
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5811 |  یک ش��نبه 17 آذر 1398 | 11 ربیع الثان��ی 1441 |  اذان ظه��ر: 11:56 | 
غروب آفتاب: 16:51 | اذان مغرب:11: 17 | نیمه شب شرعی:23:12 |      اذان صبح فردا: 05:32 | طلوع آفتاب فردا: 07:02 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حکمت 390
مؤمن را سه ساعت است: ساعتی که 
در آن با پروردگار خود راز می  گويد 
و ساعتی که در پی تحصيل معاش 
خوي�ش اس�ت و س�اعتی ک�ه به 
خوش�ی ها و لذات حالل و نيکوى 

خود می  پردازد.

تقدیر از  حس��ین پارسایی به 

جواد محرمي
  یادداشت

عنوان فردي كه این سال ها به 
نماد اصلي تئاترهاي به اصطالح 
الكچري تبدیل شده هم از آن اتفاقات عجیبي است كه در 
جریان جشنواره موسوم به »بچه هاي مسجد« رقم خورد و 
البد قرار است از این طریق به نوجوانان براي فعالیت هنري 

الگو ارائه دهد. 
كارگردان نمایش ه��اي موزیكال و بي خاصیت دس��ت كم 
یك دهه است كه نه تنها نسبتي با تئاتر موسوم به ارزشي یا 
مذهبي ندارد بلكه ترویج كننده جدي نوعي نازل و ضعیف از 
تئاتر است كه صرفاً براي طبقه اي خاص و بدون هدف گذاري 
مثبت فرهنگي روي صحنه مي رود و منفعت مالي تنها انگیزه 
تولید در آن اس��ت. در مدیریت فرهنگي به نظر مي رس��د 
موقع شناسي محلي از اعراب ندارد. اگر قرار بر قدرداني باشد 

بهترین زمان قاعدتاً باید دوراني باش��د كه هنرمند نسبت 
معیني با موضوع تقدی��ر دارد و آثار او دس��ت كم به لحاظ 
محتوایي نس��بتي معني دار با ارزش ه��اي فرهنگي جامعه 
برقرار مي كند وگرنه تقدیري كه صرفاً به بهانه گذش��ته اي 
كه با حال فرسنگ ها تفاوت دارد انجام مي شود، نقض غرض 
اس��ت و پیامي كاماًل غلط به جامعه جوان و نوجوان جویاي 
هنر ارائه مي دهد. اگر قرار بر این ش��د كه یك نهاد یا ارگان 
دولتي یا حكومتي بستر فعالیت افرادي را فراهم كند و آنان 
به دلیل تسلط نداشتن بر مؤلفه هاي هنري و تكنیكي الزم 
در جذب مخاطب موفق عمل نكنند و به همین دلیل صرفاً به 
انگیزه كسب درآمد خود را به وادي تولید آثار نازل و سطحي 
بیندازند و در عین حال تأیید و تقدیر هم شوند در واقع شاهد 
ترویج نوعي فرهنگ خواهیم بود كه در آن صرفاً اس��امي و 

نام ها مهمند و عملكرد افراد اصل و مبنا قرار نمي گیرد. 

     محمدصادق عابديني
پروژه تحريم صداوسيما که از پست اينستاگرامي 
ي�ک بازيگر س�ينما ش�روع ش�د، خيل�ي زود با 
بي محلي بازيگران س�ينما و تلويزي�ون به پايان 
رس�يد و عماًل جز دو سه نفر کس�ي با اين حرکت 
همراهي نک�رد و حتي با نوع پيوس�تن احس�ان 
کرمي به تحريم کنندگان صداوس�يما، با تمسخر 
و مضحک�ه کاربران فض�اي مجازي مواجه ش�د. 
شیال خداداد، بازیگر سابق سریال هاي تلویزیوني در 
واكنش به یك برنامه صبحگاهي تلویزیون، پستي را در 
صفحه اجتماعي اش منتشر كرد و با اعتراض نسبت به 
ادبیات مجري آن برنامه نسبت به هنرمندان از تحریم 

صداوسیما به خاطر این نوع از برخورد خبر داد. 
      تلويزيون خوب، تلويزيون بد!

سال 1381 شبكه3 سیما سریالي به كارگرداني قاسم 
جعفري را پخش كرد. جعفري كه با س��اخت سریال 
»خط قرمز« به یك فیلمس��از محب��وب بین جوانان 
تبدیل شده بود، در سریال جدیدش با نام »مسافري 
از هند« نیز بار دیگر سراغ موضوعي عاشقانه رفت كه 
براي مخاطبان سریال جذابیت داشت. »مسافري از 
هند« باعث معرفي بازیگري گمنام به نام شیال خداداد 
شد؛ بازیگري كه تا مدت ها بینندگان تلویزیون وي را 
با نقشي كه در سریال »مسافري از هند« بازي كرده 
بود به نام »س��یتا« مي ش��ناختند. خداداد با كمك 
صداوسیما مراحل پیشرفت را طي كرد و بعد از متأهل 
شدن، به همراه همس��رش بار ها مهمان برنامه هاي 
تلویزیوني شد. این مهمان شدن ها به خصوص براي 
فرزین سركارات، همسر خداداد كه جراح عمل هاي 
زیبایي است، محل خوبي براي تبلیغ فعالیت شغلي 
هم بود. به رغم اینكه این بازیگر اعالم كرده صداوسیما 
را تحریم كرده، فهرست عوامل فیلم ها و سریال هاي 
تلویزیون نشان مي دهد كه مدت هاست صداوسیما قید 

حضور بازیگراني مثل او را در مجموعه هاي تلویزیوني 
زده است و به جاي آن سراغ معرفي چهره هاي جوان 
و به كار گیري بازیگران تئاتري رفته كه دستمزدهایي 
به مراتب كمت��ر از بازیگراني چون خ��داداد دریافت 
مي كنند. این موضوع شامل حال نیوشا ضیغمي نیز 
مي ش��ود؛ بازیگري كه اصاًل حضور چش��مگیري در 
تلویزیون نداشته اس��ت. ضیغمي فقط در دو سریال 
نقش هاي كوتاهي را ایفا كرده اس��ت كه آخرین آن 
مربوط به سال 1390 اس��ت. وي هم مانند خداداد و 
همسرش جزو مهمانان برنامه هاي سیما بوده است و 
مشخص نیست چرا این بازیگران در زماني كه به عنوان 
مهمان در تلویزیون آمد و شد داشتند و از مزیت دیده 

شدن بهره مي بردند به فكر تحریم نمي افتادند؟
      تحريم به روش احسان کرمي

سال پیش در بحبوحه جش��نواره فیلم فجر، احسان 
كرمي مجري و بازیگ��ر تلویزیون اع��الم كرد كه در 

صداوس��یما ممنوع التصویر ش��ده اس��ت. كرمي در 
مصاحب��ه اي گفت ك��ه تا به ح��ال چهار ی��ا پنج بار 
ممنوع التصویر شده اس��ت و این بار هم دالیلي براي 
ممنوع التصویري اش وجود دارد. این بازیگر، شهریور 
امسال هم مصاحبه اي انجام داد و گفت كه نمي داند 
هنوز ممنوع التصویر اس��ت یا نه! اما در شرایطي كه 
تلویزی��ون همكاري خ��ود را با وي قطع ك��رده بود، 
این مج��ري و بازیگ��ر در توئیتي نوش��ت: »رویكرد 
فعلي س��ازمان صدا و سیما نس��بت به فرهنگ، هنر 
و هنرمندان كه تقریب��اً هیچ انطباقي ب��ا آموزه هاي 
فرهنگي و اخالقي ملي و مذهبي ایراني ندارد، سبب 
شد تا تغییر این وضع انصراف خود را از همكاري با آن 
سازمان اعالم كنم.« اما در ادامه همین توئیت، كرمي 
تأكید كرد: »ضبط احتمالي سري جدیدي از »كاله 
قرمزي« از این تصمیم مستثني خواهد بود.« همین 
تناقض باعث شد تا شیوه تحریم صداوسیما از سوي 

وي با واكنش ها و انتقادهایي روبه رو ش��ود و كاربران 
فضاي مجازي این كار را دستمایه خنده قرار دهند. 

    اداي اپوزيسيون درآوردن
اگرچه حركت تحریم صداوس��یما از هم��ان ابتدا با 
شكس��ت روبه رو ش��د و از جامعه هنرمندان همكار 
با صداوس��یما كس��ي با آن همكاري نكرد اما همین 
ژس��ت هاي تحریم، ب��ا واكن��ش اف��رادي از جامعه 
هنرمن��دان روب��ه رو ش��د. محمدحس��ین لطیفي 
كارگردان، در مصاحبه با »تس��نیم« با اش��اره به نام 
احسان كرمي گفت: »كسي كه دلسوز كشورش باشد 
این طوري نمي آید بگوید. فوقش در خلوت مي گوید 
سعي مي كنم فعاًل براي تلویزیون كار نكنم تا رفتارش 
را درس��ت كند اما وقتي در اینس��تاگرام بوق و كرنا 
مي كنیم این اداي اپوزیسیون درآوردن است. به این 
نكات و رفتارها اعتراض دارم مخصوصاً به بازیگران! 
در كنار دوستاني كه اعتراض كردند نام احسان كرمي 
را هم دیدم كه به ط��ور كل از تلویزی��ون آغاز كرده 
و معتقدم اگر نق��دي هم وجود دارد باید دلس��وزانه 
در راس��تاي اص��الح آن برآید. »م��ا كار نمي كنیم« 
را نمي فهمم. اگر دلس��وزید باید بمانید.« از س��وي 
دیگر س��عید نعمت اهلل، فیلمنامه نویس سریال هاي 
تلویزیوني نیز در صفحه اجتماعي اش، نوشت: »عرضم 
در راستاي تحریم تلویزیون از سوي سه بازیگر و یك 
مجري پیشین اس��ت كه ش��ما روغن ریخته را نذر 
مسجد نكنید چراكه تلویزیون هم مدت هاست سمت 
شما نیامده است. پس این تاس ریختن متقلبانه را رها 
كنید. این بازي بي مهارت از ش��ما، معترض و پیشرو 

نمي سازد.«
تحریم صداوسیما در شرایطي كه مدت هاست رسانه 
ملي در پروژه هایش سراغ برخي از چهره هاي هنرمند 
را نگرفت��ه، نمي تواند چیزي بیش��تر از ژس��ت هاي 
رسانه اي باشد و كاركردي غیر از این نخواهد داشت. 

کسي با بازيگراني که صداوسيما را تحريم کردند همراهي نکرد 

پروژه تحريم تلويزيون شروع نشده تمام شد!
 تحريم صداوسيما در شرايطي که مدت هاست رسانه ملي در پروژه هايش سراغ برخي از چهره ها را نگرفته

نمي تواند چيزي بيشتر از ژست هاي رسانه اي باشد و کارکردي غير از اين نخواهد داشت

اسم اين را هم جذب بگذاريم؟!

 نوبت اول

 آگهى مزایده شماره 98-101
نام مزایده گزار:  شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان 

موضوع مزایده: فروش اقالم قطعات خودرویی و اموال و اثاثیه متفرقه به شرح ذیل:
توضیحاتنام کاالردیف
مدل S به تعداد 50 دستگاهموتور دیزلی 1
مدل  به تعداد 48 دستگاهگیربکس2
251 دستگاه شاسی کامیونت3
طرح کامیونت هاي آذرخش با موتور بنزموتور دیزلی 4
1100 دستگاهمجموعه سیستم حفاظتی مرکزي (دزدگیر عمومی)5
1235 دستگاهمجموعه پمپ شیشه باالبر و ملحقات طرف راننده و شاگرد6
-انواع قطعات سیستم تعلیق و فنربندي کامیونت7
-انواع قطعات سیستم خنک کاري کامیونت8
-انواع قطعات برقی کامیونت9
-انواع قطعات ورقی کامیونت10
-انواع قطعات سیستم سوخت رسانی کامیونت11
-یخچال و فریزر خانگی12

لیست کامل اقالم مزایده در نشانی اینترنتی شرکت قابل مشاهده می باشد.
شرکت کنندگان در انتخاب هر یک از اقالم به طور مستقل و نیز تعیین تعداد خرید تا سقف تعداد مورد مزایده مخیر می باشند.

زمان بازدید و دریافت اسناد شرکت در مزایده: از مورخ 1398/9/23 لغایت 1398/9/28 از ساعت 00: 9 لغایت 00: 14 به جز 
روزهاي تعطیل 

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و اسناد شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخه 1398/10/1
 سپرده شرکت در مزایده: مبلغ یک صد میلیون ریال می باشد که الزم است تـحت عنوان سپـرده شرکت در مـزایده شرکت 
101-98  به حساب جاري سیبا به شماره 0105232415002 نزد بانک ملی بنام شـرکت خودروسازان دیـزلی آذربایجان واریز 

و فیش واریزي به همراه اسناد به دبیرخانه مزایده تحویل گردد. (پیشنهادات در پاکات سربسته با امضاي پیشنهاد دهنده)
محل بازدید، دریافت و تحویل پیشنهادات و اسناد شرکت در مزایده: تبریز، بلوار ملت، مجتمع کارخانجات تراکتورسازي ایران، مقابل 
میدان میوه و تربار، دروازه شماره 3 (واقع در زیر پل روگذر)، ساختمان 8 ضلعی، شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان، دبیرخانه مزایده، 

www.advmco.ir,www.itmco.ir. :کدپستی: 15872-51978، شماره تماس: 34250426-041، نشانی اینترنتی
تاریخ بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات هفته اول دي ماه 1398می باشد و اعالم نتیجه در مهلت هفت روزه بعد از بازگشایی پاکات 

خواهد بود.
شرایط پرداخت موضوع مزایده: واریز مجموعه قیمت کل اقالم برنده شده، به حساب جاري 0105232415002 نزد بانک ملی 
بنام شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان حداکثر طی 3 روز کاري در صورت عدم واریز وجه تا انقضاي موعد مقرر، شرکت 
خودروسازان دیزلی آذربایجان اختیار خواهد داشت ضمن ضبط وجه سپرده واریزي به ارزش قطعات برنده شده، نسبت به واگذاري 

قطعات به سایر اشخاص به نحو مقتضی براساس صالحدید خود اقدام نماید.
توجه: شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان در رد یا قبول تمام یا بخشی از پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد، مختار 

می باشد و درج این آگهی هیچ گونه تعهدي براي شرکت مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان «سهامی خاص» وابسته به شرکت تراکتورسازي ایران

  
  

  شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان 
:به شرح ذیل و اموال و اثاثیه متفرقه  فروش اقالم قطعات خودرویی

  

  دستگاه 50تعداد  به مدل موتور دیزلی
  دستگاه 48به تعداد مدل   گیربکس

  دستگاه 251  شاسی کامیونت
  با موتور بنز آذرخش هايکامیونت طرحموتور دیزلی 

  دستگاه 1100  )دزدگیر عمومی( مجموعه سیستم حفاظتی مرکزي
  دستگاه 1235  رد و ملحقات طرف راننده و شاگ مجموعه پمپ شیشه باالبر

  -  انواع قطعات سیستم تعلیق و فنربندي کامیونت
  -  انواع قطعات سیستم خنک کاري کامیونت

  -  انواع قطعات برقی کامیونت
  -  انواع قطعات ورقی کامیونت 

  -  انواع قطعات سیستم سوخت رسانی کامیونت 
  -  یخچال و فریزر خانگی 

.زایده در نشانی اینترنتی شرکت قابل مشاهده می باشدلیست کامل اقالم م -
.باشندمخیر میتا سقف تعداد مورد مزایده  تعیین تعداد خریدهر یک از اقالم بطور مستقل و نیز در انتخاب ندگان شرکت کن -
  

به جز روزهاي تعطیل 14 لغایت 9از ساعت  28/09/1398 لغایت 23/09/98از مورخ 

01/10/1398تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخه 

به حساب  98- 101باشد که الزم است تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده شماره مبلغ یکصد میلیون ریال می
به  اسناد همراهریز و فیش واریزي به نزد بانک ملی بنام شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان وا 0105232415002جاري سیبا به شماره 
)پیشنهادات در پاکات سربسته با امضاي پیشنهاد دهنده (  .گردد تحویل دبیرخانه مزایده 

تبریز، بلوار ملت، مجتمع کارخانجات تراکتورسازي ایران، مقابل 
دبیرخانه مزایدهضلعی، شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان،  8، ساختمان )واقع در زیر پل روگذر( 3میدان میوه و تره بار، دروازه شماره 
  :، نشانی اینترنتی041-34250426: ، شماره تماس 51978-15872:کدپستی

                                                                                               
خواهد  ایی پاکاتبعد از بازگش روزه هفت و اعالم نتیجه در مهلت باشدمی 98هفته اول دي ماه بازگشایی پاکات 

.بود

نزد بانک ملی بنام  0105232415002به حساب جاري شماره  ،مجموع قیمت کل اقالم برنده شدهواریز 
شرکت خودروسازان دیزلی  ،در صورت عدم واریز وجه تا انقضاي موعد مقرر. روز کاري 3طیحداکثر  شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان

 به ربایجان اختیار خواهد داشت ضمن ضبط وجه سپرده واریزي به ارزش قطعات برنده شده، نسبت به واگذاري قطعات به سایر اشخاصآذ
  .نحو مقتضی بر اساس صالحدید خود اقدام نماید

و  مختار می باشدر دلیل باشد، بدون آنکه نیاز به ذکشرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان در رد یا قبول تمام یا بخشی از پیشنهادات  
  .نمایددرج این آگهی هیچ گونه تعهدي براي شرکت مزایده گذار ایجاد نمی

من خودم را زاده تلويزيون مي دانم 
و از تلويزيون کم�ک گرفته و باال 
آمده ام، البته اخيراً که مي  خواستم 
وارد سازمان ش�وم، مرا راه ندادند 
و گفتند بازنشس�ته ها را ديگر به 
سازمان راه نمي دهند و مخالفتي هم 
ندارم چراکه معتقدم بايد فضا براي 
تجربه اندوزي جوان تر ها مهيا شود. 
ابوالفضل جلیلي كارگردان صاحبنام 

و پیشكسوت سینماي كشورمان با بیان این مطلب به 
»جوان« گفت: ابداً با جوان گرای��ي مخالفتي ندارم و 
اتفاقاً فكر مي كنم با بازنشستگي اجباري چسبید گان 
به كرسي هاي ریاست، هم صندلي ها نفس مي كشند 
و هم فضای��ي فراهم مي ش��ود ب��راي تجربه اندوزي 
جوان ترها ولي در حیطه تولید بد نیست از تجربیات 

كاركشته ها هم استفاده شود. 
جلیلي با اشاره به كیفیت پایین اغلب فیلمنامه هایي 
كه براي مش��اوره به او ارجاع مي ش��ود، تأكید كرد: 
روزي یك تهیه كننده فرانس��وي به من گفت مشكل 
جوان هاي فیلمس��از ایراني این اس��ت ك��ه تا فكري 
به ذهنش��ان مي آید بالفاصل��ه آن را فیلم مي كنند، 
یعني روي آن زمان كاف��ي نمي گذارند و روي آن كار 
نمي كنند تا تبدیل به احس��ن ش��ود. هر چند من به 
آن تهیه كننده فرانس��وي گفتم تا بروند و زمان بر آن 
بگذارند و روي آن فكر كنند، قوانین عوض مي شود و 
آن فیلمنامه دیگر فیلمنامه نیست و باید بیندازند دور 
ولي واقعیت این است كه عجله بي مورد جوان ترها در 

رسیدن به مقصود، پاشنه آشیل آنهاست. 
كارگردان »دان« و »رقص خ��اك« ادامه داد: اغلب 
جوانان فكر مي كنند استعدادهایش��ان به كار گرفته 

نشده و مثاًل اگر فیلم بسازند یا بازیگر 
شوند، مي تركانند در صورتي كه هیچ 
كار هنري بدون داشتن اندیشه قوي 
جواب نمي دهد. مسئله جوانان نباید 
مشهور شدن باش��د بلكه باید مسیر 
م��ورد عالقه خویش را پی��دا كرده و 
بكوشند در همان مسیر به موفقیت 

برسند. 
جلیلي با مخاطب قرار دادن مدیران 
فرهنگي گف��ت: هن��ر مدیران بای��د این باش��د كه 
استعدادهاي واقعي را پروبال دهند نه اینكه فرزندشان 
را تحمیل كنند به هیئت مدیره. اگر به جوانان فضاي 
كار ندهیم بذر كینه را در دل آنها كاشته ایم و این بذر 

هم هرچه به بار آورد، به نفع فرهنگ نخواهد بود.
این فیلمس��از خ��ودش را زاده تلویزی��ون مي داند و 
مي گوید: من ب��راي پیش��رفت از تلویزی��ون كمك 
گرفته و باال آمده ام و معتقدم باید فضا و بس��تر الزم 
براي جوان ترها نیز مهیا ش��ود. شخصاً همه مدیاها از 
تلویزیون تا سینما و رادیو و فضاي مجازي را مكمل هم 
مي بینم و خیلي دوست دارم رشد تلویزیون خودمان 
را ببینم.  جلیلي ادامه داد: من به عنوان فیلمساز هر 
جاي دنیا مي روم با احترام با من برخورد مي شود و آنها 
با احترام مرا به تلویزیون خودش��ان دعوت مي كنند، 
مثاًل همین تلویزیون فرانسه رئیس كانال »آرته« هر 
وقت من بخواهم به من وقت مالقات مي دهد و همیشه 
بدرقه ام مي كن��د اما چند روز پیش ك��ه به تلویزیون 
خودمان رفتم، دیدم كارتم عمل نمي كند، وقتي جویا 
شدم به من گفتند دستور داده اند كه شما بازنشسته ها 
را راه ندهند، خدا كند دست كم جوان هاي بااستعداد 

را راه بدهند تا تلویزیون پیشرفت كند. 

س�ريال جديد »مس�يح« در ابتداي سال ميالدي 
جديد از سوي شبکه »نتفليکس« پخش خواهد شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر مي رسد 
محصوالت س��ینمایي و س��ریالي ك��ه از هالیوود و 
امریكا منتش��ر مي ش��وند، از اش��اعه اسالم هراسي 
و دین ستیزي دس��ت بردار نیس��تند. بعد از سال ها 
كه بس��یاري از محصوالت امریكایي اسالم را مورد 
هدف قرار دادند، حال س��ریالي به نام »مسیح« كه 
محتوایي ضدمس��یح دارد، قرار اس��ت ابتداي سال 
جدید میالدي از س��وي ش��بكه نتفلیكس منتشر 
شود.  این سریال توسط مایكل پتروني ساخته شده 
كه پیش از این سریال »ارباب هاي داستان تخیلي« 
را ساخت. او حاال تخیالت جدیدش را در این سریال 
آورده اس��ت. داس��تان این فیلم درباره مردي است 

كه ادعا مي كند، از س��وي خدا آمده و باید پیامي را 
به همگان برس��اند. قصه این س��ریال از سوي چند 
شخصیت مختلف از جمله مأمور سازمان جاسوسي 
امریكا، یك پناهنده فلس��طیني، یك كشیش اهل 
امریكاي التین و دخترش تعریف مي ش��ود.  مشیل 
موناهن بازیگر نقش اصلي این سریال است كه یك 
مأمور از طرف سازمان سیاي امریكاست. او مأموریت 
دارد حقیقت حرف هاي این مدعي پیامبري را بررسي 
كند. اما بازیگر اصلي این فیلم كه در خاورمیانه ظاهر 
مي شود، خودش را فرس��تاده خدا با نام »المسیح« 
معرفي مي كند و مردم را به ش��ك مي اندازد كه آیا 
ادعایش حقیقت دارد یا تنها یك ش��یاد اس��ت و به 
دنبال خراب كردن وضعیت فعلي جهان و به وجود 

آوردن جنگ هاي بیشتر است. 

معماي توليد محصوالت ضررده؟!
اگر آمار تولید فیلم در س��ینماي ایران را به طور س��االنه مورد 
كنكاش قرار دهیم درمي یابیم كه الاقل نیمي از تولیدات اساساً 
به هیچ نوع اكران)چه اكران سراسري و چه اكران هنروتجربه( 
نمي رسند و حتي به شبكه خانگي هم عرضه نمي شوند ولي باز 

صاحبان این آثار فیلم مي سازند. 
این نوع تولید كه قاعدتاً به بازگش��ت سرمایه منجر نمي شود به 
طور عادي نباید ادامه یابد ولي مي توانیم چندین تهیه كننده را 
برشماریم كه فیلم هایشان یا اكران نشده یا شكست هاي سختي 
در اكران خورده است ولي باز دست از تولید برنمي دارند و فیلم 

مي سازند. 
تولیدكنن��دگان س��فارتي بوده اند كه ب��ا دریاف��ت حمایت از 
سفارت هاي آن طرف و تولید آثار سیاه نمایانه براي جشنواره هاي 
آن طرف، شرایط امتداد حیات را مي یافتند ولي صحبت بر سر 
تهیه كنندگاني است كه حتي فرصت اكران در جشنواره هاي آن 

طرفي را هم نمي یابند و باز فیلم مي سازند. 
رمز و راز تولید محصوالت ضررده چیس��ت؟ و چ��را گروهي از 
تهیه كنندگان سینماي ایران بدون هرگونه سودآوري مالي باز 

به تولید دست مي زنند؟
بخش��ي از این تهیه كنندگان آنهایي هس��تند ك��ه مورد توجه 
ارگان هاي سینمایي دولتي و ش��به دولتي قرار دارند و هرچقدر 
هم كه آثار ضررده بس��ازند باز هم چتر حمایت��ي این ارگان ها 
برایشان باز است. جالب اس��ت كه در تغییر و تحوالت مدیریتي 
ارگان هاي سینمایي باز این جماعت مورد حمایت قرار مي گیرند 
و باز بودجه هاي هنگفت به صورت مش��اركت یا وام نصیبش��ان 
مي شود و باز مي روند فیلم هایي مي س��ازند كه نه فرصتي براي 

اكران مي یابند و نه راهي به جشنواره ها مي یابند. 
بخش دوم تهیه كنندگاني كه مدام ضرر مي دهند آنهایي هستند 
كه پول تولیدش��ان را نه ارگان هاي دولتي بلكه سرمایه گذاراني 

مي دهند كه به دالیل مختلف از سینما سردرآورده اند. 
در میان این س��رمایه گذاران هم افرادي هس��تند كه به سبب 
بهره مندي از معافیت مالیاتي به سینما آمده اند و هم افرادي كه 
به دنبال چرخاندن پول هاي آلوده برآمده از بیزنس هاي چرك  در 
سینما هستند. درصدي از این گروه سرمایه گذاران هم آنهایي 
هستند كه عش��ق فالن بازیگر و هنرپیش��ه و همنشیني با آنها 

تحریك شان كرده تا وارد این چرخه ضدفرهنگي شوند. 
صدالبته تهیه كنندگاني هس��تند كه كنار این س��رمایه گذاران 
قرار مي گیرند و چ��ون چندبرابر بودجه تولی��د را حین تولید از 
س��رمایه گذار گرفته اند، دیگر سرنوش��ت فیلم برایشان تفاوتي 
نمي كند. چه فیلم اكران بشود و چه نشود، این گروه سودشان را 
در همان تولید برده اند.  هر كدام از این گونه تولیدات ضررده را 
كه در نظر بگیریم متوجه مي شویم كه هیچ سودي به حال هنر 
س��ینما و مخاطب س��ینما و فرهنگ ندارند، پس چرا همچنان 
سیكل باطل تولیدات ضررده ادامه دارد؟!  به یك دلیل مهم و آن 
هم پر كردن جیب گروهي از سینماگران پرمدعا كه به هر قیمتي 
كه ش��ده فقط مي خواهند فیلم تولید كنند.  درس��ت است كه 
ضعف هاي نظارتي هم در امتداد حیات این سینماگران مؤثر است 
ولي مشكل از درون صنف سینماست یعني تا سران صنف، بدنه 
سینما را از وجود چنین سینماگراني خالي نكنند هرچقدر هم كه 
نهادهاي نظارتي سینما به دنبال محدود كردن این سینماگران 
باشند باز مشكل در جاي خود باقي است پس خوب است سران 

صنف سینما براي اصالح بدنه حمیت به خرج دهند. 

پيمان قادري در گفت وگوي »جوان« با ابوالفضل جليلي عنوان شد    دریچه

 خودم را زاده تلويزيون مي دانم
و از آن کمک گرفته و باال آمده ام

با ساخت سريالي ضدمسيح
سينماي امريکا باز هم سراغ دين ستيزي رفت

»منطقه پرواز ممنوع« ۲ ميلياردي شد
فروش فيلم سينمايي »منطقه پرواز ممنوع« به کارگرداني امير داسارگر 
و تهيه کنندگي حامد بامروت نژاد از مرز ۲ ميليارد تومان هم عبور کرد. 
به گزارش فارس، فیلم س��ینمایي »منطقه پرواز ممن��وع« تا امروز بیش از 
یك میلیارد و ۷50 میلیون تومان در شهرهاي داراي سینما و 261 میلیون 
تومان در شهرهاي فاقد سینما )از طریق سینما سیار( بلیت فروشي داشته 
است. پیش بیني مي شود روند رو به رشد استقبال مخاطبان در روزهاي آتي 
نیز همچنان ادامه پیدا كند.  شهرهاي بدون سینما یكي از اهداف فروش فیلم 
سینمایي »منطقه پرواز ممنوع« بود كه از همان ابتدا و قبل از زمان اكران در 
سینماهاي سراسر كشور، امكان نمایش در آنها فراهم شد. اكران در شهرهاي 
بدون سینما توسط سینما سیار انجام شد به صورتي كه تا امروز در این نقاط 

بیش از 66 هزار نفر به تماشاي فیلم منطقه پرواز ممنوع نشسته اند. 


