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   محمدصادق عابديني
 حس�ين انتظامي، رئيس سازمان سينمايي 
در اولي�ن نشس�ت خب�ري رس�مي اش به 
سؤاالت اهالي رس�انه درباره اوضاع سينما 
و برنامه هاي�ش ب�راي رس�يدن به ش�رايط 
مطلوب پاس�خ گفت؛ س�ؤاالتي كه برخي از 
آنها از جمل�ه نظام رده بندي س�ني فيلم ها 
و مس�ئله ش�فافيت در س�ينما بار ه�ا از 
س�وي »جوان« مطرح و دنبال ش�ده است. 
حس��ین انتظامي بعد از چند ماه سرپرس��تي 
سازمان سینمايي، با حكم وزير ارشاد به عنوان 
رئیس امور س��ینمايي كش��ور منصوب ش��د. 
وي روز گذش��ته در نشس��تي با اهالي رسانه 
پاسخگوي س��ؤاالت آنها درباره س��ینما بود. 
انتظامي تالش كرد به همه سؤال ها پاسخ دهد 
اما پاسخ هايي كه اغلب جواب هاي كلي داشت 
از جمله حواله پاس��خ ها به تدوي��ن آيین نامه 
جديد اكران يا برنامه هاي آتي س��ازمان براي 

حل مشكالت سینما.  
   رده بندي سني؛ يك نگراني مشترك

مدت ها پیش تر از آنكه مسئله رده بندي سني 
فیلم هاي س��ینمايي در س��ازمان سینمايي 
مطرح شود، »جوان« در سلسه گزارش هايي با 
اشاره به ترويج خشونت، استعمال دخانیات و 
مواد مخدر، استفاده از الفاظ نامناسب و ترويج 
برخي از مسائل غیراخالقي در سینماي ايران، 
خواستار اعمال رده بندي سني روي فیلم هاي 
متقاضي اكران ش��د؛ اتفاقي ك��ه باالخره بعد 
از پیگیري هاي متعدد از س��ال گذشته كلید 
آن خورد و البت��ه تا امروز به نتیجه نرس��یده 
اس��ت. بحث چگونگي اجراي نظام رده  بندي 
س��ني فیلم ها از جمل��ه مهم ترين بخش هاي 
پرسش و پاسخ اهالي رسانه با رئیس سازمان 

سینمايي بود. 
حس��ین انتظامي درب��اره اج��راي آيین نامه 
رده بندي س��ني فیلم ها گف��ت: »گرچه اين 
نظام فعاًل مي توان��د منطبق با نظارت باش��د 
اما رويكردمان كاماًل متمايز اس��ت. اين نظام 
براي ارتقاي سواد رس��انه اي در خانواده ايجاد 
شده اس��ت، قطعاً محدوديت هايي هم خواهد 
داش��ت، يعني آثاري كه به نح��وي گروه هاي 
آسیب پذير را بخواهند تحت تاثیر قرار دهند 
قطعاً در نظام درجه بندي محدوديت خواهند 

داش��ت اما به صورت كلي رويك��رد اين اقدام 
فرهنگي اس��ت و خیلي با نظ��ارت همخواني 
ندارد.« نكته قابل توجه در سخنان انتظامي، 
پیش كش��اندن بحث سواد رس��انه اي است؛ 
مس��ئله اي كه الزمه اش فرهنگس��ازي براي 
رعاي��ت آيین نامه رده بندي س��ني فیلم ها در 
میان فیلمسازها، سینمادارها و خانواده هاست. 
تا زماني كه فیلمساز از اكران بي دردسر فیلمي 
كه سراسر درگیر مسائل غیراخالقي و نمايش 
آشكار خش��ونت و مواد مخدر است، خیالش 
راحت باش��د، توجهي به آيین نام��ه نخواهد 
داش��ت و بالطبع آن س��ینماداري كه به فكر 
فروش بیش��تر بلیت اس��ت، توجهي به گروه 
سني خريداران بلیت نمي كند. خانواده ها هم 
نشان داده اند كه در سینما رفتن به آنچه كمتر 
توجه دارند رده بندي سني است! حال سازمان 
سینمايي قرار است با چه ابزاري فرهنگسازي 
كند؟ پاسخي كه انتظار مي رفت رئیس سازمان 

سینمايي به آن بیشتر مي پرداخت. 
  شفافيت از شعار تا واقعيت!

حسین انتظامي در نشست ديروز باز هم بحث 
ش��فافیت در س��ینما را مطرح كرد. شفافیت 
شعاري بود كه رئیس جديد سازمان سینمايي 
آن را در دوره تصدي معاونت مطبوعاتي ارشاد 
مطرح ك��رد و تا ح��دي نیز اي��ده آن را پیش 
برد. اين بار در فضايي بزرگ تر قرار اس��ت باز 
هم شفاف سازي انجام ش��ود. انتظامي ديروز 
با تأكی��د بر ادامه شفاف س��ازي در س��ازمان 
سینمايي گفت: »در شفافیت تنها موضوع اين 
نیس��ت كه آمار مالي يك جشنواره يا موسسه 
را منتشر كنیم بلكه شفافیت يعني پیشگیري، 
يعني انتشار دستورالعملي كه از همه بخواهیم 
بر اساس آن رفتار كنند و همین امر ما را قابل 

پیش بیني مي كند.« 
وي ادامه داد: » طي چندماه گذش��ته، برخي 
از مواردي كه گمان مي ش��د ج��زو اطالعات 
غیرقابل دسترس محس��وب مي شود، منتشر 
شد و مورد استقبال قرار گرفت، از جمله انتشار 
میزان مخاطب و فروش همه سینماها بر اساس 
هر سانس. اين رويه قطعاً در سازمان سینمايي 

ادامه خواهد داشت.«
از مباحث مرتبط با ش��فافیت در سینما، بحث 
ورود سرمايه و پول هاي كثیف به جريان تولید 
در سینماست. رئیس سازمان سینمايي دراين 
باره گفت: »آيا مرجع شناس��ايي اين موضوع 
سازمان سینمايي است؟ آيا متر و معیار منابع 
در اختیار افراد، در اختیار س��ازمان سینمايي 
اس��ت؟ متر و معیار آنچه در فیلم نمايش داده 
مي شود، بر عهده و در اختیار سازمان است و ما 

مرجع تشخیص آن هستیم.«
وي ادامه داد: »طبعاً ما در س��ینما بايد از ورود 
سرمايه هايي كه به سینما كمك كند،  استقبال 
كنیم اما نگراني ای كه منتقدان دارند اين است 
كه سرمايه صرف نظر از منشأ آن، نظامات سینما 
را به هم بريزد. در اينجا از س��ازمان سینمايي 
انتظار وج��ود دارد كه از س��ینما صیانت كند، 
البته اگر ما صنوف مقتدر داشته باشیم، خیلي 
راحت مي ش��ود در تعامل بین صنف و دستگاه 
سیاستگذار از طريق دس��تورالعمل هايي اين 
موضوع را ح��ل و سیاس��ت ها را تنظیم كرد.« 
انتظامي همچنین وعده داد ت��ا 45روز بعد از 
برگزاري جشنواره جهاني فجر ريز هزينه هاي 

اين جشنواره منتشر مي شود. 
   آيين نامه سينما همراه با اما و اگر

بخش اعظمي از پاس��خ هاي رئیس س��ازمان 
س��ینمايي به سؤاالت اهالي رس��انه، به بحث 
آيین نامه جديد سینما معطوف مي شد. از بحث 
توجه ب��ه فیلم هاي خوب جش��نواره گرفته تا 
ادغام بحث ملي و جهاني فیلم فجر و حضور در 
فستیوال هاي خارجي همگي به بحث تدوين 

آيین نامه جديد حواله مي شد. 
اينكه چطور مي شود يك نظام نامه يا آيین نامه 
تا اين حد حالل مش��كالت س��ینما باش��د، 
موضوعي بود كه در نشس��ت رئیس س��ازمان 
س��ینمايي فرصت بحث درب��اره آن به وجود 
نیامد اما حسین انتظامي بارها توانست با پیش 
كشاندن آن به نحوي سؤال هاي اهالي رسانه 
را به نوعی ديپلماتیك پاسخ دهد كه هم كوتاه 
و هم كلي به س��ؤال هاي جزءنگر خبرنگار ها 

جواب داده باشد. 
در نشس��ت خبري رئیس س��ازمان سینمايي 
مباحثي مانن��د تغییر در س��اختار س��ازمان 
سینمايي و زيرمجموعه هاي آن، توجه به شبكه 
نمايش خانگي، اكران فیلم هاي خارجي، حمايت 
از س��ینماي هنر و تجرب��ه، درجه بندي كیفي 
فیلم ها براي اكران عمومي و جلوگیري از اكران 
فیلم هاي بدون مخاطب، ادغام جشنواره هاي 
ملي و جهاني فیلم فجر، وضعیت بنیاد سینمايي 
فارابي، حمايت از رسانه هاي خصوصي در حوزه 
سینما و ادامه حضور حسین انتظامي در سازمان 

سینمايي نیز مطرح شد.
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از روزى كه حق ب�راى من نمايان 

شد، هرگز دچار ترديد نشدم.

     محمد صادقي
ب�ا وج�ود رأي دادگاه عال�ي امري�کا ب�راي بازگردان�دن 
ال�واح هخامنش�ي از آن كش�ور ب�ه اي�ران، دول�ت 
امري�کا ت�اش دارد مان�ع انج�ام اي�ن كار ش�ود. 
رأي دادگاه عالي امريكا به نفع ايران و براي بازگرداندن میراث 
فرهنگي كش��ورمان از آن كشور، به دلیل س��نگ اندازي دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي امريكا )اوفك( به بن بس��ت خورده 
اس��ت. در حالي كه چند سالي است مقامات س��ازمان میراث 
فرهنگي، از بازگش��ت قريب الوقوع الواح هخامنش��ي به ايران 
خبر مي دهند، هن��وز بیش از 10هزار لوح هخامنش��ي كه در 
آن اطالعات ارزش��مندي درباره س��ازوكار مالي و اداري دوره 

هخامنشي ثبت شده، در دانشگاه شیكاگو باقي مانده است. 
مس��ئله بازگرداندن الواح هخامنش��ي روز گذشته در نشست 
خبري معاون س��ازمان میراث فرهنگي مطرح شد. به گزارش 
ايسنا، محمدحس��ین طالبیان، معاون میراث فرهنگي گفت: 
»اوفك« تاكنون فقط مجوز هزارو780 لوح هخامنشي را داده تا 
به ايران مسترد شود. او اما تأكید مي كند كه با اين اعالم، عالوه 
بر اعتراض رس��مي معاونت میراث فرهنگي س��ازمان میراث 
فرهنگي، وكالي سازمان و وزارت امور خارجه نیز پیگیر علت 

صدور اين مجوز با اين تعداد اثر هستند. 
وي با اش��اره به اينكه به گفته دكت��ر عبدالمجید ارفعي- تنها 
كتیبه خوان ايالمي كه اين الواح را سال ها قبل با استاد دانشگاه 
خود خوانده است- 12 تا 13هزار لوح كامل و قطعات كوچك از 
الواح بر اساس رأي دادگاه عالي امريكا بايد به كشور برگردانده 

ش��وند، اما اكنون اگر اعتراض هاي اولیه ج��واب ندهد، میراث 
فرهنگي ش��كايت هاي قانوني خود را تا آخري��ن لحظه انجام 
خواهد داد. طالبیان تأكید كرد: به طرف امريكايي اعالم كرده ايم 
در صورتي كه ارسال الواح هخامنشي از ابتدا و براساس نامه اي از 
سوي دانشگاه شیكاگو بايد به صورت مجموعه اي به ايران انجام 

مي شد، آن نامه را در اختیار ما قرار دهند. 
او اما تأثیر تحريم بر تصمیم كنوني اوفك را زياد قابل قبول نمي داند 
و احتمال آن را بیشتر به سمت دانشگاه شیكاگو مي داند. بنا بر اين 
گزارش، در خالصه  رأي صادر شده مربوط به پرونده »جني روبین« 
)شاكي پرونده الواح هخامنشي( علیه ايران در آن زمان آمده بود: 
»قانون مصونیت دولت هاي خارجي FSIA( 1976( به دولت هاي 
خارجي، نمايندگي ها يا نهادهاي وابسته آن مصونیت از پیگرد و 
شكايت را در دادگاه هاي اياالت متحده اعطا مي كند و اموالشان را 
از هر گونه توقیف يا اجرا براي ايفاي آراي صادره علیه آنها مصون 

مي دارد اما اين مصونیت ها داراي استثنائاتي نیز است.

امريکا حتي رأي دادگاه خودش را براي بازگرداندن ميراث ايران زيرپا گذاشت

مانع تراشي »اوفك« براي بازگرداندن الواح هخامنشي

سالن هاي نمايش در شب هاي قدر تعطيل است
س�الن هاي نمايش�ي سراس�ر كش�ور از س�وم تا هش�تم 
خ�رداد همزمان با ش�ب هاي ق�در تعطي�ل خواهن�د بود. 
بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايش��ي، برنامه 
تعطیلي سالن هاي نمايشي سراسر كشور در ايام شب هاي قدر 

ماه مبارك رمضان 1440 به شرح زير است:
روز جمعه )سوم خرداد( مصادف با 18 ماه مبارك رمضان و اولین 

شب قدر، بعد از اذان مغرب اجرايي به صحنه نخواهد رفت. 
روزهاي ش��نبه )چهارم خرداد( مصادف با 19 ماه رمضان و روز 
ضربت خ��وردن حضرت علي )ع(، يك ش��نبه )پنج��م خرداد( 
مصادف با 20 ماه رمضان و دومین ش��ب قدر، دوشنبه )ششم 
خرداد( مصادف با 21 ماه رمضان و ش��هادت حضرت علي )ع( 
و سه ش��نبه )هفتم خرداد( مصادف با 22 ماه رمضان و سومین  
شب قدر كامل س��الن هاي تئاتر تعطیل خواهند بود. همچنین 
چهارشنبه )هشتم خرداد( مصادف با 23 ماه رمضان تا پیش از 
اذان مغرب هیچ نمايشي اجرا نخواهد شد و از روز پنج شنبه )9 

خرداد( برنامه عادي تماشاخانه ها از سر گرفته مي شود. 
......................................................................................................................
مستند »عبور ناممکن« در پاريس اكران شد

مس�تند »عب�ور ناممکن« رواي�ت چگونگي آزادس�ازي 
خرمش�هر در جم�ع ش�وراي مرك�زي انجمن اس�امي 

دانشجويان مقيم پاريس اكران شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از عمار فیلم، مستند »عبور ناممكن« كه 
روايتي از چگونگي آزادسازي خرمشهر است در جمع شوراي مركزي 
انجمن اسالمي دانشجويان مقیم پاريس و در برنامه افطار تا سحر و 
در بزرگداشت فتح خرمشهر اكران شد. دانشجويان فني و مهندسي 
ضمن تماشاي حماسه آفريني مهندس��ان غیور ارتش در احداث 
پل ها در عملیات بیت المقدس كه به آزادسازي خرمشهر منتهي 
شد، از اين مستند اس��تقبال كردند و گپ و گفت هاي دوستانه اي 
پس از تماش��اي آن با موضوع جبهه و جنگ شكل گرفت. در اين 
برنامه جمال كامیاب رايزن فرهنگي سفارت كشورمان در فرانسه و 
حجت االسالم مكي مسئول مركز اسالمي فرانسه حضور داشتند. 
......................................................................................................................
3  اولويت توزيع كاغذ مطبوعات اعام شد

دومي�ن جلس�ه »كميت�ه توزي�ع كاغ�ذ مطبوع�ات« ب�ا 
رياس�ت خ�دادي مع�اون مطبوعات�ي وزي�ر فرهن�گ 
و ارش�اد اس�امي و اعض�اى كميت�ه برگ�زار ش�د. 
به گزارش مهر، در دومین جلسه دور جديد كمیته توزيع كاغذ 
مطبوعات مقرر شد توزيع كاغذ براساس اولويت بندي به ترتیب 
به »روزنامه هاي سراس��ري، منطقه اي و استاني و هفته نامه ها و 
دوهفته نامه ها« اختصاص يابد و ساير نشريات بنابر تناسب كاغذ 

موجود و وارداتي، در اولويت بعدي قرار مي گیرند. 
همچنین مقرر ش��د با نامه ن��گاري اداره كل مطبوعات داخلي به 
روزنامه ها، میزان مصرف واقعي آنها به صورت مكتوب اعالم شود 
كه اين اعالم با میزان اعالمي چاپخانه ها، بررسي و میزان تخصیص 
كاغذ به مطبوعات مشخص و بعد از تصويب در كارگروه در اختیار 
نش��ريات قرار مي گیرد. بر همین اس��اس، عالوه بر استخراج آمار 
مصرف كاغذ براساس اعالم رسانه و تطبیق با اطالعات چاپخانه، 
مقرر ش��د تیم هاي بازرس��ي به صورت میداني وضعیت انتش��ار 
مطبوعات و میزان كاغذ مصرفي آنه��ا را در چاپخانه هاي مدنظر، 
بررس��ي و گزارش نمايند. طبق هماهنگي هاي ب��ه عمل آمده با 
دستگاه هاي ذيربط با هرنوع تخلف در چاپخانه يا از سوي مطبوعات، 
برخورد قانوني خواهد شد. همچنین در اين جلسه مقرر شد تمام 
ظرفیت هاي ممكن براي سرعت دادن به واردات و توزيع كاغذ مورد 
استفاده قرار گیرد و در همین حال رسانه هايي كه در شرايط اضطرار 

و كمبود روزانه كاغذ قرار دارند، در اولويت قرارگیرند. 
......................................................................................................................

مديركل امور موزه هاي كشور مطرح كرد
بازديد 30 ميليون نفر از موزه هاي كشور 

در سال 97
مديركل ام�ور موزه هاي كش�ور گف�ت: ۲۲ميلي�ون نفر از 
موزه هاي س�ازمان ميراث فرهنگي و حدود 8ميليون نفر از 
موزه هاي سازمان هاي مختلف در سال گذشته بازديد كرده اند. 
به گزارش مهر، محمدرضا كارگر مديركل امور موزه هاي كشور 
گفت: 680موزه فعال در كش��ور داريم كه 266موزه آن وابسته 
به سازمان میراث فرهنگي اس��ت و 129موزه آن توسط بخش 
خصوصي ايجاد شده است، اين هفته نیز تعداد ديگري از موزه ها 
افتتاح خواهد شد. همچنین 37موزه مشاركتي در كشور داريم. 
وي گفت: در س��ال گذش��ته 22میلیون نفر از موزه ها و اماكن 
تاريخي متعلق به سازمان میراث فرهنگي بازديد كردند، شايد 
بتوان گفت 8میلیون نفر ديگر از موزه هاي س��ازمان هاي ديگر 
ديدن كرده اند. اين آمار يعني اينكه يك چهارم جمعیت كشور از 
موزه هاي ايران ديدن كرده اند. اين در حالي است كه ايران تنها 
يك يا 2 میلیون توريست دارد كه موزه ببینند. اين بررسي نشان 
مي دهد بیشتر، ايراني ها به موزه مي روند نه توريست ها، در حالي 
كه در كشورهاي ديگر آمار توريس��ت هايي كه از موزه ها ديدن 

مي كنند، زيادتر است.

مصطفي محمدي     ديده بان

 سنگر گرفتن رئيس سينما 
پشت شفافيت و تدوين آيين نامه ها
انتظامی با پاسخ هاي كلي و كوتاه از اولين نشست خبري خارج شد

اهداي محتاطانه »نخل طا« به آلن دلون در جشنواره »كن«

مخالفان همجنس باز آلن دلون روي فرش قرمز كن 
تجمع كردند!

   جواد محرمي
جشنواره فیلم كن باالخره و البته خیلي محتاطانه زير فشار 
اقلیت همجنس باز جرئت كرد و ب��ه آلن دلون نخل طالي 
افتخاري اعطا نمود. اعطاي اين جايزه در حالي انجام ش��د 
كه در اتفاقي عجیب گروهي از مخالفان وي روي فرش قرمز 
جشنواره كن دست به تجمع زدند. عجیب بودن موضوع به 
اين باز مي گردد كه اين گروه اقلیت چگونه توانس��ته اند در 
میان تدابیر شديد امنیتي كه در اين رويداد اعمال مي شود 
و هم��ه از آن خبر دارند به راحتي روي ف��رش قرمز آمده و 
دست به تجمع بزنند، البته جش��نواره فیلم كن همواره به 
ويژه طي يك دهه اخیر به دلیل گرايشات خاص و جوايزي 
كه به فیلم های با اين مضامین داده به عنوان رويدادي حامي 

همجنس بازها شناخته شده است. 
امسال جشنواره كن به دلیل تصمیمي كه براي اعطاي يك 
نخل طالي افتخاري به آلن دلون گرفته بود، خود را در يك 
موقعیت كاماًل متناقض و البته سخت قرار داد كه شايد اگر از 
قبل پیش بیني آن را كرده بود هرگز ريسك قرار دادن خود 
در اين وضعیت را به جان نمي خريد و از ابتدا عطاي جايزه 
دادن به اسطوره بازيگري فرانسه را به لقايش مي بخشید اما 
اين جشنواره پس از اعالم اينكه قصد دارد به آلن دلون نخل 
طالي افتخاري بدهد با انتقادهاي پرحجم همجنس بازها 
روبه رو ش��د؛ گروه اقلیتي كه توانس��ته اند به واسطه نفوذ 
البي هاي پرقدرت صهیونیس��تي در فرانس��ه فعالیت هاي 
غیرقانوني خود را طي يك دهه اخیر در اين كش��ور قانوني 
كنند و فض��اي تنفس بیش��تري براي خود فراه��م آورند؛ 
فضايي كه باعث شده حتي آزادي بیان افراد مشهوري چون 
آلن دلون نیز با خدشه روبه رو ش��ود. شب اهداي نخل طال 
به آلن دلون صحنه نمايش آزادي بي حد و حصر فرقه هايي 
چون همجنس بازان در فرانسه بود؛ فرقه هايی كه مي توانند 
با تمسك به قانوني كردن فعالیت خود در فرانسه آزادي هاي 
مشاهیر اين كشور را تحت تاثیر قرار داده و حتي روي فرش 
قرمز جشنواره كن تجمع راه بیندازند. اينكه اين رويداد به 
راحتي به اين گروه اجازه تجم��ع روي فرش قرمز مي دهد 
ثابت مي كند كه موضوع نفوذ گروه هاي همجنس باز بر آن 

هرگز يك بزرگنمايي رسانه اي نبوده است. 
اهداي اعطاي جايزه كن ب��ه آلن دلون 83س��اله خارج از 
فرانسه هم با مخالفت هايي رو به رو شد و در امريكا بیش از 
25هزار نفر با امضاي طوماري خواستار توقف اين امر شدند. 

آلن دلون يك روز پیش از دريافت نخل طال در مصاحبه اي 
با يك روزنامه فرانسوي گفت هر چه باشد يك بازيگر است و 
فراتر از هر مالمتي است. او در واكنش به اعتراضات هم گفت: 
مردم مي توانند هر چه مي خواهند بگويند، به اين حرف ها 
عادت دارم اما درباره حرفه هنري م��ن چیزي نمي توانند 

بگويند، اين مالمت پذير نیست. 
دلون در گفت وگو با »ژورنال دو ديمانش« گفت: اصل ازدواج 
همجنس گراها در واقع برايم مهم نیست، آدم ها مي توانند هر 
كاري دوست دارند بكنند اما من مخالف اين هستم كه يك 
زوج همجنس اجازه داشته باشند فرزندي را به سرپرستي 
بگیرند. پیش از مراسم اهداي جايزه نخل طالي كن به دلون، 
مخالفان اين امر در كن تجمع كردند و روي فرش قرمز رفتند 
اما آلن دلون كهنه كار كه جايزه نخل طال را از دست دخترش 
آنوچكا دلون دريافت كرد، گفت: مطمئنم چیزي هست كه 
به آن مفتخر باشم، شايد تنها چیز و آن حرفه من است. اين 
نخل طال براي حرفه من به من داده شده، نه هیچ چیز ديگر 
و من خوشحالم، ممنونم و راضي. آلن دلون بازيگري كه يكي 
از مهم ترين چهره هاي سینمايي فرانس��ه در طول بیش از 
پنج دهه اخیر بوده و به ويژه در سرزمین مادري اش تحسین 
شده، با بازي در فیلم هايي چون »يوزپلنگ« ساخته لوچینو 
ويسكونتي كه در سال 1963 جايزه اصلي جشنواره كن را 
دريافت كرد، به شهرت جهاني رسید. در اين مراسم آلن دلون 
پس از دريافت نخل طالي افتخاري، در میان تشويق حضار 
گفت: امش��ب براي من بیش از آنكه پايان فعالیت حرفه اي 
باشد، به نظرم پايان زندگي است. مراسم امشب تا حدودي 
يك بزرگداشت پس از مرگ است، البته در زمان زنده بودنم. 
وي پس از آن افزود: وقتي كار بازيگري را آغاز كردم، به من 
مي گفتند آنچه در اين كار از همه سخت تر است دوام آوردن 

در آن است و من 62سال دوام آوردم.

انتظام��ی: در ش��فافيت تنه��ا 
موض��وع اي��ن نيس��ت ك��ه آمار 
مالي يك جش��نواره يا موسس��ه 
را منتش��ر كني��م بلكه ش��فافيت 
يعني پيش��گيري، يعني انتش��ار 
هم��ه  از  ك��ه  دس��تورالعملي 
بخواهيم بر اساس آن رفتار كنند

 چالش »ارشاد« بر سر يك قانون 
درباره كنسرت ها

مديرعام�ل مجمع صنف�ي توليدكنن�دگان آثار ش�نيداري 
ضمن انتق�اد دوب�اره از تصويب قان�ون اختص�اص 10درصد 
مبل�غ ف�روش كنس�رت ها ب�ه فعاليت ه�اي فرهنگ�ي از 
اس�تعفاي مديركل دفت�ر موس�يقي در اين زمين�ه خبر داد. 
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
اوايل اسفند ماه سال 97 در ادامه بررسي بودجه 98 بند )ح( و بند 
الحاقي 5 به تبصره 9 را به تصويب رساندند كه بر اساس آن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است 10درصد بهاي بلیت اجراهاي 
صحنه اي )كنس��رت( در تهران و كالنش��هرها را  اخذ و به حساب 

درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. 
از زمان رس��انه اي ش��دن تصويب اي��ن قانون، فع��االن صنفي و 
كارشناسان حوزه موسیقي نسبت به آن واكنش هايي داشته اند كه 
به نظر مي رسد دامنه اين واكنش ها به چالشي در حوزه مديريت 

موسیقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تبديل شده است. 
محس��ن رجب پور مديرعامل مجمع صنف��ي تولیدكنندگان آثار 

شنیداري در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعیت واكنش هاي 
صنفي به اين جريان گفت: پس از اينكه نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي سال گذشته قانوني را مصوب كردند كه طبق آن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي مكلف به اخذ 10درصد از بهاي 
بلیت اجراهاي صحنه اي در تهران و كالنشهرها و واريز آن به حساب 
درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كش��ور شد، بس��یاري از اهالي 
موسیقي نسبت به تصويب اين قانون كه كلید طراحي آن به  رغم 
مخالفت مديريت دفتر موسیقي توسط يكي از معاونت هاي وزارت 

ارشاد زده شده بود، واكنش نشان دادند. 
رجب پور اف��زود: پیرو اين موضوع مجم��ع صنفي تولیدكنندگان 
آثار شنیداري به همراه تعدادي از نهادهاي صنفي ديگر با انتشار 
بیانیه هاي مختلف نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند، حتي 
ما بعد از انتشار بیانیه تصمیم داشتیم به همراه تعدادي از هنرمندان 
در وزارت ارش��اد تجمع كنیم كه اين اقدام به احترام واسطه گري 

برخي از مديران و دوستان هنرمند منتفي شد. 
وي با انتقاد از نقش مع��اون حقوقي، امور مجلس و اس��تان هاي 
وزارت ارشاد در طرح و تصويب اين طرح ادامه داد: متأسفانه آقاي 
كارانديش بر اساس نگاه اشتباهي كه دارند، تالش كرده اند مبنايي 
غیرقانوني را تبديل به قانون كنند و به رغم اينكه هم آقاي وزير و 
هم تعدادي ديگر از كارشناسان با توضیحات تخصصي كه به آنها 
ارائه شد متوجه عواقب بس��یار بد تصويب چنین قانوني شدند اما 
اين قانون در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد كه واقعاً شرايط 
نگران كننده اي را ب��راي هنرمندان، تهیه كنن��دگان و در پي آن 

تماشاگران موسیقي رقم زده است.

     رسانه

معاون مطبوعاتي: رسانه ها خط  مقدم جنگ تحميلي 
اقتصادي امريکا عليه ايران هستند

معاون ام�ور مطبوعاتي و اطاع رس�اني وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�امي با 
بيان اينکه رس�انه ها خط مقدم جن�گ تحميلي اقتصادي امري�کا عليه ايران 
هستند، گفت: با حضور هوش�مندانه و مسئوالنه رس�انه ها قطعًا هم در جنگ 
اراده ها پيروز مي شويم و هم از اين شرايط سخت تحميلي عبور خواهيم كرد. 
 به گزارش »جوان« محمد خدادي در بازديد از خبرگزاري كار ايران، »رونق تولید« را 
موتور محرك كشور در شرايط كنوني دانست و تصريح كرد: تقويت فرهنگ كار و تالش، 
مرز عبور ايران از شرايط سخت فعلي است كه حاصل جنگ تحمیلي اقتصادي امريكا 
علیه ايران است. وي توجه به قشر زحمتكش و مؤثر كارگر را مهم ترين وظیفه مسئوالن 
كشور در دستگاه هاي مختلف دانست و افزود: رسانه شما بیش از پیش بايد پیگیر امور 
صنفي و معیشتي اين قشر عزيز و شريف باشد تا چرخ هاي اقتصادي كشور به رغم همه 
محدوديت هاي ايجاد شده، بهتر به گردش درآيد. معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به وضعیت منطقه و برخي تحوالت بین المللي، 
هدف امريكا از جنگ تحمیلي اقتصادي با ايران را »سیاه نمايي، نمايش ناكارآمدي، 
تزريق ناامیدي و تشديد بحران در كشور« عنوان و خاطرنشان كرد: رسانه ها با تولید 
محتواي واقعي از فضاي امروز كشور مي توانند توطئه هاي امريكا و متحدانش را در 

گسترش جنگ اقتصادي و تفرقه افكني در منطقه نقش برآب كنند. 
وي نقش مؤثر رسانه ها در جنگ تحمیلي هشت ساله را نمونه تاريخي مناسبي در اين 
عرصه عنوان و خاطرنشان كرد: در شرايط امروز هم مي توان با استفاده از تجربه هاي 
پیش��ین و بهره مندي از ظرفیت هاي موجود در فضاي نوين رسانه اي به مصاف اين 
جنگ تحمیلي اقتصادي رفت و با تقويت همبستگي، همدلي، همكاري و هم افزايي 
با حمايت دولت، اراده ملت ايران را بر توطئه گران و بدخواهان نظام تحمیل و كشور 

را براي حل مشكالت و عبور از شرايط جاري مهیا كرد. 


