
»ماهرخ« در محاصره داعش
مس�تند »ماهرخ« محصول 
مركز بس�يج صدا و سيما با 
اتمام مراح�ل فني، به زودي 
روي آنتن رسانه ملي مي رود. 
اين مستند كه تابستان امسال 
در سوريه ضبط ش��ده است، 
رواي��ت سرگذش��ت عجيب 
يك زن ايراني اس��ت كه دور 
از خانواده در س��وريه زندگي 
مي كرد و بعد از حمله نيروهاي تكفيري به سوريه، به عنوان يك 
اس��ير ايراني قابل مبادله مورد توجه قرار گرفت و چند سال از 
زندگي اش را در حال فرار از دست نيروهاي داعشي سپري كرد. 
مستند ماهرخ به تهيه كنندگي سيدرحيم هاشمي و كارگرداني 
محمدمهدي بهرامي نژاد تازه ترين محصول مركز بسيج صدا و 
سيماست كه با اتمام مراحل فني، قرار است براي نخستين بار 

روز جمعه ساعت 21:30 از شبكه 2 سيما روي آنتن برود. 
.............................................................................................................

انتشار نسخه الكترونيك كتاب هاي 
انتشارات پيام آزادگان در طاقچه

به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي پيام آزادگان، طي 
قرارداد منعقد شده با كتابخوان طاقچه، نسخه الكترونيك 
تع�دادي از كتاب هاي انتش�ارات پي�ام آزادگان روي اين 
كتابخوان قرار گرفته اس�ت و به زودي نسخه الكترونيك 
تمامي كتب اين انتشارات روي طاقچه قرار خواهد گرفت. 
به مناسبت انتشار اين كتاب ها در طاقچه، عالقه مندان مي توانند 

كتب منتشر شده را با 50درصد تخفيف ويژه تهيه نمايند. 
انتشارات پيام آزادگان انتش��ارات تخصصي آزادگان سرافراز 
دفاع مقدس است كه تاكنون بيش از 200 عنوان كتاب در حوزه 

اسارت و آزادگان منتشر كرده است.
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حكمت 388
آگاه باش�يد كه يكی از بالها فقر و 
تنگدستی است و بدتر از آن بيمارى 
جسم است و از آن بدتر بيمارى قلب 
)فس�اد اخالق و انحراف عقيدتی( 
اس�ت و بدانيد كه تق�واى قلب به 

دليل صحت بدن است.

    نويد پارسا 
نشست خبري آغاز توليد مجموعه كميك موشن )داستان 
مصور متحرك( »طلوع ققنوس ها« با محوريت زندگي حاج 
عباس باقري، راوي كتاب »عباس دس�ت ط�ال« و زندگي 
شهيد مدافع حرم، روح اهلل قرباني در پاتوق خبر برگزار شد. 
در اي��ن نشس��ت، رض��ا اميدوارتجريش��ي، نماين��ده مجمع 
توليدكنندگان و فعاالن انقالب اسالمي ضمن بيان توضيحاتي 
درباره اين مجموعه گفت: هدف از توليد اين مجموعه، ترويج 
س��بك زندگي ايراني- اسالمي اس��ت و حمايت مالي از آن را 
شركت حمل و نقل فجر جهاد وابسته به صندوق بازنشستگي 
كشور بر عهده دارد. وي افزود: اين مجموعه در هفت قسمت از 

شبكه هاي 2، 3 و افق سيما پخش خواهد شد. 
دبير جوانان مجمع توليدكنندگان و فعاالن انقالب اس��المي 
تصري��ح ك��رد: در گام اول با خاطرات��ي مواجه هس��تيم كه 
كتاب هايش��ان نوش��ته ش��ده اما در ادامه راه، ممكن است به 
س��وژه هايي بپردازيم كه هنوز كتابشان نوشته نشده و كميك 
موشن هاي توليدي باعث مي شود نويس��ندگان دفاع مقدس 
سراغ اين سوژه ها بروند. در ادامه برنامه، حاج عباس باقري به 
نقل خاطراتي از اولين روز جن��گ و اعزامش به مناطق جنگي 
غرب كشور پرداخت. سلطاني، مديرعامل شركت حمل و نقل 

فجر جهاد نيز در اين نشست سخنراني كرد. 
وي با اشاره به موقعيت شركت حمل و نقل فجر جهاد و نقش اين 
شركت در جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي گفت: ما در جنگي 
تمام عياريم و در سال گذشته شاهد سرمايه گذاري دشمن روي 

اعتصابات رانندگان حمل و نقل عمومي بوديم كه شكر خدا اين 
توطئه هم خنثي شد. ما به دنبال فرهنگ سازي هستيم و براي 
همين، نمونه هاي خوبي مثل حاج عباس باقري را بايد به جامعه 

و خصوصاً افرادي كه در اين صنف هستند، معرفي كنيم. 
سلطاني افزود: مدت زمان توليد اين اثر سه ماه است و اميدواريم 
وظيفه خود را در پيوند اقتصاد و فرهنگ، به خوبي انجام دهيم. 
اميرحس��ين دولت آبادي، كارگردان اين مجموعه نيز در اين 
نشست خبري گفت: بازسازي صحنه هاي جنگ، هزينه زيادي 
مي برد و مجبور بوديم داستان هايمان را در قالب كميك موشن 
ارائه كنيم. مجموعه طلوع ققنوس ها چند فصل است كه فعاًل 
ساخت دو فصل از آن را آغاز كرده ايم و براي اين كار از نيروهاي 

حرفه اي بهره برده ايم. 
وي تصريح كرد: تالش داريم اين محصوالت را به نحوي عرضه 
كنيم كه عالوه بر پخش در رسانه ملي در شبكه هاي اجتماعي 

نيز قابليت انتشار و تاثيرگذاري قابل توجه داشته باشد.

توليد داستان مصور متحرك با محوريت زندگي عباس باقري 
»طلوع ققنوس ها« در 7قسمت از شبكه هاي 2، 3 و افق سيما پخش خواهد شد

     فرزين ماندگار
مينو خاني مؤلف كتاب »از جنگ تا دف�اع مقدس« با بيان 
اينكه جن�گ بخش�ي از زيس�ت اجتماع�ي هنرمندان و 
نويس�ندگاني اس�ت كه من با آنه�ا صحبت ك�ردم، گفت: 
خيلي از آنها رفتن�د بجنگند اما نتوانس�تند و به جاي آن 
سالحي كه مي توانستند با آن كار كنند را در اختيار گرفتند. 
به گزارش مهر، كتاب »از جنگ تا دفاع مقدس، متن و حواشي« 
شامل بخشي از تاريخ شفاهي جنگ ايران در گفت وگو با 20 تن 
از مسئوالن، متخصصان، محققان، نويسندگان، شعرا و فيلمسازان 
جنگ تحميلي در خانه گفتمان شهر برگزار شد. مرتضي سرهنگي، 
نويسنده ادبيات دفاع مقدس در ابتداي اين  نشست، ظهور ادبيات 
جن��گ را از بازتاب هاي اين رخداد در جوام��ع مختلفي همچون 
آلمان، فرانسه، روسيه و ايران عنوان كرد و گفت: همه جنگ   ها در 
يك روز و ساعت معيني شروع و تمام مي شوند، اما دامنه مطالعاتي 
آنها تا قرن   ها كشيده مي شود. سربازان به خانه ها برمي    گردند و از 
خاطرات    شان مي    گويند. بعد از مدتي از پايان جنگ    ها، تحقيقات در 
زمينه هاي مختلف جنگ شروع مي شود. وي افزود: در جنگ    هاي 
دفاعي از آنجا كه مردم عادي هستند كه با عشق از وطن خود دفاع 
مي    كنند، خودبه خود اين جنگ      ها به يك پديده اجتماعي تبديل 
مي شوند، آنچنان كه روحيه مقاومت و دفاع مردم ايران در نقاشي، 
هنرهاي تجسمي و ادبيات بازتاب پيدا كرده و هنرمندان نيز با اين 

روش در جريان دفاع مقدس به مردم پيوستند. 
حبيب    اهلل صادقي از بنيانگذاران و پيشكسوتان نقاشي انقالب 
و هنرمندان دفاع مقدس و مقاومت نيز در ادامه اين نشست، 
با اشاره به حوادث و جنگ هاي مختلفي كه ايراني      ها در طول 
تاريخ با آن مواجه بوده اند، گفت: ايراني      ها هيچ   گاه جنگ    افروز 
نبوده اند و هميشه براي دفاع از ميهن وارد جنگ شده اند. بين 
مدافعان هميشه راوياني بوده  اند كه دل در گرو معرفت مردم 
داشتند و وفادارانه و فداكارانه، مشاهدات خود از جنگ و دفاع 

مقدس را با هنرشان به ثبت رسانده اند. 
وي ضمن تقدير از بانيان دفتر هن��ر و ادبيات مقاومت حوزه 
هنري، مرتضي سرهنگي و هدايت اهلل بهبودي، گفت: موضوع 
هنر دوران انقالب اسالمي، فرايندي است كه در بخش هاي 
تجسمي، گفتاري و نوشتاري در يك پيوند و پيوستگي قرار 
دارد و نمي    توان آنها را از يكديگر جدا كرد و اين حاصل زحمات 

همه دست   اندركاران اين عرصه است. 
بهنام زنگ��ي گرافيس��ت و مدرس دانش��گاه س��خنران ديگر 

اين نشس��ت درباره اهميت كتاب    هاي دفاع مقدس از نگاه يك 
ناشر خصوصي گفت: »وقتي با نمونه هاي موفق جنگ در دنيا 
مواجه مي شويم كه بيش از نيم قرن از اتمام آنها گذشته، اما مردم 
هنوز به قربانيانشان با احترام نگاه مي كنند و حتي نسل هاي بعد 
به آنها تعلق خاطر دارند می بينيم متأس��فانه در كشور ما اين 

ارتباط مردمي گسسته شده است.« 
زنگي، مردمي بودن هن��ر جنگ را با توج��ه و اهميت دادن به 
مطالعات و پژوهش ها در اين زمينه مهم و مرتبط دانست و گفت: 
كتاب دكتر خاني گونه اي از سبك تاريخ شفاهي جنگ است و 
جاي خالي اين گونه كتاب  ها در فرهنگ و ادبيات جنگ ما خالي 
است. اين حق ماست كه روايت    هاي مختلف درباره دفاع مقدس 
را بشنويم و بدانيم بيان و ثبت وقايع جنگ و دفاع مقدس يك 
وظيفه فرهنگي و علمي مهم است تا در اختيار نسل  هاي بعد قرار 
بگيرند. تاريخ ش��فاهي، وقتي صادقانه، درست و بدون قضاوت 
فردي و شخصي باش��د، مي    تواند روايتي قابل اعتماد و استناد 

ميان نسل    هاي حال و آينده شود. 
مينو خاني مولف كتاب نيز در اين  نشست گفت: هنرمند وقتي 
در بستر جنگ قرار مي    گيرد، گويا همه سوژه هاي ممكن براي 
خلق اثر در دسترس اوس��ت اما اين اليه رويي واكنش هنرمند 
به جنگ مي تواند باشد. هنرمندان و نويسندگاني كه من با آنها 
صحبت كرده ام، جنگ بخشي از زيست اجتماعي آنها بود. خيلي 
از آنها رفتند بجنگند اما نتوانس��تند و به جاي آن سالحي كه 
مي توانستند با آن كار كنند را در اختيار گرفتند؛ همان گونه كه 
آقاي حاتمي    كيا با دوربينش و مرتضي سرهنگي و دكتر صادقي 
با قلم    شان در اين جنگ مشاركت كردند. اتفاق چند سو و قابل 
توجه در اين واكنش هاي هنرمندانه، اين اس��ت كه هنرمندان 
حلقه واسطي شدند ميان وقايع جنگ و مردمي كه در شهر  ها و 

دور از فضاي جنگ بودند.

هشدار درباره تعطيلی هزار كتابخانه عمومی
مختارپور: تصميم گيرى غيردقيق درباره بودجه كتابخانه ها به فاجعه اى آسيب زا منجر می شود

    محمد صادقي
دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي از بودجه پايين بخش فرهنگ 
انتقاد كرد و كتابخانه ها را داراي كمترين س�هم از بودجه دانست. 
عليرضا مختار پور در مراسم بزرگداش��ت روز كتاب، كتابخواني 
و كتابدار، گفت: »در حالي كه بودجه س��ال آينده كتابخانه هاي 
عمومي و تم��ام دس��تگاه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياس��ي و 
خدماتي كش��ور در حال بررس��ي در مجلس ش��وراي اسالمي 
است. الزم است بدانيم كه طي سال هاي گذشته بخش فرهنگ، 
كمترين سهم را در بودجه داشته اس��ت و در ميان دستگاه هاي 

فرهنگي نيز كتابخانه هاي عمومي كمترين سهم را داشته اند.« 
مختارپور با اشاره به افزايش حداقلي بودجه كتابخانه هاي عمومي، گفت: 
»بنا برگزارش رسمي منتشر شده، در س��ال 1396 به 139۷، بودجه 
دستگاه هاي فرهنگي به طور متوسط 19درصد و بودجه كتابخانه هاي 
عمومي فقط 6درصد افزايش داشت. اين در حالي است كه هزينه هاي 
كاركنان نهاد ني��ز از محل همين بودجه تأمين مي ش��ود، نه همچون 

دستگاه هاي دولتي كه رديفي جداگانه براي افزايش حقوق دارند.«
دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با مقايسه صرف شدن 12درصد 
درآمد شهرداري براي مبارزه با مواد مخدر در مقابل سهم 0/5درصدي 
كتابخانه هاي عمومي، بيان داشت: »هزاران برابر از هزينه اي كه امروز 
از كتابخانه هاي عمومي و بخش فرهنگ دريغ مي شود، فردا بايد صرف 
رفع آسيب هاي اجتماعي، مبارزه با مواد مخدر، طالق و مفاسد اخالقي 
شود. امروز صريحاً به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مي گويم كه 
كتابخانه عمومي، تنها مركز فرهنگي اس��ت كه در هاي آنها همواره به 

روي تمام مردم، فارغ از مذهب، سن و جنسيت، باز است.«
وي با اشاره به نياز ۷2ميليارد توماني نهاد كتابخانه عمومي كشور 
تنها براي خريد كتاب، گفت: »اگر بخواهيم از ميان نشريات كشور، 
فقط 50نش��ريه خريداري كنيم، نزديك 20ميليارد تومان بودجه 
الزم است. براي ارائه خدمات ديجيتالي، ساالنه حداقل 26ميليارد 
تومان مورد نياز است. براي پرداخت حقوق كتابداران در سطح فعلي، 
حدود 360ميليارد تومان در س��ال مورد نياز است. براي نگهداري 
كتابخانه ها، هزينه اي بيش از 50 ميليارد تومان الزم است. حذف و 
ناديده گرفتن هر يك از اين بخش ها توسط دولت يا مجلس به معناي 
كاهش نوعي از خدمات دهي در كتابخانه عمومي است. مجموع اين 

موارد ما را به عددي حدود ۷00ميليارد تومان مي رساند. « 
مختارپور با انتقاد از بي توجهي به وضعيت كتابخانه هاي عمومي كشور، 
تأكيد كرد: اگر دولت و مجلس، به بودجه كتابخانه هاي عمومي بي توجهي 
كنند، سال آينده هزار كتابخانه عمومي در معرض تعطيلي قرار مي گيرد. 
حاال شما ميزان آسيب را محاس��به كنيد. زلزله و سيل و آوار نتوانست 

چنين آسيبي بزند كه تصميم گيري هاي غيردقيق خواهد زد.«

    تلويزيون

عضو كميسيون فرهنگي:
 معافيت  مالياتي هنرمندان 
رانت و فساد ايجاد می كند

به دنبال معافيت هاي مالياتي رانت، فس�اد و سوءاستفاده 
ايجاد مي شود چراكه برخي افراد براي امتيازگيري، سراغ 
مجوزه�اي كاذب مي روند كه قطعًا جامع�ه هنرمندان هم 
راضي نيس�ت كه اين مش�كالت در كش�ور به وجود  آيد. 
احد آزادي خواه عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين مطلب 
و با اشاره به دس��تور نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر 
معافيت مالياتي هنرمندان در اليحه بودجه 99، گفت: »معافيت هاي 
مالياتي برخالف برنامه ششم توسعه است  و نظم درآمدهاي دولت 
را زير سؤال مي برد.« نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: »به دنبال معافيت هاي مالياتي رانت، فساد و سوءاستفاده ايجاد 
مي شود چراكه برخي افراد براي امتيازگيري، سراغ مجوزهاي كاذب 
مي روند كه قطعاً جامعه هنرمندان هم راضي نيست كه اين مشكالت 
در كشور به وجود  آيد.« وي ادامه داد: »ما اگر به دنبال ارائه خدمات 
به هنرمندان هستيم، قطعاً بيمه هنرمندان مهم تر از معافيت هاي 
مالياتي است.« نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
»يكي از پردرآمدترين صنعت هاي ما، صنعت سينماست و زماني كه 
فيلمي فروش خوبي دارد، فيلمسازان درآمد زيادي به دست مي آورند 
 و توجيهي ندارد كه معاف از ماليات شوند.« عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: »زماني كه هنر تبديل به اقتصاد 

درآمدزا شد، دولت بايد از اين بخش ها ماليات دريافت كند.« 
آزادي خواه بيان كرد: »ماليات يكي از درآمدهاي پايدار دولت است و 
نبايد با معافيت هاي مالياتي اينچنيني دست دولت را خالي كنيم.« 
سيده فاطمه ذوالقدر ديگر عضو كميسيون فرهنگي نيز با اشاره به 
اظهارات اخير رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر مخالفت دولت 
با لغو معافيت مالياتي حوزه فرهنگ، گفت: اين اقدام دولت قطعاً در 
جهت تقويت مؤسسات فرهنگي است چراكه اكثر مؤسسات فرهنگي 

و همچنين هنرمندان از حقوق و درآمد بااليي برخوردار نيستند. 
نماينده م��ردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس 
اف��زود: در كل اين اقدام خوب اس��ت اما نباي��د هنرمنداني كه 
درآمد بسيار بااليي دارند، از پرداخت ماليات معاف شوند. وي با 
اشاره به اينكه تعداد كمي از هنرمندان پردرآمد هستند، ادامه 
داد: درآمد حاصل از بس��ياري از كارهاي فرهنگي كم است و بر 
اين اساس 95درصد از هنرمندان وضعيت مالي خوبي ندارند و 
بايد مورد توجه قرار گيرند. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، 
اسالمشهر و پرديس با تأكيد بر اينكه هنرمنداني كه درآمد بااليي 
دارند بايد ماليات بپردازند، افزود: الزم است تبصره اي به اين قانون 
اضافه شود تا هنرمندان پردرآمد ماليات خود را پرداخت كنند 
و مشمول معافيت هاي مالياتي نش��وند. سخنگوي كميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: بايد مكانيسمي در 
نظر گرفته شود كه هنرمندان پردرآمد مشمول معافيت مالياتي 

نشوند كه اين اقدام قطعاً در راستاي تحقق عدالت است.

   محمدصادق عابديني
در ادامه رون�د قاچاق فيلم هاي س�ينمايي 
اين بار نس�خه قاچاق فيل�م »خانه پدري« 
منتشر شد و سازمان سينمايي انگشت اتهام 
قاچاق را به سمت تهيه كننده فيلم گرفت، 
انتشار نسخه قاچاق فيلم »قصر شيرين« با 
زيرنويس انگليسي نيز شائبه قاچاق اين فيلم 
از سوي جشنواره ها را به وجود آورده است. 
س��يدمحمدمهدي طباطبايي نژاد دبير ستاد 
صيانت و مبارزه با تكثير و عرضه غيرمجاز آثار 
سينمايي و سمعي و بصري سازمان سينمايي، 
در روزي كه نسخه قاچاق فيلم »خانه پدري« 
نيز سر از فضاي مجازي درآورد، در مصاحبه اي 
اعالم كرد كه نس��خه قاچاق شده اين فيلم در 
اختيار تهيه كننده بوده اس��ت. نسخه قاچاق 
فيلم »خانه پ��دري« همزمان ب��ا پايان اكران 
محدود اين فيلم در س��ينماها منتش��ر شد و 
همين موضوع باعث شد تا موضوع قاچاق اين 

فيلم ابعاد ديگري نيز پيدا كند. 
    روش مشابه قاچاق 

امسال را مي توان يك استثناي بزرگ در زمينه 
مبارزه با قاچاق محصوالت فرهنگي دانس��ت. 
در س��ال جاري و تا اينجاي كار كه هنوز بيش 
از يك چهارم س��ال باقي مانده اس��ت، تعداد 
زيادي از فيلم هاي اكران ش��ده در سينماها و 
حتي فيلم هاي توقيفي، به ص��ورت غيرمجاز 
س��ر از فضاي مجازي در آورده اند و لينك هاي 
دانلود آنها روي خروجي س��ايت ها قرار گرفته 
اس��ت. كانال ه��اي تلگرامي ه��م لينك هاي 
مس��تقيم دانلود را در اختيار اعضاي خود قرار 
مي دهند و در اين بين مسئله حفاظت و صيانت 
از آثار فرهنگي و رعايت حقوق مالي و معنوي 
هنرمندان به چالشي بزرگ براي وزارت ارشاد 

تبديل شده است. 
پس از مدت ها كه از فعاليت ستاد صيانت خبري 
نبود، در 1۷مهرماه، حس��ين انتظامي رئيس 
سازمان س��ينمايي در حكمي طباطبايي نژاد 
معاون ارزشيابي و نظارت س��ازمان را با حفظ 
سمت به دبيري ستاد صيانت و مبارزه با تكثير 
و عرضه غيرمجاز آثار س��ينمايي و س��معي و 
بصري منصوب كرد. انتظام��ي دليل اين كار را 
انتقال و تمركز فعاليت مبارزه با تكثير و عرضه 
غيرمجاز محص��والت س��ينمايي در معاونت 

ارزش��يابي و نظارت عنوان ك��رد. وي در حكم 
انتصاب رئيس س��تاد صيان��ت، »هماهنگي با 
نهادهاي ذي ربط و تش��كيل س��تاد مذكور با 
 مشاركت صنوف سينمايي براي انجام فعاليت 
فرهنگي-ترويجي و مبارزه با شبكه هاي غيرمجاز 
و هدايت دبيرخانه اس��تاني س��تاد مذكور« را 
از جمل��ه وظايف طباطبايي ن��ژاد عنوان كرده 
است. حال پس از نزديك دو ماه از اين انتصاب 
و در روزي كه فيلم »خانه پدري« نيز به جمع 
فيلم هاي قاچاق شده پيوست، طباطبايي نژاد در 
مصاحبه با »مهر« به ابعاد قاچاق فيلم پرداخته 
و درباره انتشار نسخه باكيفيت و مميزي نشده 
فيلم س��ينمايي »خانه پدري« به كارگرداني 
كيانوش عي��اري در فضاي مج��ازي مي گويد: 
»درباره اين موضوع بايد كس��اني ك��ه فيلم را 
در اختيار داشته اند پاس��خ بدهند. ما پيگيري 
حقوقي و قضايي مي كنيم و در ستاد صيانت هم 
در پي اين هستيم كه بدانيم فيلم از كدام منشأ 

قاچاق شده است. 
ما چندي پيش متوجه اين ماجرا شديم، با پليس 
فتا ارتب��اط گرفتيم و بخش��ي از پيگيري هاي 
قضايي را هم تاكنون انجام داده ايم.« وي درباره 
اينكه منشأ قاچاق فيلم كجا مي توانسته باشد، 
عنوان مي كند: »اين نس��خه تنه��ا در اختيار 
تهيه كننده و نهاد فن��ي آن يعني البراتوار بوده 
است. ارش��اد اساس��اً اين نس��خه را در اختيار 
نداشته و بنابراين فيلم يا از مجراي تهيه كننده 
يا البراتوار قاچاق ش��ده است. همانطور هم كه 
ديده ايد نسخه منتشر شده، نسخه كامل و بدون 
هيچ نشاني از سوي وزارت ارشاد است، بنابراين 
نه شما مي توانس��تيد آن را منتشر كنيد نه ما! 
چراكه اين نسخه تنها در اختيار تهيه كننده و 
البراتوار بوده است. اين مدير سازمان سينمايي 
ادامه مي دهد: من علوم غيبيه ندارم كه مستقيم 

بگويم چه كس��ي اين كار را انجام داده اس��ت، 
نمي خواهم كسي را متهم كنم اما مسير ديگري 
براي انتش��ار اين نس��خه وجود نداشته است. 
اين را هم بايد عنوان كنم كه فيلم س��ينمايي 
»رحم��ان 1400« هم دقيقاً ب��ه همين روش 

قاچاق شده بود.«
    فعاًل نمي توانم اظهارنظر دقيقي بكنم

كيانوش عياري كارگردان فيلم »خانه پدري« 
درباره لو رفتن فيلم��ش مي گويد: »خودم هم 
ديروز عصر خبر لو رفتن فيلم و توزيع غيرقانوني 
آن را ديدم ولي پيگيري نكردم و فعاًل نمي توانم 
اظهارنظر دقيقي درباره اينكه چطور اين اتفاق 
افتاده داشته باشم.« فيلم خانه پدري، پس از 
رفع توقيف چند ساله، در س��ينماهاي تهران 
اكران محدود گرفت و بعد از چند روز اكران با 
حكم دادستاني دوباره توقيف شد. با پيگيري 
س��ازمان س��ينمايي و جلب نظر قوه قضائيه، 
اكران مجدد اين فيلم در تهران از س��ر گرفته 
شد تا چهارشنبه 13 آذر كه از روي پرده كنار 
رفت اما اينكه انتشار نسخه قاچاق آن با پايان 
اكران همزمان شده است، مسئله اي است كه 
دس��ت كم براي هيچ كدام از فيلم هاي قاچاق 
شده امسال رخ نداده است. خانه پدري در بازه 
زماني ای قاچاق شده كه عماًل از حيث تجاري 

براي مالكان خود منفعت نداشته است. 
    »قصر شيرين« هم قاچاق شد

از ابتداي س��ال كه فيلم »رحم��ان 1400« 
قاچاق شد و نسخه هاي نمايش خانگي آن در 
بس��اط هاي فروش فيلم در حاشيه خيابان ها 
پيدا شد، تا امروز كه »قصر شيرين« و »خانه 
پدري« قاچاق ش��ده اند، هنوز هي��چ ردپاي 
درستي از منش��أ اصلي فيلم هاي قاچاق شده 
در دست نيست. بعضي افراد مانند سيدجمال 
س��اداتيان، تهيه كننده فيلم »متري شيش و 
نيم« معتقدند سازمان سينمايي باعث قاچاق 
فيلم ش��ده و برخي هم مانند طباطبايي نژاد، 
طرف مقابل يعني تهيه كننده ها را متهم اصلي 
قاچ��اق مي دانند. ب��ا اين وجود كس��ي متهم 
اصلي را پيدا نك��رده و در اين بين از فيلم هاي 
حاشيه داري چون »رحمان 1400« و »متري 
ش��يش و نيم« گرفته تا فيلم بي حاش��يه اي 
مثل»قصر ش��يرين« در ليست قاچاق شده ها 

قرار گرفته اند.
»خبرآنالين« درباره قاچاق »قصر ش��يرين« 
مي نويسد: »نكته جالب اين است كه اين فيلم 
با زيرنويس انگليسي سر از سايت هاي دانلود 
فيلم درآورده است. اين اتفاق مي تواند سرنخ 
لو رفتن اين نسخه از فيلم را به جشنواره هاي 
خارجي برس��اند كه اين فيلم در س��ايت آنها 
آپلود شده اس��ت.« اين اتفاق شبيه داستان 
قاچاق »رستاخيز« اس��ت كه نسخه اي كه به 
زبان عربي دوبله ش��ده بود و براي انتشار در 
خارج از كشور بود، سر از س��ايت هاي دانلود 
درآورد. س��تاد صيانت، با يكي از سخت ترين 
برهه هاي فعاليت خود روبه رو است و ناتواني 
اين س��تاد در جمع كردن حاش��يه اي به نام 
»قاچاق فيل��م« مي تواند ضربه س��نگيني به 

اقتصاد سينما بزند.

انگشت اتهام ستاد صيانت به سمت تهيه كنندگان فيلم هاي قاچاق شده  

صاحب »خانه پدري« آن را قاچاق كرد!
 دبير ستاد صيانت و مبارزه با قاچاق آثار سينمايي مي گويد: ما پيگيري حقوقي و قضايي مي كنيم

و در پي اين هستيم تا بدانيم فيلم ها از كدام منشأ قاچاق مي شوند

 مسابقه تلفني تلويزيوني
»برخط شو« براي نوجوانان و جوانان

مسابقه تلفني تلويزيوني 
»برخط شو« كاري از گروه 
تهران و شهروندي است 
كه شركت كنندگانشان 
تا حداكثر 2۵س�ال سن 
دارند و ب�ه معرفي كتاب 
و مكان هاي گردش�گري 
مي پردازن�د.  ته�ران 
مسابقه تلويزيون »برخط 
براي نوجوانان و جوانان 

تدارك ديده شده است و به معرفي كتاب و مكان هاي گردشگري تهران 
مي پردازد. تهيه كننده مس��ابقه »برخط شو« با اش��اره به تغييرات اين 
مسابقه گفت: شركت كننده هاي تلفني مسابقه ما نوجوانان و جوانانند، 
يعني گروه سني 15 تا 25سال كه بيشتر سؤاالت ما براي اين رده سني 

طراحي شده است. 
 محسن سال افزون با اش��اره به اينكه يكي از ويژگي هاي اين مسابقه بي شمار 
شركت كننده آن است، اضافه كرد: بينندگان مي توانند همزمان با شركت كننده 
تلفني، از طريق اپليكيشن برنامه )با استفاده از تلفن همراه( به سؤاالت پاسخ 
بدهند و امتياز و شانس شركت به صورت تلفني در برنامه را كسب كنند. در اين 

بخش محدوده سني براي شركت كنندگان وجود ندارد.

مصطفي محمدي     ديده بان

نويسنده كتاب »از جنگ تا دفاع مقدس« در رونمايي از اين اثر مطرح كرد

هنرمندان حلقه واسط وقايع جنگ و مردم شدند 
 خاني: هنرمند وقتي در بستر جنگ قرار مي    گيرد

گويا همه سوژه هاي ممكن براي خلق اثر در دسترس اوست

خان��ه پ��دري در ب��ازه زمان��ي ای 
قاچاق شد كه عماًل از حيث تجاري 
براي مالكان خود منفعت نداش��ت؛ 
مس��ئله اي كه ب��راي هيچ ك��دام از 
فيلم ه��اي قاچ��اق ش��ده رخ نداده 

هادی  عسگری     دريچه


