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پيام بنياد سينمايي فارابي
در پي شهادت  2عضو «افغان فيلم»

چه كالم و گفتاري
تاب بيان اين فاجعه را دارد

مديرعام�ل بنياد س�ينمايي فاراب�ي در پيام�ي دو حادثه
تروريس�تي دي�روز در افغانس�تان را محك�وم ك�رد و
ش�هادت «فاطم�ه محم�دي» و «طيب�ه موس�وي» دو
ج�وان عض�و «افغ�ان فيل�م» را تس�ليت گفت.
هنرمند
ِ

به گزارش «ج��وان» به نقل از روابط عمومي بنياد س��ينمايي
فارابي در اين پيام آمده است:
هنرمند گرامي
س��ركار خانم دكتر صحرا كريمي ،مدير محترم افغان فيلم ،با
تقديم سالم
هنوز داغ از دست دادن دختران معصوم دانشآموز و شهروندان و
دانشجويان بيدفاع در افغانستان بر دلهايمان نشسته بود كه خبر
هولناك ديگر تمام وجودمان را به درد آورد .چه كالم و گفتاري
تاب بيان اين فاجعه را دارد؟ چه فريادي آنچنان بلند است كه اين
درد را در عالم درافكند؟ تنها ميتوان به آغوش امن خداوند پناه برد
و از او براي خانواده ايشان ،همكارانتان در افغان فيلم و دوستان
اين دختران مظلوم و ساير جانباختگان اين دو حادثه تروريستي
طلب صبر كرد .كافي است نگاهي به چشمان درخشان اين عزيزان
انداخت تا عمق فاجعه را به چشم نظاره كرد اما اميد و شور و شعف
زندگي در نسل جوان و هنرمند افغانستان ناميراست.
بيشك اين دو فرشته ،امروز بر خوان كرم الهي ميهمانند .گوارا
باد بر آنان اين آرامش.
بنابر اين گزارش ،صحرا كريمي رئيس افغان فيلم دو روز پيش
از شهادت فاطمه محمدي و طيبه موسوي دو كارمند جوان اين
مجموعه خبرداد و نوشت كه جوان بودند و پر از اميد به زندگي
و روي پروژه انيميشن «افسانههاي افغانستان» براي كودكان
كار ميكردند.
...........................................................................................................

رامبد جوان :هيچ وقت در كانادا
زندگي نكردهام

رامب�د ج�وان در صفح�ه
ش�خصي خ�ود درب�اره
اقامت�ش در كش�ور كانادا
توضيحات�ي ارائ�ه ك�رد.

به گزارش «جوان» ماجراي
تولد دختر رامب��د جوان در
كانادا يكي از پرحاشيهترين
اتفاقات اخير هنرمندان بوده
است .حاال مجري «خندوانه»
كه براي تولد فرزندش در كشور كانادا مدتها تحت فشار افكار
عمومي قرار داشت در اليو اينستاگرامي تازه خود در پاسخ به
پرسشي مبني بر اينكه آيا هماكنون در كشور كانادا اقامت دارد
يا نه ،گفت :من هيچ وقت كانادا نيستم .ايران هستم .هيچ وقت
آنجا زندگي نميكنم و هيچ جاي ديگر دنيا غير از ايران زندگي
نميكنم و پاسپورت هيچ كشوري جز ايران را هم ندارم.
اين اظهار نظر جدي��د جوان باز هم بازت��اب فراواني در فضاي
مجازي داشته است.
...........................................................................................................

اعطاي نشان درجه يك هنري
به مرتضي اميرياسفندقه

طي مراسمي با حضور مديران رسانه ملي نشان درجه يك
هنري به مرتضي اميرياسفندقه ش�اعر انقالبي اهدا شد.

به گزارش «جوان» در مراسمي با حضور علي بخشيزاده ،معاون
صدا ،دكتر گنابادي استاد دانش��گاه و استاد ناصر فيض شاعر،
نشان درجه يك هنري به مرتضي اميرياسفندقه شاعر انقالبي
كشورمان اعطا شد .بخشيزاده ،معاون صداي رسانه ملي گفت:
ايشان عالوه بر اين توانمندي و موفقيتي كه بيان شد ،برادر دو
شهيد هستند و پدر فقيدش��ان نيز جانباز دوران دفاع مقدس
بودند كه در راه عظمت اسالم ،انقالب اسالمي و ايران عزيزمان
جانشان را نثار كردند .همچنين عالوه بر شور بسيار ستودني و
احساس خوب ،ارادت ويژهاي نسبت به فرزندان شهدا دارند ،به
نحوي كه تعداد زيادي از آنها را مورد آموزش قرار دادهاند كه به
كسوت شاعري برسند.
سینما

هرگاه كسي را دوست داشتي به او
خبر بده ،چراكه اين كار ،دوستي
ميان شما را استوارتر ميسازد.
(اصول كافي ،ج  ،2ص)644
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گفتوگوي «جوان» با معاون فرهنگي آستان حضرت معصومه

(س)

«دهه كرامت»
فرصت تقويت رابطه پدرها و دخترهاست
تحكيم روابط دختر و پدري زمينهساز اصالح و رونق جامعه است
در اين صورت سالمت ،امنيت اجتماعي و فرهنگي در جامعه تقويت ميشود

معصومه طاهري

چند سالي اس�ت كه «دهه كرامت» زينتبخش
تقويمه�ا و ش�اديدهنده ايرانيان ب�ه خصوص
دختران ش�ده اس�ت؛ ابتكار جالبي ك�ه با اقبال
عمومي روبهرو شده است و هر سال با شور و شوق
زيادي پاس داشته ميش�ود .همزماني با اين ايام
بهانهايشدتا«جوان»باحجتاالسالموالمسلمين
مهدي احمدي ،معاون فرهنگي و معارف قرآن و
عترت آستان حضرت معصومه(س) گفتوگو کند.

جاي روز دختر در تقويم م�ا ايرانيها
خيلي خالي بود ،چه شد دهه كرامت در
تقويم ثبت شد؟
اختال فنظرهاي��ي درب��اره والدت حض��رت
معصومه(س) وجود داش��ت ،در نتيجه پژوهشي
درباره تاريخ والدت ايش��ان انجام گرف��ت .نهايتاً
روز اول ذيالقعده را نسبت به ساير تاريخها ارجح
دانستند و اين روز مورد تأييد علما قرار گرفت و با
موافقت ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در تقويم
مشخص شد ،اما از آنجا كه روز والدت امام رضا(ع)
درس��ت 10روز پس از آن بود با مشاركت توليت
آستان حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)
بنا ش��د اين 10روز دهه كرامت نامگذاري ش��ود،
البته اوايل تنها در شهر قم اين دهه مطرح بود اما
آرامآرام تشكلها و گروههاي مختلف مذهبي اين
دامنه را وسيعتر كردند تا اينكه ستاد دهه كرامت
تشكيل شد و برنامههاي مختلف كشوري برگزار
كردند و امروز پس از چند سال اين دهه در سراسر
كشور عموميت پيدا كرده است و هر سال باشكوهتر
از قبل پاس داشته ميشود.
تأثي�رات اين ده�ه را تاكن�ون چطور
ديدهايد؟
بس��يار خوب ،اصوالً برنامههاي مذهبي براي ايام
سوگواري و شهادت اهل بيت(ع) هميشه بين مردم
باعظمت برگزار شده است كه در جاي خود محفوظ
و ضروري هستند اما در مقابل برنامههاي مربوط به
ميالد ائمه(ع) و اعياد كمرنگ بوده است ،در حالي
كه كنار س��وگواريها در دين اس�لام نقاط بكر و
پرنشاطي هم وجود دارد .دهه كرامت كه اتصال دو
ميالد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) است،
بهترين فرصت براي برپايي جشنها و برنامههاي
شاد ديني است ،لذا آستان حضرت معصومه(س)
پنج سال است فعاليتها و برنامههاي متنوعي در

سينما بايد از باندبازي خارج شود

«اميرحسين شريفي» تهيهكننده باسابقه سينما درباره اينكه چرا
برخالف هشت سال پيش در مناظرات انتخاباتي هيچ اشارهاي به
سينما نشد ،ميگويد :متأسفانه در كالم كانديداهاي  ۱۴۰۰نيز
حتي يك نفر برنامهاي براي بهبود معيشت سينماگران ارائه نكرده
و اين ،خيلي خطرناك است .تهيهكننده «سيب سرخ حوا» ادامه
ميدهد :هر كسي كه آمده با باندبازي ،فاميل و آشناي خودش
را در بخشهاي مختلف و خانه س��ينما قرار داده است .سينما
براي سينماگر نيست .اكثر سينماگران مشكل معيشتي دارند و
فاقد بيمه بيكاري و اجتماعي هستند .اكنون فقط ۱۵درصد از
هنرمندان وضع خوبي دارند و باقي آنها بيكارند و سينما يك بحث
فراموششده و تعطيل شده اس��ت .من در دهه 10 ،70فيلم در

امام صادق(ع):

www.javanonline.ir

اين دهه باشكوه برگزار ميكند .هيئتها و مجالس
ديني هم در سرتاس��ر كش��ور با چراغاني و توزيع
نذورات جشن و برنامه دارند.
چرا روز ميالد حضرت معصومه(س) به
نام روز دختر تعيين شد نه روز خواهر؟
چون ايش��ان ازدواج نكرده بودند براي همين اين
مس��ئله را نسبت به ساير مش��خصههاي حضرت
پررنگتر كرديم تا الگويي مناسب براي دخترانمان
معرف��ي كني��م ،آن ه��م در دوران��ي ك��ه غرب
الگوسازيهاي دروغين و جعلي براي دختران ما
دارد .امروز جش��ن «دختران آفتاب» با استقبال
زيادي در سرتاسر كش��ور روبهرو است و تأثيرات
خوبي هم داشته است.
معم�والً اه�ل بي�ت(ع) زود ازدواج
ميكردن�د و اين هم به عن�وان اتفاقي
فرهنگي هميشه تبليغ شده است ،پس
چرا ايشان ازدواج نكرده بودند؟
داليل مختلفي داشته اس��ت؛ اوالً به خاطر خفقان
ش��ديد حاكم ،كس��ي جرئت ارتباط با خانواده امام
موس��ي كاظم(ع) را نداش��ت و ارتباطات محدود و
سخت بود ،ثانياً ش��خصيت علمي و ديني برجسته
ايش��ان به گونهاي بود كه در آن زمان كسي همكفو
و همش��أن ايش��ان نبود .حض��رت معصومه(س)
دستپرورده پدر بزرگوارشان دانشمندي برجسته
بودن��د .روايت داري��م جمعي از ي��اران حضرت كه
در بي��رون از مدينه زندگي ميكردن��د براي زيارت
و طرح س��ؤاالت خود به مدينه ميآين��د و به خانه
حضرت مشرف ميشوند ،در را كه ميزنند حضرت
معصومه(س) پش��ت درميآيند و به آن ش��يعيان
ميگويند و خبر ميدهند كه پدر در خانه نيس��ت.
آن شيعيان عرض ميكنند ما از بيرون مدينه براي
زيارت و طرح سؤال خدمتشان رسيدهايم .حضرت
معصومه(س) ميگويند من سؤاالت را ببينم و بعد
هم ميفرمايند فردا بياييد و جواب سؤاالت را بگيريد.
آنها فردا ميآيند در خانه امام در حالي كه هنوز امام
به خانه برنگشته بودند اما پاسخ س��ؤاالت از سوي
حضرت معصومه(س) داده ميشود .آنها جوابها را
ميگيرند و در راه رفتن به سمت خانههايشان امام
موسي كاظم(ع) را زيارت ميكنند ،آن وقت ماجرا
را براي امام بازگو ميكنند ،امام سؤاالت را به همراه
پاس��خ آنها ميگيرند و مطالعه ميكنند و ميبينند
كه حضرت معصومه(س) تا چ��ه اندازه زيبا و دقيق

اميرحسين شريفي ،تهيهكننده سينما:

«مديريت س�ليقهاي به ش�دت به سينما آس�يب زده است.
هشت سال پيش كه حس�ن روحاني آمد ،جلسهاي با اصناف
مختلف س�ينما ترتيب و قول داد از س�ينماي مل�ي و توليد
فيلمهاي ارزشي حمايت خواهد كرد اما هيچ اتفاقي نيفتاد».

نما | حسین کشتکار

سينماي دفاع مقدسي داشتم و اوضاع بهتر بود.
تهيهكننده «اشك سرما» تأكيد ميكند :رئيسجمهور بعدي هر كه
باشد بايد رئيس سينما را از ميان اهالي منصف سينما انتخاب كند.
ديگر بس است هر چه آدم بيربط مدير سينما شدند و بر مشكالت
افزودند .بايد فردي مدير سينما شود كه اهالي سينما را بشناسد
و خودي و غيرخودي راه نيندازد .در دو دوره سيفاهلل داد و جواد
شمقدري كه از اهالي سينما بودند ،اوضاع بسيار بهتر از ادوار ديگر
سينما بود ،البته هم داد و هم شمقدري اين ايراد را داشتند كه به
جاي تنوع افكار ،حلقهاي خاص از س��ينماييها را دور خود جمع
كردند و همين تا حدودي در مسيرشان خلل وارد كرد ولي در هر
شكل باز همان دوران داد و شمقدري بهتر از ادوار ديگر سينما بود.
تهيهكنن��ده فيلم س��ينمايي «ضيافت» در پايان خاطر نش��ان
ميكند :اغلب رؤساي س��ينما فقط وعده دادند و عمل نكردند و
حاال امسال آرزويمان رؤسايي هستند كه به وعدههاي خود عمل
كنند .ما در سينماي ايران فقط حرف شنيدهايم و هيچ كس عمل
نكرده است .مديريت سليقهاي مديران س��ينمايي به شدت به
سينما آسيب زد ،چون سينماي ما قانون مدون ندارند .سليقهاي
بودن است كه باعث ميشود فيلمي در يك دوره توقيف و در دوره
بعد ،با حمايت فراوان اكران شود! اگر قانون جامع سينما تصويب
شود و سياستهاي قطعي براي س��ينما داشته باشيم ،بسياري
از مشكالت ،خودبهخود حل خواهد ش��د .من خودم در ديدار با
رهبري شاهد بودم كه ايش��ان به صراحت مخالف سانسورهاي
دس��ت و پاگير هس��تند ولي بدبختانه مديران ترسو براي حفظ
صندلي ،فقط به سانسور ميانديشند!

جواب سؤاالت را دادهاند .آن وقت است كه چشمان
امام پر از اشك ميشود و سه بار پشت سر هم تكرار
ميكنند«فداها ابوها ،فداها ابوها ،فداها ابوها».
هم�كاري و تعام�ل آس�تان حض�رت
معصومه(س) با حرم مطهر امام رضا(ع)
چگونه است؟
در دورههاي مختل��ف ارتباط��ات و تعامل وجود
داشته اس��ت اما امروز بيش از قبل اين همكاري
پررنگ است .سلسله نشستها و جلساتي بين دو
آس��تان مطهر وجود دارد كه خروجيهاي خوبي
هم داشته است.
ماج�راي س�اخت س�ريال حض�رت
معصومه(س) به كجا كشيد؟
سريال حضرت معصومه(س) از سريالهاي فاخرالف
ويژه سيمافيلم است كه به كارگرداني جواد افشار و
تهيهكنندگي مجتبي اميني ،زندگي كوتاه اما عميق و
تأثيرگذار حضرت معصومه(س) را روايتگري ميكند.
اين مجموعه 30قسمت است10 .قسمت اول پروژه
توسط مشاور مذهبي مالحظه و اشكاالت آن برطرف
شده اس��ت ،بقيه قس��متها نيز در دست بررسي
هس��تند ،حتي انيميش��ني نيز با موضوع حضرت
معصومه(س) براي اولين بار ساخته شده است.
از كرامات حضرت فاطمه معصومه(س)
خاطرهاي داريد؟
س��ال  94هيئت��ي از آس��تان ح��رم حض��رت
معصومه(س) به هم��راه پرچم بارگاه كه به عنوان
نماد است ،راهي مناطق دور از حرم شدند تا افرادي
كه برايشان زيارت مقدور نيست با پرچم متبرك
شوند ،نهايتاً كه ميخواستند برگردند ،دوستاني
گفتند ديدار خانواده ش��هدا هم بروند و به منزل
يكي از خانوادههاي شهيد رفتند ،با كمال تعجب
ال آماده شده بود ،در حالي كه اص ً
ديدند فضا كام ً
ال
هماهنگي نشده بود .وقتي سؤال ميكنند همسر
ش��هيد كه مدافع حرم هم بود ،ميگويد :شوهرم
درخانه براي همه اهل بيت(ع) مراسم گرفته است،
روز آخري كه عازم س��وريه بود گفت ،فقط براي
حضرت معصومه(س) مراسم نگرفتيم تا اينكه در
سوريه شهيد شد .ديشب در عالم رؤيا ديدم مراسم
حضرت معصومه(س) در خانه ما برپاست ،از اين
دست كرامات حضرت معصومه(س) زياد است.
با توجه ب�ه هج�وم ضدفرهنگي اخير
درباره خانواده به خص�وص رابطه پدر
و دختر در اين دهه چه برنامههايي در
نظر داريد؟
از تأثيرات مثبت و س��ازنده ده��ه كرامت توجه به
جايگاه و رابطه عميق پدر و دختر است كه در كنار
جشنها و برنامههاي مختلف به آن پرداخته ميشود.
حضرت امام موسي كاظم(ع) با دخترشان حضرت
معصومه(س) رابطه بس��يار خوبي داشتند ،مانند
رابطه پيامبر(ص) با فاطمه زهرا(س) لذا به عنوان
ش��يعيان و عالقهمندان به اهل بيت(ع) و با وجود
چنين الگوهاي متعالي در دهه كرامت سعي ميشود
رابطه پدرها و دخترها را پررنگتر و محكمتر سازيم.
روابط دختر و پدري زمينهساز اصالح و رونق جامعه
است ،در اين صورت س�لامت و امنيت اجتماعي و
فرهنگي در جامعه تقويت ميشود ،بنابراين بايد از
چنين فرصتهايی نيكو استفاده كرد.
خبر

درخواست سازمان تأمين اجتماعي از «اعضاي سينما»

تصوير محرومان و خانوادههايشان را
منتشرنكنيد

مدي�ر رواب�ط عموم�ي س�ازمان بهزيس�تي با ارس�ال نام�هاي ب�ه مدير
عام�ل خان�ه س�ينما ،هم�ه هنرمن�دان دغدغهمن�د را ب�ه دق�ت در
انتش�ار تصاوي�ر اف�راد مح�روم و آس�يبديده اجتماع�ي و توج�ه
به حف�ظ كرام�ت انس�اني اي�ن اف�راد در فض�اي مج�ازي دع�وت كرد.

به گزارش «جوان» به نقل از س��ازمان بهزيس��تي ،مسعود آس��يما در اين نامه،
مسئوليت اجتماعي اعضاي سينما و هنرمندان فرهيخته و دغدغهمند ايران نسبت
به افراد محروم و آس��يبديدگان اجتماعي به خصوص زنان و كودكان را نشان از
حس همدلي ،دغدغهمندي و دلسوزي آنان و همچنين ترغيب مردم براي كمك
به همنوعان دانست .وي در اين نامه تصريح كرد :اخيرا ً در مواردي مشاهده شده
كه در فضاي مجازي كمك به محرومان و آسيبديدگان همراه با انتشار تصاوير
واضح از چهره فرد يا خانواده ايشان صورت گرفته است كه حتي در صورت رضايت
فرد آس��يبديده يا محروم ،در آينده پيامدهاي منفي روح��ي و رواني و آبرويي
براي اين افراد و خانواده و خاصه فرزندانشان در محيط تحصيل ،اشتغال و جامعه
خواهد داشت .آسيما با اشاره به مواردي كه افراد آسيب ديده يا دچار اعتياد پس
از ترك مواد و بهبودي و بازگشت به خانواده ،به دليل پخش تصاوير خود در فضاي
مجازي دچار سرخوردگي مجدد در اجتماع شدهاند ،گفت :خواهشمند است به
منظور حفظ عزت نفس و كرامت و شأن انساني افراد نيازمند ،اطالعرساني الزم
براي خودداري از انتشار چهره افراد صورت پذيرد و در صورت نياز به فيلم و عكس
فعاليتهاي خيرخواهانه ،خواهشمند است با محو كردن چهره يا ضبط تصوير از
زوايايي كه چهره نمايان نباشد ،فعاليتهاي نيك را منتشر فرمايند.

گفت و گو

مهوش افشارپناه به «جوان» گفت

تعجيل در توليد ،كيفيت را پايين ميآورد

وقتي در كوران رساندن محصول به آنتن ،متن فدا ميشود و كار با متن ناقص
كليد ميخورد ،معلوم است نميتوانيم انتظار الزم را از سريال داشته باشيم
براي هر كار تصويري چه در س�ينما و چه در تلويزيون
باي�د مختص�ات زمان�ي مطل�وب در نظ�ر گرف�ت و
كاري كرد ك�ه توليد در هم�ان مختصات پي�ش برود.

مه��وش افش��ارپناه ،بازيگر باس��ابقه تلويزيون و س��ينما
به «ج��وان» گفت :معم��والً براي ب��هموقع آماده ش��دن
سريالهاي مناسبتي سعي ميكنند با حداقل پيشتوليد و
كمترين كار روي فيلمنامه ،جلو بروند كه به ضرر محصول
نهايي است.
بازيگر «زينت» و «ب��ه خاطر هانيه» ادامه داد :نداش��تن
زمانبندي درس��ت براي توليد و رفتن به سمتي كه عوامل
توليد در فش��ار قرار بگيرند و مجبور شوند ساعات متوالي
بدون اس��تراحت كار كنند ،فقط يك نتيجه دارد و آن هم
كاهش كيفيت محصول نهايي است.
اين بازيگر تأكيد كرد :رس��انه ملي با برنامهريزي مناسب
بايد زمان مناس��بي را در اختيار گروههاي سريالساز قرار
بدهد تا بتوانند كارشان را كام ً
ال باوس��واس و دقيق انجام
دهن��د ،البته گاه��ي اين تعجيله��ا در تولي��د فيلمهاي
سينمايي يا سريالهاي خانگي هم پيش ميآيد كه باالخره
كيفيت را متأثر ميسازد.
بازيگر «لنگرگاه» و «كمدي انساني» افزود :بازيگران كار
اگر حرفهاي باشند ميتوانند با تكيه بر يك متن كامل در
كمترين زمان به حس الزم براي نقش برسند ولي وقتي در

كوران رساندن محصول به آنتن ،متن ،فدا ميشود و كار با
متن ناقص كليد ميخورد ،معلوم اس��ت نميتوانيم انتظار
الزم را از سريال داشته باشيم.
افشارپناه ابراز اميدواري كرد :اي كاش همه فيلمسازان و
سريالسازان بر اساس يك برنامه زمانبندي شايسته و قابل
اجرا ،كار را كليد بزنند ،چون هر چقدر بيشتر مطابق برنام ه
عمل شود ،كيفيت كار خودش��ان باالتر ميرود و مخاطب
بيشتري خواهند داشت.
اين بازيگر گفت :در همه جاي دنيا هم همين طور اس��ت
كه ابتدا برنامه زماني عملياتي پروژهها را ميچينند و بعد
به س��مت پيشتوليد و توليد ميروند .با يك برنامه زماني
مناسب ميتوان احتمال خطاها را به حداقل رساند.
بيانيه

بيانيه  273هنرمند شاخص بسيجي

امروز ما رزمنده جبهه انتخاباتيم

جمعي از هنرمندان انقالبي در آس�تانه سيزدهمين دوره
انتخابات رياس�ت جمهوري ك�ه جمعه اين هفت�ه برگزار
ميشود در بيانيهاي خواستار حضور در اين رويداد شدند.

به گزارش «جوان» در بيانيه  273هنرمند بسيجي آمده است:
عزت ،عظمت و س��ربلندي ايران اس�لامي ،با ايثار و فداكاري
جوانمردان اين مرزوبوم حاصل شده و دوام آن به استمرار همان
فداكاريهاست .گاه سربلندي و آرامش و آسايش ،با دادن سر و

دست رقم ميخورد ،گاه با دادن رأي!
در آزمونهاي سخت ،جوانمرداني چون حاج قاسم با روحيهاي
پوالدين ايستادند و از دادن سر و دست دريغ نكردند .اكنون نوبت
ماس��ت .اين بيانيه ميافزايد :آزمون ما هم سخت است ،چون
تمامي جبهه استكبار جهاني با ايادي داخلي دست به دست هم
داده و بودجههاي هنگفتي خرج كردهاند تا عمليات انتخابات با
شكست مواجه شود .امروز ما رزمنده جبهه انتخاباتيم.

اکران

در پي اضافه نشدن فيلمهاي تازه به چرخه اكران

سينماداران داخلي ،باالخره تهديد به تعطيلي كردند
ِ

در پي اضاف�ه نش�دن فيلمه�اي تازه ب�ه چرخ�ه اكران،
سينمادارانداخلیتهديدبهتعطيليسالنهايسينماكردند.

آخرين جلسه خردادماه شوراي صنفي نمايش در حالي بدون
مصوبه جديد براي ورود فيلمهاي ت��ازه به چرخه اكران برگزار
شد كه سينماداران از هفته گذشته تهديد به تعطيلي سالنهاي
سينما ،در صورت اس��تمرار وضعيت فعلي كرده بودند .بحران
1/5ساله كرونا ،چنان چرخه اكران فيلمهاي سينمايي در كشور
را مختل كرده است كه برخي س��ينماداران يا اقدام به تعطيلي
سينماهاي خود كردهاند يا به راهحلهاي فرعيتر مانند پخش
مسابقات ورزشي و ميزباني از جش��نواره بازيهاي رايانهاي در
سالنها رسيدهاند اما بهنظر ميرس��د اين راههاي فرعي هنوز
ضرر س��ينماداران از تعطيلي تحميلي را جبران نكرده اس��ت؛
موضوعي كه منشأ اصلي آن را ميتوان در نبود تبليغات مناسب
براي فراخواندن مخاطبان به سالنهاي سينمايي در عين رعايت
پروتكلهاي بهداشتي و البته اضافه نشدن فيلم تازه با قابليت
جذب مخاطب باال به چرخه اكران دانست.
در زمين��ه نبود تبليغ��ات در فض��اي رس��انهاي و بهخصوص
كملطفيه��اي تلويزيون ،اعتراضات گاه به گاه از س��وي اهالي
سينما مطرح شده اما ماجراي عدم ورود فيلم جديد به چرخه
اكران و تن ندادن صاحبان آثار به اكران فيلمهاي خود ،نكتهاي
است كه مشخصاً سينماداران را معترض كرده است .سينماداران
در انتظار فيلمهاي تازه به منظور رونق سالنهاي خود هستند و
در مقابل تهيهكنندگان ب ه عنوان صاحبان آثار حاضر به پذيرش
ريسك ارائه فيلم خود در ش��رايط بدون تضمين فعلي نيستند

و ترجيح ميدهند به اميد ف��روش باالتر فيلمهاي خود را براي
عرضه در دوران عبور از بحران كرونا ،در آرشيو دفاتر پخش ،نگه
دارند .اين ش��رايط تا جايي حالت بحراني پيدا كرده اس��ت كه
چندي پيش سينماداران جلسهاي در سازمان سينمايي ترتيب
دادند و اعالم كردند در صورت عدم اكران فيلم جديد ،سالنها
را تعطيل خواهند كرد .پيرو همين موضوع محمد قاصداشرفي،
رئيس انجمن سينماداران با حس��ين انتظامي ،رئيس سازمان
س��ينمايي جلس��هاي ترتيب داد كه بر مبناي آن قرار شد دو
فيلم كمدي با تضمين 2/5ميليارد توماني از س��وي س��ازمان
سينمايي براي هر يك از فيلمها روانه پرده شوند .جلسه بعدي
شوراي صنفي نمايش امروز برگزار خواهد شد و بايد ديد مذاكره
با صاحبان اين دو فيلم چه نتيجهاي را رقم خواهد زد .آيا شاهد
رونق نسبي سالنهاي سينمايي با ورود دو فيلم كمدي ،خواهيم
بود يا اين بار و در يك تصميم صنفي ،سالنهاي سينمايي بدون
دخالت ستاد ملي كرونا ،به محاق تعطيلي كامل خواهند رفت؟

