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استقبال مردم تركيه از آثار يك نقاش ايراني 
ميري: دور شدن فرهنگي ايران و تركيه ناشي از تأثير غرب بود

   هادي عسگري
نق�اش ايران�ي ك�ه آث�ارش در ش�بكه هاي اجتماعي 
ب�ا اس�تقبال كارب�ران اه�ل تركي�ه مواج�ه ش�ده، 
معتق�د اس�ت اي�ن اس�تقبال ناش�ي از ريش�ه های 
فرهنگي دو كش�ور اس�ت كه ام�روزه به خاط�ر تأثير 
غ�رب ب�ر تركيه ت�ا ح�دي از ه�م دور ش�ده اس�ت. 
علي می��ري تصويرگر ايراني اس��ت ك��ه در كارهايش 
مجموعه اي از نقاشي ها با محوريت نوستالژي و خاطرات 
كودكي دارد. انتش��ار اين آثار در صفحه شخصي میري 
باعث شد كاربران اهل تركیه نسبت به آن واكنش هاي 
مثبت زيادي داش��ته باشند. نقاش��ي هاي اين هنرمند 
ايراني آنقدر به تصوير زندگي اهالي تركیه نزديك بود كه 
كاربران ترك عنوان مي كردند گويا يك نقاش اهل تركیه 

آن را به تصوير كشیده است. 
میري در گفت وگو با خبرگزاري »آناتولي« تركیه در اين 
باره مي گويد: بیشترين بازخورد براي آثار من از تركیه 
بود. اين غیرقابل انكار است. زندگي ها خیلي شبیه هم 
و باعث تعجب آنها بوده است. بس��یاري گفته اند ما فكر 
مي كرديم يكي از نقاش هاي تركیه اي اين آثار را ترسیم 

كرده است. 
وي ادامه مي دهد: »ريشه فرهنگ دو كشور مشترك و 
نزديك به هم است اما هر چه قدر به آينده رفتیم از هم 
فاصله گرفتیم، به ويژه تأثیري كه غرب روي خاورمیانه 
به خصوص بر تركیه گذاش��ت. اي��ران كمي مرزهايش 
بس��ته تر بود. نمي توانم بگويم كه اين تأثیر خوب يا بد 
بود ولي به عنوان يك عنصر بیگانه وارد فرهنگ ما شد. 
متأثر از اين فرهنگ چیزهايي را از دست داديم كه اكنون 
حسرتشان را مي خوريم. اين يك روند طبیعي و جهان 

يك جهان مصرفي است و به ما القا مي شود فالن كاال و 
ابزار باعث خوشحالي مي شود.« 

اين نق��اش كه به نوس��تالژي ها در آث��ارش مي پردازد، 
مي گويد: »بحث نوس��تالژي در هم��ه فرهنگ ها وجود 
دارد. همه نس��بت به گذش��ته عالقه اي داريم. اش��یا، 
عكس هاي گذشته يا يك آهنگ قديمي ما را دچار يك 
احساس بین خوشحالي و غم كرده و احساسات مان به 
غلیان مي آيد. من هم با توجه به اين احساس��ات آثاري 
ك��ه ارائ��ه دادم، بازخوردهاي خوبي به همراه داش��ت. 
منبع نقاشي هايم خاطراتم اس��ت و اين حس خوبي به 
مخاطبان مي داد.« میري تأكید مي كند: »هدف از اين 
تصاوير اين اس��ت كه مخاطب با ديدن آن فكر كند كه 
بايد چه كار كنیم مانند گذش��ته روابط بهتری داش��ته 
و خوشحال تر باش��یم. اولويت تصاوير من اين است كه 
انسان بايد به خود، س��پس به اطرافیانش توجه داشته 
باشد و در راستاي آن از تكنولوژي استفاده كند. روابط ما 
در گذشته با خانواده و بستگان مان خیلي وسیع تر بود. 
امروزه بس��تگان نزديك را هم به ندرت مي بینیم، كرونا 

نیز اين وضعیت را تشديد كرده است.«

فيل�م س�ينمايي »زن  ه�ا فرش�ته  اند٢« ب�ه كارگرداني 
آرش معيري�ان، ب�ا ف�روش ٧٨ه�زار و٣٨٢ بلي�ت 
در بي�ن پرفروش ترين ه�اي اك�ران آنالين ق�رار گرفت. 
فیلم كمدي »زن ها فرشته اند2«، با تعطیلي پي در پي پرده نقره  اي 
به دلیل رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، جهت كنترل ويروس 
كرونا، از ديروز ب��ه كارگرداني آرش معیري��ان و تهیه كنندگي 
حسین فرح بخش وارد چرخه اكران آنالين شد و با گذشت 3۰روز 

از اكران با مجموع ۷8هزار و 382 بلیت در دو وي او دي فیلیمو و 
نماوا به كار خود پايان داد. هفدهمین كار آرش معیريان در مقام 
كارگردان يك میلیارد و 56۷میلیون و 64۰هزار تومان در اكران 
آنالين فروخت. به اين ترتیب فیلم »زن  ها فرشته اند2«، در كنار 
فیلم هاي »خوب، بد، جلف2«، »خ��روج«، »زير نظر« و »طال« 
در بین پنج فیلم پرفروش اكران آنالين قرار گرفت و به باش��گاه 

میلیاردي هاي اكران آنالين پیوست.

فروش اكران آنالين »زن  ها فرشته  اند٢« اعالم شد

    كتاب

   محمد صادقي
باي�د  و  دارن�د  دوس�ت  را  تخي�ل  بچه ه�ا 
كن�د.  فراه�م  آنه�ا  ب�راي  را  بس�تر  اي�ن  س�ينما 
سیدجواد هاشمي بازيگر و كارگردان سینماي كودك با حضور 
در برنامه زنده راديويي »اس��توديو هش��ت« راديو نمايش، از 
وضعیت س��ینمای كودك و لزوم تولید فیلم هاي فانتزي براي 
كودكان گفت. هاشمي درباره حال و هواي فانتزي فیلم هايش 
گفت: كاًل تصمیم گرفتم براي بچه ها فیلم هاي فانتزي بسازم، از 
سه گانه »پیشوني سفید« كه جزو كارهاي اول من بود و فضاي 
فانتزي داشت تا »تورنادو2« كه در آن بچه ها به فضا مي روند، 
همینطور »شهر گربه ها« كه هنوز توفیق اكران پیدا نكرده است 
و با شرايط پیش آمده شايد مجبور شوم در شبكه خانگي آن را به 

معرض تماشاي بچه ها بگذارم. 
وي افزود: فانتزي را دوست دارم، چون با بچه ها بزرگ شده ا م و 
دنیاي آنها پر از فانتزي هاي به وقوع نپیوسته و به فعلیت نرسیده 
است. احساس مي كنم بچه ها دوست دارند سوار سفینه شوند و 
به فضا بروند، بنابراين من اين بستر را در سینما برايشان فراهم 
مي كنم براي اينكه با قهرمان قصه من همراه شوند، پرواز كنند، 
به آس��مان ها بروند، بچرخند و برگردند. هاشمي خاطر نشان 
كرد: آن فانتزي كه در ذهن من اس��ت باعث مي ش��ود كودك 
درونم همچنان فعال باشد و همین انگیزه باعث مي شود بتوانم 

به صورت مداوم براي كودكان فیلم هاي فانتزي بسازم. 
وي با انتقاد از ش��رايط كنوني سینما گفت: س��فر، مسافرت و 
رس��توران تعطیل مي ش��ود اما چطور ممكن است سینما كه 

غذاي روح و فرهنگ است تعطیل شود، در اين شرايط بايد واقعاً 
به داد سینما رسید. 

اين كارگردان كه يك فیلم سینمايي آماده اكران دارد، گفت: 
براي اكران تورن��ادو2، صبر مي كنم و به آنهايي كه پیش��وني 
س��فید ها را دنبال كردند نويد مي دهم كه آن را براي نمايش 

خانگي در 16قسمت آماده مي كنم. 
هاشمي همچنین به سابقه همكاري با راديو اشاره كرد و بیان 
داشت: من، بچه راديو هس��تم و با راديو بزرگ شده ام، خداوند 

خواهرم را رحمت كند، او جزو بهترين ها در راديو بود. 
اين هنرمند ادامه داد: چهار، پنج سالي كارگردان برنامه راديويي 
»تا انتها حضور« بودم و خیلي ها كه االن س��تاره شده اند با آن 
برنامه شروع كرده اند مثل فرزاد حسني، امیرحسین مدرس، 
امین و امید زندگاني و بسیاري ديگر كه اسامي شان در خاطرم 
نیست، اينها بچه هايي بودند كه از راديو آمده اند و هر كدام از آنها 

در حال حاضر، بازيگران و مجرياني توانا هستند.

كارگردان فيلم »تورنادو«:

سينماي كودك نيازمند توليد فيلم هاي فانتزي است

اس�تاد هنرهاي تجس�مي كش�ور درباره ويژگي هاي جشنواره 
جهاني هن�ر مقاوم�ت معتقد اس�ت، اي�ن جش�نواره ظرفيت 
تبديل ش�دن ب�ه ي�ك جري�ان هن�ري بين الملل�ي را دارد. 
كاظم چلیپا نقاش برجسته معاصر گفت: هنر مقاومت نتیجه استمرار 
تالش هايي است كه انس��ان هاي عدالتخواه، آزادي طلب و پايبند به 
ارزش هاي ديني در بس��تر تحوالت اجتماعي رقم زدند و ارزش هاي 
واالي انساني در آثار اين جريان هنري به خوبي مشهود و هويداست. 
چلیپا افزود: اوايل انقالب و سپس در دوران دفاع مقدس، آثار هنري 
بس��یاري در عرصه هنرهاي تجس��مي ش��كل گرفت كه بسیار هم 
تاثیرگذار بود، دلیل آن هم ارتباط مس��تقیم و بالواسطه هنرمندان 
و مجاهداني بود كه به ط��ور تنگاتنگ در جريان اخب��ار و احواالت 
هم بودند و ثمره اين ارتباط معنوي بی��ن رزمندگان دفاع مقدس و 
هنرمندان متعهد را به وضوح در بطن آثار آن دوران به خوبي مشاهده 
مي كنیم، به طور مثال در جريان آزادس��ازي خرمش��هر بسیجیان 
خرمشهر با هنرمندان ارتباط و مراوده داش��تند و خرمشهر مسئله 

مهمي براي هنرمندان بود كه در نهايت هم هنر متعهد انقالب دين 
خودش را به جريان دفاع مقدس به خوبي ادا كرد و آثار برجسته آن 

دوره مؤيد اين مدعاست. 
اين نقاش برجسته كش��ور همچنین گفت: نس��ل امروز هم تمامي 
اين موارد و تبل��ور ارزش ها را باور دارد و بايد ب��ا برگزاري جريانات و 
رويدادهاي هنري مثل جشنواره جهاني هنر مقاومت اين جريان را 
پويا و مستمر نگه داشت. به نظر بنده اين جشنواره بايد محل تضارب 
آرا و جريان ها و س��اليق مختلف هنري اعم از دانشجويي، آزاد و هنر 
مدرن باشد و شرايطي را به وجود آورد تا در بستر جريان هاي هنري 
روز دنیا بتواند محلي براي بروز و ظهور و مراودات هنري- فرهنگي 
داشته باشد. چون اساس و شالوده اين جش��نواره بر اساس مفاهیم 
بشري و انساني بنا نهاده شده است مي تواند منشأ خلق آثار هنري با 

مضامین صلح طلبانه و ضد جنگ باشد. 
اين مدرس دانشگاه و چهره برجسته هنر معاصر كشور سیاستگذاري 
مدون و مديريت متمركز و واحد متش��كل از عقول اين رش��ته را از 
جمله مواردي برشمرد كه مثمر ثمر است و اذعان كرد: بايد نقد اين 
آثار نیز همزمان انجام گیرد تا راويان جديد الورود اين عرصه بیشتر با 
زبان و معیارهاي جهاني آشنا شوند. هنر ايران زمین همواره در سطح 
بین المللي برهنر جهاني اثر گذاشته و مثمر ثمر بوده و اين جشنواره 
مي تواند محلي ب��راي ارائه آثار باكیفیت جهان��ي و با رعايت و حفظ 

اصالت هاي ايراني باشد. 
ششمین جش��نواره جهاني هنر مقاومت به همت انجمن هنرهاي 
تجسمي انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگي روايت فتح و با دبیري 

مسعود نجابتي بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

استاد كاظم چليپا:
هنر مقاومت ظرفيت تبديل شدن به يك جريان هنري بين المللي را دارد

 تبليغ ماساژور الكچري 
در روزهاي تلخ بي پولي مردم

آيا صداوسيما از حال و روز مردم بي خبر است؟!

    محمدصادق عابديني
پخش آگهي يك محصول الكچري در روزهايي 
كه مردم در تهيه ملزومات اساس�ي زندگي 
نيز با مش�كالت عديده اي روبه رو هس�تند، 
باعث انتقاده�اي زيادي از تلويزيون ش�د. 
تبلیغ خريد صندلي ماساژور كه حتي در شرايط 
رونق اقتصادي نیز تهیه آن نشانه اي از زندگي 
لوكس به ش��مار مي رود، اين شب ها در بخش 
آگهي ه��اي بازرگان��ي تلويزيون باره��ا و بارها 
پخش مي شود. پخش اين آگهي در عمل نوعي 
دهن كجي به مردمي است كه اين روزها شرايط 
بد اقتصادي را تحمل مي كنند و هر روزشان را 
با شنیدن اخبار نوس��ان ارزش ارز، باال و پايین 
شدن قیمت طال و س��كه و ريزش بي امان بازار 
بورس آغاز مي كنند. دور بودن فضاي اين تبلیغ 
با زندگي مردم ايران و در نظر نگرفتن شرايطي 
كه مردم در حال تحمل آن هستند، باعث شد 
اعتراض هاي متعددي نس��بت به پخش آگهي 

الكچري از تلويزيون پیش بیايد. 
»خراس��ان« در اين زمینه نوش��ت: ب��ه تازگي 
صداوسیما ماساژوري را تبلیغ مي كند كه گفته 
مي شود بین 2۰۰ تا 25۰میلیون تومان قیمت 
دارد؛ كااليی غیرضروري كه عموم مردم جامعه 

توانايي خريدش را ندارند. 
يكي از كاربران نوشت: »صداوسیما حداقل يه 
نگاهي به فضاي اقتص��ادي اين روزهاي جامعه 
هم داشته باش��ه، بد نیس��ت. واقعاً اينها درباره 

زندگي ما چه فكري مي كنن؟!«
    ارض�اي روح�ي پولداره�ا ب�ا تبلي�غ 

الكچري
تسنیم نیز در گزارشي با عنوان »الكچري بازي 
در آنتن تلويزيون با ماس��اژور گران قیمت«، از 
رويكرد پخش آگهي مذكور به شدت انتقاد كرد و 
نوشت: »زماني به میز صبحانه و لوازِم آشپزخانه، 
خانه ها، استفاده ابزاري از خانم ها و اغواگري در 
تبلیغات بازرگاني انتق��اد مي كرديم و حاال بايد 
به قیمت هاي گ��زاف، كاالهاي غیراولويت دار و 
صرفاً الكچري و بعضاً خارجي اعتراض كنیم كه 
چرا بايد در اين روزگاِر سخت اقتصادي، تبلیغ 
شوند؟ ماس��اژوري كه خريِد آن براي خیلي از 
اقشار جامعه كه حقوقشان حداقلي هم نیست 
و دغدغه معاش خود را دارن��د، اصاًل در اولويت 

قرار ندارد و در رؤياهاي شان هم به خريِد چنین 
كااليي فكر نمي كنند؛ كاالي غیرضروري اي كه 
عموم مردم جامعه نیازي ب��ه خريد آن ندارند. 
ماس��اژوِر الكچري كه در بازار ب��ا قیمت گزاف 
عرضه مي ش��ود و با نگاهي به نش��انِ  تجاري و 
اطالعات داخل وب س��ايت اي��ن كاال، مي توان 
دست يافت كه اين كاال ايراني نیست.« در اين 
گزارش آمده است: »بايد پرسید تبلیغ كاالهاي 
لوكس و الكچري كه اغلب تولید كشور خودمان 
هم نیست و ترغیب مخاطب براي خريد آنها چه 
فايده اي براي مردمي دارد كه در شرايط سخت 
اقتصادي حتي توان خري��د كاالهاي ضروري 
خود را هم ندارند و حتي اگر كشور ما در شرايط 
تحريم هم قرار نداشت، آيا تبلیغ تجمل  گرايي از 

اهداف تلويزيون در يك كشور اسالمي است؟
بي شك تمام ابزارها در يك جامعه اسالمي بايد 
در خدم��ت تربیت و آموزش و پرورش انس��ان 
و نس��ل فردا باش��د و اينكه چطور انسان هايي 
خودساخته، ارزش��مند، مؤمن و موفق باشیم و 
چگونه از مهارت هاي فردي خود براي كس��ب 
روزي حالل، زمینگیر كردن معضالت و ساختن 
جامعه اي بهتر بهره ببري��م، بايد بیش از اين در 

راديو و تلويزيون آموزش داده شود. 
بي ترديد نش��ان دادن خانواده  اي يكپارچه كه 
اعضاي آن يكديگ��ر را درك مي كنن��د و براي 
حل مشكالت هم آس��تین همت باال مي زنند، 
تبلیغ خانه اي كه شايد با تجمالت تزئین نشده 
باش��د، اما اعضايي متحد، بامحبت و غیور دارد 
كه هر يك از جايگاهي وي��ژه  برخوردارند و در 
هر سن و س��الي ارزش��مند و محترم هستند، 
نشان دادن خانواده به عنوان جامعه اي كوچك 
كه اعضاي آن با توكل ب��ه ذات اقدس الهي و با 
اتكا به توان علمي و عملي خود با هم همفكري 

و همكاري مي كنند و براي خود و ديگران مفید 
و مؤثر هستند و الگوس��ازي و ابالغ اين پیام كه 
»ما مي توانی��م و به ياري خ��دا موفق خواهیم 
شد«، از اهداف صداوسیما در كشور جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت. با اينكه ش��اهد هستیم 
تلويزيوني ها خودش��ان بعضاً به الكچري بازي  
در ساخت س��ريال هاي خانگي انتقاد دارند اما 
انگار سازندگان آگهي ها و مديران مربوطه اش 
در جايي غیر از اي��ران زندگ��ي مي كنند. چرا 
بايد تريبون اصلي انقالب اسالمي مدام زندگي 
لوكس را تبلیغ كند و نوع خاصي از زندگي مرفه 
و آدم هاي سرخوش��ي را كه مشغول خوردن و 
آشامیدن جلوي دوربینند، نشان دهد؟ آيا سبك 

زندگي ايراني- اسالمي اينچنین است؟«
    مصرف زدگي با ماساژور 

چند صد ميليوني 
نتايج يك تحقیق دانشگاهي در دهه8۰ نشان 
مي دهد بخش عمده اي از آگهي هاي تلويزيوني 
كه در ساعت پربیننده از شبكه هاي صداوسیما 
پخش شده است، با هدف تشويق طبقه متوسط 
و مرفه جامعه به مصرف زدگي تولید ش��ده اند. 
اي��ن تحقی��ق عماًل نش��ان مي ده��د برخالف 
ادعاهاي مديران صداوس��یما كه صداوسیما را 
رسانه اي براي مس��تضعفین معرفي مي كنند و 
در برنامه هاي اخالقي تلويزيون، مردم به قناعت 
و دوري از زندگي تجملي دعوت مي ش��وند، در 
بخش آگهي هاي تلويزيوني يا همان »پیام هاي 
بازرگاني«، هدف��ي جز ايج��اد جامعه مصرف 
زده و تش��ويق به مصرف گرايي وجود ندارد، با 
اين حال حتي با اين نی��ت نیز پخش آگهي ای 
كه در آن يك وس��یله لوكس ك��ه قیمت بیش 
از 2۰۰میلی��ون توم��ان براي آن اعالم ش��ده، 
مي تواند نش��انه اي از عبور صداوسیما حتي از 
طبقه متوسط جامعه و دل بستن به مخاطبان 
ثروتمند و نوكیسه باشد. يكي ديگر از آثار شوم 
آگهي ه��ا و تبلیغات تلويزيوني كه مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار 
مي دهد، رواج پديده تجمل گرايي اس��ت. نوع 
ساخت تبلیغات در س��ال هاي اخیر به گونه اي 
شده كه كمتر خانواده اي مي تواند با آن ارتباط 
برقرار و احساس آشنايي و قرابت كند. خانه هاي 
لوك��س، لباس هاي فاخ��ر و گران قیمت، لوازم 
و وس��ايل خانگي به ش��دت تجمالتي در اكثر 
تبلیغ��ات تلويزيوني، ي��ك زندگ��ي رؤيايي و 
اصطالحاً الكچري را به نمايش مي گذارد كه با 
نوع زندگاني عمده خانواده هاي ايراني زمین تا 

آسمان متفاوت است. 
حاكمی��ت س��رمايه دار در گفتمان��ي ك��ه 
صداوسیما در حال ترويج آن است، چیزي جز 
»نولیبرالیسم« غربي نیس��ت كه در آن جامعه 
معناي خود را از دس��ت داده و صرف��اً به آن به 
عنوان تجمع افرادي كه بايد براي مصرف بیشتر 
و خريد كاال و خدمات پول خرج كنند، نگاه كرد؛ 
نگاهي كه قطعاً با اهدافي كه پ��س از پیروزي 
انقالب اس��المي براي ايجاد رس��انه اي انقالبي 
به عنوان »صداوسیما« در نظر گرفته شده بود، 

كاماًل در تعارض است.

نتايج يك تحقي��ق در دهه80 
نش��ان مي دهد بخش عمده اي 
تلويزيون��ي   آگهي ه��اي  از 
طبق��ه  تش��ويق  ه��دف  ب��ا 
متوس��ط و مرف��ه جامع��ه به 
مصرف زدگ��ي توليد ش��ده اند

 مستند »22/22«روايت فتح 
در راه سينماحقيقت 

را  درخ�ت  »پرنده ه�ا  بلن�د  مس�تند  فيل�م  
از گ�روه مس�تند  نمي كنن�د« محصول�ي  فرام�وش 
ياف�ت.  ن�ام  تغيي�ر   »٢٢/٢٢« ب�ه  فت�ح  رواي�ت 
مس��تند »22/22« ك��ه ب��ه كارگردان��ي ف��رود عوض پور و 
تهیه كنندگي سعید الهي در روزهاي اخیر مراحل پاياني تولید 
را پشت سر گذاشته اس��ت، همزمان با شركت در بخش جايزه 

شهید آويني جشنواره فیلم حقیقت، نام خود را تغییر داد. 
مس��تند »22/22« روايت ش��كل گیري گروهي از بسیجیان 
سال هاي اول انقالب در شهرستان بندر گز از شهرهاي استان 
گلس��تان اس��ت كه تالش كرده با نگاهي جس��ت وجوگرانه، 
مخاطب را با وجوهي ديگر از نوجوانان پرجنب و جوش ديروز و 

میانساالن امروز در مواجهه با انقالب اسالمي آگاه سازد. 
...........................................................................................................

 »خرچنگ« به جشنواره 
فيلم آداليد استراليا راه يافت

پويانمايي »خرچنگ« ساخته شيوا صادق اسدي به بخش 
رقابتي فيلم هاي كوتاه انيميش�ن دوازدهمين جش�نواره 
بين الملل�ي فيل�م آدالي�د ٢۰٢۰ اس�تراليا راه پي�دا كرد. 
انیمیش��ن 11دقیقه اي »خرچنگ« كه از تولیدات جديد كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال2۰2۰ است، پنجمین 
حضور بین المللي خود را در اين جشنواره تجربه مي كند. پويانمايي 
»خرچنگ« قرار اس��ت روز اول آبان )22 اكتب��ر2۰2۰( در يك 
برنامه 8۷دقیقه اي به همراه هفت فیلم كوتاه انیمیشن از كشورهاي 

فرانسه، امريكا، روسیه، مجارستان و استرالیا به نمايش درآيد. 
...........................................................................................................

»بورسانه« آموزش بورس مي دهد!
شبكه٧سيما از چهارشنبه ٣۰مهر ماه با برنامه »بورسانه« 
به مخاطبان س�رمايه داري و ب�ورس را آم�وزش مي دهد. 
محمد اكبرزاده تهیه كننده برنامه »بورسانه« گفت: اين برنامه 
با رويكرد آموزشي براي عموم مردم تولید شده و به طور زنده 
فعالیت هاي بورس را آموزش مي ده��د. اكبرزاده افزود: برنامه 
»بورسانه« در استوديويي تركیبي به مجري گري و سردبیري 
سیدحسین حس��یني بر اساس س��رفصل هاي گروه آموزشي 
بورس با حضور مدرسین خبره اين حوزه به مخاطبان، بورس 
و س��رمايه گذاري را آموزش مي دهد. وي خاطرنشان كرد: سه 
آيتم ب��راي ارتقاي كیفي اي��ن برنامه در نظر گرفته ش��ده كه 
يكي از آن آيتم ها حضور كارشناس��ان ارش��د بورس در قالب 
بحث هاي كارشناسي كوتاه و تصاوير گرافیكي است. تهیه كننده 
»بورسانه« اضافه كرد: از ديگر آيتم هاي اين برنامه انتقال تجربه 
است كه در اين آيتم كس��اني كه در بازار سرمايه تجربه كافي 

داشته اند، تجربیات خود را به مخاطبان انتقال مي دهند. 
...........................................................................................................
چين صدرنشين بزرگ ترين بازارهاي 

سينمايي جهان
 همزمان ب�ا ش�يوع كرونا، چي�ن با س�بقت از امري�كا به 
بزرگ ترين بازار سينمايي جهان در سال٢۰٢۰ تبديل شد. 
به گزارش ايرنا به نقل از از تارنماي روزنامه سان، در گذشته كشور 
امريكا به صورت قراردادي همواره بزرگ ترين گیش��ه جهان را 
داشت اما حاال به نظر مي رسد شیوع كرونا روند سنگین شدن 
كفه اين ترازو را به سمت پرجمعیت ترين كشور جهان تسريع 
كرده است. بر اساس آمار منتشر ش��ده توسط شركت آرتیزان 
گیت وي، میزان فروش سینماهاي چین در سال2۰2۰ تاكنون 
به يك میلیارد و 98۰میلیون دالر رسیده و از درآمد يك میلیارد 
و 9۰۰میلیوني سینماهاي امريكا پیشي گرفته است. تحلیلگران 
پیش بیني مي كنند فاصله ايجاد شده در میزان فروش اين دو بازار 
بزرگ سینمايي، تا آخر سال جاري میالدي تا حد قابل توجهي 
افزايش يابد. از جمله داليل سبقت گیشه چین از امريكا، از باز 
ماندن سینماهاي چین ولو با ظرفیت محدود و موفقیت آشكار 

اين كشور در مهار ويروس كرونا نام  برده مي شود. 
جديدتري��ن آمار حاكي از آن اس��ت س��ینماهاي چین از اول 
تا هش��تم اكتبر )1۰ تا 1۷مهر 99( 569میلی��ون دالر بلیت 
فروخته اند. همچنین درام جنگي هش��تصد بزرگ ترين فیلم 
جهان در س��ال2۰2۰، با بیش از 46۰میلیون دالر فروش نیز 
محصول كشور چین است. در شرايطي كه پرفروش ترين فیلم 
هالیوود »پسران بد تاابد« متعلق به شركت سوني است كه در 

مجموع 426میلیون و 5۰۰هزار دالر فروش كرد.

هادي عسگري     ديده بان

    هنر  هفتم     میراث

امام حسين)ع( فرمودند:
به درستي كه شيعيان ما قلبشان 
از هر ناخالصي و حيل�ه و تزوير 

پاك است. 
)فرهنگ س�خنان امام حسين 
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كتاب »پسرهاي ننه عبداهلل« چاپ و منتشر شد
كتاب »پسرهاي ننه عبداهلل« نوشته س�عيد عالميان شامل خاطرات محمد 
نوراني از مدافعان خرمشهر در آغاز جنگ تحميلي منتشر و راهي بازار نشر شد. 
به گزارش ايسنا، كتاب »پسرهاي ننه عبداهلل« نوشته سعید عالمیان شامل خاطرات 
محمد نوراني از مدافعان خرمشهر در آغاز جنگ تحمیلي در 3۰۰صفحه توسط انتشارات 
سوره مهر، منتشر و راهي بازار نشر شد. اين اثر حاصل حدود 4۰ساعت مصاحبه عالمیان 
با محمد نوراني است كه خاطرات او از تولد تا آزادي خرمشهر را در بر مي گیرد. فصلي از 
اين  كتاب هم به سرگذشتي گذرا تا پايان و پس از جنگ اختصاص دارد. نام محمد نوراني 
با مقاومت خرمشهر گره خورده و اسم او همیشه كنار محمد جهان آرا، سیدعبدالرضا 

موسوي، صالح موسوي، احمد فروزنده و ديگر مدافعان خرمشهر مي آيد. 
مطالعه اين خاطرات، مخاطبان را با گوش��ه هايي از فرهنگ بومي خوزستان، به  ويژه 
آبادان و خرمش��هر، تاريخچه اي از وقايع دوران انقالب و پس از پیروزي انقالب آش��نا 
مي كند. در اين زمان شورش خلق عرب به  منظور تجزيه خوزستان، خرمشهر را دچار 
تنش كرد كه با ايستادگي جوان هاي مؤمن و انقالبي سركوب شد. عوامل اين غائله كه 
از عراق تأمین مي شدند، در فعالیت هاي زيرزمیني اقدام به بمب گذاري و خرابكاري در 
اماكن و مراكز مختلف كردند. نیروهاي انقالبي خوزستان از آن پس مشغول مقابله با اين 
نوع تحركات پنهان بود كه حمله آشكار و رسمي عراق به سرزمین مان آغاز شد. مدافعان 
خرمشهر، مقاومت خرمشهر را 45روز مي دانند، چون ارتش عراق 1۰روز پیش از آغاز 
حمله رسمي، تعرض به پاسگاه هاي مرزي را شروع كرده بود. در اين  مدت، حتي چند 
نفر از نیروهاي مدافع براي جلوگیري از نفوذ نیروهاي بعثي در مرز شهید شدند. محمد 
نوراني در خاطرات خود جزئیاتي از حوادث اين 1۰روز، سپس مقاومت 35روز پس از 
حمله گسترده ارتش عراق را بیان كرده است؛ روايتي كه مي تواند زواياي تازه اي را از آن 

حماسه تاريخي روشن كند. 

   تجسمی


