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حکمت 433

به پايان رس�يدن خوش�ي ها و 

برجاى ماندن عواقب ناگوارشان 

را همواره به ياد داشته باشيد.

نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه )۲4 دي ماه(، 
طي مصوبه اي موارد معافيت از پرداخت ماليات و عوارض را 
براي برخي كاالها و خدمات تعيين كردند كه البته بخشي 
از اين معافيت ها مربوط به كاالها و خدمات فرهنگي است. 
به گزارش ايسنا، در شرايطي كه آذر ماه امسال اعالم شده بود، 
طبق دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمامي فعالیت هاي 
انتشاراتي، مطبوعاتي، فرهنگي و هنري در اليحه بودجه سال 
آينده مشمول معافیت 1۰۰درصدي مالیاتي مي شوند، با انتقاد 
از اين تصمیم همه گیر، برخي از فعالیت هاي فرهنگي و هنري 
براي بررسي مجدد در خصوص معافیت مالیاتي، به كمیسیون 
اقتصادي مجلس ارجاع داده مي شوند. نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در جلسه علني سه شنبه )24 دي ماه(، طي مصوبه اي 
موارد معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را براي برخي كاالها 
و خدمات تعیین كردند كه البته بخشي از اين معافیت ها مربوط 

به كاالها و خدمات فرهنگي است. 
در ماده9 اليحه مالیات ب��ر ارزش افزوده كه به تصويب مجلس 
رسید، اشاره شده است كه خمیر كاغذ و كاغذ باطله، دفتر تحرير، 
كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه از پرداخت مالیات معاف هستند. 
همچنین نس��خه هاي كاغذي و الكترونیكي براي محصوالتي 
شامل كتاب، روزنامه و مجله و نشريه در فهرست كاالهاي معاف 
از مالیات قرار مي گیرند. افزون بر اين در اين مصوبه آمده است 
كه فرش دس��تباف و مواد اولیه اصلي از پرداخت مالیات معاف 
هستند. از س��وي ديگر صنايع دس��تي تولید داخل به عنوان 
موضوع ماده )1( قان��ون حمايت از هنرمندان، اس��تادكاران و 

فعاالن صنايع دستي مصوب دي ماه 1396 مطابق فهرستي كه تا 
پايان دي ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي پیشنهاد مي  شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و 
دارايي مي  رسد، معاف از مالیات هستند. بر اساس مصوبه مجلس 
در حوزه خدمات، خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از كاغذي 
يا الكترونیكي، چاپ كتاب، نش��ريه و خدمات نشر و توزيع آنها 
نیز از پرداخت مالیات معاف مي شوند. در پايان اين مصوبه تأكید 
شده است كه موضوع معافیت مالیاتي برخي از كاالها و خدمات 
فرهنگي براي بررسي به كمیسیون اقتصادي مجلس ارجاع داده 
مي ش��ود. تبلیغات در روزنامه ها و نشريات، خدمات نويسندگي، 
كارگرداني و تهیه كنندگ��ي فیلم )اعم از س��ینما و تلويزيون( و 
تئاتر، خدمات فیلمبرداري، تدوين و ويراس��تاري فیلم و سريال 
و همچنین خدمات اقامتي هتل  هاي سه ستاره و پايین   تر و ساير 
مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و 

صنايع دستي يا اتحاديه  هاي ذي ربط از جمله اين موارد است. 

پرسش هاي جديد مجلس درباره معافيت مالياتي برخي كاالها و خدمات فرهنگي

معافيت مالياتي فيلم و سريال سازي مجدد بررسي مي شود

    فرزين ماندگار
 در هجم�ه آرام�ي ك�ه علي�ه زب�ان فارس�ي ب�روز 
و ظه�ور يافت�ه ب�ه ط�ور قط�ع وزارت ارش�اد و 
صداوس�يما س�هم عم�ده اي دارن�د و نمي ت�وان 
قصور ي�ا تقصير اي�ن دو نه�اد فرهنگي را ان�کار كرد.

 وقتي سخن از هجوم فرهنگي به میان مي آيد ذهن خیلي ها 
به سمت ولنگاري جنسي و سبك زندگي غربي مي رود اما 
اس��تحاله زبان مادري در هر س��رزمیني جزو اصلي ترين 
جنبه هاي تهاجم فرهنگي محسوب مي شود كه متأسفانه 
همواره از ديد مسئوالن فرهنگي كشور مغفول واقع شده يا 

دست كم گرفته شده است. 
زبان بیگانه مي تواند از هر دري و به هر وسیله اي به شكلي 
كاماًل مسالمت آمیز و به اصطالح شیك و مجلسي وارد زبان 
مادري شود و در میان آن خود را جا دهد و به مرور عضوي 
پذيرفته شده از اين زبان شود. وقتي به فرهنگ عامیانه نگاه 
مي كنیم با نهايت تأسف متوجه مي ش��ويم كه بسیاري از 
لغات خارجي نامأنوس با زبان فارسي از طريق رسانه هاي 
داخلي به ويژه رسانه ملي وارد زبان مادري شده و در میان 
مردم رواج پیدا كرده است. در اين باره انفعال وزارت ارشاد 
نیز غیرقابل انكار اس��ت. س��ینما، تئاتر و كتاب حوزه هاي 
تاثیرگذاري هس��تند كه آغوش خود را ب��ه روي واژه هاي 

بیگانه باز كرده اند و آنها را با فراغ بال پذيرفته اند. 
از آنجا كه ريش��ه بس��یاري از مش��كالت در هر جامعه اي 
بي قانوني است مي توان ريشه تهاجم زبان بیگانه را نیز ناشي 
از نبود قوانیني براي ساماندهي و پیشگیري و نیز حمايت 
از زبان فارسي قلمداد كرد. نقش نهادهاي مسئول در اين 
زمینه غیرقابل انكار است. جايگزين كردن كلمات فارسي 
به جاي كلمات بیگانه از موارد مهمي است كه با همكاري 
وزارت ارشاد میسر است. وقتي قانون به طور شفاف و دقیق 
مشخص نكرده كه چه مكانیسم هايي مي تواند در خدمت 
ارتقا و حفظ زبان مادري باشد، جامعه درباره زبان مادري 

دچار نوعي هرج و مرج زباني مي شود. 
  ضمان�ت اج�راي آم�وزش صحيح زبان فارس�ي 

چيست؟
اخیراً ش��وراي پاسداشت زبان فارس��ي در جلسه اي كه با 
محمدمهدي احمدي مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، محمود شالويي مشاور وزير 
در امور پاسداشت زبان فارسي و جمعي از اعضاي اين شورا 
داشتند به استفاده نكردن از واژه هاي بیگانه در رويداد هاي 
وزارت ارشاد تأكید كردند. همچنین در اين جلسه مقرر شد 

با همكاري اين وزارتخانه و نیروي انتظامي در زمینه حفظ 
و صیانت از زبان فارسي، به مغازه هايي كه واژه هاي بیگانه 
استفاده مي كنند، اخطار داده شود. محمدرضا اربابي، رئیس 
هیئت مديره انجمن صنفي مترجمان در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، در اين خص��وص مي گويد: گزينه هاي 
تجويزي، آخرين گزينه براي كاربرد كلمات فارسي به جاي 
واژه هاي بیگانه است و آموزش بهترين گزينه براي عمومیت 
پیدا كردن استفاده از كلمات فارسي به جاي واژه هاي بیگانه 
اس��ت كه ما از همه  آنها بي بهره ايم. رئی��س هیئت مديره 
انجمن صنفي مترجمان اما به اين اشاره نكرد كه ضمانت 

اجراي آموزش صحیح و دقیق چه چیزي مي تواند باشد!
اربابي مي افزايد: اگر آثار ترجمه شده  امروزمان را با گذشته 
مقايسه كنیم، مي بینیم زبان فارس��ي  دچار افت شديدي 
در اين آثار شده است و علت آن به آموزش هاي غلط زبان 
فارسي برمي گردد. دهه هاي شصتي و هفتادي ما كه زبان 
فارسي را به درستي به كار نمي برند آموزش يافته هاي همین 
دهه هاي اخیر هستند. تا از ابزار رس��انه به خوبي استفاده 
نكنیم، نمي توانیم اس��تفاده از واژه هاي فارسي را به جاي 

واژه هاي بیگانه در بین مردم جا بیندازيم. 
رئیس هیئت مديره انجمن صنفي مترجمان با ارائه پیشنهاد 
براي ماندگاري واژه هاي جايگزين براي كلمات انگلیس��ي 
ادامه مي دهد: رسانه ها بايد هدفمند و قدرتمند از معادل هاي 
واژه هاي بیگانه براي نهادينه كردن آن بین مردم استفاده كنند. 
اينكه در مبادي ورود و ابتدا نام نهاد يا موسسه فارسي باشد، 
اقدام خوبي است چون از صفر يك قصه را درست مي سازند اما 
به شرط اينكه چالش بزرگي براي اين كار ايجاد نشود و وزارت 
ارشاد گزينه ها را پیش روي درخواست كنندگان بگذارد و شیوه  
انتخاب اسم را به آنها بیاموزد. بنابر اين گزارش در هجمه آرامي 
كه علیه زبان فارس��ي بروز و ظهور يافته به طور قطع وزارت 
ارشاد و صداوسیما س��هم عمده اي دارند و نمي توان قصور يا 

تقصیر اين دو نهاد فرهنگي را انكار كرد.

استفان كينگ: در كيفيت سنجي اثر هنري نبايد جنسيت دخالتي داشته باشد

افزايش اعتراض به اسکار براي ناديده گرفتن كارگردان هاي زن

  نويد پارسا
اعتراض به ناديده گرفتن زنان و رنگين پوستان در جوايز اسکار 
كه طي سال هاي اخير شدت گرفته است ريشه در تبعيض دارد 
اما عده اي از جمله استفان كينگ معتقدند در كيفيت سنجي آثار 
هنري نبايد جنسيت يا رنگ پوس�ت اشخاص تاثيرگذار باشد. 
با اعالم نامزد هاي اس��كار، هیچ يك از فیلمس��از هاي زن در بخش 
بهترين كارگرداني به عنوان نامزد انتخاب نش��دند كه اين موضوع 
باعث افزايش اعتراضات به آكادمي شد. تبعیض آن هم در اصلي ترين 
مركز فرهنگي لیبرالیس��م موضوعي قابل بررسي اس��ت. ما درباره 
كش��وري مثل عربس��تان حرف نمي زنیم. با وجود مشاركت باالي 
كارگردان هاي زن در يك سال اخیر، جوايز آكادمي راه جشنواره هاي 
ديگر مثل جوايز انجمن بازيگران، گلدن گلوب و بفتا را پیش گرفت 
و هیچ زني را در بخش كارگرداني در بین نامزد ها قرار نداد. آكادمي 
اس��كار به جاي كارگردان هايي مثل گرتا گرويگ براي فیلم »زنان 
كوچك«، لو لو ونگ براي »وداع« و ماريل هلر براي »يك روز زيبا در 

محله«، نامزد هاي خود را از بین آثاري با كارگردان هاي مرد انتخاب 
كرده است. خیلي از افراد حاضر در صنعت فیلمسازي از اين موضوع 
ناامید ش��ده اند، چراكه اين اتفاق در سالي افتاده كه كارگردان هاي 
زن تالش بس��یاري را انجام داده اند، البته طبق آمار آكادمي اسكار، 

31درصد )69 نفر( از نامزد هاي امسال را زنان تشكیل مي دهند. 
در تاريخ جوايز 92ساله آكادمي اسكار، تنها پنج زن موفق به نامزد 
ش��دن در بخش بهترين كارگرداني شده اند، تنها زني هم كه موفق 
به دريافت اين جايزه شده بیگلو است كه براي فیلم »مهلكه« آن را 
دريافت كرده است. در اين بین » استفان كینگ« موضع متفاوتي را 
در پیش گرفت. وی ديروز درباره سه شاخه جوايز اسكار يعني شاخه 
بهترين فیلم، بهترين فیلمنامه اصلي و بهترين فیلمنامه اقتباسي كه 

در آنها حق انتخاب نامزد دارد، اظهار نظر كرد. 
اين نويسنده در صفحه توئیتر خود نوشت: »من هیچ گاه جنسیت 
و رنگین پوس��ت ب��ودن را در حوزه هنر ب��ه عنوان يك��ي از عوامل 
تعیین كننده در نظر نمي گیرم. تنها كیفیت برايم اهمیت دارد. فكر 

مي كنم هر بینشي جز اين نادرست خواهد بود.«
چهره هاي برجسته هالیوود و نويسنده هاي نامدار بسیاري با استناد 
به اينكه اظهارات »كینگ« طرز فكر بي ارتباط بودن كیفیت و تنوع 
نژادي و جنسیتي را بار ديگر مطرح مي كند، توئیت اين نويسنده را 
مورد انتقاد قرار دادند. »كینگ« كمي بعد با انتشار توئیت ديگري در 
صفحه توئیتر خود سعي كرد اظهارات خود را تصريح كند: »مهم ترين 
كاري كه مي توانیم به عنوان يك هنرمند و يك فرد خالق انجام دهیم 
آن است كه اطمینان حاصل كنیم همه افراد فارغ از جنسیت و نژاد از 

شانس يكسان براي برنده شدن برخوردار باشند.«

    سينما

زبان بيگانه چگونه به جنگ زبان مادري مي رود!

ابراهيم داروغه زاده عنوان كرد كه امس�ال جشن افتتاحيه جشنواره 
فيلم فج�ر برگزار نمي ش�ود و ب�ه ج�اي آن، س�ينماگران ايراني در 
كمك رساني به سيل زدگان سيستان و بلوچستان مشاركت مي كنند. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از روابط عمومي جش��نواره فیلم فج��ر، ابراهیم 
داروغه زاده در احترام و گرامیداشت ياد و نام شهداي حوادث اخیر، از مصوبه 
شوراي سیاس��تگذاري اين رويداد خبر داد و اعالم كرد: امسال با توجه به 
فضاي عمومي جامعه و همدردي با خانواده هاي داغدار حوادث تلخ اخیر، 

جشن برنامه افتتاحیه فیلم فجر برگزار نمي شود. 
وي گفت كه مقرر شده اس��ت تا به پیشنهاد اهالي س��ینما در يكي دو روز 
قبل از آغاز نمايش آثار به همراه هنرمندان و با حمايت شهرداري تهران كه 
امسال حامي اصلي جشنواره فیلم فجر است براي كمك و التیام بخشي به 
آسیب ديدگان مناطق سیل زده سفري به استان سیستان و بلوچستان انجام 
شود. داروغه زاده گفت: سینماگران ايراني مثل همیشه و در راستاي مسئولیت 

اجتماعي خود، در اين حركت انسان دوستانه مشاركت خواهند داشت.

هزينه افتتاحيه فيلم فجر صرف كمك به سيل زدگان مي شود

     محمد صادقي
ب�ا وج�ود اينک�ه از روز گذش�ته دو فيل�م 
جديد به فهرس�ت بلند فيلم ه�اي در حال 
اكران اضافه ش�ده، آمارها نشان دهنده آن 
است كه فروش س�ينماها افت چشمگيري 
كرده اس�ت. در ش�رايطي كه م�ردم پس از 
شهادت سردار حاج قاس�م سليماني شاهد 
چند اتفاق ناگوار بوده اند، انگار كس�ي حال 
و حوصله س�ينما رفت�ن ن�دارد، آنهايي هم 
كه به س�ينما مي روند با فيلم هاي شاخصي 
روبه رو نيستند. طبق س�نت قديمي سينما 
هفته هاي منتهي به جشنواره فيلم فجر محل 
ديده ش�دن فيلم هاي كم فروش شده است. 
س��ینماها تا پی��ش از حادثه تلخ ترور س��ردار 
س��لیماني میزبان چند فیلم كمدي بودند كه 
شايد پرحرف و حديث ترين آنها »زير نظر« بود. 
بعد از آن هم از هفته پی��ش فیلم هاي كمدي 
»اژدر« و »جهان با من برقص« اضافه شد. اين 
هفته هم دو فیلم درام »امی��ر« و »اولین امضا 
براي رعنا« اضافه ش��دند. تقريب��اً انتخاب هاي 
زيادي براي سینما رفتن وجود دارد، اما كسي 
به س��ینما نمي رود، براي همین برخالف روند 
چند ماه گذش��ته كه حداقل فیلم هاي كمدي 
مي فروختند، حاال همه در شرايط نسبتاً برابري 
هستند؛ هیچ فیلمي خوب نمي فروشد. تقريباً 
همه فیلم هاي شاخص امسال در نیمه اول سال 
و حتي در ماه هاي فصل پايیز اكران ش��ده اند. 
هنوز هم پر فروش ترين هاي سینما در سال98 
متعلق به فیلم هايي است كه پیش از اين اكران 
شده و اكنون با وجود از دست دادن سینماهاي 
س��رگروه هنوز ه��م اكران هاي خ��ود را حفظ 

كرده اند. 
ايس��نا در گ��زارش ف��روش هفتگي س��ینما 

مي نويس��د: »آخري��ن آمار ف��روش فیلم هاي 
سینمايي تا 25دي ماه در حالي اعالم شده كه 
هفته گذشته سینماها به دلیل عزاي عمومي و 
شهادت سردار سلیماني به مدت سه روز تعطیل 
بودند. پس از آن نیز به دلیل برخي اتفاقات مانند 
سقوط هواپیماي اوكرايني و شرايط پس از آن، 
گیش��ه س��ینماها بي تاثیر نماندند و بر اساس 
اطالعات موجود شاهد ركود در فروش آثار روي 

پرده بوديم.«
در اين گزارش آمده است: »فیلم كمدي »اژدر« 
ساخته رضا سبحاني كه از هفته گذشته اكران 
خود را آغاز كرده، با محدوديت سني13+سال 
بیش از 91میلیون تومان در تهران فروش كرده 
و 7هزار نفر مخاطب آن را در 54سینما تماشا 
كرده اند. فیلم سینمايي »جهان با من برقص!« 
به كارگرداني س��روش صحت پس از دو هفته 
نمايش در س��ینماهاي تهران و شهرستان ها، 
بیش از 1/5میلیارد تومان فروش داشته است. 
اين اثر ب��ا در اختیار داش��تن 128س��ینما در 
تهران و شهرس��تان ها 12۰هزار مخاطب را به 
س��ینما آورده اس��ت. فیلم كمدي »زير نظر« 
مجید صالحي با محدوديت سني 15+سال كه 
از چهارم دي ماه روي پرده س��ینماها نمايش 
خود را آغاز ك��رده، 4میلی��ارد و 25۰میلیون 

تومان فروش داشته اس��ت. تا امروز اين فیلم را 
328هزار نفر در 155سینما تماشا كرده اند. فیلم 
»س��ونامي« میالد صدرعاملي پس از سه هفته 
نمايش در 74سالن س��ینمايي، 24۰میلیون و 
5۰۰هزار تومان فروش داشته و 19هزار نفر آن 
را تماشا كرده اند. درام س��ینمايي »آشفتگي« 
به كارگرداني و تهیه كنندگي فريدون جیراني 
كه نمايش خ��ود را از 27آذرماه در س��ینماها 
آغاز كرده تا ام��روز 458میلی��ون و 293هزار 
تومان فروش داشته اس��ت. اين فیلم با نمايش 
در 6۰س��الن س��ینمايي 35هزار نفر مخاطب 
داش��ته اس��ت. كمدي اكشن »مش��ت آخر« 
س��اخته مهدي فخیم زاده پ��س از حدود يك 
ماه نمايش در س��ینماها تا امروز 173میلیون 
و 926ه��زار تومان ف��روش داش��ته و 14هزار 
مخاطب در 48سالن آن را تماشا كرده اند. فیلم 
دفاع مقدس��ي »23نفر« به كارگرداني مهدي 
جعفري ك��ه اكران خ��ود را در س��رگروهي  از 
2۰آذرماه آغاز كرد تا امروز يك میلیارد تومان 
فروش داش��ته اس��ت و 1۰۰هزار نفر آن را در 
114سالن سینمايي در كش��ور تماشا كرده اند 
و فیلم درام اجتماعي »جان دار« حسین امیري 
دوماري و پدرام پورامیري نیز پس از گذش��ت 
بیش از يك ماه نمايش در سینماها 2میلیارد و 
77۰میلیون تومان فروش داشته است. اين اثر با 
در اختیار داشتن 114سالن سینمايي 211هزار 

نفر مخاطب داشته است.«
   دست هاي خالي س�ينما براي يك ماه 

آخر تا جشنواره
از 12بهمن ماه فضاي فرهنگ و هنر كش��ور به 
طور مستقیم تحت تاثیر شروع جشنواره فیلم 
فجر و رونمايي از فیلم ه��اي جديد كارگردانان 
سرشناس س��ینما خواهد بود؛ س��نتي كه هر 
سال در حال تكرار اس��ت و در اين مدت با آغاز 
اكران ه��اي مردمي فیلم هاي جش��نواره فجر، 
سینماهاي منتخب جش��نواره در خدمت فجر 
خواهند بود، براي همین عم��اًل فیلم هايي كه 
اكران عادي آنها در حال انجام اس��ت شانسي 
براي رقابت با جشنواره اي ها را نخواهند داشت. 
اين موضوع باعث مي شود تا تهیه كنندگان تمام 
تالش خود را بكنند كه فیلم ش��ان را تا قبل از 
اين تاريخ به اكران برسانند. در اين میان دفاتر 
پخش فیلم توانسته اند بهترين هاي فروش را در 
فرصت طاليي نوروز و بعد از آن تابستان و پايیز 
اكران كنند. آنچه مانده است دست هاي خالي 
سینماس��ت؛ فیلم هايی متوسط و كمدي هايي 
مبتذل كه حتي شوخي هاي ركیك جنسي آنها 

نیز در گیشه خريدار ندارد.

ركود فروش گيشه اي فيلم هاي سينمايي

كسادي پيش از فجر سينما
در حالي كه كيفيت رو به نزول آثار سينمايي همچنان مانع استقبال مردم براي رفتن به سينماست 

فصل سرد پيش از جشنواره فيلم فجر هم به اين بي رغبتي دامن زده است

برخالف روند چند ماه گذشته 
كه حداق��ل فيلم ه��اي كمدي 
مي فروختن��د، ح��اال هم��ه در 
شرايط نسبتًا برابري هستند؛ 
هيچ فيلمي خوب نمي فروشد

 اولين عکس »خروج« حاتمي كيا 
منتشر شد

اولين تصوي�ر از فيلم س�ينمايي »خروج« ب�ه كارگرداني 
ابراهيم حاتمي كيا منتشر شد. 

به گزارش »جوان« اولین تصوير از فیلم سینمايي »خروج« به 
كارگرداني ابراهیم حاتمي كیا و تهیه كنندگي حبیب والي نژاد 
رونمايي ش��د. فیلم س��ینمايي »خروج« مراح��ل پاياني فني 
خود را ط��ي مي كند و اولی��ن نمايش اين فیلم س��ینمايي در 

سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
...........................................................................................................

پيش فروش بليت هاي جشنواره فيلم 
فجر38 از دوشنبه 30دي

ك�رد:  اع�ام  فج�ر  جش�نواره  اجراي�ي  مع�اون 
بليت ه�اي سي و هش�تمين جش�نواره  پيش ف�روش 
فيل�م فج�ر ب�راي مخاطب�ان مردم�ي از س�اعت 1۲روز 
دوشنبه30دي ماه س�ال جاري آغاز می ش�ود و تا ساعت 
18چهارش�نبه دوم بهمن م�اه ادام�ه خواه�د داش�ت. 
عزت اهلل علیزاده يادآور شد: هر شخص مجاز خواهد بود تا 
 با كدملي خود، دو س��ري بلیت از طريق سامانه به آدرس

www. Fajrticket. ir پیش خريد كند. 
علیزاده درباره تحويل بلیت ها نیز گفت: بلیت هاي تمامی 
افرادي كه اقدام به پیش خري��د كرده اند، بر مبناي آدرس  
و زمان ه��اي اعالم ش��ده توس��ط متقاضیان در س��امانه 
پیش فروش، در روزهاي شنبه، يك شنبه و دوشنبه، پنجم 

تا هفتم بهمن ماه از طريق پیك تحويل داده خواهد شد. 
...........................................................................................................

بي اطاعي برخي رؤساي صنوف 
 سينمايي از بيانيه اعتراضي خانه سينما

 به صدا و سيما
بي اطاع�ي برخ�ي رؤس�اي صن�وف س�ينمايي از بيانيه 
اعتراض�ي خان�ه س�ينما ب�ه ص�دا و س�يما موجب ش�د 
تا اعضا درخواس�ت تش�کيل جلس�ه اي اضطراري كنند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، خانه سینما دو روز پیش 
بیانیه اي را با موضوع تحريم صدا و سیما منتشر كرد كه در آن 
اشاره شده اين نامه به درخواست رؤساي صنوف و جمع كثیري 

از اعضاي خود بوده است. 
با گذشت يك روز از انتش��ار اين بیانیه و پیگیري هاي باشگاه 
خبرنگاران جوان، يك منبع آگاه اعالم كرد كه تعدادي از صنوف 
در جريان اين بیانیه نبودن��د و از اين موضوع اظهار بي اطالعي 
كردند. اين جريان به جايي رس��ید كه رؤساي صنوف در گروه 
مجازي خود كه فقط رؤساي صنوف حضور دارند، اعتراضشان 
را علني كردند و تنها پاس��خ اين اعتراض ها حذف شدن گروه 
مجازي بود. طبق شنیده ها اين بحث ها و گفت وگوها به حدي 
رس��یده كه رؤس��اي صنوف درخواست جلس��ه اي اضطراري 
كرده اند تا روز ش��نبه 28دي ماه با حض��ور هیئت مديره خانه 
سینما براي مس��ائل پیش آمده اين بیانیه و در جريان نبودن 

برخي از آنها برگزار شود.
...........................................................................................................

كله »ترامپ« سوژه هنرى شد 
مي خواهي�د بداني�د در س�ر »ترام�پ« چ�ه مي گ�ذرد؟ 
» كال�م مورت�ون« ي�ك هنرمن�د تجس�مي مجس�مه اي 
از س�ر رئيس جمه�ور اي�االت متح�ده امري�کا را ب�ه 
عن�وان ي�ك اث�ر هن�رى عموم�ي خل�ق ك�رده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از گاردين، اين اثر هنري كه حدود 
س��ه متر ارتفاع دارد و از فايبرگلس و چوب ساخته شده، يك 
مجسمه توخالي اس��ت كه بازديدكنندگان مي توانند وارد آن 
شده و داخل آن بنشینند. اين اثر هنري كه در حقیقت  آمیزه اي 
از مجسمه سازي و معماري است، به نحوي ساخته شده كه به 
نظر مي رسد از زمین خارج شده و نیمكتي براي نشستن را در 
خود جاي داده كه گويي در ش��عله هاي عظیم آتش محاصره 
شده است. از زماني كه اين اثر براي نخستین بار در »سیدني« 
رونمايي شد، در بین كاربران اينس��تاگرام محبوب و سپس به 

ايالت »كوئینزلند« منتقل شد. 
»مورتون«  كه يك استاد دانشگاه »مانش« و از هنرمنداني است 
كه در بزرگ ترين موسسه هاي هنري استرالیا و جهان نمايشگاه 
برپا كرده است، مي گويد: »مي دانم كه اين، يك اثر هنري زشت 
و سطحي است و تا حدودي به خود » ترامپ«  شباهت دارد. اين 

يك اثر چالش برانگیز محسوب مي شود.«

روش التماسي دبير فجر!
دبير سي وهش�تمين جش�نواره فيلم فجر ه�م ظاهراً به س�ندرمي 
مبت�ا ش�ده ك�ه خالق�ان برج�ام دچ�ار آن بودن�د و فک�ر مي كند 
ب�ا خواه�ش و تمن�ا و لبخن�د هم�ه مس�ائل دني�ا ح�ل مي ش�ود. 
ابراهیم داروغه زاده اين روزها و پس از جار و جنجال معدودي س��ینماگر 
در انصراف از جش��نواره فجر ترجیح مي دهد تلويحاً به س��ینماگراني كه 
فكر مي كنند مي توانند جشنواره فجر را تحريم كنند التماس كند تا از اين 
كارشان منصرف شوند، براي همین به جاي دفاع از فجر دلنوشته منتشر 
مي كند. دبیر سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر در دلنوشته اي كه خطاب 
به هنرمندان منتش��ر كرد، آورده اس��ت: بر هیچ وجدان منصفي پوشیده 
نیست كه هنرآفريني شما، مرهمي است بر قلوب زخمي مخاطبانتان كه 
قطعاً، شرايط كاهش آالم و دردهايش��ان را نیز فراهم مي نمايد. تاريخ اين 
سرزمین، حضور پرش��ور و مهرتان را در كمك به آسیب ديدگان حوادث 
طبیعي و شورآفريني هاي مدني فراموش نخواهد كرد. هر ساله، میلیون ها 
ايراني در سراسر كشور و حتي خارج از مرزها، مشتاقانه و بي صبرانه، منتظر 
تماشاي آثارتان هستند تا در سايه آن، كینه، نفرت و عصبیت را از وجودشان 

پااليش كنند. 
داروغه زاده در ادامه مي نويسد: بي شك، احترام به استقبال اين مردم كه 
شما يكي از ستارگان زندگي شان هستید، تألیف قلوب و نزديكي دل ها را 
به همراه خواهد داشت. ستاد اجرايي جشنواره فیلم فجر با رعايت تمامي 
ش��ئونات، ضمن ابراز همدردي مجدد با خانواده هاي داغدار، تمام اهتمام 
خود را ضمن تعامالت فرهنگي با شما، مصروف همدلي هاي صادقانه خواهد 
نمود، چراكه باور دارد سینما و سینماگران ايراني، همچنان اسباب مباهات 

و سرافرازي اين سرزمین را تضمین خواهند نمود.

نويد پارسا      ديده بان


