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نمايش�گاه عك�س رواي�ت س�الهاي جن�گ ساس�ان
مؤي�دي در فرهنگس�راي ارس�باران برپ�ا ش�د.

در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس ،نمايشگاهي از عكسهاي
سالهاي جنگ ساس��ان مؤيدي در نگارخانههاي شماره  ۲و
 ۳ارسباران برپا شد.
مؤيدي در اين آثار ،صحنههاي زيبايي از هش��ت س��ال دفاع
مقدس را به تصوير كشيده است .او عكاسي مستندساز است
كه از عكاسي جنگ تا عكاسي تئاتر و سينما ،مستند اجتماعي
و مدلينگ و تبليغات را در كارنامه دارد اما اهل هنر بيش از هر
چيز او را با عكسهاي ارزشمندش از جنگ هشت ساله ايران
و عراق ميشناسند.
مؤيدي از نخستين عكاساني بود كه توانست تصاوير بمباران
حلبچه را ثبت كند و دو مجموعه عكس «حلبچه» و «بمباران
تهران» از آثار مطرح اوس��ت .ساس��ان مؤي��دي هفت كتاب
ارزشمند عكس و  ۳۹نمايشگاه انفرادي را در كارنامه هنرياش
دارد .عالقهمن��دان براي بازدي��د اين نگارگ��ذر ميتوانند به
خيابان جلفا -نبش خيابان دانش -فرهنگس��راي ارس��باران
مراجعه كنند.
.........................................................................................................

چهارمين سوگواره هنري اربعين
برگزار ميشود

چهارمي�ن س�وگواره هن�ري اربعي�ن ب�ا ه�دف معرفي
اي�ن روي�داد جهاني ب�ا موضوع�ات «اربعي�ن و ظهور»،
«زيباييهاي راهپيماي�ي اربعين»« ،دلتنگي و حس�رت
جامان�دگان» و «وي�روس كرونا» به همت فرهنگس�راي
ارس�باران و مس�جدالمتقين ته�ران برگ�زار ميش�ود.

محدوديتهاي ناشي از كرونا و جاماندگي زيارت اربعين ،محور
اصلي ارسال آثار به سوگواره هنری اربعین است ،در واقع اين
س��وگواره تالش ميكند با زبان هنر حسرت جاماندگان را به
تصوير بكشد.
متون ادبي شامل شعر و دلنوش��ته ،عكس و فيلم شامل فيلم
كوتاه ،نماهنگ و پادكس��ت و همچنين بخش ويژه كودكان
شامل ش��عرخواني ،مداحي و نقاشي براي س��وگواره هنري
اربعين در نظر گرفته شده است .آخرين مهلت ارسال آثار به
اين سوگواره ،پنجشنبه  15مهر است و به بهترين آثار ارسالي
جوايز ارزندهاي اعطا ميشود.
.........................................................................................................

رونمايي از  3كتاب صوتي «سماوا»
به مناسبت هفته دفاع مقدس

س�ه كتاب صوت�ي انتش�ارات س�وره مه�ر ب�ا موضوع
دف�اع مق�دس ب�ا حض�ور هنرمن�دان رونماي�ي ش�د.

كتابهاي صوتي «گمشده دره سبز» نوشته مريم بازرگاني
با صداي جهانگير الماس��ي« ،جش��ن حنابندان» نوشته
محمدحس��ين قدمي و «مربعهاي قرمز» نوش��ته زينب
عرفانيان با صداي ايوب آقاخاني به مناس��بت هفته دفاع
مقدس ب��ا حضور راويان ،نويس��ندگان و گوين��دگان آثار
رونمايي شد.
علياكبر شيرواني ،مديرعامل انتشارات سوره مهر با مقايسه
استيالي رس��انهها و حسها در دوران مختلف تاريخ انسان
گفت :در هر دوره يكي از حسها غالب ب��وده و دورهاي راديو
رس��انه اصلي بود .در دورههاي ديگر كتابت و تصوير اهميت
پيدا ميكنند اما امروز در دورهاي هس��تيم كه همه رسانهها
مهمهستند.
نرمافزاري بر پايه صوت ،توليد ميشود و محبوبيت زيادي پيدا
ميكند و نرمافزار ديگري در حوزه متن تس��لط و محبوبيت
دارد و آن ديگ��ري بر اس��اس تصوير و ويدئ��و اقبال عمومي
پيدا ميكند .بر اين اس��اس ما امروز در ي��ك تقاطع تاريخي
هستيم و بايد برای همه اين حوزه محتواي مناسب در اختيار
مخاطبانمان قرار دهيم.
.........................................................................................................

حديث عشق و ايثار
در «ماهچراغ»

اولي�ن قس�مت برنام�ه تركيب�ي و گفتوگومح�ور
«ماهچ�راغ» همزم�ان ب�ا آغ�از هفت�ه دفاع مق�دس از
قاب ش�بكه 5س�يما در س�اعت  22روي آنت�ن ميرود.

ماهچراغ با هدف آشنايي مخاطبان با ايثار و جانفشاني نيروهاي
پش��تيبان جنگ در دوران دف��اع مقدس ب��ه تهيهكنندگي
آرش داودي توليد شده اس��ت .اين برنامه روايتي متفاوت از
حماسهسازان دفاع مقدس اس��ت كه پشت خط مقدم جبهه
را به تصوير ميكشد.
ماهچراغ در هفت قس��مت 45دقيقهاي با ساختار گفتوگو
و نمايش به موضوعاتي همچون پش��تيباني دفاع مقدس در
بخشهاي سازماني ،ستادي و مردمي ميپردازد.
مهمانان اين برنامه از ايثارگران و جانبازان ش��ركت راهآهن
هستند كه در زمان جنگ تحميلي نقش بسزايي در پشتيباني
جنگ داشتند.

حكمت

پیامبر(ص):
بهتري�ن ي�اران كس�ي اس�ت ك�ه
ناس�ازگار ياش ان�دك باش�د و
سازگارياش بسيار.
(تنبيه الخواطر ،ج ،2ص)123
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لزوم توجه رئيس آتي سازمان سينمايي به تجربههاي موفق جهاني

صادرات فيلم
حلقه مفقوده اقتصاد سینمای ایران

محمدصادق عابديني

پ�س از آنكه وزير ارش�اد مع�اون فرهنگي
خ�ود را منص�وب ك�رد ،اكنون بيش�ترين
حجم از گمانهزنيها درب�اره انتخاب معاون
سينمايي و رئيس سازمان سينمايي است.
«جوان» در اين گزارش قص�د ندارد درباره
گزينهه�اي احتمالي رياس�ت بر س�ازمان
س�ينمايي دس�ت به تحليل و مداق�ه بزند
بلكه ميخواهد با يك مقايس�ه ساده ميان
آنچه در س�ينماي ايران رخ داده با آنچه در
سينماي يك كشور آسيايي مشابه ايران به
انجام رسيده است ،مسيري را به رئيس آتي
سازمان سينمايي پيش�نهاد دهد تا بتواند
سينماي ايران را از بيماري فعلي نجات دهد.

بارها در مقايس��ه صنعت خودروسازي ايران با
كشور كرهجنوبي به اين نكته اشاره شده است
كه هر دو كشور صنعت خودروسازي را تقريباً
همزمان آغاز كردهاند و اكنون كرهجنوبي يك
كش��ور صاحبنام در عرصه توليد خودرو است
و ايران با وجود س��ابقه طوالني ك��ه در مونتاژ
خودرو دارد ،هنوز نتوانس��ته به جايگاه خوبي
در توليد و ص��ادرات اتومبيل برس��د و بخش
عمده مونتاژ خودرو در ايران مربوط به برندهاي
كشور كره است.
كرهجنوبي مانند ايران در سالهاي اوليه تولد
سينما ،صرفاً تماشاگر محصوالت خارجي بود.
اولين سالن سينماي ثبت شده در ايران مربوط
به سال  1900ميالدي در شهر تبريز است و در
كرهجنوبي اولين سالن سينما 1912تأسيس
شد .به عبارتي ايرانيها 12سال زودتر از چشم
باداميهاي كرهاي ،با سينما رفتن آشنا شدند.
كره اولين فيلم خود را در سال 1300( 1920
شمسي) س��اخت ،اگرچه برخي معتقدند اين
فيلم را نميتوان اثري سينمايي به شمار آورد و
اولين فيلم سينمايي به معناي واقعي كرهايها
چهار سال بعد ( )1304س��اخته شد .ايرانيها
هم در سال  1309اولين فيلم صامت خود را به
نام «آبي و رابي» روي پرده بردند .وقايع جنگ
جهاني دوم و اش��غال كره از س��وي ژاپن باعث
شد تا عم ً
ال اين كشور در زمينه توسعه سينما و
صنعت فيلمسازي با يك ركود چشمگير روبهرو
شود .آغاز شكوفايي صنعت سينما در كرهجنوبي
به دهه  1950بازميگردد .در همين سالها ،در

كر هجنوب��ي از ده��ه1980
شروع به حضور در رخدادهاي
بينالملليسينماييكردوبهفكر
بازاريابي براي فيلمهای خود
در آن س��وي مرزه��ا افتاد .اين
دهه مطابق است با دهه1360
در اي��ران ك��ه فيلمفارس��ي
منق��رض ش��ده و س��ينماي
نويني در ح��ال پايهريزي بود
ايران سينماي فيلمفارسي شروع به كار كرده
بود و هر ساله بر تعداد فيلمهاي توليدي در ايران
افزوده ميشد .ناصر ملكمطيعي ،بازيگر جوان
آن سالهاي سينما در س��ال )1952( 1333
يعن��ي دورهاي كه ت��ازه كرهجنوب��ي در حال
پيريزي سينماي نوين خود بود ،در مصاحبهاي
آرزو ميكند كه روزي فيلمهاي ايراني در خارج
از كشور حضور پيدا كنند.
صنعت سودآور سينما در كرهجنوبي!
كرهجنوبي از دهه 1980ش��روع به حضور در
رخدادهاي بينالمللي سينمايي كرد و به فكر
بازاريابي براي فيلمهای خود در آن سوي مرزها
افتاد .اين دهه مطابق اس��ت با دهه 1360در
ايران كه فيلمفارسي منقرض شده و سينماي
نويني در حال پايهريزي بود.
سينماي ايران نيز در همان سالها با تغيير نگاه
به دنبال حضور در فستيوالهاي خارجي افتاد،
اما برخالف كشور كره ،صرفاً حضور بينالمللي
در سطح جوايز جش��نوارهها باقي ماند و عامل
به وجود آمدن «س��ينماي جشنوارهاي» شد؛
سينمايي ضد گيش��ه و س��ياه كه نه در ايران
مش��تري داش��ت و نه در اكرانهاي خارجي
قابليت فروش تجاري را پيدا ميكرد.
اگر چه يكي از داليل ورشكس��تگي سينما در
ايران را پاندم��ي كرونا ذكر ميكنن��د اما آمار
و ارقام نش��ان ميدهد اين ويروس خطرناك
سينما را در همه دنيا تحت تأثير قرار داده است.
اما در همي��ن دوره هم كش��ورهايي بودند كه
توانستند به رغم تسلط مرگبار كرونا بر مراودات
جهاني ،گليم خ��ود را از آب بيرون بكش��ند.

صنعت فيلمس��ازي كرهجنوبي نمونه موفقي
در اين زمينه است .بر اساس آمارهاي «شوراي
فيلم كرهجنوبي» ( )KOFICدر سال 2020
كه دوره اوج پاندمي كرون��ا در جهان بود ،كره
موفق شد درآمد خود را از سينما (فروش فيلم
و خدمات سينمايي) با رشد 13/3درصدي به
رقم بيش از 83/6ميليون دالر برساند .اين رقم
وقتي براي ما قابل درك ميشود كه بدانيم بر
اساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ،درسال
 1399صادرات فرش دستبافت از ايران صرفاً به
رقم 50ميليون دالر رسيد .درآمد كره از محل
فيلمبرداري آثار خارجي در خاك اين كشور در
سال  2020هم رقم قابل توجه 19/7ميليون
دالر بوده اس��ت! اين در حالي اس��ت كه عم ً
ال
ايران از چنين درآمدي محروم است و به جاي
آن فيلمسازان ايراني به بهانههاي مختلف براي
توليد فيلم با لوكيش��ن خارجي به كشورهاي
آسيايي ،اروپايي و حتي امريكاي جنوبي سفر
ميكنند.
توجه به سينماي ملي در كره
در دهه 1990كرهجنوبي كه يكي از بازارهاي
عمده ف��روش فيلمه��اي خارجي ب��ود ،براي
رونقدهي به س��ينماي داخل��ي ،محدوديت
اكران فيلم خارجي را وضع و مردم را به تماشاي
فيلمهاي كرهاي تشويق كرد .اگر چه در ايران
سالهاس��ت فيلمه��اي خارجي اك��ران قابل
قبولي ندارند ،ولي عم ً
ال حمايتي نيز از سينماي
ملي نميشود .تش��ويقها در كره براي سينما
رفتن مردم تأثير خود را به خوبي نشان داد .بر
اساس آمارها تا سال  2019هر كرهاي به طور
ميانگين بيش از  4/37بار در س��ال به سينما
رفته بود .فروش فيلم در سينماهاي كره به رقم
5ميليارد دالر رسيد كه نش��انهاي از ارزندگي
اين بازار داشت.
بازاريابي كره در كشورهاي منطقه
كره براي بازاريابي فروش فيلمهاي سينمايي
خود ،سراغ كشورهاي زردپوست رفته است و
غالب خريداران فيلمهاي كرهاي در يك منطقه
جغرافيايي قرار دارند.
در سال  ،2020تايوان با خريد 7/9ميليون دالر
فيلم از كره ،بزرگترين واردكننده بوده است
و پس از آن ژاپن با 3/8ميلي��ون دالر ،چين با
2/4ميليون دالر و هنگكن��گ با 1/5ميليون
دالر قرار دارن��د .در نقطه مقابل اي��ران هنوز
نتوانسته اس��ت در كش��ورهاي همسايه خود
بازاري براي فروش فيلم ايجاد كند.
به نظر ميرس��د يكي از نكاتي كه رئيس آتي
سازمان سينمايي بايد به آن توجه كند ،راهي
است كه كرهجنوبي براي تبديل يك سينماي
ملي به صنعتي بينالمللي و پولساز طي كرده
اس��ت .امروزه صنعت فيلمسازي در كره ،تنها
محدود به س��اخت و اكران فيلم س��ينمايي
نيس��ت و كش��وري مانند ايران سالهاس��ت
مشتري سريالهاي ساخت كره است .صنعت
پولساز سريالس��ازي در كره كه نگاه ويژهاي
به تاريخ آن كش��ور نيز دارد در جاي خود بايد
بررسي شود.

كتاب «يادگار» توسط انتشارات شهيد كاظمي روانه بازار نشر شد

روايت داستاني يك خاندان ايثارگر در كتاب «يادگار»

مصطفي محمدي

«يادگار» كتابي متفاوت با زباني داس��تاني البهالي س��طور خود
درس زندگي ميدهد .روش انقالبي زيستن ،سالم زيستن و اتحاد
را ميگويد .يادگار ميخواهد بگويد در اين دنياي مدرن كه همسايه
از همسايه خبر ندارد ،هنوز يك خاندان است كه مثل دوران قديم
به فكر همديگر هستند و دستگيري فاميل از خويشاوند خود هنوز
به افسانهها سپرده نشده است .يادگار آنقدر نكات تربيتي و اخالقي
دارد كه حتماً باي��د آن راخواند و با هر نكته آن گره از مش��كالت
دنياي امروز مدرن را باز ك��رد .قصههاي اين كت��اب از تاريخچه
خنداب شروع ميشود و به خاندان يادگاري ميرسد .راوي سالها
مجاهدت و علم و دانشآموزي و كارهاي خير از خاندان يادگاري را
براي شخصيت اول داستان يعني عليرضا تعريف ميكند؛ قصههاي

نمایشخانگی

مشاور رئيس «ساترا» در جلسه همانديشي با رسانههاي صوت
و تصوير فراگير پيرامون طرح «صيانت از كاربران فضاي مجازي» مطرح كرد

اين طرح يك ابرتنظيمگري
با كاربري شوراي عالي فضاي مجازي است

آرمان محمدی

جلسه همانديش�ي ساترا و رس�انههاي صوت و تصوير
فراگير در خص�وص ط�رح «صيانت از كارب�ران فضاي
مج�ازي» ب�ا حض�ور نماين�دگان برخ�ي پلتفرمه�ا
و پيامرس�انهاي فع�ال به منظ�ور بي�ان نقطهنظرات
تخصص�ي ،دغدغهه�ا و ن�كات حقوقي جه�ت اصالح
اين طرح و ارائه آن به كميس�يون ويژه مجلس شوراي
اسالمي در ساترا برگزار گرديد.

به گزارش «ج��وان» محمدرس��ول حاجاقل��ي ،مدير كل
صدور مجوز و امور رسانههاي ساترا در جلسه همانديشي با
رسانههاي صوت و تصوير فراگير در خصوص طرح «صيانت
از كاربران فضاي مجازي»با بيان اينكه ساترا به عنوان نهاد
تخصص��ي تنظيمگر داراي نظرات��ي در خصوص اين طرح
است ،گفت :به هر حال اين طرح با همه محاسن يا انتقاداتي
كه به همراه دارد ،طرحي است كه در مجلس پيش ميرود و
بعيد است اصل طرح ناديده گرفته شود اما بايد توجه داشت
كه اين طرح قابل اصالح اس��ت و كميس��يونهاي ويژهاي
بدين منظور در نظر گرفته شده اس��ت .ما در ساترا در پي
ارائه نظري تخصصي به كميسيون ويژه مجلس هستيم ،بر
همين اساس و طبق دغدغه هميشگيمان از پلتفرمهاي
فعال و تخصصي كه در اين ح��وزه فعاليت ميكنند دعوت
كردهايم در اين مورد با يكديگر تبادلنظر داش��ته باشيم و
ش��نونده نقطهنظرات و دغدغههاي آنها در حوزه تخصصي
فعاليت خود باش��يم و در نهايت جمعبندي و خروجي اين
جلسه را به عنوان نظر تخصصي س��اترا به كميسيون ويژه
مجلس ارائه كنيم.
وي با بيان اينكه رويكرد ما در س��اترا مشورتي است ،گفت:
پلتفرمها نبايد از بيان نظرات خود واهمهاي داشته باشند و
به هيچوجه قصد نداريم رسانهها را جلو بيندازيم .ما در اين
مقوله در نهايت به جمعبندي خواهيم رسيد كه به اسم ساترا
منعكس ميشود و خواهيم گفت اين جمعبندي با مشورت
پلتفرمها صورت گرفته است ،كمااينكه اين جمعبندي نيز
قبل از كميسيون به اطالع خود پلتفرمها خواهد رسيد.
 مدير كل صدور مجوز و امور رسانههاي س��اترا با دعوت از
پلتفرمها براي مشاركت و نظردهي در خصوص اين طرح

بيان كرد :از ش��ما نمايندگان پلتفرمهاي حاضر در جلسه
خواهشمندم نگاه و رويكرد ساترا را به ساير رسانهها يادآوري
كنيد تا آنها هم براي شركت در اين امر ترغيب شوند ،ضمن
اينكه اگر پلتفرمها در اين زمينه به لحاظ حقوقي نكتهاي را
در نظر داشته باشند كه بتوان به طرح اضافه كرد ،ساترا اين
نكات را نمايندگي خواهد كرد.
در بخش ديگري از اين نشس��ت حس��ين ميرزاپور ،مشاور
رئيس ساترا نيز تشكيل اين جلسه در ساترا را به مثابه يك
شروع دانست و گفت :ما قصد داريم مجموعهاي كه از سمت
ساترا به كميسيون ويژه مجلس ارائه ميشود حتي اصالحاتي
را نيز براي طرح همراه داش��ته باشد تا جايي كه يك هسته
سخت براي خود در نظر بگيرد كه اگر در برههاي اصالحات
مدنظر اعمال نش��دند ،كار ادامه پيدا نكند ،اين امر مستلزم
حضور و مشاركت ش��ما پلتفرمهاست كه به اصطالح كف
بازار هستيد و با كاربران ارتباط داريد ،در نتيجه بايد بدانيم
خاكريز مشتركي وجود دارد كه سر آن ميجنگيم.
مشاور رئيس ساترا چنددستگي تنظيمگران را يكي از موارد
لزوم اجراي «طرح صيانت از كابران فضاي مجازي» عنوان
كرد و ادامه داد :اصل موضوع را هم��ه پذيرفتهاند ،در واقع
اين طرح در حال ساختن يك ابرتنظيمگري است و شوراي
عالي فضاي مجازي كاربر اصلي اين طرح اس��ت .ش��ورا در
حال س��اخت ضمانت اجرايي براي خود است .وقتي ساترا
در نوش��تن طرح مداخلهاي نداش��ته و هم اكنون طرح در
كميسيون ويژه مجلس است ،يعني ساترا قصد تزريق انرژي
از بيرون به اين طرح را دارد ،بنابراين ش��ما رسانهها كمك
كنيد اين انرژي در ساترا كدام بخشها را اصالح كند.

سينما

ادبیات

كت�اب «ي�ادگار» رواي�ت داس�تاني از خاندان�ي
ايثارگ�ر ك�ه شناس�نامه ايثارگ�ري آنه�ا ميتوان�د
الگوي�ي ب�راي ي�ك مل�ت باش�د ،منتش�ر گردي�د.

نما | حسین کشتکار

تلخ و شيرين از گذش��ته كه آميخته از حوادث مهم تاريخ معاصر
ايران از جمله ماجراي كشف حجاب ،سفر رضاخان به همدان ،قيام
ميرزاكوچك خان ،حوادث انقالب قبل از پيروزي و اثر آن در اين
منطقه و حوادث بعد از انقالب همچون قيام خلق مسلمان است.
حاج مال محمود يادگاري بزرگ اين خاندان كه قريب ۱۰۰سال سن
دارد ،شخصيت استثنايي است كه شايد بتوان گوشهای از شخصيت
او را از البهالي خطوط يادگار بشناس��يم .او شخصيتی است كه با
وجود بذل مال و جان و فرزند در راه اعتالي اسالم و انقالب هنوز هم
كه هنوز است خود را بدهكار انقالب ميداند و دعاي اول و آخرش
به جان مقام معظمرهبري اس��ت .كوچكترين شهيد شهرستان
خنداب پس��ر نوجوان او علي يادگاري اس��ت كه مرتضي احمر به
معرفي او و شش تن از ديگر شهيدان خاندان يادگاري در اين كتاب
پرداخته است .نويس��نده نفر پنجم ،از ارتش��ي قهرمان و مخلص
اكبرآقا يادگاري ميگويد .از حس��ين يادگاري ب��راي خوانندگان
قصهها حكايت ميكند .از مس��عود يادگاري ميگويد كه روزي با
نذر و نياز به امامزاده مسعود خنداب به اين دنيا قدم گذاشته است و
روزي ديگر هم در شلمچه و در سهراهي شهادت آسماني شده است.
خواندن قصههاي دو قلوهاي شهيد مجيد و سعيد يادگاري قطعاً
براي خواننده جالب است ،همانطور كه براي عليرضاي داستان ما
جالب بوده است و باالخره احمر با معرفي اسداهلل يادگاري حصار و
علي يادگاري پرونده اين كتاب را ميبندد .اين اثر روايتي داستاني از
خاندان يادگاري است كه در قطع رقعي و ۱۹۲صفحه به قلم مرتضي
احمر به رشته تحرير درآمده و در آستانه هفته دفاع مقدس توسط
انتشارات شهيد كاظمي روانه بازار نشر شده است.

كتاب

«پاتك عليه پيتوك» منتشر شد

كتاب «پات�ك علي�ه پيتوك» از س�وي
انتشارات «راه يار» راهي بازار نشر شد.

كتاب «پاتك عليه پيتوك» روايت مردانگيهاي
شهيد مدافع حرم سيدهادي سلطانزاده به قلم
زهره علويراد از س��وي انتش��ارات «راه يار»
چاپ و روانه بازار نشر شد .شهيد سلطانزاده،
اهل مشهد منطقه مهرآباد بود و در  30مرداد
 1393در مقابله با تروريستهاي تكفيري در
حلب سوريه به شهادت رس��يد« .پاتك عليه
پيتوك» روايتي داستاني از زندگي اين شهيد
ها و گفتوگوهايي با خانواده،
مدافع حرم است .روايتهاي این كتاب بر اساس مصاحبه 
آشنايان و همرزمان شهيد سلطانزاده به نگارش درآمده است.
در بخشي از اين كتاب ميخوانيم« :هادي را تصور كرد و اينكه باالخره برگشته بود.
موجي از هيجان در وجودش چرخ زد و چرخ زد و رس��يد به سرانگشتانش و ضربه را
تق آش��نا و هميشگي ب ه هم خورد.
زد .توپهاي صيقلي و رنگارنگ بيليارد با صداي ِ
آخرسر ،توپ قرمزرنگي مستقيم رفت داخل حفره گوشه مقابل ميز و در تور نشست.
ديگر طاقت نداشت توي باشگاه بماند .مثل اينكه با اين ضربه استخارهاش خوب آمده
باشد ،دل يكدله كرد ،گوشياش را برداشت و زد بيرون ».كتاب «پاتك عليه پيتوك»
كه تحقيق آن به عهده اميد اس��حاقي و معصومه بائي بوده و تدوين آن توسط زهره
علويراد صورت گرفته ،در 224صفحه با شمارگانهزار نسخه به بهاي 35هزار تومان از
سوي انتشارات راه يار منتشر شده است .عالقهمندان عالوه بر كتابفروشيها ميتوانند
از طريق صفحات مجازي ناشر به نشاني  raheyarpubيا سايت  vaketab. irنسبت
به تهيه این كتاب اقدام كنند.

سرتيپي ،مدير پرديس سينمايي و عضو سابق شوراي صنفي نمايش:

مصوبه ممنوعيت فعاليت سينماداران بدهكار بايد اجرا شود

سيدمرتضي ذاكر

مدير پرديس سينمايي كوروش ضمن درخواست براي اجرايي
شدن مصوبه شوراي صنفي نمايش مبني بر ممنوعيت فعاليت
س�ينماداران بدهكار از اس�تقبال خوب مخاطبان نس�بت به
فيل�م «درخت گردو» س�اخته محمدحس�ين مهدوي�ان و از
فروش يكميلي�ارد و ۲۵۰ميليون تومانی اي�ن فيلم خبر داد.

علي سرتيپي در رابطه با مصوبه جديد شوراي صنفي نمايش مبني
بر ممنوعيت فعاليت سينماداران بدهكار گفت :من با مصوبه جديد
ش��وراي صنفي نمايش پيرامون ممنوعيت فعاليت س��ينماداران
بدهكار كام ً
ال موافق هستم و معتقدم بايد اين طرح اجرا شود .وي
در همين راستا ابراز كرد :سينماداران بايد بدهي خود را به صاحبان
فيلمها كه در چنين ش��رايطي ريس��ك كرده و در طبق اخالص
اثر خود را براي بقاي س��ينماي ايران اكران ميكنند ،بدون وقفه
بپردازند .سرتيپي با اشاره به شرايط مالي سالنداران طي دو سال
وقفه كرونايي ابراز كرد :اگر سالنداران سينما در حال حاضر به دليل
وضعيت كرونايي طي دو سال اخير با مشكالت مالي روبهرو بودهاند،
بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درخواست كمك كنند و اين
منطقي نيس��ت كه صاحبان فيلم در چنين شرايطي از طلب خود
چشمپوشي كنند.
مدير پرديس سينمايي كوروش با اشاره به استقبال ويژه مخاطبان
از سينماها طي هفتههاي گذشته تأكيد كرد :استقبال مخاطبان
سينما طي هفتههاي گذش��ته و به ويژه با تسريع واكسيناسيون
روز به روز بيشتر شده و مردم اين روزها بليت ميخرند و به سينما
آمده و پاي فيلمهاي مورد عالقه خود مينشينند و براي ما ديدن

چنين روزهايی بسيار خوشحال كننده است و اميدواريم با ادامه
روند واكسيناسيون عمومي كه بس��يار خوب پيش ميرود ،اين
استقبال بيشتر هم بش��ود .پخشكننده فيلم سينمايي «درخت
گردو» پيرامون ميزان استقبال از فيلم محمدحسين مهدويان در
گيشه خاطرنشان كرد :استقبال از فيلم سينمايي «درخت گردو»
بسيار خوب بوده است و ما اص ً
ال پيشبيني نميكرديم در شرايط
كرونايي با اينچنين استقبالي روبهرو شود اما استقبال مخاطبان
از اثر جديد مهدويان واقعاً تا اين لحظه خ��وب بوده و تاكنون به
فروشي معادل يكميليارد و ۲۵۰ميليون تومان دست يافته كه
اين واقعاً براي ما خوشحالكننده است.
فيلم سينمايي درخت گردو به كارگرداني محمدحسين مهدويان
و تهيهكنندگي سيدمصطفي احمدي در سال  1398ساخته شده
اس��ت .اين فيلم براي اولين بار در جش��نواره فجر سال  1398به
نمايش درآمد كه توانست برنده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
و بهترين بازيگر نقش اول مرد از همان جشنواره باشد.

