مقاله «رییس ساحل» مجله نیویورک
تایمز یک سریال جنایی تولید کند .این مقاله بر
تاریخ پر سروصدای زندگی پیتر استاین متمرکز
اســت که رییس گارد ساحلی نیویورک سیتی
بود .دیوید گاوی هربرت که نویسنده این مقاله
بود به عنوان تهیه کننده اجرایی این ســریال
انتخاب شده است .هنوز نویســنده فیلمنامه
اقتباسی این سریال انتخاب نشده است.

فرهنگسراها میزبان مراسم
عزاداری محرم میشوند

ایلنا:رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران  از آمادگی فرهنگسراها برای عزاداری
محرم خبــر داد و گفت :برای محرم امســال،
فضاهای منطبق با پروتکلهای بهداشتی برای
هیئتهای تهران توسط سازمان فرهنگی هنری
شهرداری مهیا شده اســت .حجت االسالم و
المســلمین امرودی گفت :در محرم امســال
برای حمایت و پشتیبانی از هیئتهای مردمی
شهر تهران ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران ،فضاهای در اختیار خود را که با شرایط
پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت منطبق
بوده است ،در اختیار هیئتهای عزاداری شهر
تهران قرار میدهد.

«سپید قامتان گمنام» تولید شد

ایرنا :رئیس اداره هنرهــای تصویری معاونت
فضای مجازی ،هنر و رســانه دفتــر تبلیغات
اسالمی از تولید شش مســتند در راستای به
تصویر کشیدن فعالیتهای جهادی طالب در
دو قالب  ۱۰و سه دقیقهای به همت این اداره خبر
داد .مهدی بنکدار اظهار داشت :در ساماندهی و
سازماندهی جدیدی که شکل گرفت و معاونت
تأسیس شــد ،فعالیتهای عمدهای که در ایام
کرونا در ایــن اداره صورت گرفــت ،با توجه به
تأکیداتی که حجت االسالم والمسلمین علیزاده
«معاون فضای مجازی ،هنر و رسانه دفتر» نسبت
به اهمیت حضور چشمگیر ،جهادی و ایثارگرانه
طالب در بخشهای مختلف مبارزه با بیماری
کرونا داشتند ،بنا شد که با بهرهگیری از امکانات
این اداره یک مجموعه مستندهایی را در این باره
تولید کنیم.

فرهنگوهنر
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نقدی بر سریال «شاهرگ» که این روزها کمکم جایگاهش را باز کرده است
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این شبها سریال شاهرگ به کارگردانی
جالل اشکذری از شبکه دوم سیما روی
آنتن میرود .شــاهرگ از ســریالهایی
اســت که به موضــوع هویــت منافقان
پرداخته اســت« .پروانــه» و «نفس» از
جمله شاخصترین سریالهایی بودند که
در دهه نود شمسی روی آنتن تلویزیون
رفتهاند و ســعی بر آن داشتند تا هویت
اعضــای ســازمان منافقــان را در قالب
فیلم و سریال به نســلهایی که کمتر از
آن گروهک مزدور چیزی بــه یاد دارند،
فاش کنند .ساخت این گونه سریالها و
پرداختن به تاریخ معاصر کشورمان بسیار
درخور شأن است ،اما خالی از نقد نیست.
داستان شاهرگ درباره گروهی اطالعاتی
عملیاتی است که به چک و خنثیسازی
بمبها در ســال  1360هجری شمسی
میپردازد .بیننده تا اپیزود ششــم این
سریال نمیتواند از هویت اصلی این گروه
چیزی بفهمد .حتی در عملیاتی مشترک
بین کمیتههای انقالب اســامی و این
گروه ،اعضای کمیته در نخستین برخورد
از سرگروه این تیم میپرسند که آیا آنها
نیز از اعضای کمیتههای انقالب اسالمی
هستند ،ولی پاسخ منفی است و هیچگونه
هویتی فاش نمیشود.
یک گروهک اطالعاتی عملیاتی برای چک

و خنثیسازی بمب .نخستین سؤال این
است :در قالب کدام تشکیالت این گروه
شکل میگیرد .اســتارت این سریال به
دوران ریاست جمهوری بنیصدر خائن
بر میگــردد .در دوران آن رئیسجمهور
متواری وزارت اطالعات هنوز تشــکیل
نشــده بود و فقط یک معاونت اطالعات
زیرنظر نهاد ریاست جمهوری فعال بود که
فاقد هرگونه زیرمجموعههای عملیاتی بود.
همانگونه که ذکر شد باالخره کارگردان
در قسمت ششــم با نصب لوگوی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی روی دیوار دفتر
مافوق این گروه هویت این تیم را افشــا
میکند.
یکی از نقاط قوت این سریال گرد آمدن
تیم شاهرخ است .اعضای این تیم کمتر
با نام خانوادگیشــان به مخاطب معرفی
میشوند و تنها به ذکر اسم آنها بسنده
میشود .محمد علی ،شاهو ،فرخ و ابراهیم
در طول روند این ســریال این گروه چک
و خنثــی را شــکل میدهنــد .انتخاب
کاراکترها بسیار دقیق انجام شده است.
محمدعلی جوانی انقالبی ،عادل و منصف
است .ابراهیم تحصیلکرده ،مؤمن ،متعهد
به انقالب و در ضمن فقط شعار نمیدهد.
او میخواهد برای ادامه تحصیل به فرانسه
مهاجرت کند و در ضمن از آن دســته از
انقالبیونی است که حد نگه داشته و حتی
برای مخالفان رأی خود احترام قائل است.

او زمانی که متوجه میشود گروه چک و
خنثی به وجود و تخصــص او نیاز دارند،
از رفتن به فرانســه صرفنظــر میکند.
شاهو جوانی انقالبی و پرشور است که از
خانوادهای متوســط رو به پایین است و
گمان میکند صرفاً با زور بازو میتوان به
هدف نهایی نزدیک شد .این را میتوان از
اعترافگیریاش فهمید .محمدعلی به او
بابت رفتار خشناش تذکر میدهد .فرخ
جوانی است که سابقه همکاری با سازمان
مخوف منافقان را دارد ،زندانی هم شده،
ولی از گذشته خود نادم است و خالصانه
مشغول به خدمت به کشورش است.
چهار کاراکتــر با چهار عقبــه مختلف.
نمــادی از تعدد و شــاید تشــتت آرا و
عقایــد در دوران پر تالطم دهه شــصت
خورشیدی اســت .دورانی که تشخیص
سره از ناسره واقعاً کار دشواری بود و شاید
در کوران این تشتتها بسیاری نیز بیگناه
قربانی میشــدند  .یکی از نکاتی که در
درون سریال نیز به آن اشاره شد انتخاب
نام گروه است :شــاهرخ .تلفیقی از نام دو
عضو اول زیر شــاخه محمدعلی .شــاهو
و فرخ .انتخاب این اســم در آن دوران پر
شور و حماسه که کشور هم درگیر جنگ
تحمیلی بوده و در آن واحد (به قول خود
سریال) درگیر مبارزه و جنگ با سازمان
منافقان بوده است ،چندان مناسب نیست.
شاهرخ بیشتر به نام یک رستوران ،کافه یا

اغذیهفروشی شباهت دارد تا این که نامی
برای گروه چک و خنثی بمب آن هم زیر
نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی باشد.
انتخاب فریده سپاه منصور به عنوان بازیگر
نقش مادر محمدعلی نیز چندان مناسب
نیست .اختالف ســنی بین دو بازیگر به
عنوان مادر و پسر برای مخاطب قابل درک
نیســت .در پایان باید گفت :این سریال
آخرین سریالی است که با بازی زنده یاد

سیروس گرجســتانی روی آنتن میرود.
ســیروس گرجســتانی یکی هنرمندان
خوب کشــورمان بود که متاســفانه در
جشنوارههای متعدد سینما و سیما هنر
این بازیگر بزرگ مغفول نظر داوران ماند.
سیروس گرجســتانی در آثار شاخصی
مانند امام علی ،والیت عشــق ،شهریار و
شاهرگ حضور داشــته و هنرنماییهای
درخشانی داشته است.

شرلی آن گرو ،نویسنده برنده جایزه «پولیتزر» درگذشت

موج تعدیل نیرو به غولهای سینما و تلویزیون آمریکا رسید

ایبنا :شرلی آن گرو در کتابهایش نظیر «نگهبانان خانه» که برنده جایزه پولیتزر شد ،با بیپروایی از
روابط میاننژادی مینوشت .شرلی آن گرو ،نویسنده آمریکایی برنده جایزه پولیتزر که در داستانها
و رمانهایش به رموز تاریک و در عین حال زیباییهای «جنوب عمیق» میپرداخت در  ۹۱ســالگی
درگذشت .گرو روز دوشنبه سوم آگوست  ۲۰۲۰به خاطر عوارض ناشی از سکته مغزی در نیواورلئان
درگذشت .نورا مکالیســتر دختر گرو گفت :به خواست مادرش مراسم خاکســپاری و یادبود برگزار
نخواهند کرد .آن گرو برای چهارمین کتاب خود «نگهبانان خانه» که شناختهشدهترین رمان اوست،
در سال  ۱۹۶۵توانست جایزه پولیتزر را کسب کند .این کتاب تحسینهای منتقدان را به همراه داشت
اما منجر به تماسهای تلفنی تهدیدآمیزی هم شــد که به خاطر محتوای کتاب و توصیف یک رابطه
عاشقانه طوالنی میان یک مرد سفیدپوست ثروتمند و خدمتکار سیاهپوستش در روستای آالباما بود.
گرو در سال  ۲۰۰۳به آسوشیتدپرس گفت« :کوکلوسکالن ،سازمان آمریکایی پشتیبان برتری نژاد
سفیدپوستان ،در گرماگرم جنبش حقوق مدنی سعی کردند در حیاط خانهام در حومه نیواورلئان یک
صلیب را بسوزانند .ظاهرا ً فراموش کرده بودند بیل بیاورند و نتوانستند صلیب را درون زمین فرو کنند.
برای همین آن را روی چمن آتش زدند .چندین متر از چمن آتش گرفت و باعث ترس همسایگان شد».

ایرنا :کمپانی «وارنر میدیا» در پی ادامه یافتن شیوع ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی ناشی از آن قرار
است به عنوان بخشی از سیاست ادغام فعالیتها و جذب بیشتر مخاطب ،دستکم  ۸۰۰نفر از کارکنان
استودیو فیلمسازی «برادران وارنر» و شبکه «اچ .بی .او» را تعدیل کند.
اخراج حدود  ۶۵۰نفر از کارکنان استودیو فیلمســازی برادران وارنر از دوشنبه آغاز شده است .به این
ترتیب از گروه اچ.بی.او نیز بین  ۱۵۰تا  ۱۷۵نفر از کارکنان تعدیل خواهند شد .تعدیل این نیروها پس از
آن اتفاق میافتد که جیسون کیالر مدیرعامل کمپانی وارنر میدیا روز جمعه از ایجاد یک تغییر اساسی در
مدیریت محتوای این کمپانی رسانهای رونمایی ،رابرت گرینبلت و کوین ریلی رهبران ارشد برنامهریزی
گروه اچ.بی.او مکس را اخراج و تمام عملیات تولیدی میدیا وارنــر را در یک عملیات واحد ادغام کرد.
کیالر ،آن ســارنوف مدیرعامل استودیو برادران وارنر را به عنوان مســئول تولید محتوا برای سرویس
پخش اینترنتی جدید و شبکههای کابلی این کمپانی یعنی تی.ان.تی ،تی.بی.اس و تروتیوی منصوب
کرد .اندی فورسل مدیر کل اچ.بی.او مکس نیز به عنوان مسئول عملیات تجاری این نهاد جدید انتخاب
شد .دیگر شرکتهای رسانهای نیز به دلیل تبعات اقتصادی شیوع کرونا و کوچ مخاطبان از تلویزیون به
سرویسهای پخش ویدئو به درخواست ( )VODبه تعدیل نیرو روی آوردهاند.

موسیقی

داوود آزاد:

موسیقی عرفانی به دف و تنبور محدود نمیشود

مهر :هر ساله در اعیاد و مناسبتهایی چون عید غدیر خم ،از موسیقی نیز در جشنها استفاده میشود اما آنچه بین
عموم مردم به صورت یک باور جا افتاده این است که موسیقی عرفانی را باید در البهالی اصوات سازهایی نظیر دف و
تنبور جست .به همین مناسبت با داوود آزاد آهنگساز و نوازنده سازهایی چون تار و سه تار و موسیقیدانی که بیشتر
برای تولید آثار عرفانی در بین هوادارانش به شهرت رســیده گفتوگو شده است .داوود آزاد معتقد است موسیقی
عرفانی محدود به جغرافیای خاصی نیست و در هر کشوری بسته به اعتقادات مذهبی و باورها و با توجه به ذهنیت
زیبایی شناختی ملل مختلف در حال تولید و گسترش است .این نوع موسیقی در میان ملل مختلف ریشهای به قدمت
تاریخ دارد و یک میراث فرهنگی جهانی محسوب میشود .این هنرمند معتقد است :موسیقی عرفانی را نمیتوان به
چند ساز محدود کرد .بلکه ساز تنها یک وسیله است .وسیلهای که میتواند باورها و اعتقادات و حتی ذهنیت زیبایی
شناختی مردم را به عزت یا به ذلت بنشاند و آنچه مهم است دانش هنرمند و حس و حال او در مواجهه با جریاناتی است
که از جهان پیرامون خود با دید نظر یا بصر دریافت میکند .هرچند که برخی از سازها در ایجاد این حال و احساس
موفقتر عمل کردهاند .آزاد با تاکید بر اینکه ساز صرفاً یک وسیله است ،گفت :هر ساز موسیقی میتواند در نقش یک
مدیوم یا رابط در دست آهنگساز باشد تا با آن اثر بتواند ارتباط معنوی با پروردگار را برای خود و مخاطبانش برقرار
کند .در حقیقت ساز ابزاریست برای اتصال عرفانی پروردگار و مخلوق .در این میان بیشترین اهمیت را محتوا و فرم
موسیقیایی ،شعر و ذهنیت هنرمند با توجه به اصالت ایدئولوژیک او در برخورد با موسیقی دارد.

سرنوشت سریال «شرم» در نبود سیروس گرجستانی
فارس :این روزها تصویربرداری سریال «شــرم» به کارگردانی احمد کاوری و تهیه کنندگی امیر
پوروزیری ادامه دارد .گروه تولید این روزها به دنبال بازیگری هستند که سکانسهای باقی مانده
سیروس گرجستانی را بازی کند.

اکران

فیلم جدید شایا لباف فیلم اول گیشه آمریکا شد

فروش  ۳۱۷هزار دالری

فارس« :جمع کننده مالیات» با بازی شــایا لباف با فروش  ۳۱۷هزار دالری به پرفروشترین فیلم در آخر هفته
آمریکا بدل شد .فیلم «جمع کننده مالیات» با نمایش در  ۱۲۹پرده سینما سومین فیلم جدیدی است که پس
از شروع پاندمی از نیمه مارس (اواخر اسفند) موفق میشود در رأس گیشه فروش قرار بگیرد .این در حالی است
که در چارت فروش دیزنی نیز فیلم پنجم از مجموعه «جنگ ستارگان» یعنی «جنگ ستارگان امپراتوری ضربه
میزند» را در  ۲۶۰پرده در حال نمایش دارد و این فیلم جمعه و شنبه فروشی  ۱۷۴هزار دالری را ثبت کرد و در
جایگاه دوم فروش قرار گرفت .فیلم «جمع کننده مالیات» ساخته دیوید آیر فیلم اکشن با بازی بابی سوتو در نقش
دیوید و شایا لباف در نقش کریپر است .این فیلم در مجموعهای از سالنهای سینما و پردههای درایو–این نمایش
داده شد و برای مثال در درایو-این بیرون لسآنجلس بیشتر از هر فیلم دیگری که تاکنون نمایش داده شده فروش
کرد« .جمع کننده مالیات» فروش دیجیتال  /ویاودی را نیز از آن خود کرد و با فروش یک میلیون دالری در رأس
چارت آیتیونز قرار گرفت .جایگاه سوم فیلمهای پرفروش هفته از آن «ژوراسیک پارک» محصول  ۱۹۹۳شد که با
نمایش در  ۲۳۵پرده سینما  ۱۳۸هزار دالر فروخت .عنوان چهارمین فیلم گیشههای آمریکا هم متعلق به «اجاره»
دیو فرانکو شد که در سومین هفته نمایشش در مجموع  ۱.۱۷۸میلیون دالر فروش کرده و این آخر هفته ۱۲۳.۷
هزار دالر فروخت .فیلم پنجم گیشه نیز «درون بیرون» ساخته دیزنی /پیکسار است که  ۱۲۰هزار دالر از نمایش
در  ۱۰۰پرده سینما کسب کرد .فروش کلی این انیمیشن بیش از  ۳۵۶میلیون دالر است.

«وقتی برگشتم» شنیدنی
شد
مهر :تازهترین آلبوم فریدون
شهبازیان آهنگساز و رهبر
ارکستر شناخته شده کشورمان
با عنوان «وقتی برگشتم»
مشتمل برچند موسیقی فیلم
از این هنرمند در دسترس
مخاطبان قرار گرفت.

ادامه ازصفحه یک...
تولید ناخالص ملی پایین و صادرات اندک به تناسب
واردات و معامالت غیرنقدی محدود به چند کشور
و عدم تفاهمنامههای همــکاری اقتصادی پایدار
بین کشورها از آسیبهای مدیریت نفتی با شرایط
تنشزاست .عدم تفاهمنامههای بینالمللی در حوزه
توسعه فرهنگی ،چرخش سرمایه را محدود به داخل
کرده که آن هم متاســفانه بیثبات است .صادرات
محصوالت صنایع فرهنگی ما بسیار اندک است و
غالباً هم فردیست و ما فرایندی به عنوان تجارت آزاد
محصوالت فرهنگی نداشته و نداریم.
اقتصاد دوران کرونا
شــوک اقتصادی کووید  ،19باعث حذف
کسب و کارهای سنتی شده و ثابت کرد که شیوهها
و روشهای گذشــته و به روز نشــده چــه مقدار
متزلزل است ،اما از طرفی دیگر باعث ایجاد و رونق
فرصتهای جدید شــغلی شده اســت .مدیریت
دستوری و از باال شکست مطلق است .با روشهای
توتالیتاریزم دیگر امکان و توان حفظ شرایط قبل
وجود نــدارد .حوزه فرهنگ باید مبتنــی بر بازار و
مخاطب باشد و بر پایه ســندیکایی ،زیرا که آن در
گسترش خردهفروشی نقش بسزایی داشته و دارد.
دولتها نباید در سیاستگذاری فرهنگی ورود کنند،
زیرا در اقتصاد آن سهیم نیستند و اوضاع آن تاثیری
در میزان حقوق و درآمدشان ندارد .اقتصاد فرهنگ
باید مبتنی بر بازار آزاد و مخاطب محوری و برپایه
عرضه وتقاضا پیش برود .در این سالهای طوالنی
فرهنگ ایزوله و گلخانهای فرصت بروز و تغییر روش
پیدا نکرده و فقط باعث ایجاد فساد و انحصار برای
عدهای فرصتطلب شده است.
روشهای کارمندی و بیالنی درحوزه فرهنگ باعث
رکود ،رخوت و افت شــدید بهرهوری و هدررفتن
ســرمایههای عمومی بدون خروجی مؤثر شــده
است .ورود دولتها فقط باید در حوزه رفاهی اهالی
فرهنگ همچون ســایر صنوف باشــد .بیمههای
درمانی و بیکاری و ارائه تســهیالت کمبهره و بلند
مدت و...
تجربیات کشورهای مختلف خصوصاً در این دوران
کرونائیســم هم مبتنی بر این موارد بوده اســت.
کشورهای اروپایی ،کانادا و آمریکا و استرالیا وحتی
ژاپن و کره و هند تقریباً موارد مشابهی را در  جهت
حمایت از حوزه فرهنگ پیش گرفتهاند که شامل
موارد ذیل است :ارائه بستههای حمایتی با عنوان
چتر که بعضاً موقت و کوتاه مدت خواهد بود ،شامل
کمکهای بالعوض ،تزریق نقدینگی ،بخشودگی
مالیاتی و ارائه تسهیالت بدون بهره است .تسهیالت
غالباً به صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک
و متوسط ارائه شــده و تزریق نقدینگی برای حفظ
نیروی انسانی آنها انجام شده است .ارائه تسهیالت
ضمانتی با بازپرداخت بلند مدت و تنفس یک ساله
همراه که دولت ،خود تضمیــن کننده بازپرداخت
مبلغ به بانکها بوده و بدون محاســبه مالیات آن
صورت پذیرفته است .سقف مبلغ این وامها افزایش
داشــته و در قالب بســتههای محــرک اقتصادی
پرداخت شده است .نرخ مالیات بردرآمد و مالیات
برارزش افزوده هم تعدیل شــده است .تعرفههای
انرژی کاهش پیدا کرده اســت .مبالغ بین دو هزار
تا سه هزار دالر به خانواده اعضای سندیکاها در ماه
در قالب بسته معیشتی پرداخت شده است .حقوق
بیکاری از ســمت بیمهها به اعضای مشترک هم
جداگانه ارائه شده است.
فارغ از این نوع حمایتها ،به علت بستر اقتصادی
غیر دولتی و حاکمیتی ،بازار روشهای نوین خود را
در طول سالیان بر اقتصاد فرهنگ درسایر کشورها
تحمیل کرده است .یعنی ورود به روشهای نوین
ارتباط بــا مخاطب وارائه و فــروش کاالی خود به
صورت آنالین و غیرحضوری بوده که سالهاســت
برقرار است و الترناتیو شرایط قبل ،در بحران فعلی،
به گزینه اصلی تبدیل شده است.
سینما و کرونا
اقتصاد دیجیتال به شدت درحوزه اقتصاد
فرهنگ رونق داشــته و زیرساختها و آسیبهای
آن شــناخته و برطرف شده اســت و در فرهنگ
اجتماعی هم با توجه به مزیــت اقتصادی آن برای
مردم توسعه وگسترش داشته است .با توجه به پیک
دوم گسترش ویروس کرونا و افزایش نرخ بیکاری
و کاهش تقاضای داخلی و خارجــی ،چارهای جز
تغییر روشهای گذشته برای حفظ ثبات در حوزه
اقتصاد فرهنگ وجود ندارد .دولتها نباید دراقتصاد
خرد و تولید محصول فرهنگی ورود کنند .حمایت
دولتها باید به ســمت ایجاد شبکهســازی برای
افزایش مخاطب و بازارسازی برای افزایش ظرفیت
ارائه محصول باشد .مدلهای اقتصاد استارتآپی
به شدت جایگزین روشهای سنتی گذشته شده
است که مزیتهای فراوانی همچون افزایش پویایی
و بهرهوری و مخاطبمحوری و شفافیت مالی دارد
و بر پایه اقتصاد مبتنی بر خدمات و بدون ســرمایه
و برمبنای تــوان دانش و نیروی انســانی کارآمد و
ارزشآفرینی استوار است .دولت میتواند به عنوان
یک انکوباتور (مرکز رشد و شکوفایی) فعالیت کند
و با ایجاد تعامالت مستمر بین بخشی و ارتباطات
مؤثر به ایجاد و رونق و توسعه کسب و کارهای نوین
و پایدار کمک کند.
اقتصاد کرونا
دولت باید در ایجاد و تثبیت فرهنگ و هنر
به صنایع فرهنگی و خالق حرکت کند و از ایجاد یک
سندیکای مستقل صنفی حمایت کند که آنجا هم
در راســتای ایجاد خدمات رفاهی و تأمین امنیت
شغلی و مبارزه با انحصار برای اعضایش ،برای بهبود
وضعیت کســب و کاروحفظ جایگاه نیروی انسانی
شــاغل در آن فعالیت کند .زیرا کــه تأمین مالی
پروژهها از روشهای نوینی همچون کراود فاندینگ
(سرمایه جمعی) و استفاده از بورس و فرابورس و....
هم قابل انجام است.

