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حکمت 259

وفادارى در برابر پيمان شکنان، 

پيش�گاه  در  پيمان ش�کنی 

خداست وپيمان شکنی با آنان، 

وفادارى نزد خداوند است.

    محمدصادق عابديني 
رئيس سازمان سينمايي از چاره جويي براي ساخت سالن سينما 
در بيش از هزار شهر فاقد سينما خبر داده است و در مقابل چهار 
پرديس بزرگ س�ينمايي در تهران در حال احداث هس�تند. 
پرديس هاي س��ینمايي همچن��ان در حال پیش��روي در فضاي 
ش��هرهاي ب��زرگ و ب��ه خص��وص در تهران هس��تند. توس��عه 
زير س��اخت هاي فرهنگي- هنري به خودي خود اقدام ارزنده اي 
اس��ت، ولي زماني كه افزايش تعداد پرديس هاي مدرن سینمايي 
در تهران رخ مي دهد، بیش از هزار شهر كشور حتي از داشتن يك 
سالن عادي سینما محروم هستند و هیچ نقشي در جامعه مخاطبان 

سینما و حتي چرخه اقتصادي ناشي از آن ندارند. 
در همین رابطه حسین انتظامي رئیس سازمان سینمايي با انتشار 
متني در شبكه اجتماعي اش، نوشت: »در 181شهر سینما داريم 
اما هنوز هزار شهر سینما ندارد. امسال با مشاركت سازمان برنامه و 
بودجه، سازمان همیاري شهرداري ها و سازمان سینمايي، 20 شهر 
در قالب پروژه سینما امید صاحب سینما مي شوند. زيرساخت هاي 
فرهنگي الزمه توسعه فرهنگي است.« بر اساس اطالعات منتشر 
شده از سوي سازمان سینمايي، پروژه سینمايي امید در 15 استان 
كش��ور اجرا و طبق آن 47 سالن س��ینما احداث مي شود. در اين 
طرح قرار است در استان هاي ايالم، بوشهر، سیستان و بلوچستان، 
كردستان، خوزستان، آذربايجان غربي، هرمزگان، خراسان رضوي، 
خراسان جنوبي، اردبیل، كرمان، استان مركزي، فارس، كهگیلويه 
و بوير احمد و چهارمحال و بختیاري س��الن سینما ساخته شود. 
با وجود اينكه پروژه س��ینمايي امید قرار است بر تعداد سالن هاي 

سینمايي بیفزايد، اما تعداد سالن هاي در حال احداث و شهرهايي 
كه قرار است در آنها سالن ساخته شود نسبت به تعداد شهرهايي كه 
بدون سینما هستند، رقم ناچیزي را نشان مي دهد. توسعه نامتقارن 
زير ساخت هاي سینمايي در شرايطي اس��ت كه هم اكنون چهار 
پرديس بزرگ سینمايي در تهران در حال ساخت هستند. محمد 
قاصد اشرفي رئیس انجمن سینماداران كشور، ساخت پرديس هاي 
سینمايي را نشانه اي از رونق ساخت سینما عنوان مي كند و مي گويد: 
»در چهار نقطه تهران پرديس هاي سینمايي در حال احداث هستند 
كه بیشتر آنها در منطقه غرب و شرق قرار دارند.« فارغ از اينكه چرا 
برنامه ريزي براي س��اخت سالن در ش��هر هاي كوچك و متوسط 
انجام نشده است، در شهر تهران نیز رونق يافتن ساخت سالن هاي 
سینمايي بیشتر در غرب تهران متمركز شده، اين در حالي است كه 
حجم بااليي از جمعیت چندين میلیوني تهران در مناطق جنوبي و 
جنوب شرق تهران متمركز شده است و عمال دسترسي محدودي 

به امكانات مدرن سینمايي دارند.

رشد نامتقارن و برنامه ريزي اشتباه در توسعه سينماها ادامه دارد

ساخت پرديس هاي لوكس در تهران در مقابل هزار شهر بي سينما

ميرباقري: نقدهايمان را با سريال هايي چون »گاندو« بيان مي كنيم
معاون س�يما با بيان اينکه ما به ش�دت ني�از داريم كه 
كارهايمان مورد نقد و بررس�ي قرار گي�رد، به اين نکته 
اشاره كرد كه ما بيشتر نقدهايمان را در رسانه به زبان فيلم 
و سريال هايي نظير »گاندو« بيان مي كنيم يا آنها را از زبان 
رضا رشيدپور، مهران مديري و علي ضياء مطرح مي نماييم. 
به گزارش »جوان« مرتضي میرباقري در آيین نكوداشت روز 
خبرنگار كه به همت اداره كل روابط عمومي صداوسیما برپا 

شده بود، در سخناني گفت: رسانه ملي در هر صورت به رغم 
همه فراز و فرودهايي كه دارد، بدون مس��امحه بزرگ ترين 
حوزه تولید محت��وا در مديريت و همراه��ي افكار عمومي 
است. رسانه صداوسیما در ايران به طور متوسط سه ساعت 
و 20دقیقه بیننده دارد و 80درصد مردم آن را مي بینند. اين 
عدد توسط مركز تحقیقات به دس��ت آمده كه براي چنین 

پژوهش هايي وقت و انرژي زيادي مي گذارد.

يادداشتي بر رمان »به  نام يونس«

عاري از شعارزدگي

  جواد محرمي
نگاه كاسبکارانه به مقوله هنر زير نام اقتصاد 
هنر رويکردي اس�ت كه از زمان سکانداري 
اولين معاونت هنري دولت موسوم به تدبير 
به طور رس�مي در دس�تور كار ق�رار گرفت 
و اين روزه�ا مي توان ب�ه وض�وح تاثير اين 
گرايش غيرفرهنگي را در عرصه هنر كشور 
مش�اهده كرد. هرچند اقتصاد هنر مس�ئله 
مهمي براي جامعه هنري كش�ور اس�ت اما 
غلبه دادن آن بر فرهنگ آسيب هاي جدي 
به اين عرصه وارد كرده و در اين آشفته بازار 
كودكان بيش از ديگر اقشار آسيب مي بينند. 
قصه موس��یقي اين روزهاي كش��ور به ويژه در 
حوزه پاپ به وضعیت غصه داري رسیده است. 
آموزشگاه هاي موس��یقي هم در اين آشفتگي 
بي تقصیر نیس��تند. اخیراً فريدون شهبازيان از 
آموزش نادرست و غیرعلمي موسیقي به كودكان 
در بسیاري از آموزشگاه ها انتقاد كرد و گفت كه 
بچه ها را از اين هنر ارزشمند گريزان مي كنند. 
او همچنی��ن از وضعیت موس��یقي برنامه هاي 
تلويزيوني براي كودكان نیز به شدت انتقاد كرد. 
ولنگاري فرهنگي كه جامعه در سال هاي اخیر 
با آن دست و پنجه نرم مي كند به ويژه در عرصه 
موس��یقي اثرات منفي خود را نش��ان مي دهد. 
وزارت ارش��اد به عنوان نه��اد متولي فرهنگ 
تقريباً هیچ راهبرد مش��خصي براي مديريت و 
ارتقاي فرهنگ ندارد و از نوعي سردرگمي رنج 
مي برد. اين وضعیت چیزي نیست كه قابل انكار 
باشد و فعاالن عرصه موسیقي نیز از اين وضعیت 

شكايت دارند. 
  مافياي موس�يقي تيش�ه به ريشه هنر 

اول مي زند
در اي��ن ب��اره حام��د محضرنیا خوانن��ده پاپ 
كشورمان در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره وضعیت موسیقي كشور مي گويد: 
موسیقي مدتي است از ايده آل هاي خود فاصله 
گرفته است، زماني موس��یقي داراي پیام هاي 
گوناگون و انرژي مثبت بود و مي توانس��تیم به 
وسیله آن فرهنگ سازي كنیم اما در حال حاضر 
متأسفانه موسیقي در خانواده ها نابساماني ايجاد 
كرده و والدين نمي توانند فرزندان خودشان را 
كنترل كنند چراكه كودكان امروز به راحتي به 
تمامي موسیقي ها دسترسي دارند و آهنگ هاي 
تولیدي از استاندارد هاي الزم برخوردار نیست. 
به گفته اين فع��ال عرصه موس��یقي حتي در 
برنامه ه��اي رس��مي نی��ز آهنگ هايي پخش 

مي ش��ود كه داراي الفاظ نامناس��ب است، جو 
فرهنگي حاكم ناسالم شده و ركیك ترين الفاظ 
در ش��عر ها به كار برده مي ش��ود. زماني كه به 
اليه ه��اي زيرين اي��ن موضوع ن��گاه مي كنیم 
به پول مي رسیم و كس��اني كه از اين وضعیت 
پولي به جیب مي زنند برايش��ان اهمیتي ندارد 
كه سرنوش��ت كودكاني كه اين موسیقي ها را 
مي شنوند چه مي شود و هنر اول كشورمان هر 
روز اوضاع بدتري پیدا مي كند كه اين امر از نظر 

من نوعي قتل به حساب مي آيد. 
محضرنیا درب��اره تجارت��ي كه در موس��یقي 
كنوني شكل گرفته اس��ت، اظهار داشت: پنج 
نفر هستند كه همه سالن ها را در اختیار دارند 
و بین خودشان سانس ها را تقسیم مي كنند. در 
واقع مافیا و پولشويي هاي عجیبي در موسیقي 
كشور وجود دارد كه اصال به نفع هنر نیست و 
تیشه به ريش��ه هنر اول مي زند البته اين بحث 
چند سالي است كه مطرح است، اما االن به اوج 

خودش رسیده است. 
اين خواننده در ادام��ه درباره خواننده هاي يك 
شبه اينگونه اظهار نظر مي كند: تنظیم كنندگاني 
وجود دارند كه خودشان تهیه كننده نیز هستند 
و به واس��طه يك تیم بزرگ، خواننده اي را يك 

شبه از عرش به فرش مي رسانند. 
محضرنیا در خصوص رقابت ناعادالنه در فضاي 
موس��یقي گفت: خواننده اي ك��ه اوضاع مالي 
خوب��ي دارد 200میلیون توم��ان هزينه كرده 
اس��ت براي اينكه كلیپي از آهنگش قبل يكي 
از فیلم هاي نمايش خانگي پخش ش��ود، با اين 
شرايط اگر كسي بهترين صدا و استعداد را هم 
داش��ته باش��د مجالي براي رقابت وجود ندارد. 
مثال اين امر را مي ت��وان اينطور عنوان كرد كه 
مسابقه دو برگزار شود و دست وپاي يك دونده 
را ببندند و 30 دقیقه پس از ش��روع مسابقه او 
را رها كنند و اج��ازه دويدن بدهن��د! با چنین 

شرايطي واقعاً مي توان رقابت كرد؟
وي درباره بلیت هاي كنسرتي كه در 10 دقیقه 

به پايان مي رس��د، گفت: طبق اظهارات مالك 
سايت ايران كنسرت، تمام شدن بلیت هاي يك 
كنسرت در چنین زماني يك امر غیرممكن است 
و چنین صحبت هايي فقط جنبه تبلیغات براي 
بزرگ كردن يك خوانن��ده دارد. نتیجه چنین 
تبلیغاتي اين اس��ت كه يك خواننده در مدتي 
مشخص بسیار مي درخشد و پس از مدتي ديگر 

خبري از او به گوش نمي رسد. 
  خواننده ه�ا مانند ي�ك كاال در اختيار 

تهيه كنندگان هستند
اين خواننده پاپ با اش��اره به اينكه خواننده ها 
مانند يك كاال كام��اًل در اختیار تهیه كنندگان 
هس��تند، عنوان كرد: اكث��ر مردم ب��ر اين باور 
هستند كه خوانندگان پول هاي كالني به دست 
مي آورند در صورتي كه هر خواننده تنها 5درصد 
از كل ف��روش نصیبش مي ش��ود و در ازاي اين 
5درصد رنگ پیراهن خواننده هم به س��لیقه و 
دستور تهیه كننده است. در واقع خواننده مانند 
كااليي ش��ده براي تهیه كنن��دگان كه هرچه 
بیشتر تبلیغ بش��وند بهتر به فروش مي رسند و 
پول بیشتري به تهیه كننده مي رسانند درست 

مثل چیپس و پفك!
 اين مس��یري كه هن��ر اول پیش گرفت��ه و به 
سمت تجاري شدن در حال حركت است باعث 
س��ركش ش��دن كودكان مي ش��ود و گناه اين 
موضوع به گردن تهیه كنندگاني است كه فقط 
به پول فكر مي كنن��د. در واقع حدود 20درصد 
پرخاش��گري هاي موجود در جامع��ه به دلیل 

موسیقي هاي موجود دربازار است. 
وي پیرامون اينكه هنر اول درمسیر نابودي قرار 
گرفته است، اظهار كرد: در گذشته خوانندگاني 
مانند ناصر عبداللهي اثر هاي ارزشي از خود به 
يادگار مي گذاشتند اما االن شاهد آثار فاخري 
نیستیم در نتیجه جوانان امروز نیز به اين سمت 
س��وق پیدا مي كنندكه يك ش��به خواننده اي 
معروف بشوند و آثاري تولید مي كنند كه هیچ 
ارزشي نخواهد داشت. در موسیقي امروز ديگر 
اس��تعداد جايگاهي ندارد و هر شخصي پول و 
قدرت تبلیغات بیشتر در فضاي مجازي داشته 

باشد بهتر مي تواند فعالیت كند و بدرخشد. 
  افراد متعهد در موس�يقي س�رخورده 

شده اند
از س��ويي ديگ��ر امی��د روزب��ه ك��ه در زمینه 
ترانه س��رايي فعال اس��ت به اين نكته اش��اره 
مي كند كه سود اصلي در عرصه موسیقي كشور 
به جیب تهیه كنندگان م��ي رود و خوانندگان 
ابزار پول درآوردن شده اند. موسیقي كشور اصاًل 
اوضاع خوبي ندارد، بي سروس��امان است و به 
شهر فرنگ تبديل شده است، عوامل زيادي هم 
در ايجاد اين فضا نقش دارند از جمله فرهنگ 
سازي هاي اشتباه از سوي كساني كه در رأس 
امور قرار دارند و مخاطب��ان هنر اول كه از اين 

شرايط استقبال مي كنند. 
به گفته اين ترانه س��را صدا هاي خوب به انزوا 
رفته و شنیده نمي شوند چراكه در حال حاضر 
تبلیغ��ات ح��رف اول را مي زن��د و هزينه اي 
باورنكردن��ي دارد به طوري ك��ه آهنگ هاي 
يك خواننده در ماش��ین ها پخش مي شود تا 
ترويج پیدا كند يا هزينه بسیاري صرف تبلیغ 
در صفحات مجازي براي ش��نیده شدن يك 

اثر مي شود.

كودكان،قرباني فضاي ناسالم موسيقي
كودكان به راحتي به توليدات موسيقي  دسترسي دارند اما آهنگ ها از استاندارد هاي الزم برخوردار نيستند

ولنگاري فرهنگي ك��ه جامعه 
در س��ال هاي اخير با آن دست 
و پنج��ه ن��رم مي كند ب��ه ويژه 
در عرص��ه موس��يقي اث��رات 
منفي خ��ود را نش��ان مي دهد

     زهرا مرتضايي
شايد اغراق نباشد اگر بگويم اولین و تنهاترين 
چیزي كه باعث شد كتاب »به  نام يونس«را 
مطالعه كنم، موضوع مهجوري بود كه جاي 
كار بسیاري براي آن وجود دارد به خصوص 
در زمانه ما. در زماني كه جامعه ما شناخت 
درس��تي از قش��ر روحاني ن��دارد و همان 
ش��ناخت اندكش نیز براس��اس تصورها و 
شنیده هاي نادرست شكل گرفته، به چنین 
داستان ها و روايت هايي نیاز داريم تا شايد 

بتوانیم اين تصور اشتباه را تغییر دهیم. براي مني كه با اين قشر 
سروكار دارم و از زواياي پنهان زندگي شان مطلعم، بسیار مهم 

بود كه پرداخت نويسنده چگونه باشد. 
شروع داستان در عین دلهره اي كه ايجاد مي كند، اما روند آرام 
و ماليمي را پیش مي گیرد و تقريباً طي تمام داس��تان شاهد 
همین فضاي آرام هستیم. جالب است كه اين ريتم آرام باعث 
يكنواختي و در ادامه دلزدگي خواننده نمي ش��ود بلكه دقیقاً 
حال و هواي يك  روستا را به ما منتقل مي كند و اين همان كمال 
قلم نويسنده است كه با بیاني س��اده و روان فضاسازي كاملي 
انجام مي دهد. از همان ابتداي داستان نگاه متفاوت و آزاردهنده 
عده اي به يك روحاني را مش��اهده مي كنیم. توصیف فضاي 
اتوبوس و تعدادي از مسافران داخل آن و توصیف لحظه هاي 
گم شدن اتوبوس در برف و مه غلیظ، هیجان آرامي را به داستان 
مي دهد. در اينجا يونس كه طلبه است بدوبیراه مي شنود و اين 
مظلومیت اين قشر را نشان مي دهد. با تمام اين حرف ها در آخر 
اما همه مس��افران اتوبوس با ايده بكر يونس از برف خالصي 

پیدا مي كنند. 
كامالً مشخص است كه نويسنده از اين  قشر شناخت كافي دارد 
و همین شناخت جامع باعث نوشتن داستاني روان و جذاب شده 
است. عموماً در اين گونه داستان ها براي مقدس نگه داشتن اين 

 گروه گاهي شاهد كنش هايي هستیم كه 
ما را از زندگي روتین به محیط شعارزدگي 
پرتاب مي كند و دقیقاً از همین نقطه است 
كه ادامه دادن داس��تان دش��وار مي شود، 
اما در داس��تان »به نام يونس« با يك طلبه 
به  ماُهَو  انسان مواجهیم و همه چیز آن قدر 
به قاعده و طبیعي در كنار هم چیده شده 
كه روحاني بودن ش��خصیت اصلي از خط 

بیرون نمي زند. 
در واق��ع طلب��ه و روحان��ي را مانند همه 
انسان هاي ديگر قصه مي بینیم با همان درگیري هاي دروني 
كه همه م��ا بارها و بارها براي مان اتفاق افتاده اس��ت. ش��ايد 
تنها وجه تمايز يونس در همین ارتباط دروني باش��د، يعني 
جدال و درگیري او با نفس خود از ديگران بیشتر و مشهودتر 
است و واقعاً نبايد چیزي جز اين هم انتظار داشت. زبان روان 
داستان، جذابیت آن را دوچندان مي كند. مخاطب به راحتي 
مي خواند و پیش م��ي رود و تنها دغدغه او ماجراي داس��تان 
است كه ادامه اش چه مي شود. صحبت هاي يونس با خودش 
به خصوص هنگام رفتن به چاه و وقاي��ع درون چاه فوق العاده 
است. تصويرسازي هاي نويسنده چنان زنده است كه خواننده 
كاماًل محیط مرطوب و مشمئزكننده چاه را با تمام اتفاق هاي 
احتمالي و وجود جانوران موذي، با گوشت و پوست خود حس 
و چه بس��ا لمس مي كند و همزمان با يونس و به همان  میزان 
دچار اس��ترس و اضطراب اس��ت. ماجراي چاه نقطه عطف و 
قله داستان است و انصافاً نويس��نده در اين بخش لحظه هاي 
نفس گیري را براي خواننده ايجاد مي كند و هیجان داس��تان 
را به اوج خود مي رساند. كشش و گیرايي داستان آن قدر زياد 
است كه به راحتي مي توانید آن را به عنوان يك كتاب خواندني 
به دوستان خود هديه بدهید تا شايد كمي با زواياي زندگي و 

سلوك قشر روحاني آشنا شوند.

رئيس بسيج هنرمندان:
هسته فعاليت هاي هنري و ادبي 

مسجد محور مي شود
مراس�م افتتاحيه دوره توانمندس�ازي ۴۰۰ نف�ر از مديران 
كانون هاي هنري ادبي سراس�ر كشور با س�خنراني رئيس 
س�ازمان بس�يج هنرمندان كش�ور در مجتم�ع فرهنگي 
آموزش�ي ام�ام رض�ا)ع( مش�هد مق�دس برگ�زار ش�د. 
امیر نصیربیگي در اين مراسم اظهار كرد: با توجه به نقش اساسي 
كانون ها در روند فعالیت هاي ادبي و هنري بر خود الزم دانستیم 

در اين فرصت اين دوره را برگزار كنیم. 
مسئول سازمان بسیج هنرمندان كشور، فعال سازي كانون ها در 
سراسر كشور با محوريت نقش آفريني مؤثر هنرمندان بسیجي، 
س��ازماندهي و فعال س��ازي گرو ه هاي هنري و ادبي، بررس��ي 
دوره هاي ارتقاي سطح تخصصي و آماده نمودن بستر الزم براي 
تولید آثار هدفمند، تغییر در موازنه هاي هنري و ادبي جامعه به 
سمت ارزش هاي انقالبي و اسالمي با محوريت كانون و مسجد 
منطبق بر طرح اعتالي هنري سازمان و همچنین بیان تجربیات 
و ايده هاي كانون هاي موفق و برتر را از اهداف اين دوره برشمرد. 
نصیربیگي خاطرنشان كرد: مسجدمحوري يكي از اقدامات جدي 
و از ديگر اولويت هاي سازمان است و طي توافقات صورت گرفته 
درصدديم امسال هس��ته هاي هنري و ادبي را به سمت مساجد 
سوق دهیم تا همه موارد و نیازمندي هاي هنري و ادبي آن محله 

تأمین شوند. 
.............................................................................................................

 درگذشت يك كاريکاتوريست 
در سانحه رانندگي

شهرام رضايي كاريکاتوريست مطرح كش�ورمان و دارنده 
اس�کار جهاني كاريکاتور در س�انحه رانندگي درگذش�ت. 
ش��هرام رضايي كاريكاتوريست 41 ساله كش��ورمان ديروز در 
سانحه رانندگي درگذشت. همسر او نیز در اين حادثه جان خود 

را از دست داد. 
سیدمسعود شجاعي طباطبايي از دوستان زنده ياد رضايي خبر 
درگذشت او را تأيید كرد و گفت: اس��تاد رضايي از هنرمندان 
مطرح استان اردبیل و كاريكاتوريست نام آشناي ايران و جهان 
بود. وي بی��ش از يكصد جاي��زه داخل��ي و بین المللي دريافت 

كرده بود.
.............................................................................................................

جنگ يك رمان با قاچاقچيان دلفين
درحالي ك�ه خيل�ي از عالقه من�دان پارك ه�اي آب�ي 
تفريح�ي از ش�يوه ش�کار دلفين ه�ا بي اطالعن�د، رم�ان 
»نج�ات دلفي�ن كوچول�و« ب�ه رنج هاي�ي مي پ�ردازد كه 
اي�ن حيوانات حين قاچ�اق و پ�س از آن تحم�ل مي كنند. 
اين رمان اثري از وين گراور با ترجمه نیره توكلي است و از زبان 
مردي نقل مي ش��ود كه نگهبان دلفین ها و دوستدار آنهاست. 
نويسنده از همان ابتدا مخاطب را با مسئله  قاچاق دلفین ها روبه رو 
مي كند. قاچاقچیان چند دلفین را ش��كار مي كنند و همین امر 
سبب خدشه دار شدن رابطه وين )قهرمان داستان( با حیواناتي 

مي  شود كه پیش تر به او اعتماد داشتند. 
مخاطبان در نیمه هاي اين رمان با داليل قاچاق اين حیوانات و 
آسیب هاي ساختاري بر زيست آنها آش��نا مي شوند و اگرچه به 
تعقیب نبرد خیر و شر در داس��تان مي پردازند، با اين حال قرار 
است نگاهي جديد به فرآيند س��اخت پارك هاي آبي تفريحي 

داشته باشند. 
اين كتاب در ش��ش فصل براي مخاطبان باالي 12سال منتشر 

شده و 14هزار تومان قیمت دارد. 
.............................................................................................................
سينماها روز جمعه 18 مرداد تعطيل است

غالمرض�ا فرج�ي س�خنگوي ش�وراي صنفي نماي�ش از 
تعطيل�ي س�ينماها در روز جمع�ه 18 مردادماه خب�ر داد. 
غالمرضا فرجي س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش با اشاره به 
فرارس��یدن روز ش��هادت امام محمدباقر علیه الس��الم گفت: 
براساس آخرين تصمیم گیري شوراي صنفي نمايش، روز جمعه 
18مردادماه مصادف با هفتم ذي الحجه به مناس��بت س��الروز 
شهادت امام محمد باقر علیه السالم سینماهاي سراسر كشور تا 

ساعت 17 تعطیل است. 
.............................................................................................................

 »فصل شيدايي«
مهمان استان سمنان شد

فص�ل  رس�انه اي  چن�د  و  ميدان�ي  ب�زرگ  نماي�ش 
ب�ه  اس�ماعيلي  س�عيد  كارگردان�ي  ب�ه  ش�يدايي 
م�دت 1۰ش�ب در س�منان ب�ه نماي�ش در مي آي�د. 
نمايش ب��زرگ میدان��ي و چندرس��انه اي »فصل ش��یدايي«، 
پرمخاطب ترين نمايش تاريخ ايران، از »هبوط حضرت آدم« تا 
»ظهور امام زمان)عج(« و همچنین سیر »انقالب اسالمي« كه 
پیش از اين در 16 استان كشور اجرا ش��ده بود، اين بار به مدت 

10شب در سمنان به نمايش در مي آيد.

هفتمين نمايشگاه نوشت افزار ايراني آغاز به كار كرد

استقبال از »ايران نوشت« با وجود گراني كاغذ

    محمد صادقي
هفتمين نمايش�گاه نوش�ت افزار ايراني با نام »ايران نوشت« 
ب�ا حض�ور توليدكنن�دگان داخلي آغ�از ب�ه كار ك�رد، اين 
نمايش�گاه تا حدي تحت تاثي�ر افزايش قيمت كاغذ اس�ت. 
نمايشگاه بزرگ ايران نوش��ت كه در محل نمايشگاه كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان افتتاح شد تا 25 مرداد ماه برقرار خواهد بود 
و تولیدكنندگان ايراني آخرين محصوالت خود در عرصه نوشت افزار 
را ارائه مي دهند؛ محصوالتي كه بر اساس طرح ها و مفاهیم ايراني و 
اسالمي تولید شده است. در نمايش��گاه امسال بیش از 100شركت 
كننده با بیش از 5هزار محصول حضور دارند. سعید حسیني، رئیس 
مجموع نوشت افزار ايراني درباره اين دوره از نمايشگاه ايران نوشت، 
مي گويد: امسال بیش از 100 محصول جديد را نخستین بار عرضه 
مي كنند؛ محصوالتي مثل تراش ايراني، ظرف غذای دانش آموزي، 
انواع خط كش، قفل كالسور، انواع گیره ها و نگهدارنده هاي كاغذ كه 

در نمايشگاه از آنها رونمايي مي شود. 

حسیني با اشاره به تاثیر نمايشگاه نوشت افزار ايراني بر گسترش بازار 
محصوالت داخلي، تصريح مي كند: با توجه به اتفاق هاي خوبي كه 
در حوزه نوشت افزار رخ داده است امسال با 10 درصد افزايش سهم 
تولید ملي از بازار نوشت افزار، 40 درصد بازار نوشت افزار در اختیار 

تولیدكنندگان ايراني است. 
گردش مالي بازار نوش��ت افزار در ايران رقمي بالغ بر 6هزارمیلیارد 
تومان است كه تا همین چند سال پیش بخش اعظم آن را محصوالت 
خارجي وارداتي تش��كیل مي داد. يكي از اهداف برگزاري نمايشگاه 
ايران نوشت، كمك به چرخه اقتصادي بازار نوشت افزار داخلي است؛ 
بازاري كه امس��ال به خاطر افزايش ناگهاني قیمت كاغذ، با چالش 
روبه رو شده است. حسیني درباره تاثیر قیمت كاغذ بر بازار نوشت افزار 
و نمايشگاه ايران نوشت، توضیح مي دهد: با توجه به چالش تهیه مواد 
اولیه و افزايش قیمت هفت برابري كاغذ سعي كرديم در نمايشگاه، 
محصوالت را با حداقل سود عرضه كنیم و با توجه به فضاي رقابتي 

اقالم نوشت افزار با 20 درصد تخفیف ارائه مي شود. 
كاالي ايراني نوشت افزار براي توسعه بازار نیازمند حمايت خريداران 
است. فاضل نظري مديرعامل كانون پرورش فكري در مراسم آغاز به 
كار نمايشگاه ايران نوشت به اين مسئله اشاره كرده و مي گويد: »حوزه 
اقتصاد تابع فرهنگ است. وقتي در حوزه اسباب بازي  و نوشت افزار به 
فرهنگ توجه نكنیم شبیخون فرهنگي قوت مي گیرد كه يك قدم 
از تهاجم فرهنگي جلوتر است. تغییر ذائقه سازي در اين حوزه ها بايد 
صورت بگیرد.« هفتمین نمايشگاه ايران نوش��ت از 14 تا 25 مرداد 
همه روزه از 10 صبح تا ساعت 22 در كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان واقع در خیابان حجاب داير خواهد بود.

    خبر

محمد صادقي     ديده بان 

دبير جشنواره فيلم كودك و نوجوان مطرح كرد
 سنت توليد فيلم براي جشنواره كودك را

كنار گذاشتيم
دبير جش�نواره فيلم كودك 
از كنار گذاشتن سنت توليد 
فيلم براي اين رويداد و تمركز 
روي كيفيت ب�ه جاي كميت 
در اي�ن دوره س�خن گفت. 
علیرضا تابش در نشست خبري 
س��ي و دومین جش��نواره فیلم 
كودك و نوجوان از تغییر نگرش 

اين رويداد از »اثر« به »منظومه« خبر داد و عنوان كرد:  طی چند دهه گذشته الگوي 
حاكم بر مديريت سینمايي، تمركز بر تولید آثار بود، مجموعه  مديريت سینمايي مالك 
موفقیت خود را در آمارهاي كمي تولید مي ديد و از سوي ديگر فیلمسازان نیز وظیفه  
خود را تا مرحله  پس تولید مي دانس��تند و كمتر به دنبال ايجاد نگرش منظومه اي يا 
به عبارت ديگر، ايجاد پیوست فرهنگي يا زنجیره  خلق ارزش در صنعت سینما بودند. 
وي با تأكید بر اهمیت كیفیت فیلم هاي راه يافته به جشنواره تصريح كرد: در اين 
جشنواره پس از مدت ها سنت تولید فیلم براي جشنواره كنار گذاشته شد و اهمیت 
تعداد فیلم هاي راه يافته به جشنواره جاي خود را به كیفیت و استانداردهاي ارائه  
فیلم داده است. تأكید مديريت س��ینمايي كشور بر شفاف سازي و اعالم عمومي 
هزينه كرد، گام بزرگي بود كه ما را به اين سمت هدايت كرد. مديران سینمايي، چه 
در بنیاد سینمايي فارابي و چه در دبیرخانه  جشنواره حاال خود را در اتاقي شیشه اي 
حس مي كنند كه هر حركت آنها و هر سرمايه گذاري اي در تولید، از سوي افكار 

عمومي رصد و درباره  آنها پرسش مي شود. 


