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    دریچه

   هادي عسگري
يك س�ايت خبري از درخواست »يوتيوب« 
براي فعاليت طبق قوانين جمهوري اسالمي 
خبر داده اس�ت، اين خب�ر مي تواند بدترين 
اتف�اق ممك�ن ب�راي وي اودي ه�اي ايراني 
باشد كه بخش�ي از محتوايش�ان را مديون 
دانل�ود از يوتي�وب و بازنش�ر آن هس�تند.

درخواس��ت يوتیوب براي بازگشت به ايران در 
حالي رقم مي خ��ورد كه اين س��ايت به تازگي 
برنامه هاي دو ش��بكه خارجي زب��ان ايراني را 
حذف كرده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد 
يوتیوب درباره تاثیرگذاري اجتماعي در ايران 

نیز بي طمع نباشد. 
روز گذشته »تابناك« با انتشار گزارشي مدعي شد 
سايت »يوتیوب« براي حضور در ايران درخواست 
داده است. در گزارش اين سايت، ادعاهاي جالبي 
درباره مذاكرات اين شركت امريكايي با مسئوالن 
ايراني منتشر شده است، از جمله اينكه »يوتیوب 
پذيرفت��ه اس��تانداردهاي قانون��ي و همچنی��ن 
استانداردهاي فرهنگي و اخالقي ايران را رعايت 
كند و با تعیین قلمرو جغرافیايي، ويدئوهايي كه به 
تشخیص مرجع ايراني پخش شان برخالف قوانین 

ايران است، در ايران پخش )PLAY( نشود.« 
انتقال سرورهاي يوتیوب به ايران موضوعي است 
كه س��ايت »تابناك« در ب��اره آن اينگونه توضیح 
مي دهد: »يوتیوب كه متاثر از تماس طرف ايراني 
بوده و با توجه ب��ه آنكه برخالف پیام رس��ان ها به 
اطالعات محرمانه اي دسترسي ندارد و محتواي آن 
براي عموم قابل مشاهده است، مهم ترين ايراد باقي 
مانده توسط برخي مسئوالن مرتبط، خروج ارز در 
قالب پهناي باند خارجي بوده اس��ت. يوتیوب در 
قبال اين مسئله پذيرفته كه سرورهايي در اين غول 
اينترنتي قرار دهد و يک شركت اينترنتي داخلي 
میزبان سرورهاي اين شركت ش��ود اما با رفع اين 
بهانه نیز برخي مسئوالن حتي در پي پیگیري رفع 

اين موضوع برنیامده اند.«
در روزهاي گذش��ته چندين بار بحث رفع فیلتر 
برخي از برنده��اي امريكايي در اي��ران به میان 
آمده است و حتي مسئوالن دولتي پیشگام شده 
و پیش��نهاد هاي رفع فیلتر را مطرح و به شدت 
از آن حمايت كرده اند، براي مثال محمد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات يكي از موافقان سرسخت 
رفع فیلتر توئیتر اس��ت. برخي البته اين مواضع 
او را به برنامه هاي سیاس��ي براي انتخابات هاي 

آينده مربوط مي دانند و اينكه آق��اي وزير نگاه 
ابزاری پررنگي به فضاي مج��ازي دارد. او از هر 
فرصتي براي تبلیغ استفاده از توئیتر بهره مي برد 
و در جديد ترين اظهارات��ش پیرامون »توئیتر« 
مي گويد: »من به تمام مسئوالن و رسانه ها توصیه 
مي كنم كه در توئیتر فعال باشند، حتي اخیراً به 
آقاي قمي رئیس جديد سازمان تبلیغات اسالمي 
نیز توصیه كردم در توئیتر فعال باش��د و به اين 
شبكه اجتماعي بپیوندد.« اما داستان يوتیوب تا 

حد زيادي با توئیتر متفاوت است. 
   يوتيوب و سياست هاي ضدايراني

يوتیوب بزرگ ترين سايت اشتراك ويدئو در جهان 
است. جامعیت اين سايت باعث شده تا بعد از گوگل، 
دومین سايت پربازديد در فضاي اينترنت باشد. اين 
س��ايت تالش كرده اس��ت تا وجهه اي اجتماعي 
داشته باش��د و ويدئوهاي داراي خشونت را حذف 
و ويدئوهاي غیراخالقي را از دسترس��ي كودكان 
خارج  كند اما در كنار اين سیاس��ت ها، يوتیوب، 
سیاست هاي ضد اس��المي و ضد ايراني نیز داشته 
است. زماني كه فیلم موهن »بي گناهي مسلمانان« 
در يوتیوب منتشر شد، از سراسر جهان اسالم براي 
حذف اين ويدئوي موهن درخواس��ت هاي زيادي 
مطرح ش��د، اما يوتیوب با حذف اي��ن فیلم كوتاه 
مخالفت و آن را مغاير با »آزادي بیان« عنوان كرد. 
در مقابل يوتیوب بارها اقدام به حذف ويدئوهايي 
با محتواي ضد اس��رائیلي كرده اس��ت، حتي اين 
وب سايت، ويدئوهاي متعلق به گروه هاي مقاومت 
فلس��طین را كه در آن تشییع ش��هداي مقاومت 
نمايش داده شده به خاطر شعارهاي ضد اسرائیلي 
از خروجي سايت حذف كرده اس��ت. يوتیوب در 
كنار سیاست هاي ضد اسالمي، سابقه پررنگي در 
رفتار هاي ضدايراني دارد. يوتیوب در س��ال 88 به 
خاطر حمايت از اغتشاشات فیلتر شد. از آن زمان 
تا هفته گذش��ته كه يوتیوب چند اكانت ايراني را 
بست، رفتارهاي ضدايراني خود را ادامه داده است. 

يوتیوب اقدام به بس��تن اكانت رسمي شبكه هاي 
»هیس��پان تي وي« و »العالم« از جمله دو اكانت 
پر بازديد صداوس��یما كرده است. شبكه العالم در 
اطالعیه اي كه به مناسبت اين اقدام يوتیوب منتشر 
كرد، از سابقه دار بودن رفتار هاي اينچنیني سايت 

يوتیوب خبر داده است. 
   اگر يوتيوب بازگردد!

قطعاً يوتیوب براي حض��ور مجدد در ايران براي 
خود منافعي را در نظر گرفته است كه مي تواند 
شامل منافع اقتصادي و سیاسي باشد. اين وب 
س��ايت مي تواند از عالقه وافر ايراني ها به حضور 
در فضاي مجازي براي باالبردن بازديدها استفاده 
كن��د و در ش��رايط كنوني اي��ران نقش آفريني 
رسانه اي داشته باشد. سايت »تابناك« در گزارش 
خود پیرامون شبكه يوتیوب از بازگشت اين سايت 
به ايران و رفع فیلتر آن حمايت ضمني كرده است. 
با فرض اينكه اين مسئله از سوي مسئوالن ايراني 
نیز با اس��تقبال روبه رو ش��ود، بايد ديد تكلیف 
سايت هاي »وي اودي« ايراني بعد از بازگشت اين 
غول امريكايي چگونه خواهد بود. وي اودي هاي 
ايراني كه هر روز هم بر تعداد آنها افزوده مي شود، 
از نظر اقتصادي وضعیت مبهمي دارند. چندي 
پیش بود كه محمد صراف رئیس انجمن صنفي 
وي اودي و اي پي ت��ي، در مصاحبه اي اعالم كرد 
كه وي اودي ه��اي ايراني فقط ض��رر مي دهند! 
اين مصاحبه در زماني انجام شده است كه هنوز 
خبري از امكان بازگش��ت يوتیوب هم به میان 
نیامده بود. حاال اگر فرض كنی��م كه يوتیوب با 
آن همه امكانات و دامنه بزرگ ويدئوهايي كه در 
اين سايت بارگذاري شده به ايران بازگردد، چه 

اتفاقي مي افتد!
احتم��ال اول، مش��ابه اتفاق��ي اس��ت ك��ه براي 
پیام رس��ان هاي داخلي رخ داد. اين پیام رسان ها  
نتوانس��تند از فرصت فیلترينگ تلگرام استفاده 
كنند و اكنون با مشكل بزرگي به نام عدم بازدهي 
روبه رو هستند. بازگشت يوتیوب مي تواند به معناي 
شكست كامل وي اودي هاي ايراني باشد. احتمال 
دوم، اين است كه بازگش��ت يوتیوب، مقاومتي را 
در داخل به همراه داشته باش��د و بار ديگر بحث 

فیلترينگ اين وب سايت مطرح شود. 
اما گزينه س��وم يا احتمال س��وم، اين اس��ت كه 
وي اودي ه��اي ايراني به جاي دانل��ود ويدئوهاي 
جذاب از يوتیوب و بازنشر آن در سايت، به سمت 
تولید محتواي اختصاصي پیش برون��د و در اين 
رقابت تولیدات داخلي باالتر رود؛ كاري كه مي تواند 
باعث حف��ظ مخاطب و افزايش می��زان بازديد از 
وي اودي ها ش��ود. حضور يوتیوب در ايران همان 
قدر مي تواند بعید و دوردست باشد كه رفع فیلتر 
توئیتر اكنون مطرح اس��ت. رفع فیلتر شبكه هاي 
اجتماعي و س��ايت هاي اش��تراك ويدئو، مسئله 
ساده اي نیس��ت كه بتواند صرفاً با رايزني يک نفر 
به سرانجام برس��د، ضمن اينكه شركت هاي تازه 
كاري كه اخیراً وارد عرصه وي اودي شده اند تالش 
مي كنند از فیلترينگ يوتیوب نهايت اس��تفاده را 
ببرند و به سود منافع ملي و راهبردهاي فرهنگي 
كشور عرضه محتوا داشته باشند. همه اينها سبب 
مي شود كه يوتیوب دندان طمع بازگشت به ايران 
را بكند؛ طمعي كه تاثیرگذاري بر فضاي اجتماعي 

و فرهنگي ايران را دنبال مي كند.

يوتي��وب پذيرفت��ه اس��تانداردهاي 
قانون��ي و همچني��ن اس��تانداردهاي 
فرهنگ��ي و اخالق��ي اي��ران را رعايت 
کن��د و ب��ا تعيي��ن قلم��رو جغرافيايي، 
ويدئوهاي��ي ک��ه به تش��خيص مرجع 
ايراني پخش شان برخالف قوانين ايران 
اس��ت، در ايران پخش )PLAY( نشود

ادعاي يك سايت از درخواست غول »وي اودي« جهان براي حضور در ايران

 سالم دوباره يوتيوب به ايران 
بي طمع نيست!

 نيلوف�ر محم�ودي بازيگ�ر س�ينما و تلويزي�ون همزمان با 
سي ويكمين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان با انتقاد 
از ش�رايط بحراني سينماي كودك در كش�ور گفت: متوليان 
سينماي كودك پتانس�يل نهفته در اين گونه مهم سينمايي 
را كش�ف نكرده ان�د و به همين دليل اس�ت كه ب�ه رغم همه 
شعارهاي قشنگي كه براي حمايت از س�ينماي كودك داده 
مي شود ما در عمل شاهد هيچ اقدام مثبتي از سوي مسئوالن 
براي برون رفت از بحران موجود در سينماي كودك نيستيم. 
بازيگر فیلم سینمايي »روياي سینما« در گفت وگو با سینماپرس 
افزود: همه اين اتفاقات در حالي است كه اگر امكانات الزم جهت 
رش��د و ش��كوفايي ژانر كودك و نوجوان فراهم ش��ود و تدبیري 
اساس��ي براي تولید و اكران فیلم هاي خوب و تأثیرگذار انديشه 
ش��ود، كودكان و نوجوان��ان و خانواده هاي ش��ان از اين س��ینما 
حمايت خواهند كرد و رونق مجدد به سینماي كودك و نوجوان 
بر مي گردد. وي ادامه داد: در حال حاضر خوش��بختانه تئاترهاي 
كودكان و نوجوانان تا حدودي ج��اي خالي فیلم هاي خوب را پر 
كرده اند و اكثر س��الن هاي مختص به اجراي تئاترهاي كودكان 
مملو از تماشاچي هستند و خانواده ها و فرزندان شان از اين تئاترها 
اس��تقبال مي كنند، اين اتفاق نش��ان از آن دارد كه ما در سینما 
سیاس��تگذاري خوب و مناس��ب نداريم، امكانات كافي نداريم و 
س��ینماگران باتدبیر و به روز نداريم كه اگر داشتیم قطعاً مردم از 

فیلم هاي كودك و نوجوان نیز همانند تئاتر حمايت مي كردند.
 محم��ودي تأكید كرد: ع��دم تخصیص اكران مناس��ب براي 
فیلم ه��اي كودك و نوج��وان باعث ش��ده تا انگی��زه در میان 

سازندگان اين آثار به طور كل از بین برود. آثار كودك و نوجوان 
فقط در جش��نواره و به صورت محدود نمايش داده مي شوند و 

جامعه هیچ تأثیري از آنها نمي گیرد. 
بازيگر فیلم سینمايي »فرزند خوانده« در پاسخ به اين سؤال كه 
چرا با همه اين ش��رايط و اين بحران ها مديران سینماي كشور و 
به خصوص متولیان سینماي كودك در تالش هستند كه با وعده 
دادن هاي مختلف و بیالن هاي كاري متعدد وضعیت اين سینما را 
عالي جلوه دهند و واقعیت ها را كتمان كنند، اظهار داشت: تعريف 
مديريت در كش��ور ما تنها شعار دادن اس��ت و متأسفانه مديران 
سینمايي و متولیان سینماي كودك هم كاري جز شعار داشتن 
نداشته و ندارند. اين سینماگر در خاتمه اين گفت وگو تصريح كرد: 
جشنواره فیلم كودك ونوجوان كه همه ساله با صرف هزينه هاي 
گزاف برگزار مي ش��ود، تنها عنوان »كودك و نوجوان« را با خود 
يدك مي كشد و متأس��فانه اين مهم ثابت شده كه اين جشنواره 

هرگز دغدغه كودكان و نوجوانان را ندارد.

بازيگر سينما و تلويزيون:

جشنواره فقط عنوان »كودك و نوجوان« را با خود يدك مي كشد

 اسپانيا پس از يك دهه 
حضور فرهادي در اسكار را سد كرد

   جواد محرمي
 »همه مي دانند« نتوانس�ت به عنوان فيلم اصغر فرهادي 
كه به طور پيوسته به اسكار راه پيدا مي كند به اين رويداد 
س�ينمايي راه يابد چراكه برخالف قبل اين بار اين كشور 
اس�پانيا بود كه بايد براي اين منظ�ور تصميم مي گرفت.

اين اولین بار طي نزديک به يک دهه اخیر است كه فیلمي از 
اصغر فرهادي براي معرفي به آكادمي اسكار معرفي نمي شود. 
چهار دفعه پیش از اين آثار فرهادي به اسكار معرفي شده بود. 
طبق قوانین اسكار در هر كشوري دولت هاي آن كشور ها يک 
فیلم را براي ارائه به اين رويداد معرفي كنند. اين بار نیز پیش 
بیني مي شد فیلم فرهادي با اينكه برخالف چهار مورد پیشین 
كه آثارش نماينده ايران بود از س��وي دولت اسپانیا به اسكار 
معرفي شود، اين كشور از اين كار پرهیز كرد و به جاي آن فیلم 

قهرمانان ساخته خاوير فسر را به اين رويداد ارائه داد. 
 »همه مي دانن��د« دومین فیلم اصغر فرهادي اس��ت كه در 
خارج ايران و در يک كشور غربي س��اخته مي شود اما مانند 
آثاري كه اين فیلمساز در داخل ايران مي سازد اقبالي مشابه 
در جشنواره هاي سینمايي غرب به آن نمي شود. اسپانیايي ها 
حتي حاضر نش��دند فیلم فرهادي را به عن��وان نماينده اين 
كشور به اسكار معرفي كنند. سینماي اسپانیا در نهايت فیلم 
»قهرمانان« را به عنوان نماينده س��ینماي خود در ش��اخه 

بهترين فیلم خارجي جوايز اسكار 2۰19 برگزيد.
كم��دي- درام »قهرمانان« به كارگرداني »خاوير فِس��ر« در 
حالي به عنوان نماينده سینماي اس��پانیا در اسكار 2۰19 از 
س��وي آكادمي فیلم اين كشور انتخاب ش��د كه فیلم »همه 
مي دانند« ب��ه كارگرداني اصغ��ر فرهادي كاندي��دای ديگر 

نمايندگي سینماي اسپانیا در اين رويداد سینمايي بود. 
از میان پنج فیلم آخر اصغر فرهادي كه طي سال هاي اخیر 
ساخته شده اند، سه فیلم اين كارگردان يعني »درباره الي«، 
»جدايي نادر از س��یمین« و »فروش��نده« در ايران ساخته 
شده اند و به نوعي نقد جامعه ايران محسوب مي شوند. اين سه 
فیلم جوايز بسیاري در جشنواره هاي غربي به دست آوردند و 
در بزرگ ترين رويدادهاي سینمايي غرب چون كن و اسكار 
مطرح شدند اما دو فیلم »گذشته« و »همه مي دانند« از اين 
فیلمساز ايراني كه در خارج از ايران و كشورهاي غربي ساخته 
ش��ده اند كمترين اقبال را در رويدادهاي س��ینمايي غربي 
تجربه كردند. اين موضوع اين نظريه را كه نقد جامعه ايران 
در آثار فرهادي در ارزش��گذاري آثار وي در جشنواره هاي 
غربي مؤثر است تا حدودي قوت مي بخشد. اينكه فیلمسازي 
چون جعفر پناهي با وجود محرومیت از فیلمسازي در ايران 

به مدت 1۰ سال حاضر نمي شود حتي به طور موقت براي 
س��اخت فیلم به خارج از ايران مهاجرت كند را نیز مي توان 
تأيیدي بر اين مدعا قلمداد كرد، حتي درباره فیلمس��ازی 
چون مرحوم عباس كیارس��تمي نیز آثاري كه او در داخل 
ايران ساخته جزو بهترين آثار وي به لحاظ دريافت جوايز در 

جشنواره هاي غربي هستند. 
چندسال پیش هالیوود ريپورتر و بسیاري از مجالت و منتقدان 
از اينكه فیلم »گذشته« جزو نامزدهاي جايزه اسكار نبود ابراز 
تعجب كرده بودند. فرهادي در فیلم گذشته به نوعي موضوع 
مهاجرت در جامعه فرانسه و مش��كالت آن را دستمايه قرار 
داده بود. طي نزديک به يک دهه اخیر چهار اثر سینمايي اصغر 
فرهادي به طور مداوم به اسكار راه يافته بودند و دوتاي آنها كه 
داخل ايران ساخته شده بود آدمک طاليي اسكار را به دستان 
اين فیلمساز ايراني نزديک كردند، حتي فیلم خارج ساخته 
»گذشته« نیز از س��وي دولت ايران به اين رويداد سینمايي 
ارائه شد.  براي فرهادي كه طي يک دهه عادت كرده بود همه 
آثارش به اسكار راه يابد پرهیز اسپانیا براي معرفي تازه ترين 
فیلمش مي تواند اين تئوري را دست كم براي شخص او قوت 
بخشد كه تولید فیلم در داخل ايران ش��انس او را حداقل در 

كسب جوايز سینمايي غرب بیشتر مي كند. 
آخرين مهلت ارس��ال و معرفي فیلم ها از سوي كشورهای 
مختلف براي رقابت در ش��اخه بهترين فیلم خارجي اسكار 
2۰19 روز اول اكتبر 2۰19) 9 مهرماه( اعالم ش��ده است. 
همچنین بر اساس قوانین آكادمي اسكار تمامي فیلم هاي 
واجد ش��رايط براي رقابت در اين ش��اخه بايد بین تاريخ 9 
اكتبر 2۰1۷ )9 مهر 1396( تا 3۰ سپتامبر 2۰18 )هشتم 
مهر 9۷( حداقل به مدت هفت روز در س��ینماهاي كش��ور 
مبدأ اكران شده باشند. مراس��م اعطاي جوايز نود و يكمین 
دوره  اس��كار روز 24 فوريه )پنجم اس��فند( در لس آنجلس 

برگزار مي شود.

حكمت 65
 از دس��ت دادن دوستان 

غربت است. 

در مراسم اختتاميه جشنواره بين المللي »ساعت شني« مطرح شد

سردار وحيدي: نابودي اسرائيل يك امر قطعي است

وزي�ر س�ابق دف�اع در جري�ان اختتامي�ه جش�نواره 
بين الملل�ي س�اعت ش�ني ب�ا بي�ان اينك�ه ناب�ودي 
اس�رائيل ي�ك آرزو نيس�ت، گف�ت: ناب�ودي اس�رائيل 
اس�ت.  قطع�ي  ام�ر  ي�ك  بلك�ه  نيس�ت  آرزو  ي�ك 
صفي الدين نماينده حزب اهلل در اي��ران در آيین اختتامیه و 
تقدير از برگزيدگان نخس��تین جش��نواره بین المللي ساعت 
ش��ني با موضوع مرگ بر اس��رائیل كه در س��الن اجتماعات 
فرهنگسراي انديش��ه برگزار ش��د، گفت: صحبت من درباره 
ش��عار امام خمیني)ره( قبل و بعد از انقالب است، از سال 48 
تا ۷8 میالدي صحبت از نابودي رژيم صهیونیست ها محدود 
بود تا اينكه امام خمیني)ره( با همین ايده خط مشي انقالب 
اسالمي را ترسیم كردند. وي افزود: جمهوري اسالمي و زندگي 
مسلمانان جهان با وجود اسرائیل معنا نخواهد داشت. كساني 
كه پس از جنگ جهاني دوم اين رژيم غاصب را ايجاد كردند 
هدفي جز نابودي اسالم نداشتند، اما فرهنگ قدرت و مقاومت 

اسالم به فطرت انساني نزديک تر است. نماينده حزب اهلل در 
ايران پیش بیني امام در خصوص نابودي صهیونیس��ت ها را 
بیان كرد و گفت: روزي كه اسرائیلي ها لبنان را تسخیر كردند 
امام فرمودند مقاوم باشید كه پیروزي از آن شماست. همانطور 
هم شد و در نهايت صهیونیست ها بدون دستیابي به غنیمت، 

لبنان را رها كردند. 
وي در ادامه ضمن اشاره به نقش عربستان و امريكا در حمايت 
از رژيم اشغالگر افزود: بايد يک س��اعت شني هم براي نابودي 
عربس��تان ايجاد كنیم. م��ا در تولید فكر، اي��ده و قدرت براي 
نابودي دشمن قوي هستیم اما الزم است در صحنه هم حضور 
پررنگ تري داشته باشیم. در ادامه صالح ذبابي سفیر فلسطین 
در ايران درباره ظلمي كه بر مردم كش��ورش مي ش��ود، گفت: 
در كنفرانس هاي زيادي درمورد فلس��طین صحبت كرده ايم، 
اين شانس خوب يا بد ما بود كه كشور ما براي اقامت يهوديان 
انتخاب ش��د اما ب��رادران و خواه��ران، هدف اول ما اس��الم و 
هدف دوم از بین بردن دش��من اسالم اس��ت. وي افزود: شعار 
امام خمیني)ره( اول حفظ وح��دت و دوم تالش براي رهايي 
فلس��طین از س��تم بود. فلس��طین براي جامعه اسالم اهمیت 
ويژه اي دارد زيرا در اين كش��ور بیش از 1۰هزار صحابه پیامبر 

اكرم)ص( و انبیا دفن شده اند. 
 س��ردار وحیدي وزير س��ابق دفاع در ادامه اظه��ار كرد: ممكن 
است عده اي بپرس��ند آيا واقعاً روزي اسرائیل نابود خواهد شد؟ 
بايد به آنها بگويم نابودي اسرائیل يک آرزو نیست بلكه يک امر 

قطعي است.

عضو هيئت مديره اتحاديه پوشاك مطرح كرد
 گاليه از فروش زيرزميني

طرح هاي عاشورايي 
عضو هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك گفت: امسال 
اجازه نمي دهيم طرح لباس هاي عاشورايي به صورت زيرزميني فروخته شود. 
در مراسم رونمايي از آثار طراحي شده براي تولید لباس عاشورايي، 5۰ طرح برتر 
به تولید كنندگان پوشاك كش��ور اختصاص يافت و حمید قبادي دبیر كارگروه 
ساماندهي مد و لباس كشور در اين مراسم شعار»اين جامه سیاه فلک در عزاي 
كیست« برگرفته از مصراع شعر وصال شیرازي را به عنوان شعار سومین نمايشگاه 
لباس عاشورايي اعالم كرد، همچنین آثار خلق شده، توسط 3۰ طراح در سومین 
نمايشگاه لباس عاشورايي اواخر ماه جاري به معرض نمايش عموم گذاشته خواهد 
شد. در اين باره مجید افتخاري عضو هیئت مديره اتحاديه تولید و صادرات نساجي 
و پوشاك در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص سومین نمايشگاه 
لباس عاش��ورايي گفت: با همكاري و همراهي بنیاد ملي م��د و لباس و اتحاديه 
پوشاك و همچنین مركز پژوهش هاي اتحاديه پوشاك اين مراسم برگزار شد كه 

تعدادي از تولیدكنندگان كشور در رونمايي از طرح ها حضور داشتند. 
وي ادامه داد: اتحاديه پوشاك  و بنیاد مد و لباس شرايط طراحي را فراهم كردند تا 
بتوانیم محصوالت عاشورا را به صورت انبوه تولید كنیم و اين به عنوان مقدمه اي 
است كه تولیدكنندگان مشتاق وارد بازار شوند. عضو هیئت مديره اتحاديه تولید و 
صادرات نساجي و پوشاك بیان كرد: بخش عمده اين محصوالت دست خارجي ها 
بوده اس��ت و ما در حوزه تجاري س��ازي ضعیف عمل كرده ايم چراكه در حوزه 
فرهنگ سازي همواره با چالش و بحران مواجه بوده ايم، در اين میان بنیاد ملي مد 

و لباس و اتحاديه پوشاك تهران بستر تولید و عرضه را فراهم مي كنند.

 محسن وزيري مقدم
نقاش و مجسمه ساز پيشكسوت درگذشت

محسن وزيري مقدم از نخستين دانش آموختگان دانشكده 
هنرهاي زيبا، نقاش، مجسمه ساز و استاد معاصر هنر ايراني 
روز گذش�ته در س�ن 94 س�الگي چش�م از دنيا فروبست. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وي متولد پنجم خردادماه 
13۰3 بود و در سال هاي 1348 تا 1355 رياست دانشكده هنرهاي 
زيباي دانشگاه تهران را بر عهده داش��ت. همچنین او تنها نقاش 
ايراني بود كه موزه هنرهاي مدرن نیويورك )MOMA( اثرش 
را بدون واسطه خريداري كرده اس��ت. زندگینامه وزيري مقدم به 
همراه مرور و تحلیلي بر مجموعه اي از آثارش در كتاب پیشگامان 
هنر نوگراي ايران ب ه ك وش�� ش روبین پاكباز و يعقوب امداديان ب ا 
ه م ك اري ت وك ا م ل ك ي توسط موزه هنرهاي معاصر تهران و مؤسسه 

توسعه هنرهاي تجسمي منتشر شده است. 
.............................................................................................................

معرفي برترين هاي سي ويكمين جشنواره 
بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان
شب زرين فيلم هاي كانون در اصفهان

»ضرب�ه فن�ي« و »دوچ« دو فيل�م بلن�د س�ينمايي كانون 
پ�رورش فك�ري 11 پروان�ه زرين، تندي�س، جاي�زه و لوح 
قدردان�ي س�ي ويكمين جش�نواره بين الملل�ي فيلم هاي 
ك�ودكان و نوجوان�ان اصفه�ان را از آن خ�ود كردن�د. 
در آخرين روز از سي ويكمین دوره جشنواره بین المللي فیلم هاي 
ك��ودكان و نوجوانان، برگزيدگان در آيیني با حضور مس��ئوالن 
معرفي ش��دند. اين در حالي اس��ت كه دور تازه تولید فیلم هاي 
سینمايي در كانون و نخستین حضور اين دو اثر در جشنواره هاي 
سینمايي با موفقیت همراه شد. بر همین اساس در آيین اهداي 
جوايز، فیلم 9۰ دقیقه اي »ضربه فني« به نويسندگي و كارگرداني 
غالمرضا رمضاني موفق به دريافت چهار پروانه زرين، يک تنديس 
و يک لوح قدرداني در بخش هاي مختلف اين جش��نواره شد. در 
عین حال فیلم بلند سینمايي »دوچ« به نويسندگي و كارگرداني 
امیر مش��هدي عباس نیز پنج جايزه و ل��وح قدرداني بخش هاي 

مختلف اين جشنواره را به خود اختصاص داد. 
بر اس��اس اين گزارش، پروانه زرين داوران ك��ودك و نوجوان براي 
بهترين فیلم، پروانه زرين مسابقه سینماي ايران به عنوان بهترين فیلم 
و بهترين فیلمنامه بخش نوجوان، پروانه زرين زنده ياد زاون قوكاسیان 
و تنديس ويژه و لوح قدرداني داوران حوزه هنري س��ازمان تبلیغات 

اسالمي به فیلم »ضربه فني« غالمرضا رمضاني تعلق گرفت.  
.............................................................................................................

جديدترين اثر شجريان منتشر شد
آلب�وم »ايران م�ن« ب�ه آهنگس�ازي س�هراب پورناظري 
پنج ش�نبه  روز  ش�جريان  هماي�ون  خوانندگ�ي  و 
15ش�هريور در دس�ترس عالقه من�دان ق�رار گرف�ت. 
»ايران م��ن«، آواِز »راه بي پايان«، »خوب ش��د«، »قالب«، »مرگ 
اسفنديار«، »ابر بهار« و »اسفند، نوروزخواني و نوروز« از جمله قطعاتي 
هس��تند كه در آلبوم »ايران من« به خوانندگي همايون شجريان و 
همخواني اشكان كمانگري، مهرداد ناصحي و آيین مشكاتیان گنجانده 
شده است. در تازه ترين اثر همايون شجريان از اشعاِر شاعراني چون 
فردوسي، سعدي شیرازي، خواجه شمس الدين محمد، اسحاق انور، 

پوريا سوري و اهورا ايمان بهره گرفته شده است.  
.............................................................................................................
جدول آمار فروش فيلم هاي روي پرده سينما

 »هزارپا« مرز 35 ميليارد را رد كرد
»هزارپ�ا« ك�ه ح�دود 65 روز ب�ر پ�رده اك�ران اس�ت 
كن�د.  رد  را  ف�روش  35ميلي�ارد  م�رز  توانس�ته 
به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگي باشگاه خبرنگاران جوان، 
»هزارپا« و »تگزاس« مانند هفته هاي گذشته همچنان در صدر 

فروش فیلم هاي سینمايي هستند. 
هزارپ��ا در 65 روز اك��ران 35میلیارد و 1۰۰میلی��ون، تگزاس 
در 143 روز اك��ران 14میلی��ارد و ۷3۰میلی��ون، دش��من زن 
در 86 روز اكران 3میلی��ارد و 95۰میلیون، تنگ��ه ابوقريب در 
3۰ روز اكران3میلیارد و 3۰۰میلیون، دم س��رخ ها در 3۷ روز 
اكران2میلیارد و 45۰میلیون، خال��ه قورباغه در ۷2 روز اكران 
2میلیارد و 36۰میلیون، كاتیوش��ا در 44 روز اكران2میلیارد و 
1۰۰میلیون و داركوب در ۷2 روز اكران2میلیارد و 1۰۰میلیون 

فروش داشته اند.

    دیده بان فرزین ماندگار


