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 هادي عسگري
دو س�ال بع�د از دس�تگيري محم�د امامي 
ب�ا پي�ش كش�يده ش�دن نتاي�ج تحقيق و 
تفح�ص از صن�دوق ذخي�ره فرهنگي�ان، 
بار ديگر پای اي�ن س�رمايه گذار جنجالي و 
حاش�يه دار س�ينما ب�ه رس�انه ها باز ش�د. 
نام محمد امامي مالك موسسه »تصوير گستر 
پاسارگاد« همزمان با تولید سريال »شهرزاد« 
بر سر زبان ها افتاد؛ جوان كم س��ن و سالي كه 
در عكس هاي منتشر ش��ده همیشه لبخند به 
لب داشت و چهره اش شبیه تصاوير كتاب هاي 
موفقیت مالي بود، يعني دقیقاً شبیه همه آنهايي 
كه قرار بود يك شبه میلیاردر شوند. امامي خیلي 
سريع در سینما شروع به سرمايه گذاري كرد، اما 
خیلي زودتر از آنكه بخواهد نان شهرت عكس 
داشتن با سلبريتي هاي سینما را بخورد، قضیه 
فساد مالي در صندوق ذخیره ارزي فرهنگیان 
رو شد. در اين بین با دستگیري محمد امامي، 
مشخص شد اين جوان خنده رو خیلي بیشتر از 
اينكه بخواهند از او به عنوان يك میلیاردر جوان 
در كتاب هاي موفقیت نام ببرند، درگیر پول شده 
و صفرهاي رقم فساد مالي با انگشتان دو دست 

هم قابل شمارش نیست. 
   از بابك زنجاني تا محمد امامي

پیش از محمد امامي، يك جوان »بیزنس من« به 
ظاهر موفق هم در جريان يك پرونده فساد مالي 
دستگیر شده بود. بابك زنجاني از لحاظ عالقه به 
سرمايه گذاري در سینما شباهت هايي به امامي 
داش��ت اما تفاوت اين دو در يك نكته مهم بود، 
امامي تیمي داشت كه نگذاش��تند پروژه هاي 
سینمايي وي بعد از زنداني شدن او زمین بماند 

اما بابك زنجاني از اين شانس ها نداشت. 
با آنكه در سینما همه مي دانس��تند كه امامي 
در چه پروژه هايي سرمايه گذاري كرده، كارها 
بدون وي هم ادامه داش��ت و تنه��ا آنچه عوض 
شد، اعتراض تهیه كننده هاي قديمي سینما به 
پول هاي كثیفي بود كه به واسطه حضور افراد 

مسئله دار به سینما وارد مي شد. 
روزهايي كه امامي درگی��ر پرونده حقوقي اش 
بود، نگراني ه��ا از نتاي��ج ورود پول هاي كثیف 
به س��ینما افزايش يافت، به خصوص اينكه اين 
پول ها روند تولید در س��ینما را مختل مي كرد. 
در آن ايام، سید غالمرضا موسوي، تهیه كننده 

قديمي سینما در گفت وگو با »جوان«، نسبت 
به پولشويي در ش��بكه نمايش خانگي هشدار 
داد و گفت: »وقتي پول تمیز و سالم وارد سینما 
نشود، فساد ايجاد مي كند و به اقتصاد سینماي 
ايران ضرر مي زند. هم اكنون در شبكه نمايش 
خانگي چند سريال در حال ساخت است كه به 
طور مشخص يكي دو تاي آنها دارند هزينه هاي 
خارج از عرف انجام مي دهند، دستمزدهايشان 
بسیار بیش��تر از عرف هاي معمول است و براي 
مواردي هزينه مي كنند كه اصاًل در سیس��تم 
سینما وجود ندارد. من به عنوان مسئول صنفي 
بايد جلوي لطم��ه اي را كه اي��ن فعالیت ها به 
سینماي ايران مي زند، بگیرم. وقتي بازيگران را 
با هزينه هاي بسیار باال مي خرند، توقع بازيگران 
را باال مي برند و اين خطرناك است چون كارهاي 
بعدي خواسته هايش��ان را ب��رآورده نمي كند 
و همین اقتصاد س��ینما را به س��مت فروپاشي 

مي برد.«
  انفعال سازمان سينمايي 

 ش��بكه نمايش خانگ��ي همان جاي��ي بود كه 
»ش��هرزاد« در آن تولی��د و پخش ش��ده بود. 
موس��وي، انگش��ت اتهام را به س��مت سازمان 
سینمايي و مس��ئول نمايش خانگي گرفت كه 
مواظب ورود چنین س��رمايه هاي مشكوكي به 
س��ینما نبوده اند، اين تهیه كننده تأكید كرد: 
»به گمانم مس��ئول ش��بكه نمايش خانگي در 
وزارت ارشاد هیچ ش��ناختي از نمايش خانگي 
و از تبعات ساخت اين سريال ها و پرداخت هاي 
بي حساب و كتاب آنها ندارد. وي اصاًل سینمايي 
نیست و از تئاتر آمده و آشنايي با فضاي سینما 
ندارد. اگر اين سريال هايي را كه در حال ساخت 
هستند مردم پس بزنند چه اتفاقي مي افتد،  مگر 

نه اينكه ضرر آن متوجه كل سینما مي شود؟« 
البته حسین پارسايي، مدير كل نمايش خانگي 
س��ازمان س��ینمايي نیز مصاحبه كرد و گفت: 
»هیچ مسئولي با جريان پولشويي موافق نیست 
و ما نیز در حوزه تولیدات س��ینمايي و ش��بكه 
نمايش خانگي با آن موافق نیستیم. در اين میان 
دولت در بخش هايي كه به خود مربوط مي شود 
به راحتي ورود پیدا مي كند و مانع ورود برخي 
از پول ها مي ش��ود اما بخش هايي كه به بخش 
خصوصي و اصناف واگذار ش��ده اس��ت توسط 
صنوف مورد بررس��ي قرار مي گی��رد، به عنوان 
مثال در حوزه دس��تمزد، پارس��ايي همچنین 
با بیان اينكه مخالفت ب��ا ورود پول هاي كثیف 
به ش��بكه نمايش خانگي يك��ي از دغدغه هاي 
مشترك ما با دوستان سینماگر است، وعده داد 
»با بازنگري در مجموع ضوابط و دستورالعمل ها 
و با همراهي و همدلي در حوزه نمايش خانگي 
با هنرمندان اصناف س��ینمايي بخش��ي از اين 

مشكالت برطرف مي شود.«
به رغم تالش پارسايي براي نشان دادن اوضاع 
آرام و تحت كنترل در ح��وزه نمايش خانگي، 
تهیه كننده هاي سینما باز هم درباره پولشويي 
در ش��بكه نمايش خانگي مصاحبه كردند ولي 

هیچ تغییري در شرايط به وجود نیامد. 
  صف سينماگران عليه پولشويي

از زمان بازداش��ت محمد امامي ت��ا امروز بارها 
درباره پولشويي در سینما و شبكه نمايش خانگي 
صحبت به میان آمده است. چهره هاي سینمايي 
كه بعضاً به صورت مس��تقیم يا غیرمس��تقیم 
با پروژه ه��اي محمد امام��ي و ديگر چهره هاي 
بدنام اقتصادي همكاري داش��ته اند، اين روزها 
در صف اول اعت��راض به جريان پولش��ويي در 

سینما ايستاده اند. 
روز گذشته، چند سینماگر از جمله فرزاد مؤتمن 
متن مش��تركي را در اينستاگرام منتشر كردند 
كه جاي تأم��ل دارد. در اين متن آمده اس��ت: 
»فیلم هايي كه با پول هاي غیرقانوني س��اخته 
شده اند، نبايد در جش��نواره فجر حاضر باشند، 
نبايد اكران شوند و نبايد در شبكه خانگي توزيع 
ش��وند.« منیژه حكمت هم جزو سینماگراني 
اس��ت كه همكاري او با بانك گردش��گري در 
ساخت فیلم »شهر موش ها« شائبه برانگیز شده 
بود و حاال مدعي مبارزه با پول هاي مس��ئله دار 
در سینما شده است. اين واكنش ها كه به نوعي 
تبري جستن از گذشته و فرار رو به جلو است، 
نش��ان دهنده اين موضوع اس��ت كه حتي اگر 
پول هاي كثیف در س��ینما براي مدت كوتاهي 
كام عده اي را شیرين كند، در نهايت تلخي آن 

براي تمام سینما باقي خواهد ماند. 
ب��ه نظ��ر مي رس��د در دوره جديد س��ازمان 
س��ینمايي كه پرچم ش��فافیت بر افراش��ته 
ش��ده و بعض��اً گزارش هايي درب��اره عملكرد 
زيرمجموعه هاي اين سازمان منتشر مي شود، 
بايد اين خواسته را از سرپرست سازمان مطرح 
كرد كه نسبت به جريان نفوذ پول هاي كثیف 
به سینما حساسیت نشان داده و راه هاي عملي 
براي جلوگیري از ورود اي��ن پول ها را در بدنه 

سینما اجرايي كند. 

سازمان سينمايي در مقابل خواسته عمومي مبارزه با پولشويي در سينما ساكت نباشد  

 دست هاي آلوده
 روي سر سينماي بي صاحب 

س�عيد صادق�ي ع�كاس دف�اع مق�دس تصمي�م دارد در 
مجموع�ه عك�س جدي�دش س�راغ رزمندگان�ي ب�رود 
ك�ه در دوران دف�اع مق�دس از آنها عكاس�ي ك�رده بود. 
سعید صادقي عكاس شناخته ش��ده دفاع مقدس در گفت وگو 
با مهر ضمن اش��اره به آغاز يك��ي از پروژه ه��اي جديد خود با 
عنوان »جس��ت وجوهاي يك عكاس« توضیح داد: مدتي است 
كه پروژه جديدي را با اهداف متفاوتي آغاز كرده ام كه طي آن 
سراغ رزمندگاني خواهم رفت كه سال ها پیش و در دوران دفاع 
مقدس از آنها عكاسي كرده بودم.  وي در تشريح اين ايده گفت: 
من با اين هدف با كلیدواژه هاي »جست وجوهاي يك عكاس« و 
»صاحبان اين عكس ها چه كساني هستند« از مردم درخواست 
كرده ام پس از انتشار مجموعه عكس هايي كه تصاوير رزمندگان 
در آن وجود دارد، آنها را شناسايي كرده و اگر صاحبان عكس ها 
را مي شناس��ند با من تماس بگیرن��د.  صادقي ادام��ه داد: من 
مدت هاس��ت دنبال اجراي چنین پروژه اي هستم كه امیدوارم 
بتوانم درباره آن به نتايج مثبتي دست پیدا كنم، البته در اين راه 
وقتي به جست وجوي تصويرها پرداختم، تعداد زيادي از آنها به 
شهادت رسیده بودند و وقتي خانواده هاي اين رزمندگان با عكس 
ديده نشده فرزندشان در جبهه مواجه مي شدند اتفاقات و لحظات 
نابي شكل مي گرفت كه من از اين صحنه ها نیز عكاسي كردم. 

اين عكاس پیشكس��وت دفاع مقدس تصريح كرد: به هر حال 
آنچه من در اجراي اين پروژه مدنظر قرار داده ام تطابق زندگي 
رزمن��دگان ديروز و ش��هروندان امروزي اس��ت ك��ه مي تواند 

دربرگیرنده دريچه اي جديد براي دوران پس از جنگ باش��د. 
ش��ايد براي خیلي از مخاطبان اين نكته ها جالب باشد كه هم 
اكنون در جاي جاي اين س��رزمین انس��ان هايي هستند كه با 
وجود حضور چندين ماهه يا چندين ساله در دوران دفاع مقدس، 
امروز شرايط عجیب و متفاوتي دارند كه توصیف آن بسیار سخت 
است. اين جست وجو شخص من را با زواياي جديدي از زندگي 

آنها آشنا كرد كه برايم بسیار قابل تأمل بود. 
اين عكاس شناخته شده جنگ بیان كرد: امروزه برخي از همین 
رزمندگان كه من دنبال تصاويري از زندگي امروزي شان هستم، 
به قدري در شرايط بدي به سر مي برند كه ديدن تصاوير جديدي 
از آنها شايد تلنگري براي همه باشد. اينها قطعاً آغازگر قصه هاي 
جديدي از جنگ هستند. اينها براي من قهرمان هاي تو خالي 
يك جنگ نیستند. اينها افرادي هستند كه هر كدام روايت هاي 

متفاوتي از شرايطي كه در آن قرار داشتند، دارند. 

حكمت 88 
  

در زمين دو وس�يله نجات 
از عذاب الهی بود، يكی از 
آنها وجود رسول اهلل)ص( 
بود كه از مي�ان ما رفت اما 
دومی »اس�تغفار« اس�ت، 
آن را دريابيد و به آن چنگ 

زنيد.

محمد خزاعي، دبير جشنواره بين المللي فيلم مقاومت: 

جشنواره مقاومت به دنبال »بيداري فرهنگي« در منطقه است

    سيدمرتضي ذاكر
جش�نواره س�ينماي مقاوم�ت بع�د از حض�ور فع�ال در 
كش�ور لبن�ان ق�رار اس�ت اواخ�ر فروردين م�اه س�ال آينده 
در دمش�ق پايتخ�ت س�وريه ني�ز حض�ور داش�ته باش�د. 
محمد خزاعي دبیر جش��نواره بین المللي فیل��م مقاومت با بیان اين 
مطلب و با اشاره به برگزاري جشنواره مقاومت در دمشق گفت: امروز 
تمام كش��ورهاي منطقه در يك جبهه فرهنگي مشترك قرار دارند 
كه منحصر به لبنان، سوريه و عراق نمي شود، اگر اتفاقات خوبي بین 
فیلمسازان دنیا بیفتد، مي توان از آن به عنوان واژه »بیداري فرهنگي« 
ياد كرد.  تهیه كننده »به وقت ش��ام« گفت: س��فر رئیس س��ازمان 
سینمايي سوريه و عوامل فیلم هاي سوريه در جريان جشنواره مقاومت 

فرصت را براي تعامالت بیشتر ايجاد كرد. 
وي افزود: رايزني هايي در حال انجام است كه هفته فیلم ديگري بعد 
از سفر به سوريه داشته باشیم، به  محض فراهم شدن شرايط برپايي، 
حتماً نام آن كشور و محتواي برنامه را رسانه اي خواهیم كرد، چراكه 

شرايط مالي و اقتصادي سینماي مقاومت حال و روز مساعدي ندارد 
كه بتوانیم به  قطعیت نام كشوري را اعالم كنیم.  خزاعي در پاسخ به 
اين سؤال كه چقدر اين هفته هاي سینماي مقاومت مي تواند راه توسعه 
سینماي مقاومت ايران را در جهان هموار كند، تصريح كرد: نمايش 
فیلم هاي حوزه انقالب، دفاع مقدس و مقاومت حلقه گمشده تعامالت 
فرهنگي و تفكري است كه ما سال ها دنبال آن بوده ايم. ارتباط با مردم 
و هفته هاي فیلمي كه برگزار مي كنیم همچون تركیه، بلیت فروشي 
مي شود. خیلي اتفاق مهمي است كه مردم آن سوي مرزها مي آيند و 
از نزديك با جريان مقاومت كشور ما و هشت سال دفاع مقدس آشنا 
مي شوند؛ تفكري كه 40 س��ال اس��ت تالش مي كنیم تا به خارج از 
مرزها برود.  وي خاطرنشان كرد: ظهور و بروز نمايش فیلم ها را گاهي 
اوقات آني در خارج از مرزها ديده ايم؛  آدم هايي كه مي آمدند و تحلیل 
مي كردند تا شناخت ما درباره فرهنگ مقاومت و جريان هشت ساله 
با اين فیلم درست ش��ود. اين فرصت را در ايران اسالمي بايد مغتنم 
بشمريم چراكه در برخي از كشورها از نعمت چنین جرياني، بي نصیب 
هستند اما ما صاحب دس��تاوردهاي انقالب و تمدن انقالب در حوزه 
سینما هستیم. انتظار داريم در حوزه ادبیات، تئاتر و ديگر حوزه هاي 
نمايشي ما اينچنین گام هايي فراگیر شود چراكه مي دانیم با اين نوع 
جريان سازي در عرصه فیلمسازي و كار هنري، محصوالت فرهنگي ما 

به بازاري متنوع تبديل خواهند شد. 
دبیر سي امین جشنواره فیلم فجر  خاطر نشان كرد: بايد ببینیم چه  
علتي وج��ود دارد كه نهادهاي تأثیرگذار و سیاس��تگذار فرهنگي ما 
نتوانسته اند س��رمايه گذاري خوبي انجام دهند تا كارهاي جدي در 

حوزه انقالب، دفاع مقدس و مقاومت تولید شود. 

  محمدصادق عابديني
كميس�يون آموزش و تحقيقات مجلس ش�وراي اس�امي 
در حال تهيه طرحي اس�ت كه در ص�ورت تصويب، تبليغ 
مؤسس�ات كنك�ور در صداوس�يما ممن�وع خواهد ش�د. 
تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات كنكوري كه منبع خوبي 
براي درآمد هاي صداوسیما به شمار مي رفت، اكنون در معرض 
تهديد جدي قرار گرفته اس��ت. در پي موج افشاگري ها درباره 
روابط مالي گسترده صداوسیما با مؤسسات كنكوري و اظهارات 
مسئوالن و كارشناسان حوزه آموزش درباره نقش مخرب كنكور 
در نظام آموزشي، اين بار كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
مي خواهد با آماده س��ازي طرحي، تبلیغات مؤسسات كنكور و 
كمك آموزشي در س��ازمان صدا و س��یما را ممنوع اعالم كند.  
میرحمايت میرزاده، سخنگوي كمیسیون آموزش و تحقیقات در 
گفت وگو با »ايسنا« مي گويد: »تعدادي از نمايندگان در حال  تهیه 
طرحي هستند كه به موجب آن ديگر سازمان صدا و سیما حق 
تبلیغ مؤسسات كنكور و كمك آموزشي را ندارد.« میرزاده ادامه 
مي دهد: »اين قابل توجیه نیست كه سازمان صدا و سیما چند 
میلیارد تومان دريافت كند تا صرفاً مؤسسات كنكور را تبلیغ كند. 
در هیچ كجاي دنیا ديده نمي شود كه براي ترغیب فرزندان كشور، 
علم را به اين شیوه تبلیغ كنند تا دانش آموزان به فالن دانشگاه 
بروند آن هم با اين توجیه كه بايد در فالن درس كنكور شركت 
كنند يا از كتاب خاص كمك آموزش��ي بهره گیرند. اينها براي 
گرفتن پول است.«  محمدجواد فتحي، عضو كمیسیون قضايي و 
حقوقي مجلس از جزئیات اين طرح خبر می دهد و مي گويد: »در 
ماده واحده اين طرح آمده است كه هر گونه تبلیغات كالس هاي 
خصوصي مؤسسات و آموزشگاه هاي رسمي و غیررسمي و تشويق 
به خريد كتاب ها، جزوات و س��اير محصوالت آموزشي خارج از 
برنامه هاي تعیین شده مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي در صداوس��یما و بیلبوردهاي تبلیغاتي عمومي در شهرها 
و جاده ها و پیامك هاي مخابراتي ممنوع اس��ت.« فتحي درباره 
مجازات افرادي كه اين قانون را نقض كنند، مي گويد: »بر اساس 
اين طرح، مقام اداري تبلیغ كنن��ده و رئیس مافوق او به انفصال 
موقت از مشاغل دولتي از سه تا 10 سال و موسسه و آموزشگاه 
به پرداخت پنج ت��ا 10 برابر مبلغ قرارداد محكوم مي ش��وند.« 
مؤسسات كنكوري يكي از بزرگ ترين اسپانسرهاي برنامه هاي 
تلويزيوني را تش��كیل مي دهند. اين مؤسس��ات چه به صورت 
مس��تقیم در بخش پیام هاي بازرگاني و چه در بخش تبلیغات 
در قالب حامیان مالي برنامه هاي صداوس��یما، نقشی جدي در 
تغییر رويكرد صداوسیما در مسائل آموزشي بر عهده داشته اند. 

صداوسیما كه زماني با راه اندازي شبكه تلويزيوني »آموزش« قصد 
داشت عدالت آموزشي را ايجاد كند، اكنون به محلي براي معرفي 
كارشناسان آموزشي مؤسسات كنكوري تبديل شده است. چندي 
پیش غالمرضا كاتب، عضو شوراي نظارت بر صداوسیما از ترفند 
مؤسسات كنكوري در قالب كردن كارشناسان تقلبي به برنامه هاي 
تلويزيوني پرده برداشت.  بر اساس يك تخمین رسانه اي، میزان 
درآمد صداوس��یما از محل تبلیغات مؤسس��ات كنكور، چیزي 
نزديك ب��ه 300میلیارد تومان در ماه اس��ت! ن��گاه صرفاً مالي 
صداوسیما به كنكور و سعي در ضريب دادن به كنكور به عنوان 
پديده اي كه نقشی تعیین كننده در آينده فرزندان اين كشور دارد، 
نتايج مخربي را در پي دارد. سید احسان قاضي زاده هاشمي، ديگر 
عضو شوراي نظارت بر صداوسیما در اين باره مي گويد: »كسب 
پول دلیلي بر آن نمي شود كه ساختارهاي تعلیم و تربیت كشور 
را به هم زد و براي تحصیل درآمد و ايجاد رقابت بین مؤسسات 
مختلف، سازمان صداوسیما پول بیشتري كسب كند.«  قاضي زاده 
تصريح مي كند: »شاهد تولید برخي برنامه ها از سوي مؤسسات 
در قالب مش��اركت هاي درون برنامه اي هس��تیم ك��ه به گفته 
بسیاري از كارشناسان، برخي از آنها آموزش هاي نامناسبي در 
قالب آموزش كنكور و تست زني مي دهند و همین امر باعث شده 
حتي روند كنكور بر نظام آموزشي كشور اثرگذار و نظام آموزشي، 
كنكوري شود.« تا به حال همه تالش ها براي متوقف كردن كنكور 
و كاستن از فضاي رواني آن در جامعه به خاطر گردش مالي هزار 
میلیارد توماني آن به نتیجه نرسیده است.  اكنون مجلس شوراي 
اسالمي درصدد محدود كردن درآمد صداوسیما از قبال همكاري 
با مؤسسات كنكوري است. به نظر مي رسد اگر مجلس مي خواهد 
براي همیشه مسئله كنكور و صداوسیما را حل كند، بايد به دنبال 
محل درآمدي جايگزين براي درآمد چندصدمیلیاردي باشد كه 
از طرف مؤسسات كنكور و كمك آموزشي به جیب صداوسیما 

واريز مي شود. 

 قصه هايي تازه از جنگ
 در مجموعه عكس هايي از سعيد صادقي 

برخی چهره هاي سينمايي كه بعضًا 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
ب��ا پروژه ه��اي محم��د امام��ي و 
ديگر چهره ه��اي بدنام اقتصادي 
همكاري داش��ته اند، اي��ن روزها 
در ص��ف اول اعتراض ب��ه جريان 
پولشويي در س��ينما ايستاده اند

چاپ دوم كتاب »روش و نيازمندي هاي 
جريان شناسي در ايران« به بازار آمد

و  »روش  كت��اب  دوم  چ��اپ 
نیازمندي هاي جريان شناس��ي در 
ايران« به نويسندگي دكتر »عبداهلل 
گنجي« كه ب��راي كاربردي كردن 
روش ه��اي موج��ود در كت��اب به 
»مطالعه موردي« ب��راي هر روش 
پرداخته اس��ت با اصالحات جديد 

منتشر شد. 
نويس��نده كتاب »روش و نیازمندي هاي جريان شناس��ي در 
ايران« براي اولین بار تالش كرده است جريان شناسي در ايران 
را روش��مند كند. عالوه بر آن براي كاربردي كردن روش هاي 
موجود در كتاب به »مطالعه موردي« براي هر روش پرداخته 
است. مطالعه اين كتاب به خواننده اين امكان را مي دهد كه خود 
بتواند مربي يا استاد جريان شناسي شود و به ديگران مراجعه 

نكند، به تعبیر ديگر ماهیگیري را به مخاطب مي آموزد. 
تأكید بر اولويت انديش��ه در ش��ناخت جريانات از ديگر وجوه 

متمايز اين كتاب است. 
اين كتاب در 325 صفحه توس��ط دكتر عبداهلل گنجي تألیف 
و چاپ دوم آن به هم��ت معاون پژوهش��ي خبرگزاري فارس 

منتشر شده است. 
عالقه مندان به مطالعه و تهیه اين كت��اب مي توانند به آدرس: 
تهران- خیابان انقالب، چهارراه كالج، كوچه سعیدي- بن بست 
ش��بنم مراجعه يا با ش��ماره تلفن 88911669- 021 تماس 

حاصل كنند.
...........................................................................................................

 »زناني با گوشواره هاي باروتي«
 بهترين مستند جشنواره پراگ شد

فيلم مس�تند »زناني ب�ا گوش�واره هاي باروتي« س�اخته 
رض�ا فرهمن�د، موفق ب�ه كس�ب جاي�زه بهتري�ن فيلم 
مس�تند از جش�نواره فيلم ه�اي ايران�ي پ�راگ ش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، هشتمین جشنواره فیلم هاي 
ايراني پراگ با معرفي برگزيدگان خود در بخش هاي مختلف 
به پايان رسید كه در اين بین مس��تند »زناني با گوشواره هاي 
باروتي« به كارگرداني رضا فرهمن��د و تهیه كنندگي مرتضي 

شعباني، جايزه بهترين مستند را به خود اختصاص داد. 
همچنین اين فیلم در ادامه حضور بین المللي خود، در بیستمین 
جشنواره one world در پراگ در بخش مسابقه به نمايش 
درمي آيد. جشنواره one world بزرگ ترين جشنواره فیلم 
حقوق بشر در دنیاس��ت كه بنیانگذار مجموعه فستیوال هاي 
حقوق بشر است و 33 جشنواره فیلم حقوق بشر در سراسر دنیا 
را بنیان نهاده است. جشنواره one world نشان ويژه يونسكو 
براي مشاركت در آموزش صلح و حقوق بشر را در سال 2006 
دريافت كرده است. بیستمین دوره اين جش��نواره از پنجم تا 
بیس��تم مارس )14 تا 29 اس��فند( در پراگ و 36 شهر ديگر 

جمهوري چك برگزار مي شود. 
 مس��تند »زناني با گوش��واره هاي باروتي« نخس��تین حضور 
بین الملل خود را با جش��نواره لوكارنو س��وئیس آغ��از كرده و 
 »signs du Night« موفق به كسب جايزه اصلي جشنواره
پاريس شده است. اين فیلم همچنین در بخش بهترين فیلم از 
نگاه تماشاگران جش��نواره اليپزيگ، نامزد دريافت جايزه اين 

بخش شده بود. 
...........................................................................................................

 پنجمين جشنواره هنر مقاومت
 امروز افتتاح مي شود

پنجمين جش�نواره هنر مقاومت امروز در س�الن شماره ۲ 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان افتتاح مي ش�ود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، پنجمین جشنواره هنر مقاومت 
امروز از س��اعت 17 در س��الن ش��ماره 2 كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان افتتاح مي ش��ود.  در اين دوره از جش��نواره 
مجموعاً 5هزارو91 اثر از هزارو425 هنرمند به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شد و پس از استان تهران كه با هزارو59 اثر از 216 هنرمند 
در صدر فهرس��ت مش��اركت كنندگان قرار دارد، اس��تان هاي 
خراسان رضوي نیز با 483 اثر از 106 هنرمند و اصفهان با 383 
اثر از 102 هنرمند در جايگاه هاي بعدي ق��رار دارند.  پنجمین 
جش��نواره هنر مقاومت همزمان با چهلمین س��الگرد پیروزي 
شكوهمند انقالب اس��المي در 10 بخش »پوستر«، »تبلیغات 
ش��هري«، »كارتون و كاريكاتور«، »تصويرس��ازي«، »طراحي 
صنعتي«، »پرچم و كتیبه«، »تايپوگرافي«، »گرافیك متحرك«، 
»نقاشي ديجیتال«، »عكس« و بخش ويژه »علمي � پژوهشي« 
توسط گروه هنرهاي تجسمي روايت فتح با دبیري مسعود نجابتي 
و دبیري اجرايي سیدمسعود شجاعي طباطبايي، از امروز تا 24 
بهمن در سالن شماره 2 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
داير خواهد بود.  مراسم اختتامیه نیز روز 24 بهمن با تقدير از 40 
برگزيده بخش هاي ده گانه جشنواره و تجلیل از شش نفر از مفاخر 

هنر انقالب اسالمي برگزار مي شود. 

نويد پارسا      ديده بان

يك اشتباه آشكار در چينش داوران فجر
 نزديك ب�ه يك ده�ه قبل وقت�ي س�يف اهلل داد بنا داش�ت ش�رايط 
بزرگداش�ت نيك�ي كريم�ي در جش�نواره فج�ر را فراه�م آورد اين 
خود كريم�ي بود ك�ه در احترام ب�ه ده ه�ا بازيگر زن پيشكس�وت از 
برگزاري بزرگداش�ت انصراف داد و تحس�ين خيلي ها را موجب ش�د. 
انتشار فهرست داوران جشنواره س��ي وهفتم در كنار همه عجايبش يك 
شگفتي بزرگ داش��ت و آن هم اس��تفاده از ريما رامین فر به عنوان داور 

است. 
درست است كه رامین فر در تلويزيون كار كرده و عقبه تئاتري هم دارد ولي 
مگر جشنواره فیلم فجر مختص اهالي تئاتر يا تلويزيون است؟! اگر اولويت 
انتخاب بازيگران مونوتن تلويزيون بوده كه مردم از آنها خاطره دارند مي شد 
سراغ مهرانه مهین ترابي رفت كه همچنان بي حاشیه و با ايفاي ده ها نقش 
متفاوت در كانون توجه است نه بازيگري كه فقط به خاطر حضور تیپیكال و 
بي اوج و فرود در يك سريال شهرت كسب كرده است.   اين جشنواره  مختص 
محصوالت سینمايي اس��ت و بهتر اس��ت كه يك بانوي بازيگر پیشكسوت 

سینما به هیئت داوران آن راه يابد. اين طور نیست؟
ريما رامین فر حتي اگر در عمل انجام شده قرار گرفته و به خاطر توصیه آنها 
كه در سايه قرار دارند وارد هیئت داوران شده، بهتر است به احترام امثال ژاله 
علو كه الحمدهلل همچنان سالمت است يا پروانه معصومي و ثريا قاسمي كه 

چند برابر وي كارنامه سینمايي دارند از داوري انصراف دهد. 
 دبیرخانه جشنواره هم مي تواند به جاي وي از امثال ژاله علو، پروانه معصومي، 
ثريا قاسمي، گلچهره سجاديه، پريوش نظريه، بیتا فرهي، فاطمه گودرزي يا 
حتي شقايق فراهاني و كلي بانوي پیشكسوت ديگر استفاده كند كه كارنامه 

سینمايي قابل اعتنايي دارند. 

مجلس به دنبال ممنوعيت تبليغ كنكور در صداوسيما

مجلس طاق كنكور را از تلويزيون مي گيرد

آرشام خدادوست     جشنواره


