
حكمت

  | روزنامه جوان |  ش��ماره 5652 |    چهارش��نبه 25 اردیبهش��ت 1398 | 9 رمض��ان 1440 |  اذان ظهر: 13:01 | 
غروب آفتاب: 20:02 | اذان مغرب:22: 20 | نیمه شب شرعی:00:11 |      اذان صبح فردا: 04:21 | طلوع آفتاب فردا: 05:59 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

   محمدصادق عابديني
افزوده شدن 19پرديس س�ينمايي جديد به 
تعداد پرديس هاي سينمايي در تهران، رشد 
نامتقارن امكانات سينمايي در پايتخت را دامن 
زده است و فاصله ميان توزيع متناسب امكانات 
فرهنگي در سطح كشور را بيشتر مي كند، از 
سوي ديگر پرديس هاي ثروتمند نشان داده اند 
مي توانند جريان اكران س�ينما را به سمت و 
س�وي دلخواه خود متمايل س�ازند؛ اقدامي 
كه تضعيف بيش از پي�ش تكاليف حاكميتي 
وزارت ارشاد و سازمان س�ينمايي بر چرخه 
توليد و اكران سينما را در پي خواهد داشت. 
پرديس هاي سینمايي در انفعال وزارت ارشاد در 
حال تبديل شدن به قدرت اصلي تصمیم گیري 
در سینما هستند و اين يك زنگ خطر بزرگ براي 
سینماي ايران است. محمدرضا فرجي، مدير كل 
اداره س��ینماي حرفه اي س��ازمان سینمايي در 
مصاحبه اي از احداث 19 پروژه فرهنگي در تهران 
خبر داد كه با انجام آن 94 س��الن سینمايي به 
تعداد سالن هاي سینما در تهران افزوده مي شود. 
فرجي مدعي شد رشد روزافزون ساخت و ساز اين 
پرديس ها باعث رونق اقتصادي و شكوفايي هنر 
سینما شده است. به طور كلي در سراسر كشور 
متقاضیان زيادي جهت احداث س��ینما وجود 
دارد كه در لیس��ت مربوط بعد از اس��تان تهران 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي و اصفهان داراي 

بیشترين درخواست هستند. 
به گفته فرجي، تهران اكنون داراي 22 پرديس 
و مجتمع سینمايي با 190 سالن سینماست. اين 
تعداد سینما در تهران در حالي است كه بیش از 

هزارو81 شهر فاقد سالن سینماست. 
پرديس ه��اي س��ینمايي مجموع��ه  تجاري و 
فرهنگي نوظهوري هس��تند ك��ه بخش قابل 
مالحظه اي از فعالیت آنها معطوف به فعالیت هاي 
تجاري مي شود و بخش فرهنگي آن به صورت 
مكمل فعالیت تجاري و ضامن دريافت امتیاز ها 
و تسهیالت شهري است. پرديس ها اغلب بیش 
از چند س��الن س��ینما دارند و به طور همزمان 
چند فیلم س��ینمايي را اك��ران مي كنند. اين 
مجموعه ها به دلیل توجیه اقتصادي به ش��دت 
مورد توجه س��رمايه گذاران بخش س��اختمان 
هستند. ساخت پرديس هاي سینمايي در كنار 
تضمین درآمدزايي براي سازندگان، عاملي بر 

تغییر ذائقه عالقه مندان به سینماست. 

   تأثير پرديس هاي سينمايي بر فرهنگ 
نقش آفرين��ي پرديس هاي س��ینمايي ب��ر روند 
تولید و اكران س��ینما مس��ئله پنهاني نیس��ت. 
مديريت پرديس هاي خصوصي اغلب در دس��ت 
تهیه كنندگان و پخش كنندگان سینماست. اين 
پرديس ها عماًل تضمین كننده قدرت يك فرد از 
زمان س��اخت تا اكران يك فیلم است؛ فردي كه 
مي تواند در قامت تهیه كننده مجوز ساخت و پروانه 
نمايش يك فیلم را بگیرد و در مقام سینمادار آن 
را اكران كند. پرديس هاي س��ینمايي اكنون در 
سینماهاي سرگروه نقش تعیین كننده اي دارند 
و در شوراي صنفي نمايش نیز مالكان آنها قدرت 
كاملي بر جريان اكران را دارند؛ خطري كه مي تواند 
باعث از بین رفتن قدرت نظارت سازمان سینمايي 
شود. در صورت تصويب ش��وراي عالي اكران به 
زودي تغییراتي را در زمینه قوانین اكران در سینما 
ش��اهد خواهیم بود. از اين به بع��د پرديس هاي 
سینمايي مگامال، كوروش و باغ كتاب با دو فیلم و 
پرديس آزادي با يك فیلم به عنوان سرگروه هاي 
فیلم هاي سینمايي شناخته مي شوند. همچنین 
تنها تهیه كنندگاني كه با 15سینما قرارداد اكران 
دارند، مي توانند درخواست سرگروه داشتن را به 
سازمان س��ینمايي تحويل دهند. اين تصمیم در 
صورت تصويب باعث افزايش قدرت سینماداران 
در حوزه تولید مي شود و مافیاي داراي دفاتر پخش 
و سینماهاي متعدد، تعیین كننده قطعي تولیدات 
در سینما خواهند بود. با اين قوانین دفاتر پخش 
ضعیف تر و فیلم هاي متوس��ط، به حاشیه رانده 
مي شوند و شاهد تولید فیلم هاي مبتذل بیشتري 
خواهیم بود. بايد ديد اعضاي شوراي عالي اكران 
به اين تصمیمات تن مي دهند يا نه؟ داروغه زاده، 
فرجي، امیريوسفي، هاشمي، شاهسواري، كیايي، 
اشرفي و همچنین سرتیپي و محمدي كه صاحبان 
سینماهاي كوروش، شكوفه، اطلس، لوتوس مال، 
مگامال، زندگي و ايران مال هستند اعضاي شوراي 

عالي اكران را تشكیل مي دهند. 
مافیاي اكران در س��ینما، چند س��الي است كه 
متولي اكران فیلم هاي كمدي مبتذل شده است؛ 
آثاري كه از نظر محتوا خطوط قرمز اخالقي را زير 
پا مي گذارند. يكي از نمونه هاي تازه اكران شده 
به واس��طه حضور مافیاي اكران فیلم »رحمان 
1400« است كه اش��ارات جنسي و غیراخالقي 
آن باعث اعتراض تماش��اگران س��ینما شد و در 
نهايت مشخص شد س��ازمان سینمايي يك ماه 
در بي خبري كامل از نسخه غیرمجاز اكران شده 
اين فیلم بوده است. در اينجا هم مافیاي اكران كه 
بخشي از قدرت خود را از پرديس هاي سینمايي 
مي گیرد، نظارت سازمان سینمايي را بي اثر كرد. 
   اصالح نظام اكران همراه با اصالح قدرت 

پرديس ها
روزنامه »ج��وان« از زمان مطرح ش��دن ايجاد 
آيین نامه درجه بندي س��ني فیلم ها و نظام نامه 
اكران، بارها در مقاالت و گزارش هاي انتقادي، 
نسبت به كارايي نظام درجه بندي هشدار داده 
است. تجربه نش��ان داده هیچ گاه سینمادارها 
در رعايت درجه بندي سني جدي نبوده اند. يك 
مجتمع تجاري كه با هدف ص��رف درآمدزايي 
اقدام به تاسیس سالن س��ینمايي كرده است، 
هیچ گاه راضي نمي شود به دلیل اينكه خريدار 
بلیت كمتر از سن مخاطب فیلم است، از درآمد 
فروش خ��ود صرف نظ��ر كند، هم��ان طور كه 
تهیه كننده هاي سینما با ايجاد موجي از تولید 
فیلم هاي كمدي و سطحي، پرده هاي سینما را 
دربست در اختیار آثار سخیف كمدي قرار داده اند 

تا به سود بیشتري دست پیدا كنند. 
اكران نوروز 98، نمايش��ي تقريباً كامل از قدرت 
و نفوذ مافیاي اكران بود. پرديس هاي سینمايي 
بیش��ترين حجم اكران را به آثار كمدي ضعیف 
اختصاص دادن��د و در عوض فیل��م »غالمرضا 
تختي« كه اثر متفاوتي در سینما بود، با كاهش 
سالن هاي سینما با شكست تجاري روبه رو شد. 

حس��ین انتظامي، رئیس س��ازمان س��ینمايي 
روزگذشته با انتشار توئیتي نوشت: »يك شورا 
با تخصص هاي مكمل، درجه بندي سني فیلم ها 
را از تابس��تان آغاز مي كند. نظام نامه اكران هم 
اصالح مي ش��ود و چنین فیلم هايي محدوديت 
اكران خواهند داش��ت.« به نظر مي رسد رئیس 
سازمان سینمايي در اصالح آيین نامه اكران به 
فكر تحديد قدرت پرديس ها نیز باش��د. اكنون 
در تهران كه نب��ض اصلي س��ینما را در اختیار 
دارد، پرديس هاي سینمايي تبديل به غول هايي 
شده اند كه بیشترين آمار فروش و بیشترين حجم 
مخاط��ب را دارند؛ پرديس هاي��ي كه فیلم هاي 
خارجي را بدون مجوز سازمان سینمايي دوبله 
و اكران مي كردن��د و آنقدر قدرتمند هس��تند 
كه بتوانند آثار مطلوب خود را ب��ه نوبت اكران 
عمومي تحمیل كنند. س��ازمان س��ینمايي به 
عنوان نهاد نظارتي كه از سوي حاكمیت متولي 
امور سینمايي كشور قرار داده شده است، بايد اين 
تهديد را جدي بگیرد كه پرديس ها مي توانند با 
محو كردن تدريجي قوانین و آيین نامه هاي اكران 
نگاه صرف تجاري را بر سینما تحمیل  و همان 
چیزي را كه س��ال ها به عنوان »فیلمفارسي« 

مذموم شمرده مي شد احیا كنند.

ادامه از صفحه يک 
ايش��ان افزودن��د: عالوه ب��ر اي��ن گرفتاری ه��ای درونی، 
سیاست های غلط امريكا از لحاظ سیاسی و امنیتی عموماً 
به ضرر اين كشور تمام شده و در منطقه ما، اروپا و مواجهه با 
برخی قدرتهای آسیايی، آنها را دچار مشكالت بیشتر كرده 
اس��ت، ضمن اينكه روند هزينه های ۷ هزار میلیارد دالری 
و بی نتیجه آنه��ا در منطقه، همچنان ادام��ه دارد اگر چه 

دستشان در كیسه سعودی  ها نیز هست. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به هش��دار برخی 
صاحبنظران امريكايی مبنی بر اينكه فش��ار بر جمهوری 
اسالمی به جهش اقتصادی ايران منجر خواهد شد، گفتند: 
امريكا در مواجهه با ملت ايران و اس��تحكام روزافزون نظام 

اسالمی قطعاً شكست خواهد خورد. 
ايشان با اشاره به برخی كه می گويند مذاكره با امريكا چه 
عیبی دارد، تأكید كردند: مذاكره با امريكا تا وقتی به تعبیر 
حضرت امام آدم نشده سّم است ضمن اينكه مذاكره با دولت 

فعلی اين كشور سّم مضاعف است. 
رهبر انقالب در تبیین اين واقعیت افزودند: معنای حقیقی 
مذاكره، معامله و بده بستان است و آنها دقیقاً در اين معامله، 

دنبال نقاط قوت ايران هستند. 

ايش��ان افزودند: می گويند بیايید درباره موش��ك مذاكره 
كنیم، معنای حقیقی اين حرف اين است كه شما بايد بُرد 
و دقت موشك هايتان را كم كنید تا اگر روزی شما را هدف 
قرار داديم، نتوانید جواب بدهید. اما بديهی است كه كسی 
در ايران اين حرف را نمی پذيرد؛ بنابراين همین سر و صدا  ها 

ادامه خواهد يافت. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای تأكید كردند: اين مس��ئله بحث 
دين و انقالب نیست، بلكه هیچ ايرانی غیرتمند و با شعوری 
حاضر نیست با طرفی كه می خواهد نقاط قوت كشور را از 

دست او درآورد، معامله كند. 
ايش��ان در مثال ديگری در زمینه اهداف واقعی دشمن در 
بحث مذاك��ره افزودند: عمق راهبردی سیاس��ی و امنیتی 
برای هر كشوری مسئله ای حیاتی است، برای ما نیز عمق 
راهبردی در منطقه خیلی مهم اس��ت، آنها از اين مس��ئله 
ناراحتند و می خواهند بر س��ر عمق راهبردی بسیار خوب 

ايران با آنها معامله كنیم؛ آيا كسی می پذيرد؟
رهبر انقالب تأكید كردند: براساس اين واقعیات اصل مذاكره 
با امريكا حتی با كس��ی كه آدم حس��ابی باشد غلط است و 
مذاكره با اين  ها كه به هیچ چیز از جمله اخالق و قانون و عرف 
بین المللی پايبند نیستند، مسخره است و مطلقاَ معنا ندارد. 

حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: البته در عقالی ما كسی 
دنبال مذاكره نیست، مردم هم كه دنبال مذاكره نیستند، 

فقط برخی گوشه كنار حرفی می زنند. 
رهبر انقالب با اشاره به نامه های رئیس جمهور قبلی امريكا 
به ايشان افزودند: اوباما كه ظاهرش خیلی اتو كشیده تر از 
اين  ها بود يك نامه فدايت ش��وم برای ما نوشت و بنده بعد 
از مدتی جوابی ب��ه او دادم، بالفاصله نامه دوم را نوش��ت، 
می خواس��تم جواب بدهم ك��ه فتنه 88 پیش  آم��د و او با 
فراموش كردن همه آن حرف  ها و ابراز ارادت ها، با خوشحالی 

به حمايت و دفاع از فتنه و فتنه گر  ها شتافت. 
رهبر انقالب با اشاره به اينكه امريكا مجبور به عقب نشینی 
در مقابل مقاوم��ت ملت ايران خواهد ش��د افزودند: بحث 
مقاومت، بحث برخ��ورد نظامی نیس��ت و اينكه برخی در 
روزنامه يا فضای مجازی مسئله جنگ را مطرح می كنند، 

حرف بیخود و غلطی است. 
ايشان تأكید كردند: بنا نیست جنگی انجام بگیرد و انجام هم 
نخواهد گرفت، چرا كه ما ابتدا به ساكن هیچگاه دنبال جنگ 
نیستیم و آنها هم می دانند كه جنگ به صرفه شان نیست. 

رهبر انق��الب در پايان سخنانش��ان خاطرنش��ان كردند: 
رويارويی كنونی، برخورد اراده هاس��ت و چون ما اراده ای 
قوی تر داريم و به خدا توكل می كنیم، ان شاءاهلل آينده خوبی 

در انتظار ملت است. 
ايشان تأكید كردند: جمهوری اسالمی ايران به فضل الهی، 
در پرتو ايستادگی، هوش��یاری و اراده ملت و مديريت  ها و 
تدابیر جديدی كه رئیس جمهور محترم اشاره كردند پیروز 

اين میدان خواهد بود. 

  سخنان رئيس جمهور
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، آق��ای روحانی 
رئیس جمهور گفت: س��ال 9۷ س��ال س��ختی برای مردم 
كشورمان به ويژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و 

كاهش درآمدهای دولت بود. 
رئیس جمهور ب��ه افتت��اح طرح های بزرگ در س��ال های 
گذش��ته از جمله افتتاح 15 فاز پارس جنوبی اشاره كرد و 
گفت: در اين مدت بزرگ ترين پااليشگاه میعانات گازی كه 
در خاورمیانه بی نظیر است، افتتاح شد كه موجب تولید دو 

برابری و خودكفايی در تولید بنزين شد. 
آقای روحانی از افتت��اح بزرگ ترين طرح ه��ای مربوط به 
ارتباطات، راه و راه آهن و همچنین اتصال چهار اس��تان به 
راه آهن سراس��ری خبر داد و با يادآوری بهبود تراز تجاری 
محصوالت كش��اورزی به بارش باران های بی سابقه اخیر 
اشاره كرد و گفت: عالوه بر افزايش خريد تضمینی گندم، 
افزايش تولی��د دانه های روغن��ی و خودكفاي��ی در تولید 
گندم، در زمینه كش��ت گلخانه ای از 8 هزار و 800 هكتار 
به 15 هزار هكتار رسیده ايم و در آينده به 20 هزار هكتار 
خواهیم رسید.  آقای روحانی به افزايش سه تا پنج برابری 
پرداختی مستمری بگیران كمیته امداد و بهزيستی اشاره 
كرد و افزود: در زلزله كرمانشاه در مدت 14 ماه، سه و نیم 
میلیون متر مربع ساختمان سازی شده كه اين كاری بسیار 

بزرگ است. 
رئیس جمه��ور ب��ا تأكید ب��ر نیاز ب��ه وح��دت و اتحاد در 
كشورگفت:كاری كه ملت و مسئوالن در ماجرای سیل انجام 
دادند بی نظیر بود و به وحدتی شبیه آنچه كه در ماجرای 

سیل شاهد بوديم نیاز داريم چرا كه آن اتحاد توانست يك 
تهديد را به يك فرصت بزرگ تبديل كند. 

آقای روحانی با بیان اينكه مردم در فشار هستند و بايد به 
معیشت آنان توجه ويژه كرد، افزود:اگر بتوانیم در كاالهای 
وارداتی نظارت بیشتری كنیم می توانیم مشكالت مردم را 
در زمینه معیشت كمتر و بر تحريم غلبه كنیم. رئیس جمهور 
با بیان اينكه با متحد بودن می توانیم از معضالت عبور كنیم، 
معیار دوس��تی در درون نظام را اعتقاد و الت��زام به قانون 
اساسی برش��مرد و افزود: اگر هر كس��ی به قانون اساسی 
پايبند باشد و همه ظرفیت های قانون اساسی به كار گرفته 

شود می توانیم از مشكالت عبور كنیم. 
رئیس جمه��ور با اش��اره به تصمی��م امريكا ب��رای متوقف 
كردن صادرات نفت ايران و اخ��الل در صادرات غیرنفتی، 
و فش��ار روانی و تبلیغی، افزود: با ايثار و وح��دت مردم و با 
سازماندهی، برنامه ريزی، مديريت بهتر و هماهنگی بیشتر 
و تمركز در اداره كشور می توانیم از اين معضالت عبور كنیم.  
رئیس جمهور با بیان اينكه اداره كشور بدون تغییر در ساختار 
بودجه و اقتصاد امكانپذير نیست گفت: اين كار تنها در اختیار 
دولت نیست، بايد اختیارات متمركز و درك مجلس و دولت 

از شرايط كشور و منطقه و جهان يكسان شود. 
آقای روحانی با اش��اره به اينكه می توانی��م به جای درآمد 
نفتی درآمد غیرنفتی را جايگزين كنیم، گفت: امريكايی  ها 
با محاسبات اش��تباه و غلط فكر می كردند ظرف چند ماه 
می توانند ملت بزرگ ايران را به زانو در آورند و تاريخ  هايی 
را برای اين موضوع تعیین كردند اماملت ايران با استقامت، 
ايس��تادگی و مقاومت روز  ها و س��اعات زرينی را در تاريخ 

جمهوری اسالمی ايران خلق كرد. 
وی با بیان اينك��ه ملت، رهبری، دول��ت و مجلس موجب 
ناكامی دشمن شدند ادامه داد: امروز هم دشمن در پی زور و 
تزوير است، صبح ناوگانش را می فرستد و شب شماره تلفن 
می دهد. البته ما شماره تلفن های زيادی از آنها داريم و هر 
تاريخی كه آنها در آن روز جنايت��ی علیه ملت ايران انجام 

داده اند شماره تلفن واقعی آنهاست. 
رئیس جمهور ادامه داد: اختالف ما و ش��ما در ظلم و تجاوز 
نسبت به ملت  ها و ملت ايران است، توبه كنید و برگرديد، 
راه باز است شايد مردم ايران از ظلم و جنايت تاريخی شما 
بگذرند.  آقای روحانی با بیان اينك��ه دنیا به بردباری ملت 
ايران پی برده اس��ت، افزود: بعد از تخل��ف امريكا از توافق 
هسته ای به دوستانمان و اتحاديه اروپا كه هر دو از ما مهلت 
خواسته بودند تا به وظايفش��ان عمل كنند به اندازه كافی 
فرصت داديم.  رئیس جمهور با بیان اينكه امروز بايد از مسیر 
حقوقی استفاده كنیم و اين را دولت و شورای عالی امنیت و 
نظام با رهنمود رهبری آغاز كرده، گفت: اين مسیری است 

كه اقدام و اعالم كرديم. 
وی افزود: برخی به اش��تباه می گويند ك��ه 60 روز مهلت 
داديم تا 60 روز ديگر عمل كنند در حالی كه ما از روز 18 
ارديبهش��ت عمل كرديم و دو تعهد را كنار گذاشتیم و دو 

تعهد ديگر را نیز بعد از 60 روز كنار خواهیم گذاشت. 
رئیس جمهور با تأكید بر اينكه با مش��اركت مردم، مدارا با 
يكديگر و مقاومت می توانیم به پیروزی برسیم، گفت:امروز 
در يك آزمايش ب��زرگ الهی قرار گرفته اي��م و بی ترديد با 

ايستادگی و مقاومت از اين مرحله عبور خواهیم كرد. 

حكمت 179 

لجاجت تدبير را سست می كند.

همزمان با سالروز وفات حضرت خديجه)س(
 تجمع باشكوه بانوان 

در ميدان امام حسين)ع( برگزار مي شود
س�ازمان فرهنگي- هن�ري ش�هرداري ته�ران همزمان با 
فرا رس�يدن س�الروز وفات حضرت خديج�ه)س( همايش 
باش�كوه »مادر ام�ت« را ب�ا حضور بان�وان پنج ش�نبه ۲۶ 
ارديبهش�ت ماه در ميدان امام حس�ين)ع( برگزار مي كند. 
به گزارش رس��انه خبري س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران، سازمان فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران همزمان با 
فرا رسیدن س��الروز وفات حضرت خديجه)س( همسر گرامي 
پیامبر اكرم)ص( همايش بین المللي »مادر امت« را پنج ش��نبه 
26 ارديبهشت ماه ساعت 10 با تجمع هزاران نفر از بانوان شهر 

تهران در میدان امام حسین)ع( برگزار مي كند. 
حجت االس��الم علیرضا پناهیان س��خنران، ح��اج محمدرضا 
طاهري و حاج امیر عباسي مداحان اين مراسم هستند همچنین 
سیدحمیدرضا برقعي شاعر آيیني به شعرخواني در اين همايش 
مي پردازد. در اين برنامه میهمانان ويژه اي از جبهه مقاومت نیز 
حضور خواهند داش��ت. اين همايش همزمان در ش��ش استان 
كشور )خراسان رضوي، خراسان ش��مالي، يزد، زنجان، كرمان و 

چهارمحال و بختیاري( برگزار خواهد شد. 
......................................................................................................................

»فيلشاه« به بازار كن مي رود
»فيلش�اه« پرفروش ترين انيميش�ن س�ينماي اي�ران در 
ب�ازار جش�نواره فيل�م ك�ن ۲۰19 ب�ه نماي�ش درمي آيد. 
به گ��زارش ف��ارس، انیمیش��ن س��ینمايي »فیلش��اه« جمعه 
 1۷ م��ي 2019 )2۷ارديبهش��ت( در پردي��س س��ینمايي

Palais Cinema شهر كن به نمايش درمي آيد. 
حامد جعف��ري، مديرعامل هنرپوي��ا و تهیه كننده انیمیش��ن  
سینمايي »فیلشاه« با اعالم اين خبر گفت: »هنرپويا« به عنوان 
كمپاني س��ازنده اين انیمیش��ن با نمايش »فیلش��اه« در بازار 
بین المللي جشنواره فیلم كن، به تكمیل برنامه هاي توسعه بازار 
بین المللي محصوالت خود مي پردازد. وي افزود: هنرپويا با حضور 
در بازارها و فستیوال هاي بزرگ سینمايي توانسته است تعامالت 
خوبي را با پخش كنن��دگان و حتي تولیدكنن��دگان فیلم هاي 
سینمايي و انیمیشن داشته باشد. تاكنون چند قرارداد خارجي 
براي پخش محصوالت سینمايي هنرپويا شامل »شاهزاده روم«، 
»فیلشاه« و »انقراض« در خارج از مرزهاي ايران به امضا رسیده 
است كه ان شاءاهلل با نزديك شدن به موعد اجراي هر يك از اين 

قراردادها، اخبار آن را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. 
انیمیشن »فیلشاه« محصول گروه هنرپويا به كارگرداني هادي 
محمديان و تهیه كنندگي حامد جعفري است كه نوروز 9۷ در 
سینماهاي سراسر كش��ور اكران شد و با اس��تقبال خانواده ها 

توانست به فروش 8/5میلیارد توماني دست يابد. 
......................................................................................................................

دالوري هاي ارتش به روايت »شاهو«
آهنگس�از و رهبر گروه بزرگ س�ازهاي ايراني ش�اهو گفت: 
يک آلب�وم صوت�ي و تصوي�ري ب�راي تجلي�ل از ت�كاوران 
نيروي درياي�ي ارت�ش در نبرد خرمش�هر در دس�ت توليد 
داري�م ك�ه ب�ه زودي و در س�ال ج�اري منتش�ر مي ش�ود. 
»حامد صقیري« در گفت وگو با ايرنا گفت: اين آلبوم مجموعه اي 
روايي اس��ت كه به ناگفته هاي جنگ تحمیلي و جانفشاني هاي 
نی��روي دريايي ارت��ش جمهوري اس��المي در نبرد خرمش��هر 
مي پردازد. وي با بی��ان اينكه اين يك پروژه كام��اًل غیردولتي و 
غیرسفارشي است، ادامه داد: اين مجموعه بیش از40دقیقه است 
و نزديك دو سال روي آن كار شده است. صقیري اظهار داشت: اين 
اثر بر اساس برداشت هاي شخصي من از خاطرات و صحبت هاي 
ناخدا هوشنگ صمدي فرمانده تكاوران دريايي ارتش در جنگ 
تحمیلي نوشته و تنظیم شده اس��ت. اين آهنگساز افزود: ضبط 
تصويري اين پروژه اركس��ترال ايراني در شهرك سینمايي دفاع 
مقدس به مدت يك هفته انجام مي شود و اجراي زنده اين اثر نیز 

در مرداد يا شهريور امسال در تاالر وحدت خواهد بود.  
......................................................................................................................

 نويسنده آثار كودك و نوجوان 
به شهادت رسيد

محس�ن صالحي حاجي آب�ادي پ�س از س�ال ها تحمل رنج 
جراحت هاي عارضه شيميايي به دوستان شهيدش پيوست. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، محسن صالحي حاجي آبادي 
نويسنده جانباز نجف آبادي كه چندين كتاب همچون مجموعه آثار 
»اكبر كاراته و خرش« را از خود به يادگار گذاشته، پس از سال ها 
تحمل رنج جراحت هاي شیمیايي، به دوستان شهیدش پیوست. 

پیكر اين جانباز، ديروز در روستاي حاجي آباد تشییع شد. 
 »خواس��تگار ذلیل مرده )مجموعه داس��تان طن��ز نوجوان(«،

»اكبر كاراته و خرش«، »آي بچه هاي ناز يك قصه از نماز« از جمله 
آثار اين نويسنده در زمینه هاي طنز، كودك و رمان است كه بیشتر 

آنها با محوريت خاطرات دفاع مقدس تدوين شده اند.

مصطفي محمدي     ديده بان

سازمان سينمايي به طور غيررسمي تكاليف خود را به سينمادارها اعطا مي كند!

 پرديس هاي پولدار
سينما و فرهنگ را باهم مي بلعند

 دهن كجي به رونق توليد
در آگهی های بازرگاني تلويزيون

   جواد محرمي
اين روزها ي��ك تیزر تبلیغات��ي در تلويزي��ون مدام پخش 
مي ش��ود و در آن آقايي به درون كارخانه تولیدي ش��ركت 
عالیس مي رود و رو به دوربین عنوان مي كند كه ما مواد اولیه 
اين محصول را از آلمان وارد مي كنیم، بعد رو به دستگاه هاي 
درون كارخانه مي كند و با ژستي افتخارآمیز تأكید مي كند 
كه اينها را هم به طور كلي از آلمان وارد كرده ايم، سؤالي كه 
پیش مي آيد اين است كه مديران سازمان صداوسیما اصاًل 

حواسشان به سال رونق تولید است يا نه؟ 
از دولتي ها تا يك حدي مي توان توقع داش��ت به شعار سال 
توجه كنند اما رسانه ملي قاعدتاً بايد بیشتر به اين موضوع 

اهتمام نشان دهد. 
اينكه اين تیزر در پربیننده ترين اوقات و لحظات در رس��انه 
ملي به طور م��دام پخش مي ش��ود و مديران و مس��ئوالن 
پرتعداد سازمان توجهي به آن ندارند عجیب به نظر مي رسد. 
در واقع مي توان گفت صداوس��یما با اين روش تبلیغاتي در 
حال دهن كجي به شعار سال است. اينكه فالن مواد اولیه يا 
دستگاه از كش��وري خارجي وارد مي شود دست كم چیزي 
نیست كه يك ايراني بتواند به آن افتخار كند. وقتي يك برند 
ايراني در تلويزيون در حال تبلیغ است طبیعي است كه بايد 
به ايراني بودن محصول افتخار كند نه به وارداتي بودن مواد و 
دستگاه هاي آن. اين موضوع به لحاظ فرهنگي حائز اهمیت 
است. رسانه ملي معلوم اس��ت كه به رسالت فرهنگ سازي 
خود واقف نیس��ت و نمي داند تبلیغات تلويزيوني بیشترين 
تاثیر را در فرهنگ سازي مخاطبان دارد و شايد هم مي داند 

و به آن بي توجه است! 
جالب است كه يك سريال تلويزيوني در خوش بینانه ترين 
حالت س��الي يك بار آن هم در يك س��اعت خاص و از يك 
شبكه پخش مي شود اما تبلیغات تجاري و بازرگاني دقیقه به 
دقیقه از دهها شبكه به طور مداوم و در ماه هاي متوالي پخش 
مي شود و واضح است كه تاثیرگذاري فرهنگي تبلیغات چه 

حجمي را در بر مي گیرد. 
درباره اين موض��وع كه صداوس��یما در حالتي خوش بینانه 
بدون آنكه بداند خود را به دس��ت اقتضائات تجاري داده و 
به تاثیرگذاري كالن فرهنگي آگهي هاي بازرگاني بي توجه 

است زياد نوشته ايم. 
كاهش تبلیغ��ات تلويزيوني و كم كردن وابس��تگي درآمد 
صداوسیما به اسپانسرها و شركت هاي تجاري وعده اي است 
كه چندبار طي چندماه گذشته از سوي مرتضي میرباقري 

معاون سیما مطرح شده اما وي هنوز پس از مدت ها تصمیمی 
براي ارائه گزارش به اصحاب رس��انه براي اينكه تا االن چه 

اندازه از اين تبلیغات كاسته شده اتخاذ نكرده است. 
متأس��فانه صداوس��یما آنطور كه بايد به محتواي تبلیغات 
بازرگاني نیز توجه ندارد و فرهنگ مصرف و سرمايه ساالري 

در اين تبلیغات خود را به مردم تحمیل مي كند. 
رويكرد رس��انه ملي ضدرونق تولید در حالي انجام مي شود 
كه اين سازمان مي تواند با تولید برنامه هاي متنوع در ارتباط 
با موضوع س��ال به تقويت اين موضوع در كشور كمك كند، 
البته منظور برنامه هاي ش��عاري كه همواره تولید و پخش 
شده نیست، منظور برنامه هايي است كه بتواند به طور واقعي 
اثرگذاري فرهنگي داشته باشد و به ثروت مردم براي هدايت 
به سمت تولید سمت و سو بدهد. متأس��فانه صداوسیما با 
وجود دارا بودن بخش عم��ده اي از نیروي انس��اني و توان 
سخت افزاري درباره مسائلي از اين دست به ويژه شعارهايي 
كه هر ساله رهبري معظم انقالب براي سال هاي مختلف با 
توجه به اهمیت آن موضوعات براي سال ها انتخاب مي كند 

استعدادي از خود نشان نمي دهد. 
درحال حاضر نزديك به چند س��ال اس��ت كه رهبر انقالب 
شعار سال ها را بر مبناي مسائل اقتصادي انتخاب مي كنند 
اما سازمان صداوسیما به اين مسئله تنها نگاهي شعاري دارد 
و در بهترين حالت لوگوي شعار سال را در گوشه مانیتور حك 
مي كند، در صورتي كه رسالت اصلي رسانه ملي اين است كه 
درباره اقتصاد مردمي و مردمي كردن اقتصاد فرهنگ سازي 
كند. يكي از اصلي ترين مشكالت اقتصادي كشور اين است 
كه نقدينگي نزد مردم به جاي رفتن به سمت تولید به سمت 
بازارهاي س��كه و خودرو و ارز مي رود و س��بب نابس��اماني 
مي شود. دست تلويزيون در فرهنگ سازي اقتصادي نه تنها 
خالي اس��ت بلكه برخي برنامه هاي پربیننده اش خالف آن 

نیز عمل مي كند.

پرديس هاي سينمايي بيشترين 
حجم اك��ران را ب��ه آث��ار كمدي 
ضعيف اختصاص دادند و در عوض 
»تختي« كه اثر متفاوتي در سينما 
بود، با كاهش س��الن هاي سينما 
با شكس��ت تجاري روبه رو ش��د

  رهبر انقالب:  برخورد ما با امريكا برخورد اراده هاست و اراده ما قوي تر است

مقاومت    گزينه  قطعي


