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اخبار

محدودیت ساعت کاری خانه سینما
به منظور پیشگیری و رعایت امور بهداشتی در
شرایط موجود ،ساعت کاری خانه سینما محدود
شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی خانه
سینما ،به منظور پیشگیری و رعایت امور
بهداشتی در شرایط موجود و در نظر گرفتن
سالمتی اعضای صنوف ،خانه سینما (ساختمان
بهار) از تاریخ  ۱۱اسفندماه تا اطالع ثانوی صرفا ً
برای انجام کارهای ضروری از ساعت  ۱۰الی  ۱۳با
حداقل کارکنان بازخواهد بود.

آرزوی سازندگان پایتخت برای
سالمتی مردم ایران

«عصر جدید»۲
چه تغییراتی دارد؟

از سوداگران الیک تا تشنگان شهرت
فاطمهامینالرعایا
تقریبا همه افراد در جامعه نسبت به رعایت حریم
خصوصیشان حساسیت دارند اما بسیاری از همین
افراد در مورد زندگی فردی سلبریتیها کنجکاویهای
بسیاری میکنند .اما آیا این کنجکاوی صحیح است؟
آیا حریم شخصی این افراد با افراد عادی جامعه
یکسان است؟ شاید بهتر باشد قبل از پاسخ به این
پرسش کمی درباره سلبریتیها بدانیم.
سلبریتی به شخص مشهوری گفته میشود
که در زمینههای مختلف مانند موسیقی ،ورزش،
سیاست ،سینما و تلویزیون و… مورد توجه
رسانهها و همچنین مردم قرار دارد .بنابراین فرد
سلبریتی شخصی است که مردم دنیا او را از
منظرهای متفاوت مانند سبک لباس پوشیدن،
مدل مو ،مدل آرایش ،سبک زندگی و حتی
ازدواجها و دوستیهایی که دارند مورد توجه قرار
میدهند .این روزها هم با ظهور فضای مجازی
زندگی افراد مشهور اعم از شخصیتهای سیاسی،
فرهنگی و ورزشی بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار
دارد .بنابراین وقتی زندگی هر فردی که زیر ذرهبین
جامعه باشد ،کوچکترین اتفاق در زندگی آن فرد
با واکنش هوادارانش مواجه خواهد شد .اتفاقی که
متاسفانه این روزها با پررنگتر شدن فضای مجازی
که همواره جریانهای مختلف را با آب و تاب زیادی
به مخاطبانش عرضه میکند ،شاهد هستیم.
در قوانین ایران تعریف کاملی از حریم خصوصی
وجود ندارد و جسته و گریخته به این موضوع
توجه شده است .بهطور مثال ،در اصل  ۲۰و  ۲۲و
 ۲۵قانون اساسی به این موضوع اشاره شده که در
اصل  ۲۵به صراحت عنوان شده بازرسی و نرساندن
نامهها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای
مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و
نرساندن آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به
حکم قانون ممنوع است.
مواردی از توجه به حریم شخصی در قوانین
عادی هم وجود دارد که مهمترین آن ماده  ۱۰قانون
مسئولیت مدنی مصوب سال  ۱۳۳۹است .در این
ماده عنوان شده که هرکس بدون مجوز قانونی،
عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سالمتی یا
مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر
حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده
لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی
دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل
خود است و دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را
به جبرانخسارات مزبور محکوم میکند.
عشق الیکهای مجازی
اما چرا با تمام این تفاسیر مردم تا این اندازه عالقه
دارند از چنین جزئیاتی با خبر باشند؟ امیرمحمود
حریرچی ،جامعهشناس و آسیبشناس در
گفتوگو با «ابتکار» میگوید :این کنجکاوی بیشتر
جنبه سرگرمی دارد ،مردم سرگرمی زیادی ندارند و
چرخیدن در شبکههای اجتماعی این خالء را برایشان
جبران میکند .جدای اینکه گردانندن صفحاتی که
چنین اطالعاتی را به اشتراک میگذارند ،اسیر تعداد
الیکشان هستند و با به اشتراک گذاشتن چنین
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ی»ها همیشه برای مردم جذاب بوده است؛ اینکه چه میخورند ،چه میپوشند ،عالقهمندیهایشان چیست ،کجاها میروند و ...گاهی
زندگی «سلبریت 
اما این سواالت گامی فراتر از چند کنجکاوی ساده هستند و حتی میتوان از آنها تحت عنوان ورود به حریم شخصی هم نام برد .چند روزی است که
عکسهای شخصی یک خانم بازیگر و یک فوتبالیست که در آتلیه عکاسی گرفته شده در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود .بسیاری در
این مورد صحبت میکنند اما آقای فوتبالیست گفته است که این عکسها جزو حریم خصوصی محسوب میشوند ،گفتهای که درمورد بسیاری از
افراد عادی صدق میکند .حال این سؤال مطرح میشود که مرز حریم خصوصی برای سلبریتیها هم همان مرزی است که افراد عادی برای خودشان
قائل میشوند؟

سلبریتیها
خودشان هم
بایدبدانند
وقتی درمورد
بخشی از
یشان
زندگ 
صحبت
میکنند،پیش
از هرکس
خودشان حریم
شخصیشان
را زیر پا
میگذارند
مطالبی در تالش هستند تا الیکهای بیشتری
بگیرند.

سلبریتیها خودشان حریمشان را میشکنند
حریرچی درباره مرز حریم خصوصی سلبریتیها
نیز میگوید :حریم خصوصی افراد عادی با
سلبریتیها متفاوت است ،چون سلبریتیها با اشکال
مختلف خودشان را مطرح میکنند و وارد موضوعات
گوناگون میشوند ،باید بپذیرند که گروهی وارد حریم
شخصی آنها شوند حتی اگر این کار نادرست باشد .ما
به همه نمیگوییم سلبریتی ،امروز این اصطالح را در
مورد کسانی به کار میبریم که در شبکههای مجازی
مطرح هستند ،چه خودشان حاشیهساز باشند چه
فالوورهایشان از آنها بخواهند که در این موارد ورود
کنند .این ماجرا به جایی میرسد که درمورد زندگی
شخصیشان کنجکاویهایی به وجود میآید .امروزه
هم متاسفانه تفریح و حتی زندگی برخی افراد گشتن
در شبکههای اجتماعی و کنجکاوی در زندگی افراد
شناختهشده است.
او ادامه میدهد :در هر صورت کنجکاوی در
زندگی افراد کاری بسیار نادرست است .حریم
شخصی موضوعی است که همه باید به آن توجه
داشته باشند و بدانند کنجکاوی در این بخش به

نوعی مزاحمت و آزار به حساب میآید اما از سوی
دیگر سلبریتیها خودشان هم باید بدانند وقتی
درمورد بخشی از زندگیشان صحبت میکنند،
پیش از هر کس خودشان حریم شخصیشان را
زیر پا میگذارند .بنابراین خود این افراد در رعایت
حریم خصوصیشان باید پیشگام باشند .گمنامی چه
اشکالی دارد؟ در کشور خودمان افراد موفق ،هنرمند،
ورزشکار و  ...هستند اما کامال بیحاشیه هستند.
تب سلبریتی شدن صدماتی هم دارد .گرچه باز هم
میگویم که زیرپا گذاشتن حریم شخصی دیگران در
هر صورتی کار اشتباهی است و متاسفانه امروز با
وجود شبکههای اجتماعی به وفور شاهد رخ دادن آن
هستیم .ما باید در این زمینه به مردم آموزش بدهیم.
سلبریتی هم باید پاسخگو باشد
گرچه ممکن است برخی اخبار یا عکسهای مربوط
به سلبریتیها توسط افراد عادی منتشر شوند اما از
گذشته این نوع از اخبار مورد توجه برخی خبرنگاران و
عکاسان قرار میگرفت تا جایی که عکاسان این بخش
به پاپاریتزیها مشهور شدند .اما آیا خبرنگاران بنابر
اصول حرفهای خود میتوانند به زندگی خصوصی
افراد مطرح به عنوان سوژه خبری نگاه کنند؟ حوریه
دهقانشاد ،استاد ارتباطات در این زمینه به «ابتکار»

میگوید :بله خبرنگاران حق دارند به این بخش از
زندگی افراد مطرح ورود پیدا کنند اما اینکه این مرز
تا کجا خواهد بود ،هر کس میتواند این مرز را جلو
یا عقب ببرد اما واقعیت این است که این مرز تا
جایی است که وارد زندگی خیلی شخصی سلبریتیها
نشوند .اما هرچقدر که سلبریتیها در حوزه اجتماعی
فعالیت میکنند ،رسانهها میتوانند ورود کنند اما
درمورد مسائلی که اخالق روزنامهنگاری تعیین کرده
که نباید وارد شد ،باید متوقف شوند .وقتی فردی به
عنوان سلبریتی در جامعه فعالیت میکند به جامعه
اجازه میدهد تا وارد مسائل خصوصی زندگیاش
شوند ،مثل اینکه با چه کسی ازدواج کرده است ،چرا
از همسرش جدا شده ،چرا از فالن ساعت استفاده
میکند و ...چون از همین موضوعات برای مطرح
شدنش استفاده میکند و بنابراین باید در مقابلش
هم پاسخگو باشد.
او ادامه میدهد :پاپاراتزیها هم عکاسخبرنگارانی
هستند که در این حوزه فعالیت میکنند اما همین
افراد هم نباید وارد مسائل بسیار شخصی شوند اما
این عکاسان هم کار خبری انجام میدهند اما این
کار باید تا جایی پیش برود که به مرزهای اخالقی
آسیبی وارد نشود.

جشنواره کن  ۲۰۲۰لغو میشود؟
با پیدا شدن اولین مورد از ویروس کرونا در شهر کن فرانسه،
برگزاری یکی از مهمترین جشنوارههای سینمایی جهان نیز در
هالهای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندیوایر ،با ادامه شیوع ویروس
کرونا در سراسر اروپا و پیدا شدن اولین مورد ابتال به این ویروس
در شهر کن ،مسئوالن برگزاری جشنواره فیلم کن در واکنش به
خبرهایی درباره لغو این رویداد سینمایی در بیانیهای اعالم کرد که
هنوز برای تصمیمگرفتن نهایی درباره عدم برگزاری این جشنواره
که از  ۱۲می آغاز میشود خیلی دور است و مسئوالن جشنواره
در حال نظارت بر چگونگی شیوع این بیماری و در تالش برای
برگزاری جشنواره در فضایی ایمن و سالمت هستند.
سخنگوی جشنواره کن همچنین گفت که جشنواره در حال
پیروی از دستورالعملهای محلی ،ملی و بینالمللی برای مقابله

سازندگان فصل ششم پایتخت با انتشار
ویدئویای برای مردم ایران آرزوی سالمتی و
ایمنی از ویروس کرونا کردند.
به گزارش ایلنا جمعه  9اسفند سازندگان فصل
ششم پایتخت جشن تولدی برای مهران احمدی
در پشت صحنه این سریال برگزار کردند.
مهران احمدی طی سخنانی در این جشن
گفت :امروز همه ما گرفتاریهای سال  98را
میدانیم و این آخرین گرفتاری که سالمتی همه
ما را به خطر انداخته است و این بیماری اینجا هم
گربانگیر ما است ولی ما ایستادهایم تا سال 1399
را با شادی شروع کنیم و امیدوارم همه مردم ایران
سالمت باشند.

نوبت دوم

خبر

مرز حریم خصوصی سلبریتیها کجاست؟

تکلیف دوساالنه مجسمهسازی چه
میشود؟
زمان برگزاری هشتمین دوساالنه مجسمهسازی
تهران که قرار بود در  ۱۶اسفند برگزار شود به
خرداد سال  ۹۹موکول شد.
هشتمین دوساالنه مجسمهسازی تهران که
قرار بود از  ۱۶اسفند تا  ۱۹اردیبهشت در باغ
کتاب تهران و محوطه اطراف آن برگزار شود،
پس از انصراف محمود بخشی ،دبیر دوساالنه،
و نیز شیوع بیماری کرونا ،به خرداد سال آینده
موکول شد .عباس مجیدی ،رئیس هیئت مدیره
انجمن مجسمهسازان ایران به ایسنا گفت که
هفته گذشته بیانیهای را در راستای تغییر زمان
برگزاری بینال منتشر کردند ولی شرایط برگزاری
بینال همان خواهد بود .او همچنین در پاسخ به
زمان معرفی دبیر جدید بینال اظهار کرد :این امر
و جزئیات دیگر متعاقبا اعالم خواهد شد ولی در
شرایط حاضر برگزاری بینال مهم است که صورت
خواهد گرفت؛ البته اگر شرایط بیماری کرونا
بهبود پیدا نکند ممکن است باز هم زمان برگزاری
بینال را به تعویق بیندازیم.
در متن بیانیه هیئت مدیره انجمن هنرمندان
مجسمهساز ایران آمده است« :نظر به اهمیت
دوساالنه ملی مجسمهسازی در جریانسازی
هنر و جایگاه آن به عنوان عرصهای برای گرد هم
آمدن ،ارائه آزاد ،تعامل و رشد هنرمندان و رصد
آخرین دستاوردهای هنری ،انجمن هنرمندان
مجسمهساز ایران روند شکلگیری دوساالنه را
بر بستری از گفتگو و هماندیشی با هنرمندان،
صاحبنظران و پژوهشگران آغاز کرد تا با
همراهی هنرمندان ،ضمن برگزاری یک دوساالنه
مستقل ،قدمهایی تاثیرگذار در عرصهی هنر
معاصر بردارد .در ادامه روند اجرایی دوساالنه،
به دنبال وقایع پیشآمده و همزمان با انصراف
دبیر ،لزوم همفکری برای مراقبت از دوساالنه
و به تاخیر انداختن برگزاری ضرورت یافت .بر
جامعه هنری و بخصوص اعضای انجمن پوشیده
نیست که عدم برگزاری دوساالنه آسیب هایی
جبران ناپذیر بر بدنه و جریان هنر وارد خواهد
کرد ،لذا پس از جلسات متعدد و همفکری و
مشورت ،حفظ و ادامه دوساالنه به عنوان جریانی
مستقل و زمینه ساز رشد و گسترش هنر ،در
اولویت عملکرد قرار گرفت.
الزم به ذکر است ،مراحل اجرایی هشتمین
دوساالنه با همراهی اعضای شورای سیاست
گذاری و اعضای هیات مدیره انجمن ادامه خواهد
یافت و هشتمین دوساالنه مجسمه سازی در
خرداد  ۹۹برگزار خواهد شد که گزارش و جزییات
آن متعاقبا اعالم میشود».

فرهنگوهنر

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری
در مجموعه شهربازی کودک مهر(دانشجو سابق)
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17شــهریور،مدیریت ســرمایه گــذاری ومشــارکت هــای مردمــی شــهرداری خــرم آبــاد مراجعــه وبــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره
تلفن066-33336402تمــاس حاصــل نمائیــد
 -1مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراخوان4/000/000/000ریال(چهارمیلیــارد ریال)مــی باشــد کــه بایــد به صورت نقد به حســاب ســپرده شــماره100786114974نزد
بانــک شهرشــعبه انقــالب بنــام شــهرداری خــرم آبــاد واریــز ویــا بــه صــورت ضمانتنامــه معتبربانکی ســه ماهه ارائــه نماید
 -2آخرین مهلت تحویل پیشنهادات از تاریخ انشارآگهی نوبت دوم این فراخوان تا پایان وقت اداری 98/12/24می باشد
 -3پیشنهادات واصله راس ساعت17عصر روز یکشنبه مورخ98/12/ 25درمحل شهرداری خرم آباد بازگشایی خواهد شد
 -4شهرداری خرم آباد در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است
 -5هزینه درج آگهی به عهده برنده نهایی فراخوان می باشد
 -6سایر اطالعات وجزئیات در اسناد فراخوان درج گردیده است
نوبت اول 98/12/4و نوبت دوم98/12/11
روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرم آباد
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با ویروس کرونا است و امروز برای مطرح کردن هرگونه فرضیهای
درباره برگزاری جشنواره کن  ۲۰۲۰که برای دو ماه و نیم دیگر
برنامهریزی شده خیلی زود است .در حال حاضر تیم جشنواره
همچنان به آمادهسازی برای برگزاری این رویداد سینمایی ادامه
میدهند.
بیانی ه جشنواره کن در فاصله اندکی پس از اعالم رسمی اولین
مورد ویروس کرونا توسط شهردار کن منتشر میشود و تست
کرونای یک زن ساکن این شهر مثبت اعالم شده است.
ویروس کرونا تاکنون تاثیرات فراوانی در صنعت سینما داشته و
بازارهای جهانی چون چین و کره جنوبی سالنهای سینمای خود را
برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس بستهاند.
هفتاد و سومین جشنواره فیلم کن از تاریخ  ۱۲تا  ۲۳مه (۲۳
اردیبهشت تا  ۳خرداد) در فرانسه برگزار میشود.

فصل دوم مسابقه «عصر جدید» در حالی
روانه آنتن شده که همزمانی تولید آن با
چالش فراگیری ویروس کرونا ،منجر به ضبط
دو قسمت از برنامه بدون حضور تماشاگر
شده است.
به گزارش مهر ،این روزها فصل جدید برنامه
«عصر جدید» در حالی پخش قسمتهای
مقدماتی خود را آغاز کرده است که برای
برخی از عالقهمندان سوال است آیا هنوز
فرصت دارند برای این برنامه فیلم بفرستند و
شانس خود را بیازمایند یا خیر؟
اما این فصل از برنامه با یک مرحله
مقدماتی با عنوان «راستیآزمایی» پخش خود
را آغاز کرده .بنابراین همه فیلمهای ارسالی در
همین مرحله بررسی و راهیافتگان به مسابقه
مشخص شدهاند و عالقهمندان باید منتظر
فصلهای بعدی باشند.
ارسال بیش از  ۱۲هزار ویدئو به «عصر
جدید»
برای فصل دوم «عصر جدید» بیشتر از ۱۲
هزار فیلم از طرف متقاضیان ارسال شده که
توسط تیمی از عوامل برنامه طی سه تا چهار
ماه بررسی و از میان آنها تعدادی انتخاب
شدهاند.
سپس از میان اینها حدود  ۱۰۰۰نفر به
صورت حضوری به لوکیشن برنامه دعوت
شده و در دور بعدی از میان آنها  ۴۰۰نفر به
مرحله آزمون نهایی راه پیدا کردهاند.
آنچه این شبها در قسمتهای
راستیآزمایی برنامه دیده میشود گزیدهای
از ضبط برنامه با حضور همین  ۴۰۰نفر است
که برخی از آنها حذف و حدود  ۲۰۰نفر و
گروه به مرحله اصلی مسابقه «عصر جدید»
راه پیدا میکنند.
با این وجود اما ارسال فیلمها به سایت
برنامه هنوز ادامه دارد و ویدئوهای دریافتی
برای فصل بعدی برنامه آرشیو میشود.
صحنه اجرای مسابقه بزرگتر شد
از جمله تغییرات ظاهری فصل جدید «عصر
جدید» میتوان به فضای صحنه و استیج
اشاره کرد که برای اجرای بهتر شرکتکنندگان
بزرگتر از فصل اول در نظر گرفته شده است.
همچنین از دیگر تغییرات میتوان به بیشتر
شدن تعداد تماشاگران در لوکیشن مسابقه
اشاره کرد .هرچند این برنامه هم این روزها
تحت تأثیر ویروس کرونا ممنوعیتی را برای
حضور تماشاگران لحاظ کرده و تاکنون چند
قسمت از برنامه بدون حضور تماشاگران به
تولید رسیده است.
این چند قسمت با در نظر گرفتن موارد
بهداشتی از جمله استفاده از تب سنج،
ماسک و لوازم ضدعفونیکننده برای عوامل
برنامه ،شرکت کنندگان و همراهان آنها
تصویربرداری و ضبط شده است.
 ۱۰قسمت از مسابقه ضبط شده است
تاکنون حدود  ۱۰قسمت از فصل جدید
برنامه ضبط شده اما مشخص نیست
مخاطبان چه زمانی میتوانند مجدد در
جایگاه تماشاگران در لوکیشن «عصر جدید»
حضور یابند و نبود تماشاگر در قسمتهای
ضبط شده تا چه اندازه خروجی برنامه را
تحتالشعاع قرار خواهد داد.
آنچه مسلم است حضور تماشاگران در
استودیوی «عصر جدید» به اندازه داوران
برنامه میتواند تأثیرگذار باشد و نه تنها در
شور و انرژی برنامه بلکه حتی گاهی در رأی
داوران نیز تأثیرگذار بوده است.

رکورد بازدید از آثار داوینچی شکسته شد
بررسی میزان بازدید از نمایشگاه آثار «لئوناردو داوینچی» که به مناسبت پانصدمین سالگرد وی برپا شده ،نشان داد میزان بازدید از
آثار این هنرمند در موزه «لوور» پاریس بسیار فراتر از رکوردهایی رفت که تاکنون اعالم شده است.
به گزارش ایرنا ۲۴ ،اکتبر ( ۲۰۱۹دوم آبان)  ۵۰۰سال از مرگ نقاشی گذشت که به نابغه توسکان مشهور است؛ لئوناردو داوینچی
را بزرگترین نقاش دوره رنسانس میدانند .موزه لوور به همین مناسبت نمایشگاهی را به مدت  ۱۰۴روز برگزار کرد که  ۲۷فوریه
( ۵اسفندماه) به پایان رسید .به گزارش روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» ،این نمایشگاه یک میلیون و یکصد بازدیدکننده داشته
است.
مسئوالن موزه لوور در بیانیهای اعالم کردند :تا روز  ۲۷فوریه ( ۵اسفند) زمان اختتامیه نمایش ویژه آثار داوینچی در این موزه
پاریسی ،نمایشگاه آثار این هنرمند یک میلیون و  ۷۱هزار و  ۸۴۰بازدیدکننده داشته است .این رقم با آمار مربوط به سال  ۲۰۱۸میالدی
که  ۵۴۰بازدیدکننده را نشان می داد ،اختالف زیادی دارد.
ژان لوک مارتینز ،رئیس موزه لوور در این بیانیه با اعالم رضایت از اقدام این موزه در جمعآوری و نمایش تعداد زیاد و متنوع آثار داوینچی برای نمایش
آنها در مناسبت سال  ،۲۰۱۹آمده است :شگفت آنکه  ۵۰۰سال پس از مرگ این هنرمند ایتالیایی دوره رنسانس ،آثار او همچنان برای عموم جذاب است.
لوور در پانصدمین سال تولد داوینچی در حالی  ۱۰تابلو از این هنرمند را بهعالوه مونالیزا که پیشتر نیز در این موزه قرار داشت در معرض دید عموم گذاشت
که آثار تایید شده داوینچی اکنون در سراسر دنیا حدود  ۲۰اثر است .در کل ،این نمایشگاه حدود  ۱۵۰اثر هنری دیگر شامل طراحی ،دستنویس ،مجسمه
و اشیای هنری متعلق داوینچی ،فلوراتنین و سایر نزدیکان و شاگردان داوینچی گردهم آورد .بسیاری از این آثار از مجموعه خانواده سلطنتی انگلیس ،موزه
بریتانیا ،گالری ملی لندن ،موزه پیناکوتک واتیکان در رم ،موزه متروپولیتن رم و بنیاد فرانسه به شکل امانی به لوور آورده بود.

