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نگارش کتابی درباره «جمشید مشایخی»

کتاب «جمشید مشایخی» به قلم شهرام بزرگی منتشر
میشود.بزرگیانگیزهاصلینگارشاینکتابراتعلقخاطری
عنوان کرد که به جمشید مشایخی و آثارش دارد.او درباره
نگاهش به این هنرمند اظهار کرد :نکتهای که در زندگینامه
زندهیاد مشایخی وجود دارد ،این است که یا کاری را شروع
نمیکرده و یا حتما ًباید آن را به پایان میرسانده؛ یعنی آنچه
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گرسنه نماندهایم
که با هر
دستمزدی
بازی کنیم!

◾

◾بــرای آغــاز گفتوگو به
مشکالت طراحی و تولید اسباب
بازیهای داخلی اشاره میکنید؟

یکی از مهمترین مشکالت
در تولید عدم توجه به طراحی
بازی توسط تولیدکننده داخلی
است .در کشور ما عدم توجه به قانون کپیرایت
موجب شده به راحتی از نمونههای داخلی و یا
خارجی کپیبرداری شود .وقتی به اسباببازیهای
داخل سطح عرضه در بــازار نگاه کنیم؛ شاید نام
تجاریایرانیداشتهباشندولیپسازبررسیدقیق
و کارشناسی متوجه میشویم که بیشتر آنها کپی
نمونههای خارجی هستند .شاید سفارشدهنده
برخی از این اسباببازیها که عموما ًدر چین تولید
میشود هم ایرانی باشند ولی با برند چینی وارد
بازار میشوند و فضای مناسبی را برای افراد سودجو
و فرصتطلب مهیا کرده است.

◾

«محبوبه خدا» به
مناسبت ایام فاطمیه
با حضور و شعرخوانی
چهرههای برجسته
شعر آیینی
برگزار میشود.
در این سوگواره که
مسئولیت اجرای
آن را نجمالدین
شریعتی بر عهده دارد،
شاعرانی چون استاد
محمدعلی مجاهدی،
سیدمحمدجواد
شرافت ،محسن
ناصحی ،محسن
عربخالقی،
رضا خورشیدی،
محمد غفاری و
سیدحمیدرضا برقعی
تازهترین سرودههای
خود را در رثای حضرت
صدیقه طاهره(س)
میخوانند.
این سوگواره روز شنبه
 ۱۱دیماه پس از نماز
مغرب و عشا در تاالر
وحدت برگزار میشود.

محمدرضا ورزی از ساخت سریال تاریخی «حضرت
ن ــوح(ع)» خبر داد .ایــن کــارگــردان سینما و تلویزیون
در گــفـتوگــو بــا ایسنا توضیح داد :مــدتــی اســت که
درگیر نوشتن سریالی دربــاره حضرت نــوح(ع) هستم.
تحقیقاتش را به تازگی تمام کردهام .این کار یک سال و
نیم است که بخشی از اوقات من را به خودش اختصاص

شوراینظارتبراسباببازیمجوزبگیرنداما
همچنانبیشترایناسباببازیهابدونمجوزازاین
شورابهبازارعرضهمیشوند.
یکی از معضالت اسباببازیهای ایرانی مباحث
طراحی ،اید ه و همخوانی آنها با ذائقه و فرهنگ

ی که اغلب سرگرمیها
ایرانی است و از آنجای 
در ایران بدونتوجه به موضوع کپیرایت تولید
میشوند ،وقت آن رسیده که تدبیری صورت بگیرد
تا عالقهمندا ِن تازهنفس و خالق ،سروسامانی به
ِ
طراحی اسباببازی بدهند .در گفتوگو با
اوضاع

اسباب بازی ایرانی؛ تنهای تنهای تنها

فرهنگ
و هنر

شعرخوانی
شاعرانآیینی
در تاالر وحدت
بهمناسبتایام
فاطمیه

زهره کهندل بیشتراسباببازیهایتولید
داخلباوجوداینکهسهماندکیازبازاررادربرابر
رقیبانخارجیخوددارند،بازهمکپینمونههای
خارجیهستندبهطوریکهازمیان ِ
خیلاین
نمونهها،برخیباتغییراتجزئیتوانستهانداز

محمدرضا ورزی سریال «حضرت نوح(ع)» را میسازد

گفتوگو با محسن حموله ،مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

غالمحسین لطفی،
بازیگر باسابقه سینما
و تلویزیون درباره
شرایط این روزهای
خود گفت :برخی
از فیلمسازان فکر
میکنند آن قدر نیازمند
شدهایم که با دستمزد
 10-20میلیون تومان
بخواهیم در کاری
بازی کنیم! همین
امروز فالن بازیگر
جوان  ۲میلیارد برای
حضور در یک فیلم
میگیرد .من مدعی
نیستم که به من هم
باید همین  ۲میلیارد را
بدهند اما دستکم باید
یک نسبت منطقی میان
این دستمزدها رعایت
شود ،که نمیشود.

سوگواره

میخواسته بدست م ـیآورده .در زندگی مشایخی خیلی
موانعوجودداشتهاست.بزرگترینمخالفاوبرایهنرمند
شدن پدرش بــوده .او در محیط کامال ًنظامی بزرگ شده و
پدرشمیخواستهاوهمنظامیشودامامشایخیعالقهمند
بوده هنرمند باشد و به هدف خود رسیده است .این کتاب
توسطنشرگویامنتشرخواهدشد.
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سال سی و پنجم

◾میتوان از طریق قوانین مرتبط با مالکیت حقوق
معنوی آثار ،متخلفان را شناسایی کرد؟

یکی از وظایف تعریف شده برای شــورای نظارت
بر اسباببازیها تشکیل واحد نظارت و بازرسی
و رسیدگی به شکایت و ارزشیابی است .هر گونه
اعتراض یا شکایت در این باره باید در این واحد
بررسی و پیگیری شود .اگر طراحان و تولیدکنندگان
اسباببازی خود را ملزم بدانند که تمام طرحها و
یا مجوز تولیدات را در شــورای نظارت ثبت کنند
و مجوز الزم را بگیرند ما شاهد مشکالت کمتری
خواهیم بود ولی عدم توجه به این نکات قانونی
مــوارد پیگیری را سخت و زمانبر میکند .باید در
حوزه عرضه محصوالت به خصوص در سطح بازار،
نهادهایی همانند شورای نظارت بر اسباببازیها،
تعزیرات ،نیروی انتظامی و سازمانهای مرتبط
مسائل کــاری را جمعبندی و تدبیر کنند ولی در
حال حاضر شاید اولویتشان اسباببازی نباشد.
در حالی که اسباببازی با توجه به نقش مهم
تربیتی باید اولویت اصلی نظارت قرار گیرد چون با
کودک و نوجوان و فرهنگ کشورمان مرتبط است.
از سوی دیگر ما کمبود نیروی متخصص در حوزه
طراحی اسباب بازی داریم .با توجه به فرمایشات و
دغدغههای رهبر معظم انقالب ،چهار سال است
که در اداره کل سرگرمیهای کانون پرورش فکری،
روی این موضوع با افــراد کارشناس و متخصص
در حال کار و آموزش جوانان عالقهمند به طراحی
اسـبــاببــازی هستیم تــا استعدادهای خــاق را
شناسایی و آموزش دهیم .تاکنون حدود هزار نفر
را در مدت چهار سال آموزش مقدماتی و تکمیلی
دادیم و  180ماکت اسباببازی ایرانی که با فرهنگ
و ذائقه کــودک و نوجوان ایرانی سازگار اســت را
آماده برای تولید داریم .ما به همه تولیدکنندگان
ایرانی اعالم کردیم از این فرصت و طرحهای آماده
بــرای تولید انبوه استفاده کنید ولــی آنچنان که
باید استقبال نشده اســت .کانون با مشارکت
برخی از سرمایهگذاران و اندکی از تولیدکنندگان
برخی از این طرحها را تولید و وارد بازار کرده است.
رویداد ملی «ایده آزاد» با هدف شناسایی و کشف
استعدادهای خالق در حوزه طراحی اسباببازی،
گتــریــن بــانــک اطــاعــاتــی ط ـراحــان ای ـرانــی را
بــزر 

جمعآوری کرده است.

◾

◾چرا سرمایهگذاران از طرحهای ایرانی استقبال
نمیکنند؟

شاید نـگــران بازگشت سرمایه خــود هستند و
کارهای جدید ،خطرپذیری و جرئت بیشتری را
میطلبد در صورتی که اعالم کردیم کانون پرورش
فکری در تولید حمایت و مشارکت میکند .حتی
اگربخواهندازطرحاستفادهکنندزمینههماهنگی
با طراح را آماده میکنیم تا سرمایهگذار ،آن طرح
را به صــورت مستقل تولید کند .به نظرم باید
ن بــاره اطــاعرســانــی بیشتری شــود ،صدا
در ای ـ 
و سیما و رسانهها میتوانند طرحهای کانون را
به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان اسباب بازی
معرفیکنند.

◾

◾این طرحها متناسب با نیاز و سلیقه مخاطب
طراحی شدهاند؟

این طرحها دقیقا ًمتناسب با نیاز و ذائقه کودک
و نوجوان ایرانی طراحی شدهاند و برگرفته از ایده
طراحان ایرانی است .این طرحها در رویــداد ملی
«ایده آزاد» ارائه شده و کانون برای این طراحان،
فرصتهای آموزشی ب ه وجود آورده تا طرحهایشان
ت ـجــاری ش ــود .ای ــن فــرصــت مغتنمی اس ــت که
تولیدکنندگان داخلی میتوانند به کانون پرورش
فکری مراجعه کنند و از طرحهای آمــاده رویــداد
ملی «ایــده آزاد» استفاده کنند .االن کــدام یک
از شرکتهای بزرگ دنیا  180طرح آماده به تولید
دارد!؟ شاید ما خودمان را دستکم میگیریم.

◾

◾آیــا تولید اسباببازی داخلی گرانتر از نمونه
وارداتی آن درنمیآید؟

اکنون با شرایط فعلی و تورم شاهد گرانی در همه
حوزهها هستیم و فقط اسباب بازی گران نیست.
هزینههای تمام شده همانند مواد اولیه و نیروی
انسانیهمتغییرکردهوموجبافزایشهزینههای
تولید میشود .ضمن اینکه سبد خانوادهها از
ببــازی خالی شــده اســت امــا وزارتخانهها
اسـبــا 
و سازمانهای متولی میتوانند از تولیدکننده
حمایت کنند تا اسباببازی داخلی ارزانقیمت به
دست کودکان ایرانی برسد .وزیر آموزش
و پــرورش در دولــت قبلی در جشنواره
چهارم ملی اسباببازی قول راهاندازی
 10هزار اتاق بازی را در مدارس داد که
میتوانست اتفاق بزرگی در حوزه تولید
اسباببازی داخلی رقم بزند
اما متأسفانه اجرایی نشد
یا وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامــی بــایــد کمک
کند که اسباببازی
بـ ــه ع ـ ـنـ ــوان یک
ک ــاالی فرهنگی
شناخته شود نه
یککاالیلوکس
و تجمالتی.
چ ــرا وزارت
صــنــع ــت،
مـ ـ ـع ـ ــدن و
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تجارت از طریق اتــاق اصناف پیگیر ایجاد یک
اتحادیه مستقل اسـبــاببــازی نمیشود؟ االن
پیگیری مطالبات صنفی اسباببازیهای ایرانی
را اتحادیه نایلون پالستیک برعهده دارد و اسباب
بازیهای خارجی را اتحادیه خرازیها! این دوگانگی
در اتحادیهها و نبود یک سازوکار مستقل در حوزه
صنعت اسباببازی ،مشکالتی را برای اهالی این
صنف ایجاد کرده است.

◾

◾اشارهکردیدکهبرخیازاسباببازیهابهسفارش
تولیدکننده داخلی در چین ساخته میشود و برند
آنجا را میخورد ،آیا دلیلش پایین آمدن هزینههای
تولید در آنجاست؟

با توجه به افزایش نرخ دالر ،االن هزینههای تولید
در چین شاید بیشتر از داخل شود ضمن اینکه
تولیدکنندگان داخـلــی خوبی در حــوزه اسباب
بازی داریم که اسباب بازی صادر میکنند .اینکه
چرا برخی از تولیدات داخلی ما در چین ساخته
میشود و با برند آنجا وارد کشور میشود را شورای
نظارت بر اسباب بازی میتواند پیگیر باشد.

◾

◾یکی از نمونههای تولید اسـبــاببــازی داخلی
عروسکهای دارا و سارا بود ،به نظر شما این پروژه
توانست موفق شود؟

چــرا نتوانسته؟! االن یــک عــدد عــروســک دارا
و ســارا در بــازار موجود نیست و اگــر ایــن پــروژه
بــه گفته بــرخــی شکست م ـیخــورد االن باید
انبارهای ما پر از عروسکهای دارا و سارا میبود.
ضمن اینکه تولید این عروسکها هم متوقف
نشده اســت .عروسکهای دارا و ســارا یکی از
تولیدات کانون بــود ،ما بیش از 300محصول
تولیدی در حــوزه اسباببازی دار یــم که حدود
 49ت ــای آنه ــا ب ــازیه ــای رای ــانـ ـهای هستند و
مابقی مربوط به حوزه سرگرمی میشوند .هر
محصولی که در کانون تولید میشود توسط
کارشناسان و مربیان کودک ارزیابی میشود.
سه نسل از عروسکهای دارا و سارا در کانون
تولید شده است؛ نسل اول این عروسکها در
دورهای که کمتر کسی جرئت تولید عروسک
داخلی داشت به بازار عرضه شد و کانون پرورش
فکری قــدم بزرگی بــرداشــت .نسل دوم این
عروسکها پس از رفع نواقص و شناسایی
آنه ــا وارد ب ــازار شــد و نسل ســوم دارا
و س ــارا بــا کیفیت بهتری عــرضــه شده
که تقاضای خوبی هم داشته به طوری
کهــا
کــه هـمــه ای ــن عــروسـ 
فـ ــروش رف ـتــه اسـ ــت .با
توجه به اینکه پروژه در

کشور چین انجام شد اما تمام طراحیهای آن
توسط متخصصان داخلی انجام شــد .البته
عروسکهای دارا و سارا میتوانست پیوست
فرهنگی و جریانسازی بهتری داشته باشد اما
کانون نمیتواند به تنهایی جریا نسازی کند،
نقش صدا و سیما در این حوزه اهمیت مییابد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت میتوانست در
هنگام ورود این عروسکها هزینههای گمرکی را
پایین بیاورد تا این عروسکها با قیمت کمتری
به دست مصرفکننده برسد.

◾

◾چقدر درباره اسباببازیهای داخلی به پیوست
فرهنگی محصوالت توجه میشود؟

توجه به پیوست فرهنگی در کانون پرورش فکری
بسیار اهمیت دارد .ما مجموعهای پنججلدی
بــا عـنــوان تئاتر اس ـبــاببــازی را تولید کــردیــم که
ایــن مجموعه شامل هنر نمایش خــاق ،تئاتر،
یشــود .روی
کگــردانــی م ـ 
قـصـ هگــویــی و عــروس ـ 
مجموعههای کتاب عروسک یا کتاب پــازل هم
کار میکنیم .در تولید هر کدام از اسباببازیها به
دنبال پیوست فرهنگی هستیم .حتی پژوهشی
هم راجع به ادبیات متون کهن فارسی داشتیم که
نتیجه آن؛ طراحی و ماکتسازی  12سرگرمی بوده
است .سرگرمیهای سیمرغ ،هفت گنبد ،طوطی
و بقال و کتاب پازل آهو و پرندهها ،محصول این کار
پژوهشی بود.

◾

◾داشتن پیوست فرهنگی برای اسباببازیهای
داخ ـلــی از آن جـهــت اهـمـیــت م ـییــابــد کــه مثال ً
عروسکهای داخلی بایستی برای کودک و نوجوان،
قصه و پیشینه داشته باشند که بهترین مسیر این
ارتباط ،انیمیشن یا تولیدات تصویری است .آیا بین
کانون و شبکه پویا برای تولید برنامههای مرتبط با
عروسکها و اسباببازیهای ایرانی ،همکاری صورت
گرفته است؟

با توجه به ظرفیتهای باالیی که کانون پرورش
فکری در حوزه تولید محتوای مناسب برای کودک
و نوجوان ایرانی دارد میتواند محتوای خوبی را برای
تمام شبکهها به ویژه شبکه پویا داشته باشد.

◾

◾آیا در شبکههای دیگر نمیتوان برنامههایی برای
معرفی اسباببازیهای داخلی با تولیدکنندگان
داخلی داشت؟

م ـیتــوان! ولــی مشکالت مالی در صــدا و سیما
سبب شده چندان رغبتی به این همکاری نداشته
باشند و یا اگر هم باشد هزینههای تولید را باید
کانون در نظر بگیرد در حالی که صدا و سیما در این
حوزه میبایستی به کمک کانون و یا بخشهای
تأثیرگذار فرهنگی بیاید .در پایان میخواهم یادآور
شوم اعضای شورای نظارت بر اسباببازی شامل
نمایندگانی از وزارت آم ــوزش و پ ــرورش ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
سازمان صدا و سیما و ...هستند .اگر هر یک از
اینها نقش و وظایف خودشان را در حمایت از
اسباببازی ایرانی ایفا میکردند ،االن شرایط تولید
اسباب بازی ایرانی خیلی بهتر بود.

داده است و خیلی به آن عالقهمند هستم .کاری است
که با آن ارتــبــاط خیلی خوبی بــرقــرار ک ــردهام .از پیام و
محتوای وسیعی بــرای امــروز جامعه بــرخــوردار است.
کار سختی است ۲۵ .سال سابقه و تجربه خودم را در
این اثر منظور میکنم که انشاءهللا بتوانم کاری ماندگار
تولید کنم.

«محسن حموله» مدیرکل سرگرمیهای سازنده و
بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان به بررسی وضعیت تولید و طراحی اسباب
بازیهای داخلی پرداختیم که مشروح آن را در
ادامه میخوانید.

خبر

آغاز جشنواره مردمی عمار
از  18دی ماه

کهندل دبــیــر اج ــرای ــی دوازده ــم ــی ــن دوره
جشنواره مردمی عمار با بیان اینکه این دوره
از  18دی آغــاز میشود و تا  24دی مــاه ادامــه
دارد ،گفت :حدود 3هزار اثر در بخشهای فیلم
داستانی ،فیلم مستند ،پویانمایی ،نماهنگ،
فیلمنامه و برنامههای تلویزیونی به دبیرخانه
جشنواره رسیده است.
حمید صالحی با بیان اینکه فراخوان ارسال آثار
از اوایل مهر تا پایان آبان ماه انجام شده بود و
آثار راه یافته به بخش نهایی این دوره طی یک
هفته برگزاری جشنواره اکران میشوند ،افزود:
اکران آثار در سینما فلسطین تهران از ساعت
 14تــا  22خــواهــد بــود و همزمان بــا اکــرانهــای
سراسری جشنواره ،اکرانکنندههای مردمی هم
در سراسر کشور به صورت داوطلبانه به کمک
نمایش آثار میآیند.
وی با بیان اینکه برنامه نمایش فیلمها در یک
هفته آینده روی سایت عماریار بارگذاری خواهد
شد ،اظهار کرد :جشنواره عمار ماهیتی کامال ً
مــردمــی دارد و ب ــرای اک ــران در شهرستانها،
داوطلبان با بضاعتی که دارند سالن و امکانات
نمایش فیلمها را مهیا میکنند.
او اکــرانهــای اقتصادی جشنواره را به عنوان
یکی از اتفاقات خوب توصیف کرد و گفت :پس
از دوره پنجم بــرای شبکه اکــرانهــای مردمی،
پیوست اقتصادی را طراحی و اجــرا کردیم و
فیلم «منطقه پرواز ممنوع» با بیش از 300هزار
مخاطب در فضای خارج از سینما بیش از یک
میلیارد تومان فروخت و فیلم «منصور» هم
در اکــرانهــای سیار عمار با بیش از  900هزار
مخاطب ،یــک میلیارد و  100میلیون تومان
فروش داشته است.
صالحی خاطرنشان کــرد :امــســال در بخش
«نهضت جهانی مستضعفین» بیش از 20
اثــر درب ــاره حاجقاسم سلیمانی بــه دبیرخانه
جشنواره رســیــده کــه ایــن آثــار کیفیت تولید
خوب و زاویه نگاه جدیدی دارنــد ،ضمن اینکه
فیلمسازانی از یمن نیز در این بخش شرکت
کردهاند.

محبوبیت سردار دلها
در عکسهای «سرو روان»

نمایشگاه عکسهایی از بــرگــزاری نخستین
سالگرد شهادت سردار دلها در خانه ،محله
و شهرهای ایران در شرایط همهگیری بیماری
کرونا با عنوان «ســرو روان» در گالری خانه
عکاسان حوزه هنری افتتاح شد.
سیداحسان باقری ،رئیس خانه عکاسان حوزه
هنری درباره برگزاری این نمایشگاه گفت :در
نخستین سالگرد شهادت حا جقاسم تقریبا ً
همه برنامههای عمومی به خاطر شرایط کرونا
ممنوع بود و امکان برگزاری مراسم سالگرد
وجـ ــود ن ــداش ــت ،ف ــراخ ــوان ــی بـ ــرای ب ــرگ ــزاری
ســالــگــردهــای مــردمــی در فــضــاهــای شــهــری و
روستایی دادیم که در حدود هزار فریم عکس
از استانهای تهران ،قم ،خوزستان ،خراسان
رضوی و… برای ما ارسال شد و پس از داوری
در حدود  ۱۳۰عکس از  ۶۷عکاس را انتخاب
کردیم.
نمایشگاه «سرو روان» تا بیست و نهم دی ماه
به جز روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰
تا  ۱۸در معرض دید عموم است .خانه عکاسان
در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ
جنب کتابفروشی سوره مهر قرار دارد.

