
بیست و چهارمین چاپ کتاب 
»فاطمه علی اس�ت«، نوشته 
علی قهرمانی منتش�ر ش�د.

کت��اب »فاطمه علی اس��ت«، 
نوش��ته علی قهرمانی توس��ط 
انتش��ارات جمک��ران ب��ه چاپ 
بیست و چهارم رس��ید. مقامات 
معنوی فاطمه زهرا )س��ام اهلل 
علیها( در شمار برترین مقامات 
معنوی آحاد معدودی از بشریت 
است. ایشان معصومند؛ عصمت، 

ویژه معدودی از برگزیدگان الهی در میان آحاد بشر 
است و این بزرگوار از آن جمله است. با توجه به این 
واقعیت که این زن مسلمان و مجاهد فی سبیل اهلل 
تنها حدود 18 س��ال سنش��ان بوده، دارای مرتبه 
عالی از معنویت که در ردیف اولیا و پیامبران و مانند 
اینها قرار گرفته و از سوی فرستادگان الهی »سیده 
نس��اءالعالمین« نام می گیرد. در کن��ار این مقام 
معنوی، بروز خصلت های برجسته و کارکردهای 
مهم در زندگی ش��خصی این بان��وی بزرگوار هر 
کدام یک درس است. مجاهدت او، شوهرداری او، 
فرزندداری او، حض��ور او در مهم ترین عرصه های 
حیات یک انسان، چه در دوران نوجوانی و کودکی، 

چ��ه در دوران بع��د از ازدواج 
هرکدام یک درس اس��ت برای 
همه بشریت. در زندگی فاطمه 
زهرا باید دقیق شد. با نگاهی نو، 
آن زندگی را ش��ناخت، فهمید 
و ب��ه معنای واقعی کلم��ه آن را 
الگو ق��رار داد. کت��اب »فاطمه 
علی است« با تمرکز روی سبک 
زندگی مش��ترک حضرت زهرا 
)سام اهلل علیها( و امیرالمؤمنین 
قال��ب  در  )علیه الس��ام( 
1۷۶داستانک در چهار فصل نوشته شده است. فصل 
اول، دوران تولد و کودک��ی دو بزرگوار و فصل دوم، 
دوران ازدواج و زندگی مشترک آن دو است. در فصل 
سوم اتفاقات زندگی خانوادگی و تربیت فرزند آن 
عزیزان بیان شده و در فصل آخر نیز زندگی حضرت 
امی��ر )علیه الس��ام( در فراق همس��ر گرامی اش. 
نویسنده در این کتاب با سبکی جدید و ایده ای نو 
به روایت نقل های تاریخی پرداخته است و به همین 
دلیل کتابش با  اس��تقبال مخاطبان مواجه شده و 
اخیراً به چاپ بیست و چهارم رسیده است.  این کتاب 
اسام«  به قلم علی قهرمانی است که کتاب »مسیح 

را نیز در کارنامه نویسندگی اش دارد.
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امام باقر علیه السالم:
آدمی را همین عیب بس که عیب 
خود را نبیند و عیب مردم را ببیند 
یا بر مردم چی��زی را عیب بگیرد 
که در خوِد او هست و نمی تواند آن 

را تغییر دهد.

الكافي، ج ٢، ص ٠٦٤، ح ٣

بلیت دالری پروازها علیه سفر!
شرکت هاي هواپیمايي بلیت ها را با قیمت دالر به خارجي ها مي فروشند تا هم ايراني ها و هم خارجي ها ضرر کنند!

   محمدصادق عابديني
وزارت می�راث فرهنگ�ي و گردش�گري، 
دونرخي شدن قیمت بلیت هواپیماها را باعث 
کاهش مسافرت توريست هاي خارجي به ايران 
دانست، با اين حال شرکت هاي هواپیمايي در 
اقدامي سودجويانه سهم بلیت ايراني ها را از هر 
پرواز کاهش داده اند و بلیت ها را با قیمت دالر 
به خارجي ها مي فروشند تا هم ايرانی ها و هم 
توريست های ايران را ناراضی و متضرر کنند.
در پي اعام دو نرخي ش��دن قیمت بلیت هواپیما و 
دریافت قیمت دالري از اتباع خارجي، وزارت میراث 
فرهنگي و گردشگري در نامه اي به سازمان هواپیمایي 
کشوري خواستار لغو این اباغیه به دلیل تأثیر سوء آن 

بر ورود گردشگران خارجي به ایران شد. 
   قیمت دالري بلیت براي خارجي ها

تصمیم شرکت هاي هواپیمایي براي دریافت نرخ 
دالري قیمت بلیت هواپیما از ابتداي تیرماه امسال 
اجرایي شده است، بر اساس این تصمیم، سقف 
نرخ پروازهاي داخلي براي اتب��اع غیرایراني زیر 
یک ساعت 1۰۰ دالر و از یک ساعت بیشتر 15۰ 
دالر تعیین شده است. به این ترتیب اتباع خارجي 
نه تنها بلیت را به قیمت دالر تهیه مي کنند، بلکه 
باید قیمت »بیزینس کاس« را براي تهیه بلیت 

عادي هواپیما پرداخت کنند. 
حسن خوشخو، معاون هوانوردي و امور بین الملل 
س��ازمان هواپیمایی کش��وري، در دفاع از تصمیم 
اتخاذ شده مي گوید: »در این مورد دو رویکرد وجود 
دارد؛ یکي اینکه سوخت یارانه اي که به شرکت هاي 
هواپیمایي داده مي ش��ود، بهتر است به شهروندان 
ایراني اختص��اص پیدا کند و در کش��ورهاي دیگر 
نی��ز اینگونه اس��ت که خدم��ات و کاالی��ي که به 
شهروندانش��ان مي دهند، نرخ متفاوتي نسبت به 
مس��افران و گردش��گران دارد. دومین رویکرد این 
است که پیش از اجراي این تصمیم چارترکننده ها 
عمده سود از محل فروش بلیت هواپیما را به جیب 
مي زدند، به عنوان مثال مسافراني که از عراق وارد 
کشور مي شوند، پکیجي را که شامل هزینه پرواز و 
هتل است، خریداري مي کنند و بررسي هاي سازمان 
هواپیمایي نشان مي دهد که سود این پکیج به جیب 
یکسري چارترکننده مي رود و در واقع آنها از سوبسید 
یارانه اي استفاده مي کنند، اما در این تصمیم مقرر 
شد تا در قبال ارزي ش��دن نرخ بلیت هواپیما براي 
اتباع و مسافران خارجي، ایرالین ها اجازه دو نرخي 
کردن آن را نداشته باشند و تنها ملزم به عرضه بلیت 

هواپیما در سایت هاي خودشان هستند.«
مقصود اسعدي ساماني، دبیر انجمن شرکت هاي 
هواپیمایي هم در توضیح چرایي این تصمیم بحث 
برانگیز مي گوید: »تقاضا براي بلیت پرواز به مشهد و 

از مشهد به شمال کشور افزایش پیدا کرده و اساساً 
این افزایش تقاضاي اتباع خارجي باعث شده است، 
متقاضیان داخلي دسترسي کمتري به پرواز هاي 
این مسیر ها داشته باشند، بنابراین اتباع خارجي باید 
هزینه واقعي این مسیر ها را بپردازند که مبنا را براي 
هر ساعت 1۰۰ دالر در نظر گرفته ایم که البته این 
نرخ هم ثابت نیست، بلکه براساس عرضه و تقاضا 
در بازار تغییر مي کن��د.« این تصمیم نه تنها براي 
گردشگران خارجي، بلکه براي همه اتباع خارجي 

که در ایران اقامت دارند نیز اعمال خواهد شد. 
   اين تصمیم يعني گردشگر به ايران نیايد!

افزایش قیمت بلیت هواپیما ب��راي اتباع خارجي 
اعت��راض فع��االن ح��وزه گردش��گري را در پي 
داشت. مصطفي سروي عضو هیئت مدیره جامعه 
تورگردانان ایران، معتقد اس��ت تصمیم افزایش 
قیمت بلیت هواپیما براي اتباع خارجي به صورت 
مس��تقیم بر ورود توریس��ت به ایران تأثیر منفي 
مي گذارد. سروي مي گوید: »این رویه شرکت هاي 
هواپیمایي فقط پول ملي را تضعیف مي کند و ایران 

نیز از فهرست مقاصد سفر خط زده مي شود.«
وي رفتار شرکت هاي هواپیمایي را خاف منشور 
سازمان ملل و سازمان جهاني جهانگردي دانسته  و 
مي افزاید: »این طرح از نظر شرعي و قانوني مشکل 
دارد. ضم��ن اینک��ه ارزي و دو نرخي کردن بلیت 
پروازهاي داخلي فقط به نفع چارترکننده ها است. 
نگاه بدبینانه اي به این جریان دارم و چارترکننده ها 

را پشت ماجرا مي بینم.«
عضو هیئت مدیره جامع��ه تورگردانان ایران تأکید 
مي کن��د: » ش��رکت هاي هواپیمایي ک��ه معموالً 
هزینه هاي ارزي خود را بهانه اجراي چنین طرح هایي 
مي کنند، دقیق و ش��فاف اعام کنند، کدام یک از 
هزینه هایشان ارزي است، سوخت، نگهداري هواپیما، 
کترینگ، کدام یک؟ آیا سوخت را ارزي مي خرند؟ آیا 

به کارکنان خود حقوق ارزي مي دهند؟«
س��روي با اش��اره به اینکه ارزاني مزیت کشور ایران 
است، مي گوید: »چند س��ال پیش ایران از بین 141 
کشور، رتبه نخست به دلیل شاخص رقابت در قیمت 
را به دست آورده بود، اما حاال باید در فهرست مقاصد 

الکچري قرار گیرد، البته که فقط به لحاظ قیمت! در 
حال حاضر یک وعده غذا براي یک نفر 4۰۰ هزار تومان 
تمام مي شود، خیلي از رستوران ها تا توریست خارجي 

مي بینند، قیمت ها را دو برابر حساب مي کنند.«
   سوء استفاده شرکت هاي هواپیمايي

افزایش قیمت بلیت هواپیما براي اتباع غیر ایراني 
باعث شده تا شرکت هاي هواپیمایي با سوء استفاده 
از شرایط به وجود آمده با کاهش سهمیه مسافران 
ایراني، آن را به مسافران خارجي اختصاص دهند. 
اکبر غمخوار، عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان  
مي گوید:  »شرکت هاي هواپیمایي به جاي اینکه 
صندلي هاي خود را به مس��افر ایراني بفروشند، به 
خارجي ها مي فروش��ند،  طوري که از زمان اجراي 
این طرح، بخشي از صندلي ها و ظرفیت پرواز بعضي 
مسیرها از دسترس خارج شده است و در اختیار اتباع 
غیرایراني قرار گرفته است. حتي به چارترکننده ها 
اعام شده است 5۰ درصد ظرفیت خود را به اتباع 
غیرایراني  بفروشند و به این صورت بخشي از ظرفیت 
را از دسترس خارج کرده اند. در واقع، برخاف آنچه 
توجیه آورده اند که با این کار قرار است بلیت هواپیما 
و صندلي ها بیش��تر در اختیار ایراني ها قرار گیرد، 
برعکس، سهمي از شهروند ایراني گرفته شده و براي 

اتباع غیرایراني کنار گذاشته شده است.«
   مخالفت وزارت میراث فرهنگي

علي اصغر ش��البافیان، معاون گردش��گري وزارت 
می��راث فرهنگ��ي، در نامه اي انتق��ادي به رئیس 
س��ازمان هواپیمایي کش��ور  مي نویس��د: »پس از 
سپري شدن دوران دش��وار رکود اقتصادي حاصل 
از ش��یوع گس��ترده کرونا اکنون که همراس��تا با 
سیاس��ت هاي مبارزه با ایران هراسي، رونق نسبي 
براي ورود گردش��گران خارجي فراهم شده است، 
انتظار مي رود همه ذي نفعان حوزه گردش��گري 
به منظور افزایش این روند، اهتمام جدي به عمل 
آورند. « ش��البافیان مي افزاید:  »با توجه به مراتب 
فوق و نظر به اینکه تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات 
این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح فعاالن 
صنعت گردشگري اتخاذ شده است، دستور فرمایید 
مراتب مورد رس��یدگي فوري قرار گرفته و تا زمان 
بررس��ي ابعاد مختلف موضوع و به ویژه چالش ها، 
اثرات و تبعات اج��راي آن در کار گروهي با حضور 
نمایندگان مشترک بخش دولتي و خصوصي در 
حوزه، از اجرایي شدن این تصمیم خودداري شود.«

عاوه بر معاون گردشگري، دیگر مدیران ارشد حوزه 
گردشگري در وزارت میراث فرهنگي نیز مخالفت 
خود را با تصمیم اتخاذ شده براي دریافت نرخ دالري 
از اتباع خارجي اعام کرده اند. سیدمصطفي فاطمي، 
مدیر کل دفتر گردشگري داخلي و دبیر ستاد سفر  
مي گوید: »مهم ترین مزیت ما در حوزه گردشگري، 
ارزان بودن سفر به ایران است و با این تصمیم به طور 
کلي این مزیت را از دست مي دهیم. از طرفي بسیاري 
از هتل ها مي خواستند نرخ ها را دالري بگیرند و ما به 
علت همین موضوع که فروش تورها اتفاق افتاده بود، 
اجازه افزایش ندادیم و با این تصمیم هتل ها مخالفت 
کردیم، اما اگر این اتفاق بیفتد، همه خواستار این 
مسئله مي شوند و به تبع آن ارزش پول ملي از بین 

خواهد رفت و دالر جایگزین مطرح مي شود.«
در پي اعام رسمي مخالفت وزارت میراث فرهنگي 
و گردشگري با اقدام شرکت هاي هواپیماي براي 
دریافت نرخ دالري بلیت از خارجي ها و استدالل 
این وزارتخانه مبني بر تأثیر منف��ي این اقدام بر 
ورود گردش��گر خارجي به کشور، معاون سازمان 
هواپیمایي کش��ور از امکان تجدید نظ��ر در این 

تصمیم بحث برانگیز خبر داده است.

س��روی: اي��ن ط��رح از نظر 
ش��رعي و قانون��ي مش��كل 
دارد. ضم��ن اينك��ه ارزي 
و دو نرخ��ي ك��ردن بلي��ت 
پروازه��اي داخل��ي فق��ط 
به نفع چارتركننده ها اس��ت

گانگستربازی مالل آور »روز ششم«
    افشین علیار

حجت قاسم زاده در ساخت تله فیلم و سریال تبحر خاصی 
دارد، همین ویژگی باعث شد با یک احساس خوب برای 
دیدن فیلم اولش به س��ینما بروم، اما »روز شش��م« با 
تمامی س��اخته های تلویزیونی او فرق دارد. اولین فیلم 
سینمایی او از تمامی ساخته های تلویزیونی اش، نه تنها 
عقب اس��ت، بلکه به هیچ وجه نمی توان��د ویژگی های 
حداقلی یکی از ساخته های تلویزیونی  او را داشته باشد 
و معلوم نیست با چه نگرشی به سراغ ساخت اولین فیلم 
بلند سینمایی رفته اس��ت. اثری که قرار بوده پلیسی یا 
معمایی باشد، ناغافل تبدیل به کمدی ناخواسته شده و 
صبوری و تحمل می خواهد که بعد از 15 دقیقه تا انتها 
روی صندلی بنش��ینیم و فیلمی سراس��ر الکن و نارس 
ببینیم. فیلمنامه وجود دارد، اما شلخته و آشفته است. 
آدم ها و جهان فیلم ش��باهت به آثار مس��عود کیمیایی 
دارند. دیالوگ های چندپهلو و س��نگین به دهان هیچ 
کدام از آدم های فیلم اندازه نیست. خط روایی، موقعیت 
به وجود نمی آورد و با ارجاع به دیالوگ ها باید نسبت و 
اندازه شخصیت ها را حدس زد. کارگردان سعی داشته 
از احمد قهرمان بس��ازد، اما این قهرمان پوش��الی تنها 
یک تیپ است که ش��خصیتش شوخی به نظر می رسد. 
کارکردش شباهت به قهرمان فیلم های کیمیایی دارد؛ 
همان گونه دیال��وگ می گوید، اما در ای��ن اثر واقعاً یک 
تیپ کمدی اس��ت که وقتی دیالوگ می گوید مخاطب 
می خندد.  قاسم زاده که بیشتر خودش فیلمنامه آثارش 
را نوش��ته در اینجا حتی نتوانس��ته از پ��س دیالوگ ها 
بربیاید، چون موقعیت ها چفت و بست منطقی ندارند. 
دوربین روبه روی دو کاراکتر کاش��ته شده است؛ بازیگر 
اول دیالوگ می گوید، کات، بازیگر دوم دیالوگ می گوید. 
ایجاد چنین موقعیت مصنوعی اساس��اً برای فیلمی که 
می خواهد معمایی باشد حسن نیست، بلکه ضعفی است 
که از تخت بودن جهان فیلم می آید. فارغ از تأثیرگذاری 
ژانری، موقعیت ها الکن ش��ده اند و مخاط��ب از فیلم به 
بیرون پرتاب می ش��ود، چراکه هیچ گون��ه جذابیت ژانر 
مختص به موضوع فیلم در جهان روز شش��م احس��اس 
نمی ش��ود. قاس��م زاده با همان مؤلفه ه��ای تلویزیونی 
سراغ ساخت روز ششم رفته است. پرده عریض نابلدی 
کارگردان را در قاب بندی ها لو می دهد، ایستایی و حرکت 
دوربین، کادرهایی که در روز شش��م مشاهده می شود 
قطعاً برای تلویزیون اس��ت و به س��ینما ربطی ندارد، به 
همین دلیل هیچ کدام از آدم های فیل��م حتی احمد به 

عنوان قهرمان هیچ سمپات سطحی هم با مخاطب ایجاد 
نمی کنند. در صورتی که ایجاد قهرمان باید برای مخاطب 
جذابیت مضمونی داشته باشد، یعنی داستان و چیدمان 
خط روایی طوری باش��د که وظیفه و کاری که قهرمان 
انجام می دهد برای مخاطب جذابیت الزم را داشته باشد، 
اما در روز ششم آنقدر رابطه آدم ها و کنش آنها باسمه ای 
و لَخت است که اساساً سکانس ها بی منطق جلو می روند 
و کارگردان توجیهی برای قهرمان بازی احمد ندارد که 
او چرا باید برای صابر چنین کاری کن��د و خودش را به 
زحمت بین��دازد! احمد می گوید، من آدمی  هس��تم که 
دنبال پولم، اما این دیالوگ اساس��اً ضدقهرمان اس��ت. 
بنابراین سیر س��اختار قهرمان با چنین دیالوگی از زبان 
خودش نابود می ش��ود و این همه گنگستربازی از سوی 
او و همدستش یک شوخی برای سرگرم کردن مخاطب 
به نظر می رس��د. طرح معمایی بودن اثر که می توانست 
با فیلمنامه منس��جم و اجرای دقیق تبدی��ل به فیلمی 
تأثیرگذار ش��ود، آنقدر الکن و بی فایده شده است که در 
بیشتر سکانس ها با دیالوگ ها و موقعیت ها، مخاطب به 
فیلم می خندد. استفاده نادرست از ژانر و دیدگاه اشتباهی 
در اجرا، روز ششم را در یک فضای بسته قرار داده است. 
فضایی تلویزیونی که اساساً هیچ منطقی در نماهای آن 
احس��اس نمی ش��ود. بگذریم از موقعیت هایی که نگین 
برای احمد تعریف می کند که در فرنگ برای اینکه سر از 
کار صابری دربیاورد در خانه او شنود کار گذاشته است. 
در روز ششم از این اتفاق های بامزه که تبدیل به کمدی 
ناخواسته شده، زیاد است، اما روز ششم، فیلم پرگرهی 
است که مخاطب را گیج می کند و در انتها این گره ها را 
احمد آنقدر راحت در دو یا سه روز باز می کند که سرگرد 

نیروی انتظامی در چند سال نتوانسته است! 
روز ششم یک اثر شلخته و الکن است که اگر در تلویزیون 
نمایش داده   می شد، قطعاً تلویزیون را بعد از پنج دقیقه 

خاموش می کردیم.

    نقد فیلم

    یادداشت

 عذرخواهي »جوكر«
 از جامعه كم توانان جسمي

س�ازندگان برنامه »جوک�ر« ضمن عذرخواه�ي از افرادي 
که با ديدن صحن�ه اي از اين برنامه احیانًا مكدر ش�ده اند، 
اع�الم ک�رد، نس�خه نهاي�ي اص�الح و ب�ا ح�ذف آن نما، 
مج�دداً در پلتف�رم پخش کنن�ده بارگذاري شده اس�ت. 
  به گزارش »جوان«، روابط عمومي جوکر با ارائه توضیحاتي درباره 
قسمت اخیر، از جامعه کم توان جسمي و هر فردي که با تماشاي این 
صحنه ها مکدر شده است، عذرخواهي کرد.  در بخشي از این مطلب 
آمده است: »در این شش ماه که با جوکر همراه شما هستیم، افتخار 
مي کنیم که معلولین عزیز هم مخاطب جوکر بوده اند و در این مدت 
به جوکر، محبت و لطف داشته اند و خوشحالیم که توانسته ایم لبخند 
روي لب هایشان بیاوریم. به قدري این افتخار و خوشحالي براي ما 
ارزشمند اس��ت که اگر این لحظه و موقعیت کمدي و طنز بخواهد 

سهواً باعث رنجیدن یک معلول هم بشود، براي ما مطلوب نیست.«
----------------------------------------------------

 پخش قسمت های جدید
»برف بي صدا مي بارد« 

س�ريال »برف بي صدا مي بارد« که مدتي در شبكه ٣ متوقف 
شده بود، با پخش خالصه اي از قسمت هاي قبل روي آنتن مي رود. 
پخش س��ریال »برف بي ص��دا مي بارد« ب��ه کارگردان��ي پوریا 
آذربایجاني، نویسندگي زنده یاد مسعود بهبهاني نیا و تهیه کنندگي 
محمدرضا ش��فیعي، همزمان با عید نوروز و ماه رمضان متوقف 
شده بود؛ اکنون قرار است جهت یادآوري مخاطبان خاصه ۶8 
قسمت پخش شده این س��ریال که از روز گذشته شروع شده به 
مدت چهار شب ساعت ۲۰ و5۰دقیقه از شبکه 3 سیما پخش شود 
و از روز سه شنبه مورخ )14 تیر ماه( قسمت هاي جدید، در ادامه 

قسمت هاي فصل اول روي آنتن شبکه 3 سیما مي رود. 
----------------------------------------------------

 گرامیداشت استاد بنان 
در مستند »با ما بودي«

اس�تاد  گرامیداش�ت  در  ب�ودي«  م�ا  »ب�ا  مس�تند 
غالمحس�ین بن�ان، اس�تاد آواز و بنیانگ�ذار انجم�ن 
موس�یقي اي�ران يك ش�نبه دوازده�م تیرم�اه س�اعت 
٢۱:٠٠ از ق�اب ش�بكه مس�تند س�یما پخ�ش مي ش�ود. 
به گ��زارش »جوان«، مس��تند »با ما بودي« هش��تمین فیلم از 
مجموعه چونان سرو است که به س��فارش شبکه مستند سیما 
و با تهیه کنندگي مصطفي رزاق کریمي از این شبکه تلویزیوني 
نمایش داده مي  شود.  محسن زارع، کارگردان این مستند، درباره 
اهمیت این مستند گفت: درباره غامحسین بنان استاد بي همتاي 
آواز ایراني چند فیلم مستند ساخته شده اس��ت که هر کدام به 
زندگي شخصي او پرداخته اند، اما مستند با ما بودي در پي پاسخ 
به این پرسش مهم اس��ت که چرا بنان آوازخوان خاصي است؟!   
تکرار مستند با ما بودي دوشنبه سیزدهم تیرماه ساعت 1۰:۰۰، 
چهارشنبه پانزدهم تیرماه ساعت 19:3۰ و جمعه هفدهم تیرماه 

ساعت 1۲:۰۰ از آنتن شبکه مستند سیما پخش خواهد شد. 

»فاطمه علی است«  در پله بیست وچهارم نشر ايستاد
      نشر

 صادرات فرهنگی
 حلقه گمشده دیپلماسی منطقه ای

   محمد محمودی- کارشناس و تحلیلگر فرهنگی
صادرات فرهنگی در ایران با وجود تمام مزیت های منحصربه فرد 
و پنهانی که دارد، هرگز نتوانس��ته تراز مناسبی در جداول صدها 
میلیاردی »تجارت جهانی فرهنگ« پیدا کند و از همین رو ما بیش از 
آنکه یک صادر کننده معتبر فرهنگی باشیم، بیشتر به یک وارد کننده 
فرهنگی می مانیم که هر سال باید بیشتر از گذشته، نگران عرصه 
گسترده محصوالت فرهنگی بیگانه در کشورمان باشیم که هیچ 

نشانی از  تمدن و تاریخ ایرانی- اسامی در آن پیدا نمی شود.
از سوی دیگر، فقدان حرکت منسجم و هدفمند »صادرات فرهنگی« 
در کشورمان، زمینه تزلزل و آسیب پذیری »سیاست های منطقه ای« 
جمهوری اسامی ایران را هم از ادوار گذشته تا امروز فراهم ساخته و 
چون روابط سیاسی ما در منطقه به تبع همین غفلت فرهنگی با فراز 
و نشیب های جدی روبه رو شده، حجم مبادالت اقتصادی جمهوری 
اسامی ایران هم در منطقه و به ویژه همسایگان، شکل سینوسی به 

خود گرفته و به شدت باال و پایین می رود!
اما برای رفع این نقیصه چه باید کرد؛ تجارب جهانی در حوزه 
بازرگانی فرهنگ نشان می دهد، تشتت و عدم تمرکز ساختاری 

مهم ترین مانع توسعه صادرات فرهنگی در هر کشور است.
متأسفانه توسعه صادرات فرهنگی در جمهوری اسامی ایران 
از تشتت مضاعفی در زمینه رش��د »بازرگانی فرهنگ« رنج 
می برد و »چندین وزارتخانه و وزیر به همراه دهها نهاد و صدها 
مدیر« درباره آن بودجه دارند و تصمیم می گیرند، اما دریغ از 
ایجاد حتی یک برند ملی و معتبر در سطح منطقه و جهان به 

عنوان نماد صادرات فرهنگی کشورمان تا امروز!
 در چنین شرایطی تشکیل کمیسیون ملی صادرات فرهنگی 
توس��ط دولت و تأس��یس اتاق بازرگانی فرهنگ و هنر توسط 
بخش خصوصی، قدم اصلی اصاح ساختار پراکنده و بی برنامه 
صادرات فرهنگی جمهوری اس��امی اس��ت که اگر به صورت 
جدی و متمرکز از سوی دولت و بخش خصوصی دنبال شود، راه 
بهره وری حداکثری ایران اسامی را هم از حضور در پیمان های 

اقتصادی شانگهای، اکو، دی 8 و بریکس خواهد گشود.
انتشار منشور صادرات فرهنگی شرق، تشکیل اتاق های بازرگانی 
فرهنگی مشترک دو یا چندجانبه، ایجاد برند واحد و معتبر ملی و 
منطقه ای در زمینه صادرات فرهنگی، راه اندازی بازارچه های مرزی 
و حراج های هنری منطقه ای، تولید پلتفرم های مشترک بازرگانی 
فرهنگی، هم افزایی شرکت های دانش بنیان، انتخاب چهره سال بازار 
فرهنگی شرق، برگزاری اکسپوها و نمایشگاه های فرهنگی - هنری  
مشترک و دهها برنامه پیشنهادی دیگر از جمله محورهای اجرایی 
هستند که می توانند جمهوری اسامی ایران را به مرکز صادرات 
فرهنگی منطقه تبدیل کنند.  مشروط بر آنکه با تشکیل کمیسیون 
ملی صادرات فرهنگی جمهوری اسامی ایران از هدر رفتن صدها 
میلیارد تومان بودجه ساالنه صادرات فرهنگی در چندین وزارتخانه، 
سازمان، نهاد یا شورا جلوگیری شود و تمرکز بازرگانی فرهنگی 

کشور منطبق با راهبردهای کان نظام برقرار گردد.
نباید فراموش ک��رد آدرس دقیق ص��ادرات علمی و فرهنگی 
کشور را رهبر معظم انقاب در دیدار اخیر خود با رئیس جمهور 
محترم قزاقستان دادند که هم بر تشکیل کمیسیون مشترک 
میان دو کشور )ایجاد تمرکز( و هم بر نام فارابی)به عنوان برند و 
نماد فرهنگی( تأکید فرمودند تا از باالترین سطح تصمیم سازی 
کان جمهوری اسامی ایران بر همگان روشن شود که صادرات 
و همکاری ه��ای متقابل فرهنگی، حلقه مفقوده دیپلماس��ی 

سیاسی و اقتصادی ما در منطقه است!

مصطفي محمدي     دیده بان


