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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398 
نوبت اول

م الف: 349/ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش- سید ابوالقاسم ترابی

   فرزين ماندگار
 س�خنگوي ش�وراي صنفي نماي�ش از ورود 
فيلم ه�اي ت�ازه اي به اك�ران س�ينماها خبر 
مي ده�د. »قص�ر ش�يرين« س�اخته رض�ا 
ميركريم�ي، »س�ركوب« ب�ه كارگرداني رضا 
گوران و فيلم س�ينمايي »تپلي و من« ساخته 
حس�ين قناع�ت در اين ليس�ت ق�رار دارند. 
غالمرضا فرجي، سخنگوي شوراي صنفي نمايش 
از مصوبات جديد اين ش��ورا خبر داد كه نشان از 

تازه شدن فصل اكران سينما دارد. 
سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش در گفت وگو با 
مهر درباره خروجي تازه ترين جلس��ه اين ش��ورا 
گفت: مقرر شد فيلم هاي »قصر شيرين« ساخته 
سيدرضا ميركريمي در گروه س��ينمايي آزادي، 
»سركوب« ساخته رضا گوران در گروه سينمايي 
آستارا و »تپلي و من« ساخته حسين قناعت در 
گروه فرهنگ به جاي فيلم ه��اي »ما همه با هم 
هستيم« ساخته كمال تبريزي، »سرخپوست« 
س��اخته نيما جاوي��دي و »كار كثيف« خس��رو 
معصوم��ی از چهارش��نبه دوم مرداد م��اه اكران 
ش��وند اما اكران اين آث��ار در زيرگروه ه��ا ادامه 
دارد.  به گفته فرجي س��قف نمايش فيلم »شبي 
كه ماه كامل ش��د« س��اخته نرگس آبيار خاتمه 
يافته اس��ت ولي طبق م��اده ۱۴ نظام نامه فصل 
چهار، فيلم هاي ارزش��ي، دفاع مقدسي و انقالبي 
مي توانند در صورتي كه كف ف��روش را پر كنند 
تا س��قف ۱۰ هفته نمايش داشته باش��ند. فيلم 
سينمايي »تگزاس ۲« ساخته مس��عود اطيابي 
از چهارش��نبه دوم مردادم��اه فقط در س��ئانس 
فوق الع��اده و پرديس ه��اي هفت س��النه امكان 

نمايش دارد. 
   خودنمايي »قصر ش�يرين« در تازه هاي 

اكران 
در ميان فيلم هاي راه يافته به اكران سينماها فيلم 
»قصر شيرين« ساخته رضا ميركريمي اثري است 
كه در جشنواره فجر س��ال گذشته نگاه منتقدان 
را به خ��ود جلب كرد و توانس��ت برن��ده بهترين 
فيلمنامه و بهترين موسيقي متن اين رويداد شود. 
همچنين اين فيلم در بخش ه��اي بهترين فيلم، 
بهترين كارگرداني، بهترين بازيگر نقش اول مرد، 
بهترين بازيگر نقش مكمل زن و نيز بهترين بازيگر 
نقش مكمل مرد توانست در رده نامزدهاي سيمرغ 

بلورين قرار گيرد. »قصر ش��يرين« همچنين در 
جشنواره فيلم هاي شانگهاي كه اخيراً در كشور 
چين برگزار ش��د در بخش ه��اي بهترين فيلم، 
بهتري��ن كارگرداني و بهتري��ن بازيگر نقش اول 
مرد براي حامد بهداد جوايز اول را دريافت كرد. 
جوايزي كه البته از س��وي محم��د اطبايي مورد 
بررس��ي و تحليل قرار گرفت و اين مسئله مطرح 

شد كه اساساً دبيري رضا ميركريمي در جشنواره 
جهاني فجر و دوستي وي با برخي اعضاي هيئت 
داوران جشنواره هاي مختلف مي تواند جوايز او را 
از اين جشنواره ها شائبه برانگيز كند و اطبايي به 
همين دليل به ميركريمي توصيه كرده بود مانند 
روال همه جش��نواره هاي فيلم جهاني از پذيرش 
دبيري جش��نواره هاي فيلم پرهيز كند و تنها در 
صورت پيشنهاد رياست هيئت داوران جشنواره ها 
را بپذيرد. با اين حال فيلم »قصر شيرين« مي تواند 
رونقي به كيفيت اكران س��ينماهاي ايران بدهد. 
داس��تان فيلم درباره جالل م��رادي، مردي ۴۲ 
ساله اس��ت كه در تصادفي خانواده اي را به قتل 
مي رساند، اما تصادف در دادگاه غيرعمد شناخته 
مي شود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر 
و فرزندان��ش را ترك مي كند و به ش��هري ديگر 
مي رود و پس از دو س��ال به شهرش بازمي گردد، 

زيرا زنش دچار مرگ مغزي شده  است. 
   كودكان هم سهمي از اكران تازه دارند

اما حض��ور يك فيلم ب��راي رده س��ني كودك و 

نوجوان در ليست تازه هاي اكران اتفاق خوشايندي 
است. فارغ از اينكه اين فيلم تا چه اندازه بتواند با 
مخاطب ك��ودك ارتباط برقرار كن��د و در اكران 
با موفقيت روبه رو ش��ود نفس حضور فيلم هايي 
براي اين قش��ر اتف��اق خوبي قلمداد مي ش��ود، 
چراكه س��ينماي ايران در دو دهه اخير به تدريج 
بچه ها را فراموش كرده و اين رده س��ني را جدي 
نگرفته است و اين رويكرد خسران آفرين دقيقاً بر 
خالف رويه اي بود كه صنعت فيلمسازي هاليوود 
برگزيد و كوشيد آثارش را براي رده سني كودك 
و نوجوان توسعه و ارتقا دهد. حسين قناعت جزو 
معدود فيلمس��ازان كودكي است كه در دهه 9۰ 
شمسي در سينماي ايران توانسته است اين ژانر 
مهم را تا حدي زنده نگه دارد و آثار او نيز معموالً 

در اكران با استقبال متوسطي مواجه مي شود.  
»سركوب« س��اخته رضا گوران نيز فيلم ديگري 
اس��ت كه در ميان تازه ه��اي اكران ق��رار دارد. 
»س��ركوب« به تهيه كنندگي حبيب اسماعيلي 
محصول سال ۱۳9۷ اس��ت. باران كوثري، سارا 

بهرامي و الهام ك��ردا بازيگران اصل��ي اين فيلم 
هستند و بايد ديد تا چه اندازه مي تواند در اكران 

موفق عمل كند؟ 
   انصراف »شبي كه ماه كامل شد« از اكران 

سرگروه 
در ميان آثاري كه همچنان مي توانند اكران خود 
را ادامه دهند فيلم هايي هستند كه كف فروش را 
داشته باش��ند و در اين ميان فيلم »شبي كه ماه 
كامل شد« قرار دارد كه از فروش خوبي در اكران 
برخوردار است. با اين حال تهيه كننده اين فيلم از 
حق ادامه اكران آن در س��رگروه استقالل به رغم 

مصوبه شوراي صنفي اكران انصراف داد. 
محمدحسين قاس��مي با انتش��ار متن كوتاهي 
عنوان كرد: »بدين وس��يله اعالم مي دارم به دليل 
مصاحبه هاي خالف واقع مدير پخش »خانه فيلم« 
كه از به تأخير افتادن اكران فيلمشان در سرگروه 
استقالل مطرح نموده اند، از حق فيلم خود جهت 
ادامه اكران در سرگروه سينما استقالل )با توجه 
به ماده ۱۵ در فص��ل چهارم آيي��ن نامه اكران( 
صرف نظ��ر مي نمايم و همچ��ون فيلم هاي ديگر 
)مانند فيلم متري شش و نيم كه نزديك به پنج 
ماه در حال اكران است( با سينماهاي زيرمجموعه 
خود به اكران اين فيلم ادامه مي دهم و همچنين از 
مردم بابت استقبال بسيار عالي شان از فيلم »شبي 
كه ماه كامل شد« تشكر نموده و اميدوارم همين 
استقبال خوب ادامه داشته باشد كه سينما مديون 
حمايت هاي مردم از اك��ران فيلم هاي روي پرده 
اس��ت. البته اميدوارم فيلم پخش كننده مذكور 
ناراضي، واقعاً آم��اده اكران باش��د و از اين هفته 
اكران كند و دليل اين اعتراضش حربه تبليغاتي 
غيراخالقي نباشد كه در اين صورت مصاحبه او بار 
حقوقي دارد و قطعاً از دفتر پخش كننده به مراجع 

قضايي مربوطه شكايت خواهم كرد.«
انصراف تهيه كننده »ش��بي كه ماه كامل شد« از 
ادامه اكران در سرگروه استقالل در حالي است كه 
ظهر ديروز شوراي صنفي نمايش اعالم كرده بود: 
»سقف نمايش فيلم »ش��بي كه ماه كامل شد« 
ساخته نرگس آبيار خاتمه يافته است ولي طبق 
ماده ۱۴ نظام نامه فصل چهار، فيلم هاي ارزشي، 
دفاع مقدس��ي و انقالبي مي توانن��د در صورتي 
كه كف فروش را پر كنند تا س��قف ۱۰ هفته در 

سرگروه نمايش داشته باشند.« 

مرثيه اي بر موسيقي فاخر 
 حسن روانشيد*

پيشينه اين معضل از سال هاي قبل س��رعت گرفته تا موزيس��ين ها را ناچار كند  جز 
موسيقي شغلي براي تأمين معاش زندگي داشته باشند. زماني كه صفحات گرامافون 
از طريق هندوستان پا به ايران گذاشت دسته هاي موسيقي به اين سو آمدند كه در آغاز 
يعني اواخر دوران قاجاريه و پهلوي رونقي در حد قابل قبول داشت تا هر يك از اعضاي 
اركستر بتوانند از سود فروش صفحات تنها دو تومان درآمد به دست آورند كه اين عدد 
براي يك موزيسين رقم قابل توجهي بود اما اين تحول زياد دوام نياورد، زيرا گروه هايي 
متعدد به اين س��و آمدند كه فاقد وجاهت، تجربه و تبحري بودند كه تنها مي توانستند 
صداهاي بدون نت از ابزارهاي خود خارج نمايند و ب��ه ضبط صفحه هاي ۳۳ و ۴۵ دور 
بپردازند و اين افزايش بي رويه ورودي به دامنه موزيسين ها به كاهش درآمد و درنهايت 

خسارت ختم مي شد. 
اگرچه مفهوم موسيقي به نوعي توجه به جنبه هاي هنري و معنوي آن است و نبايد انتظار 
داشت تا درآمدي مكفي از قَِبل آن به دست آيد اما هنرمند موسيقيدان و موسيقي شناس 
هم بايد براي فراگرفتن و همچنين ساختن زمان بگذارد، بنابراين نيازمند است تا درآمدي 

هرچند مختصر در كار او ديده شود تا بتواند هزينه هاي باالسري را تأمين نمايد.
راديو در سال هاي اوليه فعاليت خود اين هنر را به عنوان يك حرفه پذيرفت و مسئوالن 
آن خود را موظف ديدند تا اين جماعت را به عنوان نيروهاي رسمي بپذيرند كه با خيالي 
آسوده به خلق آثار فاخر بپردازند كه بسيار مؤثر افتاد و اين روش سال ها ادامه يافت كه 
سپس به تلويزيون هم تس��ري كند اما در اين ميان اتفاق ناخواسته در توليد صفحات 
گرامافون كه باعث كسادي كار شده بود رسانه هاي ديداري و شنيداري وقت را هم شامل 
گرديد و تورم موزيسين اين بخش را نيز ناچار به انتخاب و گزينش نمود تا باقيمانده افراد 

سرگردان بازار شوند! 
شايد بتوان پذيرفت كه به داليل متعدد ارزش موس��يقي طي نيم قرن گذشته از نظر 
اقتصادي افول قابل  مالحظه اي پيدا نموده اس��ت، زيرا نمي ت��وان باور كرد هنرنمايي 
مرحومان تاج و كسايي اصفهاني در سال ۱۳۳۳ يعني بيش از ۶۵ سال قبل وروديه اي 
۱۰۰ ريالي آن هم در ش��هر خرمشهر داش��ته كه اين رقم براي آن تاريخ بسيار گران و 

حيرت آور است اما با اين اوصاف با استقبال روبه رو مي گردد.
از سويي قيمت يك صفحه گرامافون ۱۰ ريال بوده، درحالي كه دستمزد يك كارگر ساده 
را بيش از پنج ريال نمي توان تخمين زد! با اين تفاسير مي شود مشخص نمود ارزش هنر 
موسيقي فاخر براي جامعه واالتر از امروز به حساب مي آمده كه در مرزهاي انتقال آن از هنر 
به صنعت اتفاقات ناخوشايند به وقوع پيوسته است! تا تكليف موزيسين نماها را براي هميشه 
معلوم كند كه بدانند از اين راه غيرمستقيم نمي توانند تأمين معيشت نمايند و تنها خواننده 

است كه به روايتي مي تواند رقمي به چنگ آورد.
 نسل هاي دهه ۳۰ و ۴۰ راهي  جز سرگرم كردن خود با صفحات موسيقي توليدي از سوي 
كمپاني موسيو هامبارسون نداشتند ولي آنهايي كه دستشان به دهانشان مي رسيد سري به 
كنسرت هاي برگزار شده در تاالرهاي الله زار مي زدند يا خود را به سنگلج مي رساندند اما امروز 
همه اين نوستالژي ها به فراموشي سپرده شده و انگيزه چنداني براي رسيدن و شنيدن نواي 
موسيقي فاخر و صداي خواننده به صورت زنده نيست، زيرا همه اين نيازها را مي توان از طريق 
صوري به گوشي هاي خود و شنيدن هر نوع موسيقي از سراسر دنيا سپرد و صرفه جويي كرد و 
اگر هم كنسرت فاخري توانست هزينه هاي خود را از محل فروش بليت تأمين كند با مخاطباني 
روبه رو بوده كه اكثراً نيتي جز چشم وهم چشمي نداشته اند! بنابراين همانگونه كه با روييدن يك 
گل  بهار نمي آيد با درآمد يك كنسرت ساالنه يا حتي ماهانه نمي توان زندگي اعضاي آن را اداره 

كرد كه دليل مبرهني براي حذف درآمد از دامنه موسيقي خواهد بود.
* روزنامه نگار پيشكسوت

چهل وهشتمين شب شاعر، پاسداشت فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري »محمود دست پيش« شاعر ترك زبان 
كشور با حضور شاعران، هنرمندان و فرهنگ دوستان 
در كاف�ه نخلس�تان س�ازمان اوج برگ�زار ش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، ناصر فيض در اين 
مراسم با اشاره به فعاليت هاي تحقيقي دست پيش 
گفت: اس��تاد دس��ت پيش در حوزه ادبي��ات آذري 
اقدامات ماندگاري ك��رده و فعاليت هاي تحقيقي او 
تأثيرات زيادي در زبان تركي و فارسي داشته است كه 
از جمله آن مي توان به دايره المعارف ايشان اشاره كرد.  
مدير دفتر طنز حوره هنري در ادامه به فعاليت هاي 
استاد دست پيش در ش��وراي موسيقي صداوسيما 
اشاره كرد و گفت: استاد دست پيش عالوه بر تسلط بر 
حوزه شعر، آشنايي كاملي با موسيقي مقامي دارد و 
همين مسئله باعث شده است اقدامات ماندگاري در 
زمينه موسيقي با حمايت استاد انجام شود.  محسن 
مؤمني ش��ريف، رئيس حوزه هن��ري در ادامه اين 
مراسم با اشاره به آوازه دست پيش در كشور هاي ترك 
زبان گفت: شهرت استاد در كشور هاي ديگر بيشتر 
از كشور خودمان اس��ت و كمتر مناسبتي در تقويم 
داريم كه ايشان در مورد آن شعر نسروده باشد.  وي 
ادامه داد: از اشعار مهم استاد دست پيش معرفي ايران 
به زبان تركي است كه نشان از تعصب و عالقه زياد او 
به كشور ايران دارد. از سوي ديگر استاد دست پيش 

اشعاري دارد كه بار ها توس��ط خوانندگان مختلف 
ترك زبان در كشور هاي تركيه و آذربايجان اجرا شده 
است.  حسين اسرافيلي شاعر كشورمان در ادامه اين 
مراسم گفت: محمود دست پيش از خادمان بزرگ 
زبان فارسي است.  وي افزود: در اين مراسم در مورد 
كيفيت اشعار استاد دست پيش صحبت شد، ولي در 
مورد پژوهش هايش در مورد زبان آذري كمتر صحبت 
شده اس��ت،در حالي كه پژوهش هاي استاد كمتر از 
اشعارشان اهميت ندارد.  اسرافيلي در ادامه به كتاب 
»از فضولي تا شهريار« اشاره كرد و گفت: دست پيش 
در كتاب »از فضولي تا شهريار« شاعران نامدار آذري 
را معرفي و همچنين در كتاب هاي ديگري خدمات 

زيادي به زبان هاي تركي و فارسي كرده است. 
اسرافيلي افزود: ممكن است يك شاعر براي سرودن 
شعري يك ماه درگير شود، ولي پژوهش هاي استاد 
دست پيش ماه ها و بلكه سال ها وقت او را معطوف به 
خود نموده است.   اس��ماعيل اميني شاعر و منتقد 
ادبي گفت: دست پيش از بازماندگان نسلي است كه 
ارتباطشان با تحقيق بر اساس تكليف نيست بلكه بر 
اساس عشق است.  اميني ادامه داد: چه چيزي جز 
عشق مي تواند استاد دست پيش را متقاعد كند كه در 
سنين بازنشستگي مثنوي را به صورت منظوم ترجمه 
كند و دايره المعارف تركي را تأليف كند، در حالي كه 

ريالي از بيت المال خرج نكند؟

اولين كت�اب داس�تاني ب�ا محوريت ش�هداي 
مس�يحي ب�ه قل�م حس�ن ش�يردل توس�ط 
انتش�ارات ش�هيد كاظم�ي منتش�ر ش�د. 
جدي ترين رمان حس��ن ش��يردل، اين بار درباره 
اقليت مذهبي مس��يحي هشت سال دفاع مقدس 
است كه به گيش��ه هاي كتابفروش��ي ها مي رسد.  
ايثارگري هاي رزمندگان مسيحي در طول جنگ 
تحميلي، جلوه باشكوهي از همگرايي اديان در نظام 
جمهوري اس��المي به نمايش گذاشته است. دفاع 
مقدس هشت ساله ايران  ايراني، مسلمان، كليمي، 
مسيحي و زرتشتي نمي شناخت. همه آمدند؛ پير، 
جوان، زن و مرد به ميدان آمدن��د تا صدام و ياران 
غربي  وي نتوانند يك هفته اي به تهران برس��ند و 
اين يك هفته هشت سال طول بكشد و سرانجام نيز 
شكستي مفتضحانه را قبول كنند. ايراني بارها نشان 
داده كه بيعتش ايماني است و تا پاي جان پاي قول 
و قرار خود مي ايستد.  با نگاهي به تعاليم حضرت 
مسيح )ع( در مي يابيم كه در اين دين نيز همچون 
ساير اديان الهي مقام وااليي براي كساني كه در راه 
دفاع از آرمان هاي اله��ي جان خود را فدا مي كنند 

ذكر شده و به ش��هادت در راه دين و ايمان بسيار 
تأكيد شده اس��ت. ماريتر)ماتيروس( ياناهاتاك را 
مي توان معادل واژه شهادت در زبان ارمني دانست 
كه به معناي س��رباز خط مقدم، قهرم��ان، دلير و 
بي باك است.   بي ش��ك در كنار غيرت مسيحيان 
ايراني براي دفاع از خاكش��ان، اي��ن تعاليم نيز در 
حضور فعال آنان در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل 
اثر بسزايي داشته است، تا جايي كه پس از فراخوان 
شوراي خليفه گري ارامنه ايران در مراكزي چون 
تهران ، تبريز و اصفهان خيل عظيمي از جوانان و 
اقشار مختلف مسيحي براي اين وظيفه ملي اعالم 

آمادگي كردند. 
اين بار قلم نويس��نده كتاب »س��قف سفيد« براي 
رزمن��دگان اقليت ه��اي مذهبي و ب��ه خصوص 
مسيحي كه در هشت س��ال دفاع مقدس در كنار 
ديگر هموطنان ايراني حضور داش��تند به رش��ته 
تحرير در  آمده و رشادت هاي شهداي مسيحي را 
به تصوير  كشيده اس��ت.  كتاب »تاتيك« در قطع 
رقعي در 9۶ صفحه به قلم حسن شيردل و به همت 

انتشارات شهيد كاظمي منتشر شده است.

پاسداشتمحموددستپيش
بهعنوانخادمزبانفارسي

انتشاراولينكتابداستاني
بامحوريتشهدايمسيحي

»قصر شيرين«، »سركوب« و فيلم ويژه كودك »تپلي و من« تازه هاي اكران سينماهاي كشور خواهند بود
تركيباكرانسينماهاتازهميشود

الهام پاوه نژاد بازيگر سينما و تلويزيون:
 بسياري از هنرمندان 

درد اجاره نشيني دارند
بس�ياري از هنرمن�دان درد اجاره نش�يني دارن�د و ب�راي 
همي�ن خيل�ي خ�وب درد هموطن�ان را مي فهمن�د! ضمن 
اينكه ما همه در ي�ك جامعه زندگي مي كنيم و اگر مش�كلي 
باش�د، قطع�ًا اين مش�كل ب�راي همه اس�ت و ب�راي همين 
»صاحبخان�ه خ�وب« بايد واق�ع بين�ي اش را بيش�تر كند. 
الهام پاوه نژاد بازيگر س��ينما و تلويزيون با بي��ان اين مطلب درباره 
وضعيت نامطلوب اجاره خانه ها و هنرمنداني كه درگير با اين معضل 
هس��تند، گفت: هنرمنداني در جامعه محبوب ترند كه بين خود و 
مردم فاصله نيندازند و تا مي توانند بكوشند غمخوار دردهاي مردم 
باشند.  پاوه نژاد با اشاره به مشكالت اقتصادي پيش روي اجاره نشينان 
عنوان كرد: من همواره درباره درد مردم حرف زده ام و اهل شعار هم 
نيستم و كافي اس��ت صفحات اجتماعي ام را مرور كنيد تا دريابيد 
چقدر دردمند غم مردمان اين سرزمين هستم. مشكل اجاره نشيني 
از آن مشكالتي است كه بخش زيادي از مردم مدت هاست دچارش 
هس��تند و متأس��فانه هيچ اقدام عاجلي هم ب��راي حلش صورت 
نمي گيرد.  بازيگر سريال خاطره ساز »همسران« ادامه داد: همين 
نگراني و  دغدغه هاي اقتصادي را كه مردم دارند، من هم دارم. ما همه 
در يك جامعه زندگي مي كنيم و اگر مشكلي باشد، قطعاً اين مشكل 
براي همه است. بس��ياري از هنرمندان ما درد اجاره نشيني دارند و 

براي همين خيلي خوب درد هموطنان را مي فهمند. 
پاوه ن��ژاد پيرامون فعاليت ه��اي فرهنگي جهت حل مش��كالت 
مس��تأجران گفت: من سازنده سريال ها نيس��تم كه در سريال ها 
به اين مضامين اش��اره كنم. اين كار برعهده فيلمنامه نويس��ان و 
سازندگان آثار و آنهايي است كه مجوز توليد مي دهند. آنها هستند 
كه بايد در تبيين اين مشكالت در فضاي داستاني فيلم و سريال ها 
تأكيد كنند.  اين بازيگر افزود: من فقط يك بازيگر هستم و مي توانم 
انتخاب كنم دركدام فيلمنامه بازي كنم يا نكنم ولي اين را مي دانم 
كه اگر فيلمنامه دس��ت اولي با محوريت مشكالت اجاره نشيني 
پيش��نهاد ش��ود حتماً مي پذيرم. البته اين مشكالت خوب است 
كه ريشه اي تر مطرح شود. چون فقط با خوب شدن صاحبخانه ها 
مشكالت حل نمي شود و ما نيازمند كارهاي اساسي  تري از سوي 
دولت هستيم تا مشكل مسكن مردم به تدريج حل شود.  پاوه نژاد 
خاطرنشان ساخت: البته همين پويش »صاحبخانه خوب« كه براي 
اصالح روابط مستأجر- صاحبخانه راه افتاده است اگر كمي واقع 
بيني اش بيشتر شود يقيناً مي تواند كمك حال بهبود اوضاع باشد. 
حداقلش اين است كه باعث مي شود صاحبخانه ها كمي مراعات 
مس��تأجران را كنند ولي يادمان نرود حل كامل مشكل نيازمند 
فعاليت هاي فرهنگي به مراتب گسترده تري است. فعاليت هايي كه 

بايد با اقدامات اقتصادي سياستگذاران تكميل شود. 

حضور يك فيل�م براي رده س�ني 
كودك و نوجوان در ليست تازه هاي 
اكران اتفاق خوشايندي است. نفس 
حض�ور فيلم هايي براي اين قش�ر 
اتفاق خوبي قلمداد مي شود، چراكه 
س�ينماي ايران در دو دهه اخير به 
تدريج بچه ها را فراموش كرده  است


