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رویدادها

ماهنامه داخلی
سازمان سینمایی حوزه هنری

آبان  ۹۸

مســتند بلند »خانه ای برای تو« محصول سازمان سینمایی حوزه 
هنری در جشنواره بین المللی »کمرایمیج« لهستان حضور داشت.

مســتند »خانه ای برای تو« به کارگردانی مهدی بخشــی مقدم 
و تهیه کنندگی مهدی شــامحمدی در بیســت و هفتمین دوره جشــنواره 

بین المللی »کمرایمیج« لهستان به نمایش در  آمد.
همچنین مستند »خانه ای برای تو« در جشــنواره بین المللی فیلم مینسک 
)لیســتاپاد( حضور داشت که با اســتقبال تماشــاگران مواجه شد. بیست و 
ششمین دوره این جشــنواره ۱۰ الی ۱۷ آبان ماه در شــهر مینسک کشور 
بالروس برگزار شد و  مهدی بخشــی مقدم کارگردان فیلم در این جشنواره 

حضور داشت.
این مســتند خردادماه امســال در بخش رقابتی پنجاه و نهمین جشــنواره 

بین المللی فیلم مستند »کراکف« لهستان به نمایش در آمد.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی کمرایمیج ۱۸ الی ۲۵ آبان ماه در شهر 

تورون کشور لهستان برگزار شد.

انیمیشن »آقای گوزن« به کارگردانی مجتبی موسوی و محصول 
مشترک سازمان سینمایی حوزه هنری  به عنوان بهترین فیلم کوتاه 
دهمین جشنواره بین المللی ایرانیان لندن انتخاب شد. همچنین 
این فیلم موفق به کسب جایزه ویژه جشنواره  بین المللی فیلم های انیمیشن 

»بنجالوکا« کشور بوسنی و هرزگووین شد.
فیلم کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره بین المللی مذاهب امروز ایتالیا که از ۱۸ 
الی ۲6 آبان در شهر ترنتو ایتالیا برگزار شد، حضور داشت. همچنین این فیلم 
در جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه »پاف« که از ۲۸ آبان الی 6 آذر ماه در 

کشور استونی برگزار شد، به نمایش درآمد. 
از دیگر حضورهای مهم بین المللی این فیلــم می توان نمایش در هفدهمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم های انیمیشــن لندن )لیاف( اشاره کرد که از 
۸ الی ۱۷ آذرماه ســال جاری در شهر لندن برگزار می شــود. این جشنواره 

بزرگترین و مهم ترین جشنواره فیلم انمیشن در بریتانیا است.

مســتند کوتاه »لوتوس« تولید حوزه هنری مازندران، در جشنواره 
»ForadCamp« اسپانیا جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

هیئت داوران جشنواره »ForadCamp ۲۰۱9« اسپانیا شامل 
ریکاردو ایسکار، نوریا کمپابادال و ماریا آلکارز، از فیلم »لوتوس« به سبب به تصویر 
کشیدن پرتره یک شخص در یک منظره، همچنین ابعاد انسانی و سیاسی تاریخ 
این اثر و کیفیت باالی سینمایی آن تقدیر کرده و جایزه بهترین فیلم مستند را به 

»محمدرضا وطن دوست« اهدا کردند.
همچنین هیئت داوران انجمن فرهنگی »گرانولرز« بارسلون نیز جایزه خود را 
به علت »پرداخت عالی سینمایی، شفافیت پیام و بُعد احساسی تصاویر« به این 

فیلم اعطا کردند.
مستند کوتاه »لوتوس« زندگی پیرزنی را به تصویر می کشد که ۱۲ سال در انتظار 

مجوز ورود به جزیره ای نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن )فرزندش( برود.
هشتمین جشنواره بین المللی سینما و طبیعت ForadCamp اکتبر ۲۰۱9 

در شهر فیگارو- مونتمانی اسپانیا برگزار شد.

نمایش »خانه ای برای تو« در جشنواره »کمرایمیج« لهستان

کسب دو جایزه بین المللی برای انیمیشن »آقای گوزن«

افتخاری دیگر برای مستند »لوتوس«
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ماهنامه داخلی
سازمان سینمایی حوزه هنری
شماره 33

فیلم کوتاه داستانی »والو« از تولیدات حوزه هنری استان 
اردبیل در جشنواره  فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمد.

اعضای هیئت انتخاب سی وششمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران پس از بررسی ۱۰۲۱ اثر رسیده، در نهایت 6۷ فیلم 
کوتاه داستانی را برای رقابت در جشنواره امسال معرفی کردند، که 

فیلم »والو« نیز از جمله این آثار بود.
فیلم کوتاه داستانی »والو« به نویسندگی و کارگردانی سجاد قنبرپور 

و تهیه کنندگی حوزه هنری استان اردبیل است.

جایزه بخش بهترین دستاورد فنی-هنری جشنواره فیلم 
کوتاه تهران به فیلم »آقای گوزن« اهداد شد.

در مراسم اختتامیه سی وششــمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتــاه تهران برندگان رشــته های مختلف معرفی شــدند و 
انیمیشن»آقای گوزن« محصول مرکز انیمیشن سوره از محصوالت 
سازمان سینمایی حوزه هنری برنده بخش بهترین دستاورد فنی-
هنری شد و جایزه این بخش شامل، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون 

ریال به »مجتبی موسوی« کارگردان اثر اهدا شد.

فیلم کوتاه »شمع سرد« محصول حوزه هنری کردستان، 
جایزه بهترین فیلم پانزدهمین جشنواره دانشجویی قرآن 

و عترت را دریافت کرد.
فیلم کوتاه »شمع سرد« به نویســندگی و کارگردانی نوید زارع، 
عنوان بهترین فیلم کوتاه داســتانی پانزدهمین دوره جشــنواره 
دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور که 

از ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه در شهر قم برگزار شد را از آن خود کرد.

نمایش »والو« در جشنواره فیلم کوتاه تهران

جایزه جشنواره فیلم کوتاه تهران برای »آقای گوزن« 

»شمع سرد« بهترین فیلم جشنواره »قرآن و عترت«
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آبان  ۹۸

تولید سریال »کتونی زرنگی« توسط باشگاه فیلم سوره

قم میزبان دومین کارگاه فیلم نامه نویسی کارتی 

ســریال تلویزیونی »کتونی زرنگی« به کارگردانی علی مالقلی پور و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه 
کلید خورد.

»کتونی زرنگی« نخستین سریال تلویزیونی علی مالقلی پور به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه با پایان 
پیش تولید، جلوی دوربین رفت.

هدایت هاشمی، افسانه چهره آزاد، ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی، محمود جعفری، علیرضا جعفری و مصطفی 
ساسانی بازیگران اصلی و رادمهر رزمجوی و عماد شعبانی بازیگران خردسال »کتونی زرنگی« را تشکیل می دهند. 

بازیگران دیگری نیز در ادامه مسیر به پروژه خواهند پیوست.
»کتونی زرنگی« یک کمدی پرانرژی اجتماعی  است که نگارش فیلمنامه آن را محسن ملکی و حسین حقیقی در 

حدود ۲۰ قسمت برعهده داشته اند.
در خالصه داستان »کتونی زرنگی« آمده است: »آقام همیشه میگه زِرنگ ته چاهه- ولی نمی دونه اگه من ته چاهم 

باشم، کفتِر چاهی ام، باالخره می پرم!«
این سریال در »باشــگاه فیلم سوره« و به ســفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه ســیما تولید می شود و طبق 

برنامه ریزی ها قرار است در زمستان امسال روی آنتن برود.

غالمرضــا فرجی مدیــر پخش 
و بازاریابــی موسســه بهمــن 
ســبز دربــاره نمایش مســتند 
»اکسونامی« در ســینما هویزه 

مشهد توضیحاتی ارائه کرد.
فیلم مستند »اکســونامی« چندی پیش در 
سینما هویزه مشــهد در حالی اکران شد که 
این فیلم پروانه نمایش نداشت و نمایش آن 
بدون پروانه باعث اعتراضات سینماگران شد 
و حتی سازمان سینمایی نیز با ابالغیه ای بر 

جلوگیری از نمایش آن تاکید کرد.
غالمرضــا فرجی مدیــر پخــش و بازاریابی 
موسسه بهمن ســبز با اشــاره به اینکه این 
فیلم فقط یکبار در ســینما هویزه مشهد به 
نمایش درآمده، گفت: براساس پیگیری های 
ما، سازندگان مستند »اکسونامی« حدود سه 
هفته پیش از نمایش، تقاضای نمایش و پروانه 
را به وزارت ارشاد ارســال کرده بودند اما به 
دلیل مشکالت فنی، نسخه ای که باید بررسی 
می شده دیر به دســت ارشاد رسیده است. از 
ســوی دیگر همزمان با روز ۱۳ آبان قرار بود 
یک برنامه ویژه ای برای بزرگداشت این روز که 
روز مبارزه با استکبار جهانی است انجام بشود.

فرجی افزود: مستند »اکسونامی« یک فیلم 
انتقادی و چالشی درباره آمریکا و غرب است. 
در زمان نمایش فیلم نیز اکران عمومی نبوده 
بلکه دعوت های خاصی انجام شده و کسانی 
که برای تماشــای فیلم آمــده بودند از قبل 
دعوت شده و جزو نخبگان فرهنگی، طالب، 
دانشجویان، مشاوران خانواده و صاحب نظران 
عرصه فرهنگی بودند و هدف برنامه برگزاری 
یک نشست تحلیل و کارشناسی بوده و اصال 

نمایش عمومی و دعوت عام نداشتند.
فرجی ادامه داد: از آنجــا که نمایش عمومی 
نبوده، بلیت فروشــی نداشــته و همچنین 
دعوت هــا انجام شــده بود و صــدور مجوز 
دچار تاخیر شــده بود، مدیران هویزه مشهد 
طی تمــاس تلفنی با اداره ارشــاد مشــهد 
هماهنگی های الزم را انجام می دهند و مجوز 
ضمنــی را می گیرند و فقط یک بــار فیلم را 

نمایش دادند.

توضیح فرجی درباره
 منایش مستند »اکسونامی«

با مشارکت حوزه هنری کودک و نوجوان تهران و قم، دومین کارگاه آموزشی در قالب فیلم نامه نویسی 
کارتی ویژه هنرمندان جوان و نوجوان استان قم برگزار  شد.

بهنام بهادری مسئول واحد سینمایی حوزه هنری کودک و نوجوان با اشاره به کارگاه فیلم نامه نویسی 
کارتی که یک شنبه ۱9 آبان ماه در حوزه هنری استان قم برگزار  شد، گفت: در این کارگاه سه ساعته، ۳۰ هنرمند 

نوجوان قمی که با حوزه هنری این استان مرتبط هستند، حضور داشتند.
وی افزود: نخستین کارگاه فیلم نامه نویسی کارتی، تیرماه امسال در قم برگزار شد و به دلیل استقبال عالقه مندان، 

دومین کارگاه به صورت پیشرفته برگزار  شد.
مسئول واحد سینمایی حوزه هنری کودک و نوجوان بیان کرد: در کارگاه اول، ۳۰ طرح از کارآموزان جمع آوری 

شد. در کارگاه دوم نیز موضوع آزاد و از ایده پردازی تا قبل از نگارش فیلم نامه را در برگرفت.
بهادری ادامه داد: فیلم نامه نویسی کارتی شیوه جدیدی است که عالقه مندان با استفاده از کارت ها و نه تئوری ها، 
و به صورت غیرمستقیم و حداقل نظریات دســت وپاگیر، به طرح فیلم نامه می رسند که برای اولین بار در ایران 
تجربه می شــود و پیش از این به همت حوزه هنری کودک و نوجوان در برخی مدارس و هنرستان های سطح 

تهران نیز برگزار شده بود.
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فصل جدید »نقد سینما« با اجرای بهروز افخمی

مروری بر تولیدات تصویری حوزه هنری اصفهان

برنامه »نقد سینما« با اجرای بهروز افخمی از جمعه ۱۷ آبان ماه ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما به 
صورت زنده پخش شد.

یوسف بچاری ،تهیه کننده »نقد سینما« در توضیح ساختار این برنامه گفت: در کنار بهروز افخمی، 
مجری اصلی این برنامه؛ منتقدان سینما و کارشناســان حوزه های مختلف علوم انسانی حضور دارند که به 

بررسی سینمای روز ایران و موضوعات مرتبط با سینما در ایران جهان خواهند پرداخت.
بچاری با اشاره به بخش های این برنامه سینمایی اضافه کرد: نقد و بررسی سینمای ایران، اخبار سینمایی، 
پرونده موضوعی هفته، گفتگو با عوامل فیلمـ  پشت صحنه و سینما از نگاه تماشاگران از بخش های این برنامه 

است. سردبیری برنامه »نقد سینما« بر عهده محمدرضا رضاپور است.
اولین برنامه »نقد ســینما« به نقد و بررســی فیلم ســینمایی »منطقه پرواز ممنوع« با حضور کارگردان و 

تهیه کننده این فیلم اختصاص داشت.
»نقد سینما« کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما با مشارکت حوزه هنری، جمعه شب ها به صورت زنده 

از ساعت ۲۲ بر روی آنتن می رود.

همزمان با فرا رسیدن روز حماسه اصفهان، واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اصفهان فیلم های 
کوتاه تولیدی خود را اکران کرد.

این برنامه با عنوان »مروری بر تولیدات تصویری حوزه هنری اصفهان از ابتدا تاکنون« با حضور 
کارگردان و عوامل این فیلم ها به نمایش درآمد.

نرگس رجایی مدیر هنرهای تصویری حــوزه هنری اصفهان گفت: این تولیــدات در قالب فیلم های کوتاه 
داستانی و مستند و همچنین انیمیشن اکران شد و در میان این آثار برخی از فیلم ها و انیمیشن ها تولیداتی 

هستند که در جشنواره های مختلف حائز رتبه شده اند.
این برنامه به مناسبت روز حماسه اصفهان ۲۵ و ۲6 آبان ماه در سالن سوره حوزه هنری اصفهان برگزار  شد و 

به مرور تولیدات تصویری حوزه هنری اصفهان در این سال ها  پرداخت.

سینماهای موسسه بهمن سبز با 
تمام توان اجرایی در ۱۸ اســتان 
با ۳4 ســالن نمایش برای تمامی 
ســانس های صبح، میزبان آثار 
بخش مسابقه چهل و نهمین دوره جشنواره 

فیلم »رشد« بود. 
بر پایه ایــن خبر، ســالن ها: ۲9 بهمن تبریز 
در استان آذربایجان شرقی؛ ایران ارومیه در 
استان آذربایجان غربی، ســپاهان اصفهان، 
یاســمن شــاهین شــهر، پردیس فرهنگ 
فوالدشــهر، پردیس بهمن کاشــان، سینما 
بهار شهر گز، ســینما فرهنگ میمه، بهمن 
خوراسگان در استان اصفهان، سینما بهمن 
بوشهر در استان بوشهر، سینما شاهد تهران 
در استان تهران، ســینما بهمن شهرکرد در 
استان چهارمحال و بختیاری، سینما بهمن 
بیرجند در استان خراســان جنوبی، سینما 
قدس مشهد، سینما بهمن سبزوار در استان 
خراسان رضوی، ســینما بهمن اهواز، سینما 
آزادی آبادان، سینما نخل خرمشهر در استان 
خوزستان، ســینما بهمن زنجان در استان 
زنجان، سینما شیراز شیراز در استان فارس، 
سینما بهمن قزوین در استان قزوین، سینما 
بهمن سنندج، سینما آزادی بیجار در استان 
کردستان، سینما آزادی کرمانشاه در استان 
کرمانشاه، سینما عصر جدید گرگان، سینما 
هجرت گنبد، سینما بهمن آزادشهر در استان 
گلستان، سینما اســتقالل خرم آباد، سینما 
فلســطین بروجرد در استان لرستان، سینما 
سپهر ساری، ســینما بهمن بهشهر، سینما 
بهمن آمل در استان مازندران، سینما قدس 
همدان، سینما بهمن مالیر در استان همدان 
از ظرفیت های نمایش حــوزه هنری میزبان 
چهل و نهمین دوره جشنواره فیلم »رشد« و 

دانش آموزان بودند. 
شایان ذکر اســت چهل و نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی آموزشی و تربیتی 
رشد عصر جمعه ۲4 آبان ماه جاری در سالن 
شماره یک سینما فلســطین افتتاح و تا اول 
آذر همزمان در ده ها سالن ســینما و مراکز 

فرهنگی سراسر استان تهران برگزار  شد.

موسسه بهمن سبز با 34 سالن  
میزبان جشنواره فیلم »رشد«
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ماهنامه داخلی
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آبان  ۹۸

رئیس حــوزه هنری در دیدار با اســتاندار خراســان شــمالی، به 
شاخص های توســعه در بعد فیزیکی ســالن های سینما و فضاهای 
فرهنگی و هنری اشاره کرد و خواستار توسعه فضاهایی از این دست 

در این استان شد.

استاندار خراسان شمالی در دیدار رئیس حوزه هنری و هیئت همراه با بیان اینکه 
نداشته های استان بیشتر از داشته هایش است، از آمادگی استان برای میزبانی از 

رویدادهای بین المللی هنری خبر داد.
شجاعی عنوان کرد: به نداشته های اســتان ورود کردیم و استانداری برای توسعه 

فیزیکی به غیر از مرکز استان سخن اعالم آمادگی کرده است.
وی خواستار انعقاد تفاهم نامه با حوزه هنری شد و افزود: در زمینه تامین بودجه به 

شکل سخت افزاری و نرم افزاری پای کار هستیم.
شجاعی از پای کار بودن استان برای میزبانی ۲ رویداد بین المللی در خراسان شمالی 
خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای برنامه های تعریف شــده از سوی حوزه هنری 
استان نیز با همراهی حوزه هنری کشور پای کار هستم، اگر چه بودجه نداریم اما به 

ضرورت آن واقف هستیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش خواستار تعریف بسته ای دائم برای 4۳ 
درصد جمعیت روستایی از سوی حوزه هنری استان شد، تا این بخش از جامعه نیز 

از فعالیت های فرهنگی و هنری محروم نمانند.

لزوم توسعه بعد فیزیکی سالن های سینما در خراسان شمالی

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از پردیس سینمایی بهمن سنندج

رئیس حوزه هنری در دیدار با استاندار خراسان شمالی:

رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی ضمن بازدید 
از پردیس سینمایی بهمن ســنندج از نزدیک 
در جریــان ظرفیت های این مــکان فرهنگی 

قرار گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور در این برنامه ضمن 
حضــور در گالری پردیس ســینمایی بهمــن و همچنین 
سالن های مختلف این مکان فرهنگی، نمایشگاه کاریکاتور 
با عنوان »وحدت اســالمی« و کتابخانــه تخصصی هنر را 
افتتاح کرد. وی سپس با بازدید از سالن های مختلف پردیس 
سینمایی بهمن سنندج به صورت کامل در جریان امکانات 

آن قرار گرفت.
وی چند منظوره بودن سالن های ســینما را یک کار بسیار 
ارزشمند عنوان کرد و افزود: در کنار توجه به سینما، توجه به 
دیگر هنرها از جمله تئاتر به عنوان یک هنر بسیار مهم باید 
در دستور کار قرار گیرد که خوشبختانه این موضوع بر اساس 
گزارش های ارائه شده به خوبی در این مرکز رعایت می شود.

حجت االسالم قمی با اشاره به تغییرات تکنولوژی تصریح 
نمود: باید تالش شــود این همت صورت گرفته در احداث 
چنین مکان نمونه و زیبایی به صورت مســتمر با تجهیزات 
مدرن و روز ارتقاء پیدا نموده که در نهایت منجر به کمک به 

امر توسعه استان در بخش های مختلف می شود.
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی اســتان کردستان در 

جریان بازدید حجت االسالم قمی توضیحاتی در خصوص پردیس سینمایی بهمن و ظرفیت های آن را 
ارائه کرد و گفت: پردیس سینمایی بهمن ســنندج با کاربری های مختلف یکی از مهمترین مکان های 

فرهنگی نه تنها در کردستان بلکه در منطقه است.
امین مرادی با اشاره به وجود سه سالن سینما و ســایر کاربری های دیگر در این پردیس، اظهار داشت: 
پردیس سینمایی بهمن سنندج دارای ســه سالن ســینما، کتابخانه تخصصی هنر، فضای آموزشی، 

استودیوی حرفه ای صدا و تصویر، کافی شاپ، سالن اندیشه و غیره است.
در این دیدار امین مرادی رئیس حوزه هنری اســتان کردستان نیز در ســخنانی با برشمردن امکانات 
پردیس سینمایی بهمن سنندج گفت: این پردیس بزرگترین پردیس سینمایی غرب کشور و مجهزترین 

سینمای کشور است که بخش اعظمی از نیازهای فرهنگی و هنری استان را پوشش می دهد.

رئیس حوزه هنری نیز در این دیدار به جوان بودن حوزه هنری خراسان شمالی و تازه 
تاسیس بودن آن نسبت به دیگر نهادهای موجود در استان پرداخت و تصریح کرد: با 
وجود همه کمبودها، حوزه هنری خراسان شمالی در فهرست حوزه های هنری کشور، 

از جایگاه خوبی به لحاظ تولیدات و معرفی هنرمندان و نویسندگان برخوردار است.
مومنی شریف، به شاخص های توسعه در بعد فیزیکی سالن های سینما و فضاهای 
فرهنگی و هنری هم اشاره کرد و خواستار توسعه فضاهایی از این دست در استان شد.

رئیس حوزه هنری استان هم در این دیدار، مکتوبات را شاخص ترین حوزه فعالیت 
حوزه هنری برشمرد و افزود: 6۰ عنوان کتاب در حوزه مکتوبات ادبیات جنگ با تراز 

ملی تولید شد.
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شماره 33

به همت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری زنجان، فیلم کوتــاه »طیبه« در ژانر اجتماعی با 
محوریت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به تهیه کنندگی حوزه هنری زنجان تولید شد.

»طیبه« به نویسندگی سوسن سالمت و بهزاد علوی روایتی است از تالش یک زن به نام »طیبه« 
که با مشکالت خانواده و اطرافیان خود مواجه است که خطر بازگشت پســرش به نام »نادر« به دام اعتیاد 
مهم ترین چالش پیش روی اوست. در این فیلم نقش محوری »طیبه« به عنوان مادر در حل این معضل به 

تصویر کشیده شده است.
شایان ذکر است، حوزه هنری اســتان زنجان در راستای کاهش و کنترل آســیب های اجتماعی از قبیل 
طالق، اعتیاد، خشونت، کودک آزاری و ... بر اســاس ظرفیت و توانمندی های فیلمسازان استان به سمت 
تولید و حمایت از آثاری هنری و فیلم های کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای قدم برداشته است تا با تولید فیلم های کوتاه و 

انیمیشن در این زمینه نقشی در فرهنگ سازی و کاهش این معضالت در استان داشته باشد.

کارگاه دو روزه فیلمنامه نویسی با هدف تربیت، ارتقاء و توانمندسازی فیلمنامه  نویسان در حوزه 
دفاع مقدس در زنجان برگزار  شد.

این کارگاه  با حضور انسیه شاه حســینی، با همکاری و مشــارکت حوزه هنری زنجان و سازمان بسیج 
هنرمندان زنجان، به مدت دو روز در سالن یادگار فرهنگسرای امام خمینی)ره( زنجان با هدف تربیت، 
ارتقاء و توانمندسازی فیلمنامه  نویسان جوان و عالقه مند به تدوین فیلمنامه نویسی در حوزه دفاع مقدس 

برگزار  شد.

در این کارگاه آموزشــی، مبانی فیلمنامه نویســی، فنون و تکنیک های آن با محوریــت ایده پردازی و 
شخصیت پردازی در ساختار فیلمنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

تولید فیلم کوتاه »طیبه« در حوزه هرنی زنجان

برگزاری کارگاه فیلمنامه نویسی در زنجان 

کارگاه فیلمنامه نویسی »مهندسی 
روایــت در ســینما« بــا هــدف 
توانمندســازی و تقویــت مهارت 
فیلمنامه نویســان جوان، با حضور سید رضا 

صافی در حوزه هنری بوشهر برگزار شد.
ســید رضا صافی  مدرس کارگاه  بود و رسانه 
سینما و تفاوت آن با گونه های مختلف ادبی، 
انواع روایت های مورد استفاده در سینما، نقش 
احساس در مستطیل ســینما و موقعیت های 
نمایشی و شیوه ایجاد آن از موضوعات مطرح 

شده در کارگاه بود.

در پی درگذشت مرحوم سیدمهدی 
آوینی پدر شــهید واالمقام ســید 
مرتضی آوینی ســازمان سینمایی 

حوزه هنری اطالعیه تسلیتی منتشر کرد.
در این اطالعیه آمده است:

با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت پدرسید 
شهیدان اهل قلم »شهید سیدمرتضی آوینی« 
را  به خانواده ایشان و جامعه فرهنگی و هنری 
تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال برای 
آن مرحوم غفران و رحمت و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت داریم.

کارگاه »مهندسی روایت در سینام« 
در بوشهر

تسلیت سازمان سینامیی حوزه هرنی 
به مناسبت درگذشت پدر شهید آوینی
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آبان  ۹۸

حوزه هنری در خراسان شمالی پردیس سینمایی می سازد

بازدید سرپرست حوزه هنری مازندران از سینما سپهر ساری

رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری گفت: 
ساخت پردیس ســینمایی در استان خراسان 
شــمالی پس از بررســی های انجام گرفته در 

دستور کار قرار گرفته است.
محمد حمزه  زاده رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری، 
توسعه زیرساخت ها در استان خراسان را ضروری دانست  و با 
اشاره به  بررسی زیرساخت ها در خراسان شمالی در خصوص 
اقدام به ساخت پردیس ســینمایی گفت: با بازدید مدیران 
موسسه بهمن سبز از خراســان شمالی، نخستین گام برای 

ایجاد سالن های سینما در این استان برداشته شده است.
وی ساخت پردیس سینمایی را مهم ترین اولویت سازمان 
سینمایی در اســتان بیان و تصریح کرد: خبرهای خوشی 

برای ساخت سینما در راه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به وظیفه تولید انواع فیلم 
از سوی سازمان سینمایی هم اشــاره کرد و گفت: کارهای 
خوبی در زمینه فیلم در حال انجام است و برنامه ما توسعه 

رویدادهای این چنینی است.
حمزه  زاده با توجه به ظرفیت های مختلف استان ادامه داد: 
به طور قطع استان قابلیت تولید فیلم سینمایی هم دارد، اما 
از آن جایی که فیلم ها ملی هستند ساختشان به استان ها و 
اقلیم ها تقسیم نمی شود، اما می توان از ظرفیت استان بهره 

سرپرســت حــوزه هنــری مازنــدران در پی 
آماده سازی سالن شماره دو سینما سپهر ساری 
از این مکان بازدید کرد و گفت: با تعداد بیشتر 
ســالن ها فیلم های بیشــتری را در طول سال 
می توان نمایــش داد و این خــود در نظر داشــتن عدالت 
فرهنگی است که برای هر حرکت اجرایی در عرصه فرهنگ 

و هنر الزم است.
مهدی معصومــی گرجی در این بازدید ضمــن قدردانی از 
زحمات تیم مدیریت امور ســینمایی حوزه هنری اســتان 
به ویژه سید علی ســیدپور مدیر امور ســینمایی، ساخت 
سالن های کوچک و چند منظوره را یکی از راه های کارآمد 

در مسیر توسعه فرهنگی برشمرد.
وی گفت: با تعداد بیشتر ســالن ها فیلم های بیشتری را در 
طول ســال می توان نمایش داد و این خود در نظر داشتن 
عدالت فرهنگی است که برای هر حرکت اجرایی در عرصه 

فرهنگ و هنر الزم است.
سیدپور مدیر امور ســینمایی حوزه هنری مازندران ضمن 
اعالم آمادگی این مرکــز جهت همکاری و ارائه مشــاوره 
در عرصه ســاخت ســینما گفت: با رایزنی های انجام شده 
بخش های مختلفی )خصوصی و دولتی( در اســتان جهت 

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری:

گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از پروژه های ما تولید فیلم های با هدف مخاطبان استانی است و در واقع با 
ظرفیت استان فیلمی ساخته می شود که در خراسان شمالی و استان های هم جوار قابلیت اکران داشته 

باشد.

حمایت و ساخت سینما در شــهرهای مازندران اعالم آمادگی کرده اند که با حمایت مسئوالن استانی 
می توان طی چند سال آینده شاهد رخدادهای خوبی در این عرصه بود.

شایان ذکر است سالن شماره دو سینما سپهر ساری با ۷۰ نفر ظرفیت به کمک موسسه بهمن سبز و با 
بهره گیری از تجهیزات روز ساخته شده است.
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رویدادها

ماهنامه داخلی
سازمان سینمایی حوزه هنری
شماره 33

ترکش ناآرامی ها بر پیکر سینماهای کشور
پیرو انحراف جریان اعتراضات مردمی به افزایش 
قیمت بنزین و برخی آتش افروزی ها طی چندین 
روز، فروش فیلم های روی پرده سینماهای کشور 

با افت شدیدی مواجه شد.
مطابق ارقــام ثبت شــده از فــروش فیلم های 
روی پرده سینماها در ســامانه رسمی سازمان 
سینمایی، گیشه سینمای ایران متأثر از ناآرامی ها 
، با افت جدی فروش مواجه شــد کــه زیان آن 

متوجه کلیت سینمای ایران بود.
بنابر اطالعات سامانه رســمی فروش سینماها، 
مجموع فــروش فیلم هــای روی پــرده در روز 
یکشــنبه ۲6 آبانماه تنها ۱۳۵ میلیون تومان و 
مجموع مخاطبان ســینماها در سراســر کشور 
کمتر از ۱۲ هزار نفر ثبت شده است. در این میان 
فیلم سینمایی »مطرب« به عنوان پرفروش ترین 
فیلم در حال اکران که طی هفته گذشته حداقل 
مخاطب روزانه اش ۲6 هزار نفر بوده و این آمار در 
پایان هفته به مرز ۷۸ هزار مخاطب فقط در روز 
جمعه ۲4 آبانماه رســیده بود، در روز شنبه ۱۰ 
هزار نفر و در روز یکشنبه تنها 6 هزار نفر مخاطب 

داشته است.
اشــاره به آمار فروش این فیلــم کمدی در حال 
اکران، نشــان دهنده وضعیتی اســت که دیگر 
فیلم های روی پرده هــم طبیعتاً از آن بی نصیب 
نمانده اند و می توان آن را شاهدمثالی از وضعیت 

حاکم بر سینماهای کشور قلمداد کرد.
سجاد نوروزی مدیر پردیس سینمایی »آزادی« 
درباره وضعیت فروش سینمای ایران در روزهای 
گذشته گفت: هفته پیش گیشه  سینماها بعد از 
اکران فیلم هایی مانند »مطــرب« به کارگردانی 
مصطفــی کیایی، تکانــی خورده بــود و فروش 
سینماها رشد خوبی داشت و مردم هم استقبال 
کردند، ولی بعد از این ناآرامی ها، افت محسوسی 
مشاهده می شود و حتی برخی از سینماها مجبور 
شــدند تعطیل کنند. برای مثال پردیس کورش 
و سینما پیروزی روز گذشــته ناگزیر از تعطیلی 

شدند.
وی افزود: به طــور کلی یکی از اولین کســب و 
کارهایی که در ناآرامی ها، حرکات وندالیســتی 
و تخریبگرانه تهدید می شــود، صنعت ســینما 
به عنوان یکی از مهمتریــن ارکان اوقات فراغت 
مردم است. این موضوع در کنار خسارات مادی که 
ایجاد می شود، ضربه فرهنگی به جامعه می زند. 

مردم هم طبیعتاً به خاطــر این ناآرامی ها هراس 
دارند. البته در مراکز شهر این نگرانی کمتر وجود 
دارد،  ولی در ســینماهایی که در غرب و شــرق 
تهران واقع شــده اند این نگرانی محسوس است 
و فروش ها به شدت کاهش یافته است. مضاف بر 
اینکه در ســال های اخیر بیشتر فروش  سینماها 
مربوط به فروش مکانیزه و آنالین بوده اســت که 
با اختالل در اینترنت، در ایــن چند روز این نوع 

فروش هم به شدت کاهش داشته است.
مدیر پردیس »آزادی« در ادامه با انتقاد از ترکیب 
فیلم های تازه اکران افزود: با نظام نامه و شــیوه 
اکران فعلی، هم سینمادار و هم تهیه کننده متضرر 
می شــوند؛ برای مثال در این دوره جدید ۳ فیلم 
کودک و نوجوان به نام »بنیامین«، »تورنادو« و 
»منطقه پرواز ممنوع« به نمایش گذاشته اند که 
هر سه در گیشه شکســت خواهند خورد، چون 
سینمای ما کشش این را ندارد که سه فیلم کودک 
به صورت همزمان به نمایش دربیاید البته بستری 
هم برای این امــر وجود ندارد. گویا شــرایط به 
گونه ای شده است که برای رفع تکلیف یک سری 
از فیلم ها روانه اکران می شوند، ۲ هفته روی پرده 

می مانند و با فروش حداقلی کنار می روند.
نوروزی بیــان کرد: هرچند در چنین شــرایطی 
ممکن اســت این فیلم ها تهیه کننده های ارگانی 
داشته باشند و پولشــان را یک سرمایه گذار داده 
باشــد تا تهیه کننده متضرر نشــود ولی در این 
میان سینمادار نابود می شــود. بنابراین در حال 
حاضر ترکش های این شیوه اکران فقط بر پیکره 
سینماداران وارد می شود و سینمادارها بازنده ها 
و متضرران اصلی این شیوه اکران هستند.  بعضی 
از آقایان تهیه کننده یا پول از یک ارگان یا از یک 
ســرمایه دار گرفته اند و بعضا دغدغه فروش هم 
ندارند اما دفاتر پخش و سینماداران در این بین 
نقش های اصلی را دارند چراکه دفاتر پخش باید 
هزینه کنند تا بیلبورد بگیرند و تبلیغات کنند اما 

همان فیلم فروش نمی کند.
وی در پایــان گفت: ایــن شــرایط حاصل این 
موضوع است که به یکباره 6، ۷ فیلم با هم اکران 
می شوند در حالی که فیلمی مانند »هزارتو« هنوز 
می فروشد و مسیر رشد خود را طی می کند اما به 
یک باره فیلم های جدیــد می آیند و این قاعده را 
به هم می زنند در حالی کــه فیلم های جدید هم 

متضرر می شوند.                                                 

هر
ی م

زار
رگ

 خب
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عک

خبرگزاری مهر

فیلم سینمایی »خانه پدری« ساخته کیانوش عیاری 
که پس از 9 ســال بدون اخذ مراحل قانونی و شرایط 
الزم و بدون اعمال اصالحات در ســینماهای کشور 
اکران شد؛ اتفاقی چالش برانگیز برای سینما و جامعه. 
فیلمی که حوزه هنری، سینماهایش را در اختیارش 
نگذاشت و معتقد بود که بدون اصالحات، اکران این 
فیلم پیامدهای ناگواری به لحاظ اخالقی و روانی برای 

جامعه ایجاد می کند. 
پس از چندیــن روز، ادامــه اکران فیلم بــا دخالت 
دادستانی کشــور لغو شد و ســپاس، با ورود و تدبیر 
ریاست قوه قضائیه حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
پس از اعمال اصالحات و تمکیــن کارگردان!! برای 
ســئانس های محدود و گروه مخاطبین مشــخص 

اکران شد.
فضایی که پیرامون ایــن فیلم اتفاق افتاد حاوی چند 

پیام راهگشا است:
یک: نمی تــوان فیلمی با محتــوا و صحنه های مغایر 
قانون و آئین نامه های نمایشی کشور را از طریق دور 
زدن قوانین و اســتفاده از روابط و رانــت راهی پرده 

سینماهای کرد و آب از آب تکان نخورد.
دو: لجبازی و مداومت بر خواســته های غلط و خالف 
قانون از سوی ســازندگان یک محصول ولو، پس از 9 
سال زمینه ساز ایجاد سوء استفاده و رانت نخواهد شد.
ســه: چنانچه ســازندگان ایــن اثر در همان ســال 
ساخت فیلم به پیشــنهادات دلسوزانه کارشناسان و 
همکارانشان توجه می کردند؛ سرمایه فیلم به مدت 9 
سال معطل و بالاستفاده نمی ماند و باعث ضرر و زیان 

به سرمایه گذار و تهیه کننده اثر نمی شد.
چهار: مدیران ســینمایی در نظارت و ارزشــیابی و 
سازمان سینمایی دریافتند که بدون مالحظه  و بدون 
توجه به مفاد و روح قوانین و با سهل انگاری نمی توانند 
از جایــگاه و وظایف خود عدول کــرده و فضا را برای 

توزیع محصولی مسموم و مسئله دار فراهم نمایند.
پنج: رفتار متسامحانه برخی دســتگاه های دولتی و 
مراکز نظارتی باعث نمی شود که فیلمی بدون رعایت 
استانداردها و شــاخص های اکران عرضه شود؛ چرا 
که رســانه ها و نهادهای آگاه و هوشیاری هستند که 
در بزنگاه ها ورود کــرده و در روند خودآگاهی جامعه 

همراه می شوند.
شش: ورود هوشمندانه و مدبرانه دستگاه قضاء نشان 
داد که عمل مجرمانه ســرانجام نخواهد داشت و در 

جایی متوقف می شود.
هفت: امید اســت این اتفــاق کمک کرده باشــد تا 
حساسیت، دقت و وظیفه شناســی مدیران مسئول 
و مراکز نظارتی بیش از گذشته باال رود و برای تامین 
برخی منویات و مالحظات فرامتنی و غیرســینمایی 
و اغراض سیاســی و .... قوانین و آئین نامه ها را زیرپا 

نگذارند.
هشت: و ....

فیلم سیمنایی»خانه پدری«

و چند پیام مهم!!
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سازمان سینمایی حوزه هنری
آبان  ۹۸

گزارش

مدیر واحد توسعه فعالیت های تصویری استانی 
حوزه هنری، با تعدادی از فیلمسازان خوزستانی 

دیدار و به تبادل نظر پرداختند.
حسنی در این دیدار با بیان اینکه هر جامعه ای 
در کنار مسائل مختلفی، خود به اجبار دچار یک 
سری مشــکالت و معضالت اجتماعی می شود، 
اظهار کرد: جامعــه ما هم مبرا از این آســیب ها 
نیست، به همین علت ما هم برای کم کردن بار این 

آسیب ها به انجام کار فرهنگی فکر کردیم.
وی ادامه داد: کار فرهنگی اســت که می تواند 
جلوی بسیاری از مشکالت و مصیبت ها را بگیرد و 
به مسئولین به پیش برد برنامه هایشان کمک کند 

و بسیاری از هزینه های آن را کم کند.
مدیر واحد توسعه فعالیت های تصویری استانی 
حوزه هنری بــا عنوان اینکه در راســتای چنین 
تفکری تصمیم به ســاخت فیلم های ۱۰۰ ثانیه 
شد، تصریح کرد: طبق پژوهشی که وزارت کشور 
انجام و در اختیار ما قرار داده از استان ها خواستیم 
تا راجع به بیشترین معضلی که باالترین رقم را در 
استان خود دارد فیلمسازان هر استان فیلم ۱۰۰ 

ثانیه ای را تولید کنند.
حسنی معضالت هر استان را نسبت به شرایط 
فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی متفاوت دانست و 
اظهار داشت: براساس این مشکالت اولویت بندی 
شده قرار است فیلمسازان در این زمینه به تولید 
فیلم ۱۰۰ ثانیه ای بپردازند تــا در قالب پکیج یا 
شکل های متخلف دیگری که امکان پذیر باشد به 

نمایش و در اختیار خانواده ها قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه حضور ما در استان 
خوزستان به علت دیدار با فیلمسازان این برنامه 
و بررسی موضوعات است، تاکید کرد: فیلمسازان 
حوزه هنری خوزســتان ظرفیت خوبی در کشور 
دارند که  امیدواریم این کار نتایج خوبی داشــته 
باشــه و به زودی کارها را در قالــب محصوالت 

فرهنگی به خانواده ها عرضه شود.

حسین:

جلوگیری از آسیب های 

اجمتاعی اب کار فرهنیگ

گزارش
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ساخت 110 اثر در باشگاه فیلم سوره حوزه هنری 

همزمان با پنجمین سالگرد تاسیس باشگاه فیلم سوره، نتیجه عملکرد این مرکز، تولید 
۱۱۰ اثر بلند،کوتاه و نماهنگ از ۳9 کارگردان اعالم شــده که در مجموع به طور متوسط 

ساالنه ۲۲ عنوان در این مرکز ساخته شده است.
محمد جواد موحد قائم مقام باشگاه فیلم ســوره حوزه هنری، در خصوص عملکرد گروه 
هنری »کات« طی ســال ۱۳9۸ گفت: با توجه به شــرایط مالی حوزه هنری، تمرکز گروه 
هنری »کات« امسال بیش از سال های گذشــت بر تولید فیلم های کوتاه بوده است. براین 
اساس، تاکنون ۸ فیلم کوتاه با حمایت باشگاه فیلم سوره ساخته شده است. همچنین تیزر 
»آب هرگز نمی میرد« در اقتباس از کتاب »آب هرگز نمی میرد« و فیلم کوتاه »یک دلقک 

محترم « از دیگر آثار جدید تولید شده این مرکز در سال ۱۳9۸ است.
وی افزود: در حال حاضر سریال »کتونی زرنگی« به کارگردانی علی مالقلی پور در مرحله 
تولید قرار دارد و تاکنون 46 جلسه از فیلمبرداری آن گذشته است. همچنین، پیش تولید 

فیلم سینمایی »پدری« به کارگردانی حسین دارابی از هفته آینده آغاز خواهد شد. 
موحد خاطر نشان کرد: بخشی از تولیدات باشــگاه فیلم سوره منوط به سفارش ساخت 
تیزرهای فرهنگی و داستانی از جانب ســازمان ها و ارگان های مختلف است و بخشی دیگر 
از این محصوالت فرهنگی بر مبنای اهداف گروه هنری »کات« تولید و ارائه می شــود. این 
در حالی است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری 6 الی ۷ فیلم 

کوتاه دیگر به سفارش این گروه هنری تولید خواهد شد. 
وی درباره اولویت بندی موضوعات آثار در باشگاه فیلم سوره عنوان کرد: رویکرد موضوعی 
این مرکز با سابقه ۵ ساله اش برای مخاطبان شناخته شده است با این حال، آثار در حیطه 
موضوعات اجتماعی )شهدای مدافعان حرم و ...(، ادبیات و طنز ساخته می شود. ناگفته نماند 
در تولیدات اخیر گروه هنری »کات« به ژانر ترسناک و پلیسی نیز توجه ویژه ای شده و در 

نظر داریم طی سال 9۸ به تنوع بیش تری از موضوعات و مضامین دست یابیم. 
قائم مقام باشگاه فیلم سوره با اشاره به حضور آثار باشــگاه در جشنواره های فیلم یادآور 
شد: محصوالت باشگاه فیلم سوره حضور پررنگی در همه جشــنواره های فیلم کوتاه ملی 
و بین المللی داشــته اند. ۷ اثر از تولیدات باشــگاه در جشــنواره ۱۰۰ و 4 اثر در جشنواره 
بین المللی فیلم های کوتاه تهران راه یافته اند. ناگفته نماند سطح کیفی آثار تا حدی بوده که 

موفق به حضور در جشنواره های بین المللی فیلم کوتاه پکن و ایتالیا نیز شده ایم. 
موحد گفت: باشگاه فیلم سوره بعد از ۵ سال تاسیس و در سومین سال فعالیت گروه هنری 
»کات«، به جمع بندی خوبی در تولید آثار دســت یافته ایم. براین اساس، تاکنون ۱۱۰ اثر 
بلند، کوتاه و نماهنگ از ۳9 کارگردان مختلف ساخته شده است و به طور متوسط ساالنه 

۲۲ اثر کوتاه داشته ایم. 

قائم مقام باشگاه فیلم سوره حوزه هنری؛
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گزارش

»دیدن این فیلم جرم است!« ۸ ماه در صف صدور پروانه نمایش

تهیه کننده »دیدن این فیلم جرم است!« که ماهها در صف صدور پروانه نمایش مانده، گفت: سازمان 
سینمایی وزارت ارشاد، خودش مانع اکران این فیلم شده و این یک بدعت تازه در سینماست که فیلمی 

پس از عبور از شورای پروانه نمایش هم اجازه اکران نمی یابد.
محمدرضا شفاه، تهیه کننده فیلم سینمایی »دیدن این فیلم جرم است!« درباره آخرین وضعیت 
اکران این فیلم گفت: ما بیش از ۸ ماه است متقاضی پروانه نمایش این فیلم هستیم و طبق اطالع دقیق، 
این فیلم مانند سایر فیلم های دیگر برای اعضای شورای پروانه نمایش، اکران شده و البته از این شورا 

نیز عبور کرده است. اما جلوی صدور پروانه نمایش فیلم گرفته شده است.
شفاه در پاسخ به اینکه آیا اعتراضی هم در این خصوص داشته اید یا خیر، گفت: ما پیش از این مطلع 
بودیم که سازمان سینمایی وزارت ارشاد، خودش مانع اکران این فیلم است و پای شورای پروانه نمایش 
وسط نیست. در اتفاقاتی هم چندی پیش در فضای توئیتر - با اظهارنظر آقای داروغه زاده، معاون سابق 
ارزشیابی و نظارت - رخ داد، بر همه واضح شد که این گزاره درست است  و خب این یک بدعت تازه در 

سینماست که فیلمی پس از عبور از شورای پروانه نمایش هم اجازه اکران نمی یابد.
این تهیه کننده در واکنش به تکذیبه ابراهیم داروغــه زاده در این خصوص گفت: به نظر من اینها 
تالش هایی برای پوشاندن این گزاره بود تا آقایان هزینه تصمیم خود را ندهند و این، تالش زیبنده ای 

برای مدیران فرهنگی کشور در این جایگاه نیست. بهتر است با مردم و هنرمندان صادق باشیم.
وی پیرامون اقدام عملی خود برای نمایش فیلم »دیدن این فیلم جرم است!« گفت: ما تمام تالش 
خود را می کنیم تا فیلم اکران شود و تمام موضوعات مربوط به نمایش فیلم را پیگیری می کنیم. تا امروز 
هم رایزنی های زیادی داشته ایم. در همین باره جلساتی را در سازمان سینمایی داشته ایم و دالیلی هم 
برای عدم نمایش فیلم به ما گفته شده است. البته اخالقاً از ما خواسته شده در خصوص مفاد جلسات 
و حرف های رد و بدل شده حرفی نزنیم و رسانه ای نشود؛ ما نیز با وجود اینکه این اجحاف در حق فیلم 
از سوی همین آقایان در حال انجام است، پایبند این قول اخالقی هستیم. اما بنده تمایل دارم بدانم 
شخص رئیس سازمان سینمایی رویشان می شود دالیلی را که برای اکران نشدن »دیدن این فیلم جرم 

است!« به ما گفته اند، در حضور رسانه ها هم بازگو کنند و بگویند مبنای این تصمیم شان چیست؟!
نمی شود توقیف فیلمی را بد بدانید و فیلم دیگری را خودتان توقیف  کنید!

شفاه بدون نام بردن از »خانه پدری« اظهار داشت: نمی شــود شما همزمان توقیف یک فیلم را بد 
بدانید، اما خود توقیف کننده فیلم دیگری باشید! برای من سوال است که چطور آقایان از احترام به نظر 
اعضای شورای نمایش حرف می زنند اما برای نظر این شورا درباره سایر فیلم ها احترام قائل نیستند. 

طبیعتاً برای من دیدن این رفتار دوگانه  درباره یک موضوع واحد بسیار تلخ است. 
تهیه کننده »دیدن این فیلم جرم است!« با اشاره به آخرین رایزنی هایش با سازمان سینمایی گفت: 
فکر می کنم اگر آقای انتظامی دالیل خود را برای به تعویق انداختن اکران فیلم ما در معرض رسانه ها 
قرار دهند، آن زمان مشخص می شود دست دوستان چقدر خالی از استدالل است و دیگران را نسبت 

به اینکه این، یک تصمیم کامال سلیقه ای و حتی سیاسی است، مطمئن تر می کند.
وی در انتها بیان داشت: امیدوارم دوستان ارشاد وظیفه ای که قانون بر عهده آن ها گذشته است، به 

دور از اغراض شخصی به سرانجام برسانند و نشان دهند حافظ منافع حقوق همه هنرمندان هستند.

روح اهلل داوری در پی فراخــوان چهارمین دوره 
آموزشی باشگاه فیلم سازی حوزه هنری قم گفت: 
هدفمان در حوزه هنری تربیت فیلمسازان متعهد 
و مستعد به منظور پرکردن خأل نسلی بوده که در 

جامعه فیلم سازی استان به وجود آمده  است.
روح اهلل داوری، مسئول واحد هنرهای تصویری 
حوزه هنــری قم ضمن اعالم مطلــب فوق افزود: 
فراخوان های ما برای تولید آثار کوتاه سینمایی با 
تکرار در متقاضیان تولید مواجه شده بود. تولیدات 
سینمایی کوتاه استان که در جشنواره های معتبر 
هم دیده و حائز رتبه می شــد، بیشتر تولید همان 
جوانان نسل طالیی ســال های دور انجمن بودند 
که اکثرا پا به سن 4۰ سالگی می گذاشتند. کمتر 
جوانانی بودند که آثار قابل تامل ساخته باشند. با 
توجه به این شــرایط دوره های باشگاه فیلم سازی 
حوزه هنری قم با هزینه کــم، حذف تئوری های 
اضافی و قابل اســتفاده برای تمام اقشــار جامعه 
طراحی شد تا به کشف استعدادهای جدید در این 

حوزه بیانجامد.
وی ادامــه داد: باشــگاه فیلــم حــوزه فقط به 
برگــزاری کالس خالصــه نمی شــود، در طول 
زمان برگزاری کالس های آموزشــی کارگاه های 
پیشرفته با موضوعات مختلف از قبیل کارگاه های 
فیلمنامه نویســی، کارگردانــی، مدیریت تولید، 
برنامه ریزی در ســینما و ... به عنوان کارگاه های 
آموزشی فوق برنامه باشگاه برای هنرجویان برگزار 

می شود. 
مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 
قم اعالم کرد: تفاوت دوره آموزشــی مــا با دیگر 
آموزشــگاه ها در این اســت که تمــام دروس به 
شکل عملی با اســتفاده از ابزار و امکانات کاملی 
که در اختیار هنرجوها قرار داده می شــود، برگزار 
می شــود. در روزهای غیر از روزهــای کالس ها 
نیز تمام امکانات حوزه هنــری در واحد هنرهای 
تصویری به منظور تمرین و انجام تکالیف در اختیار 
هنرجویان است. حتی پس از اتمام دوره هنرجویان 
در اولویت برنامه های حــوزه بوده و امکانات حوزه 
در اختیارشان است. دوره فیلمسازی حوزه هنری 

شروع می شود ولی تمام نمی شود.

 مسئول واحد هرنهای 
تصویری حوزه هرنی قم: 

تربیت فیلمسازان متعهد و 
مستعد؛ هدف حوزه هرنی
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سازمان سینمایی حوزه هنری
آبان  ۹۸

گزارش

 قدرت و بقای آمریکا مرهون رسانه هاست

حسن عباسی رییس اندیشکده یقین، ضمن تبریک هفته بسیج گفت: سلطه کلمه ای شناخته شده در 
قرآن است. خداوند می فرماید که هیچ راهی برای سلطه بر انسان وجود ندارد. در سال ۱9۳۳ قدرت نرم، 
نبردی برای تسخیر قلب ها و ذهن ها بوده و نهایتا منجر به سلطه شد.الزم به ذکر است سلطه در ادبیات 

انگلیسی سلطنت معنا می شود.
عباسی خاطرنشان کرد: استعمار به اشکال مختلف می کوشد سلطه اش را اعمال کند و قلب و ذهن افکار 
عمومی دنیا را تســخیر نماید. از طریق ابزارهای گوناگون- رسانه، سینما و هالیوود و حتی با استفاده از 
فناوری های نوین ارتباطی و الکترونیکی و رسانه های جدید. ممکن است این موضوع را در قالب اعزام 
یک عده تاجر و نفوذ و رخنه در بخش هایی مهم و حساس جامعه پیگیری نماید. جمهوری اسالمی در 
قبال ساختار جنگ نرم نظام سلطه اما، قادر به اعمال ضد حمله است و به دلیل شناخت از قدرت نرم، 

قادر به پاسخگویی است. 
وی تصریح کرد: اگر فضاهای مجازی، شــبکه های اجتماعی، ماهواره و شبکه های خارجی را از آمریکا 
بگیریم دیگر قدرتی برای آن وجود نخواهد داشت. در واقع قدرت رسانه ای منجر به فعال نگه داشتن و 

بقای آمریکا شده است.
رییس اندیشکده یقین اذعان داشت: برای تسخیر قلب ها و ذهن ها در غرب اعصاب و روان مد نظر قرار 
می گیرد و بر روی آن ها کار می شود . بر این اساس بر نظام عصبی انســان تاثیر گذاشته شده و افراد را 
کنترل می کردند. و این موضوع توسط سازمان »سیا« اجرا می شد. از سال ۱۳۵۰ تا به امروز در آمریکا 
و اروپا تالش های زیادی برای تاثیرگذاری بر اذهان مردم صورت گرفت. متخصصین اعصاب ســازمان 
»سیا« برای پاک کردن ذهن انسان و کنترل آن از داروهای شیمیایی و توهم زا برای تاثیرگذاری استفاده 
می کردند. در این شرایط نیز واژه شست و شوی مغزی کاربرد پیدا کرد. ناگفته نماند در طول تاریخ، بهره 

اولین برنامه از سلسله نشست های تبیینی »رسانه 
و سلطه« با موضوع »بررسی نفوذ نظام سلطه بر 
رسانه های جهان« با سخنرانی دکتر حسن عباسی در 

تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
اولین برنامه از سلسله نشست های تبیینی »رسانه و سلطه« 
با موضوع »بررسی نفوذ نظام سلطه بر رسانه های جهان« و 
تشریح ابعاد رخنه و نفوذ در رسانه های فارسی زبان و تاثیرات 
مخرب آن بر فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی و افکار 
عمومی از جمله شبکه های معاند فارسی زبان همچون بی بی 
سی فارسی، ایران اینترنشــنال، من و تو  با سخنرانی دکتر 
حسن عباسی رییس اندیشکده یقین و با حضور اصحاب 
رسانه، اساتید و دانشجویان در تاالر اندیشه حوزه هنری 

برگزار شد.
این برنامه که به همت سازمان سینمایی حوزه هنری طراحی 
و راه اندازی شد بعد از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و اجرای 
سرود ملی با پخش مستند »بدون تعارف« و کلیپ »زنان در 
اغتشاش« و »موج سواری رسانه ای« آغاز شد. در ادامه مهدی 
شیخ صراف مجری برنامه ضمن خوش آمدگویی به میهمانان 

توجه همگان را به سخنرانی جلب کرد.

اشاره:

حسن عباسی در نشست »رسانه و سلطه« حوزه هنری مطرح کرد:
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گزارش

مندی از مواد مخدر به واسطه متخصصین کانادایی و 
آمریکایی ترویج یافته و این کشورها ام الفساد استفاده 
از این شیوه های غیرانسانی به شمار می آیند. چنین 
مطالبی در ســال ۱9۷6 در این راستا کتاب »کنترل 

ذهن« نیز منتشر شد.
عباسی ادامه داد: خوشبختانه، در ایران از اوائل دهه 
۷۰ تا به امروز یک جریان شناختی شکل گرفته که از 
آن به عنوان »طرح بصیرت« نام برده می شــود. هیچ 
جریان فکری بــا این عنوان و قابلیــت در هیچ جای 
دنیا وجود ندارد. به تنهایی بیش از ۳ میلیون جلســه 
»جریان شناسی و معرفت شناسی« به میزبانی بسیج 

برپا شده است.
رییس اندیشکده یقین ضمن اشاره بر نقش رسانه بر 
تحریک اعصاب و شست و شوی مغزی در افراد گفت: 
رسانه های سلطه در سه دهه گذشته تمام تالش شان 
را کردند تا بر اعصاب و روان جامعه ما تاثیر بگذارند اما 
با گذشــت زمان پروژه نفوذ بر اذهان و شست و شوی 
مغزی با شکست روبرو شــده و این پروژه برای افکار 

عمومی جامعه ما فاقد کارایی است. 
این اندیمند استراتژیست اضافه کرد: آمریکا به منظور 
اهمیت جهت دهی به افکار عمومی از سال ۱۳6۲ از 
علم روان شناســی در عملیات های روانی خود بهره 
گرفته اســت. این عملیات روانــی در ۲9 الیه برای 
تاثیرگذاری بر بخش هــای مختلف یک جامعه نظیر: 
تحریکی، تردیدی، تثبیتی، تحبیبی، تشویقی و غیره 
اجرایی می شــود. متخصصین آمریکایی برای تحقق 
منویات شان توسط رســانه، سینما و تلویزیون از این 
عملیات روانی بهره می برند. موفقیــت این عملیات 
زمانی مشخص شد که علم روان شناسی با گذر زمان 
حرفه ای تر شده و منجر به افزایش سلطه حکومت ها بر 
انسان شد. این در حالی است که متاسفانه متخصصین 
ایرانی با رســانه حتی، با ادبیات، موســیقی، رنگ و 
تکنیک ها آشــنا نبوده و ســینماگران نیز از این علم 

غافلند.
عباسی خاطرنشــان کرد: مدیریت قلب، آغازی برای 
جنگ نرم اســت. در این راه از مدیریت ذهن توسط 
دانشمندان و رسانه نیز غافل نمانده و با شک و یقین آن 
را کنترل می کنند. از ابتدای نزول قرآن به شک و یقین 
مناسب در اسالم اشاره شده و آن را در حکومت اهل 
حق و انبیا معرفی کرده است اما هوای نفس و شیاطین 
بر خالف این اصول است. هوس پرستی نیز ناشی از این 
امر است . ناگفته نماند که قرار نیست همه افراد هدایت 
شــوند چرا که خداوند به پیامبر خود می فرماید که نا 

اهالن هدایت نمی شوند.
وی ادامه داد: حکومت دموکراسی آمریکایی به دنبال 
ترغیب افراد به هــوای نفس و بدی ها اســت و نظام 
رسانه ای این کشور بر این سلطه دامن می زند چرا که 
اندیشه ها را تخریب کرده و با هوای نفس، حب و بغض 

نسبت به این اهداف را عملیاتی می کند. 
رییس اندیشکده یقین تاکید کرد: واقعیت این است 
که رســانه های ســلطه از این ابزار در جهت اهداف و 
منافع و مطامع خویش بــه کار می گیرند. برای نمونه 
اغتشــاش هایی که در روزهای اخیر در کشور اتفاقا 

افتاده در اطالع رســانی رســانه های غربی نمودی 
متفاوت داشته است ولی این اجتماعات در کشورهای 
دیگر نوعی آزادی خواهی تلقی شده و به گونه ای دیگر 

نشان داده می شود.
وی عنوان کــرد: ظرفیت مدیریت افــکار عمومی در 
دنیای امــروز با خلق »ایمیج« صــورت می گیرد. در 
طول دوران جنگ ســرد تصویری که از جامعه های 
کمونیســیتی در اذهــان عموینقش بســت همان 
تصویری اســت که در کتاب مزرعه حیوانات شــکل 
گرفت تا به واســطه آن تصویری رسانه ای از حکومت 
کمونیستی شوروی به نمایش گذاشته شد. در متون 
دینی ما هم هست. اهمیت و اثرگذاری تصویر و ایمیج 
تردیدناپذیر است. امام سجاد)ع( نیز به نحوی دیگر بر 
علم به تشابه انسان ها به خصلت برخی حیوانات آگاه 
بوده و به بیان تصویری برگرفته از حیوانات می پردازد 
که در چارچوب آن مردم در سه گروه سیاسیون، تجار 
و عالمان تقسیم می شوند. اما دشمن به عنوان سگ ها 
و مومنین نیز بّره تلقی می شوند. قدمت ۱4۰۰ ساله 
اندیشه امام سجاد)ع( مبنی بر تصویرسازی از نبویان 
و حکومت معاویه به نحوی بوده است که این اندیشه ها 
امروز کاربرد مناسبی دارد. براین اساس سلبریتی ها 
به عنوان فعاالن امروز به دنبال جامعه ای خوکی بوده 
و افرادی هم با تصویر گرگ هــا به دنبال خوردن پول 

ملت هستند.
عباســی با اشــاره به » اف ای تــی اف)FATF( و 
فعالیت های ضد اسالمی و ایرانی دشمنان در حیطه 
فیلمسازی و استفاده از آن برای القای مقاصد سیاسی 
و اقتصادی و استکباری شان یادآور شد: امروزه اسالم 
ستیزی و ایران ستیزی به یکی از اهداف دشمنان در 
دنیا تبدیل شده اســت تا تصویر مورد عالقه خود از 
ایران را در عرصه جهانی ترویج دهند. بعد از ســریال 
»۲4« ، در سال ۱۳9۲ ســریال »هوملند« بر مبنای 
پیگیری سیاســت های آمریکایی ساخته می شود و با 
مخاطب بیش از یک میلیارد نفری روبرو شده است. 
در این سریال تالش می شود عملیات ضد تروریستی 
سازمان »سیا« در 6 کشــور به نمایش کشیده شده 
و فعالیت این گروه هــا علیه منافع آمریــکا را تحت 
سلطه سپاه پاســداران ما معرفی کنند که در نهایت 
به پولشویی ایران در بانک های خارجی تاکید دارند. 
در واقع ایران را کشوری مخرب نشان داده و برضد ما 
تبلیغات می کنند. سازمان سیا به دنبال نفوذ در سپاه 
پاسداران و تغییر رژیم ایران است. مخاطب بین المللی 
نیز با دیدن اینگونه فیلم ها به تصور اشتباهی از ایران 

در ذهن خود ترغیب می شود. 
وی تصریح کرد: من معتقد هستم سیا و سازمان های 
امنیتی و جاسوسی غرب و سلطه بدو شک، از طریق 
اقازاده و فرزندان مسئولینی که در اروپا و آمریکا به سر 
می کنند پیگیر برنامه های نفوذشاتن هستند. حتی، 
ممکن است خود این آقازاده ها روح و روانشان هم از 
این ماجرا خبر نداشته باشد. حضور فرزندان مقامات 
ایرانی در کشورهای خارجی زمینه ای برای اعمال افکار 
دشمنان بر این افراد بوده و قطعا در میان برخی از این 

مهاجران می توان عامالن سازمان»سیا«ردیابی کرد.

وی معتقد است: رسانه های سلطه همواره می کوشند 
تا تصویری مقتدر از آمریکا را به نمایش بیگذارند. در 
سریال ۲4 شاهدیم که حکومت آمریکا تا مرز فروپاشی 
پیش می رود ولی یک قهرمان پیدا می شــود و همه 
معادله ها را درست می چیند. در همه فیلم ها این کشور 

به عنوان نماد قدرت معرفی می شود.
عباسی با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت و قدرت 
رسانه ها خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال ترامپ در 
مصاحبه های خود با قاطعیت عنوان می کرد که ایران 
از ارتش مقتدر آمریکا می ترسد اما در کمتر از 6 ساعت 
فیلم هایی در جوابیه این مصاحبــه از اقتدار ایران و 
خیس کردن و زانو زدن آمریکایی هــا در مقابل ما را 
منتشر کردیم و همه دنیا دیدند که چگونه نمادهای 
قدرت آمریکایی پیش بچه های ما زانو زدند و سر خم 
کردند. ما توانسته ایم به نسل امروز ثابت کنیم که این 
بزها تنها در مقابل چوپانانی چون ایران زانو می زنند و 
شلوار خود را خیس می کنند و به جایی رسیده ایم که 

امروز آمریکا برای مردم ایران ابهتی ندارد.
رییس اندیشکده یقین ادامه داد: متاسفانه، هرچه را 
که در سریال »هوملند« دیده ایم از سال ۱۳9۲ تا به 
امروز در مجلس شورای اسالمی  ما در حال پیگیری 
است. تاثیرپذیری از این سریال تا جایی پیش رفت که 
در سال ۱۳9۵ بخش های خالصه شده ای از عملیات 

روانی در آن مجدد منتشر شد. 
وی تاکید کرد: طرح بصیــرت« برآمده از نهج البالغه 
اســت. تاکنون موفق به برگزاری چند میلیون جلسه 
بصیرتی در این راستا شده ایم. اگر ما با »طرح عمار« 
مواجه نبودیــم در فتنه ۸۸ ، اعتراضات ســال 96 و 
شلوغی های امســال با توپ و تانک مواجه می شدیم 
. در واقع با بیانات مقــام معظم رهبری این طرح اجرا 
و مدام بر روی شناخت مردم کار شــده است. امروز 
افرادی چون جنتی و رییسی نقش سلمان را ایفا کرده 
و به تعبیر مقام معظم رهبری طیف عمار به دنبال باز 
کردن گره های ذهنی مردم هســتند و همانند عمار 
عمل می کنند و در طیف ســینماگران هم کســانی 
هســتند که همچون عمار عمل می کنند: سلحشور، 
طالبی، طالــب زاده و ... ، یا در میان دانشــگاهیان و 
مراجع تقلیدی چــون آیت اهلل مصباح یــزدی و ...، 
مداحانی چون سلحشور، رسولی، مطیعی و ... که افکار 
عمومی را هدایت می کنند. البته، در این میان ابوذر نیز 
نقش مهمی در زدودن فساد در زمان خلفا داشته است 
بنابراین، مالک ، عمار ، ابوذر و میثم بودن تعریفی دارد. 
ابوذر ها و عمار ها خیلی در جایگاه های رسمی دولت 
نیســتند ولی به اندازه زیادی تاثیرگذارند. ما انتظار 
داریم در کشور اسالمی گروهی حتما ایفا کننده این 
نقش ها باشــند. به اعتقاد بنده حضــور افرادی چون 
وحید جلیلی، سلحشور، طالب زاده و غیره برای مقابله 
با دشمن بس است و قادر به تاثیرات بسیاری بر افکار 

مردم هستند.
وی در پایان اذعان داشت: بصیرت مقام معظم رهبری 
منجر به جمع شدن اغتشاشات اخیر بدون واسطه به 

توپ و تانک شده است .
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سینمای ایران  و استانداردهای جهانی

سین مثل سینما
سینما سوغاتی سفر مظفرالدین شاه به فرنگ در ســال ۱۲۷9 بود، او از همان اولین مواجه اش با این 
پدیده جادویی شد و تصمیم گرفت آن را به ایران بیاورد، این دستگاه که در آن زمان سینماتوگراف نامیده 
می شد خریداری شد و به دستور مظفرالدین  شاه، میرزا ابراهیم خان صحافباشی از مراسم کارناوال گل 
که در فرانسه برقرار بود فیلم برداری کرد. او اولین فیلم بردار ایرانی تاریخ سینما است. سینماتوگراف بر 
خالف کشورهای خارجی که هنری اجتماعی بود، شمع محفل درباریان شد و به عنوان تفریحی اشرافی 
به خدمت دربار درآمد. چند سال بعد با شروع انقالب مشــروطه مراکزی برای تماشای عمومی فیلم ها 

ساخته شد. در سال ۱۲۸۷ نخستین اعالن مربوط به سینما در جراید به چاپ رسید.

با وجود رشد سینماسازی در یک دهه اخیر، سینمای ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد

دوران سینماسازی در ایران

در ایران از زمان ورود ســینما به کشــور تا کنون، سینما 
سازی به دو دوره تقسیم شد: الف- از سال ۱۲9۲ که اولین 
سینما )سینمای گراند هتل( در خیابان الله زار ساخته شد 
تا دهه پنجاه که اوج سینما سازی در ایران، در خیابانهای الله 
زار، انقالب، جمهوری و طالقانی است. ب- اواخر دهه ۷۰ تا 
کنون: در این دوره دو رویکرد اساسی در سینماسازی وجود 
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داشته است: ۱-تفکیک سینماهای بزرگ قدیمی به 
چند سالن و یا احیا و بازسازی تعدادی از سینماهای 
تعطیل شده.۲- ســاخت مجموعه های سینمایی با 
چند ســالن و طراحی عملکردهایی مختلف در کنار 
سالنهای سینما در یک مجموعه. ج- دهه 9۰ دوران 
اوج ســاخت پردیس های سینمایی اســت. یکی از 
مهمتریــن دالیل افزایش فعالیــت بخش خصوصی 
در زمینه ساخت سالن سینما در سال ها 9۲ تا امروز 
استراتژی حوزه هنری بر ایجاد محدودیت در نمایش 
و اکران فیلم ها بود. این سیاست که بر اساس اولویت ها 
و اهداف حوزه هنری تعریف و تبیین شده از سال 9۱ 
به طور رسمی توسط محســن مومنی شریف رئیس 
حوزه هنری اعالم شد. مومنی شریف در دیدار نوروزی 
با کارکنان حوزه هنری گفت: حوزه هنری فیلم های 

غیرارزشی، مسئله دار و فیلم هایی که از خطوط قرمز 
ردشــده اند را مطابق تشــخیص کارشناســان خود 
نمایش نخواهد داد. فیلم های مسئله دار به آن دسته 
از فیلم هایی اطالق می شوند که در مسائل اخالقی و 
عفت عمومی از خطــوط قرمز تجاوز می کنند. بخش 
خصوصی سینمای ایران که 9۱ سینمای حوزه هنری 
در آن زمان را از دست رفته می دید ترغیب شد تا به 
سالن سازی روی بیاورد. ســاخت پردیس ها تنها به 
تهران محدود نشد، اغلب شهرهای بزرگ که سال ها 
بود سینمایی تازه نداشتند در این دوره صاحب سینما 
شدند. شــرق و غرب تهران هم که بیش از سه دهه با 
بی توجهی رها شــده بودند، صاحب پردیس شدند. 
)اغلب سینماها در مرکز و جنوب تهران بودند( پردیس 
کورش که در مجتمع تجاری کورش راه اندازی شده 
یکی از مهمترین این پردیس هاست. حوزه هنری از 
سال 9۲ و با استقالل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن 
سبز، بر موضوع سینماســازی و تجهیز سالن هایش 
تمرکز کرد و توانســت در این زمینه حرکتی موثر و 
مفید داشته باشد که به نهضت سینماسازی معروف 

شد. 

چند سینما؟ چند نفر؟

تا سال 9۲ بیش از ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ایران 
به سینما دسترسی داشته اند و بیش از 4۳ میلیون نفر 
از این دسترســی محروم بوده اند. این آمار، بر اساس 
جمعیت کشــور و تعداد صندلی های سینماست. در 
ایران وضعیت تعداد ســینماها، آمار بسیار بغرنجی 
دارد به گونه ای که در ۳۵ ســال اخیر رشد جمعیت 
۱۲۷ درصد و رشد ساخت سینما در ایران منفی 44 
درصد بوده است. سرانه ســالن سینما در کشور طی 
سال های ۷6 تا ۸۰، رشدی منفی را نشان می دهد. با 
این احتساب در سال ۷6 به ازای هر یک میلیون نفر، 
4/۸۷ سالن سینما در کشــور وجود داشته و در سال 
۸۰ این تعداد به 4/۸۲ سالن کاهش یافته است. سیر 
نزولی سرانه سالن سینما در ایران فقط به سال های ۷6 
تا ۸۰ محدود نمی شود. در واقع از سال ۵۷ به بعد به 
دالیل مختلف تعداد سالن های سینما در کشور نه تنها 
افزایشی نداشته بلکه کاهش یافته است.  طبق آخرین 

گزارش منتشــر شــده در خصوص آمار سینماهای 
کشور، از میان ۱۱4۸ شهر در کشورمان، تنها حدود 
6۰ شهر سینما دارند و به  طور تقریبی ۱۰۸۸ شهر از 

سینما محرومند.
حجت اهلل ایوبی در زمان ریاست خودش بر سازمان 
ســینمایی )۱۳9۲-9۵( با ارائه این آمار که در ایران 
ما به ازای هر ۲6۰ هزار نفر یک سالن سینما داریم و 
این معیار در مقایســه با دیگر کشورهای دنیا که یک 
سالن سینما به ازای هشــت هزار نفر است، خواستار 
راه اندازی و حرکت روند سیاســت گذاری به سمت 
تاسیس سالن های سینمایی شد. سیاستی که بعد از 
او با ریاست محمد مهدی حیدریان )۱۳9۷-۱۳9۵( 
بر سازمان سینمایی ادامه پیدا کرد و تنها در سال 96 
با دستورالعمل های سیاستی سازمان سینمایی، هر ۳ 
روز یک سالن سینما در کشور احداث و آماده نمایش 
فیلم شد و آمار تعداد سالن های سینما را به چیزی در 

حدود ۵۰۰ سالن سینما در کشور رساند.

آمارهای تازه چه می گویند؟

رمضان علــی حیــدری خلیلی معاون ســازمان 
ســینمایی در تازه ترین اظهار نظرش اوایل مهرماه 
امســال گفت: هم اکنون در کل کشــور ۵96 سالن 
نمایش فیلم فعال وجــود دارد. ابتدای دولت تدبیر و 
امید در سال ۱۳9۲، تعداد سالن های سینمایی کشور 
۳۱۸ سالن سینما بود که در پایان سال ۱۳9۷ به ۵96 
سالن سینمای فعال رســید که با رشد ۸۷ درصدی 
همراه اســت. تعداد صندلی های ســینما در ابتدای 
دولت تدبیر و امید ۱۱6 هزار و 9۷۰ صندلی بود که در 
پایان سال ۱۳9۷ به ۱۵۷ هزار و ۷۰۷ صندلی رسیده 

است که نشانی از رشد تقریبی ۳۵ درصدی دارد.
طبق آمارهای سازمان ســینمایی  تعداد تماشاگر 
سالن های سینمایی ایران در سال 9۲ ، ۷ میلیون ۸۰۰ 
هزار نفر بود که در سال ۱۳9۷ به ۲۸ میلیون و ۵4۵ 
هزار نفر افزایش یافت و به عبارتی قریب ۲66 درصد 
رشد داشته است. در ســال ۱۳9۲ میزان فروش ۳۰ 
میلیارد تومان بود که در سال ۱۳9۷ به ۲۵۱ میلیارد 
تومان رسید و در این زمینه رشد ۷۳6 درصدی وجود 
دارد. در ســال های )۱۳96 تا ۱۳9۷(، ۲۰۰ ســالن 
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سینما توســط بخش خصوصی به ناوگان سینمایی 
ایران اضافه شده اســت. این رقم می تواند یک رکورد 

تازه برای سینمای ایران باشد.

رکورددارهای سینماداری در جهان

آمریکای شمالی )بازارهای ایاالت متحده و کانادا( با 
حدود ۳6۰ میلیون نفر جمعیت، تقریبا 44 هزار سالن 
ســینما دارد. جمعیت آنها ۵/ 4 برابر جمعیت کشور 
ماست و تعداد سینماهای آنها ۸۰ برابر سینماهای ما. 
چین که جمعیتش به یــک و نیم میلیارد نفر نزدیک 
شده در مجموع 4۱ هزار سینما دارد. می توانیم تعداد 
ســینماهای ایران را با کشورهایی که جمعیتی کمتر 
از جمعیت کشورمان دارند مقایســه کنیم. فرانسه و 
بریتانیا که کمتر از ایران جمعیــت دارند، به ترتیب 
صاحب ۵ هــزار و 9۸۱ و چهار هزار و ۱۰۰ ســینما 
هستند. یعنی نزدیک به ۱۰ برابر سینماهای کشور ما. 
فرانسه با داشتن 6۰۰۰ سینما بیشترین تعداد سالن 

در اروپا را دارد. 

سهم حوزه هنری از سینماهای ایران

از سال 9۲ حوزه هنری با رشد سینماسازی توانسته 
نقش خــود را در فضای اکــران پررنــگ و با بخش 
خصوصی رقابت کند. در این مدت )9۲ تا 9۷( حوزه 
هنری تعداد ســینماهایش را از ۲9 شهر به ۳4 شهر 
رساند، از 6۱ ســالن نمایش به ۱۰۳ سالن رسید، و از 
۲۷۰۰۰  صندلی به ۳۳۳4۰ صندلی. رقمی قابل توجه 
که تنها محدود به تهران نبود و اتفاقا در همه شهرها 
و حتی در شهرهای کوچک توسعه ناوگان سینمایی 
حوزه هنری را در رقابت با بخش خصوصی که بیشتر 
به بعد مالی سینماســازی می پردازد نشان می دهد. 
آنچه می توان امیدوار بود این که حوزه هنری در دهه 
نود، در روزگاری که ســینماداری با مال ها و برندها 
گره خورده و رنگ و بوی تجاری گرفته، می کوشد به 
صنعت سینماداری به عنوان یک حرفه مستقل نگاه 
کند. اغلب سینماهای حوزه هنری، سینما به مفهوم 
واقعی کلمه هستند نه سالن هایی کوچک و محقر که 
در کنار فروشــگاههای لباس و رستوران ها قرار است 
زمینه فروش فیلم ها را فراهم کنند. در یک بررســی 
تحلیلی که در آینده صــورت خواهد گرفت، می توان 
به این موضوع و پیامدهایش اشاره کرد که ولع بخش 
خصوصی برای ســرمایه داری و جذب پول، چگونه 
معماری سینماها را تحت تاثیر قرار داد. چگونه باعث 
شد ســینما به عنوان محیط فرهنگی به یک محیط 

تجاری تبدیل شود. 

استان تهران ۱۳ میلیون نفر، ۲۰۷ سالن سینما

تهران اگر نه مهمترین که یکی از مهمترین شهرهای 
ایران اســت، جدا از قدمت تاریخی این کالن شــهر، 
عواملــی همچون گســتردگی، جمعیــت، امکانات 
فرهنگی و اجتماعــی این اســتان را واجد موقعیتی 
ممتاز در بین اســتان های ایران کرده است. پایتخت 
ایران، بیش از سایر شهرهای مهم در حوزه سینماداری 

مانند اصفهان و مشهد ســینما دارد و ساخت و ساز 
پردیس های مدرن و مجهز در آن روندی رو به رشــد 
داشته است. از سال های نخست دهه نود شمسی غرب 
تهران به دلیل رشــد جمعیت مورد توجه سازندگان 
ساختمان قرار گرفت. برج ها در غرب تهران سر به فلک 
کشیدند و بخشی از طبقه متوسط و متوسط به باال در 
مناطق اصلی غرب تهران که نوساز بودند ساکن شدند. 
در حالی که در دهه پنجاه و پس از آن عمده ساخت و 
ساز سالن های سینما به مرکز شهر و مناطق پرجمعیت 
خالصه می شد در دهه نود نوبت به غرب تهران رسید 
که قلب تپنده سینمای ایران باشد. راه اندازی پردیس 
کــورش در بخش خصوصی در ســال ۱۳94 آغازگر 
موجی تازه بــود. پردیس کوروش که از پشــتیبانی 
مهمترین ســینمادار و پخش کننده بخش خصوصی 
)علی ســرتیپی( بهره مند بود با ۱4 ســالن و ۳۱۰۰ 
صندلی یک امکان ویژه برای ساکنان غرب تهران برای 
فیلم دیدن فراهم می کرد. کــورش خیلی زود روی 
فروش ســینما آزادی )یکی از مهمترین سینماهای 
ایران در دهه هفتاد و هشتاد و یکی از نوستالژیک ترین 
ســینماهای ایران برای همه سینمادوســتان( تاثیر 
گذاشت. پردیس مدرن آزادی که سال ۸6 بازگشایی 
شــد در آن مقطع مهمترین ســینمای ایــران بود. 
پردیسی با ۵ سالن و ۱4۰۰ صندلی. اما دهه نود، دهه 
سینما آزادی نبود با این که این سینمای خاطره انگیز 

موقعیت خود به عنوان یکی از سینماهای پرمخاطب 
ایران را حفظ کرد اما دوران »مال« ها فرا رسیده بود و 

آزادی از این منظر ضعیف بود.

»مال ها« از راه رسیدند

مال ها پدیده ای جهانی هستند که ریشه در بازارهای 
قدیمی، یعنی جایی که مردم می توانستند با مراجعه 
به صنعتگران و کشاورزان کاالهای خود را خریداری 
کنند، دارند. مال هایی که ما امروزه آن ها را می شناسیم 
در آغاز قرن بیستم میالدی متولد شدند و از آن زمان 
تاکنون آنقدر رشــد کرده اند که به اشــکال مختلف، 
شــهرهای بزرگ جهان را در بــر گرفته اند. مال ها نه 
تنها به مکانی برای خرید و یافتن  کاالهای مورد نیاز، 
بلکه به مکانی فرهنگی و جایی که همه مردم با همه 
سنین وارد آنها می شوند و با یکدیگر معاشرت و تعامل 
می کنند بدل شده اند. مال )mall( در زبان انگلیسی 
به معنای تفرجگاه و مرکز گشــت و گذار است و مال 
خریــد ) shopping mall( به معنای تفرجگاه 
اســت که مردم با هدف اصلی خریــد و هدف فرعی 

تعامل با دیگران وارد آن می شوند.
در تهــران ۱۳ میلیــون نفــری، در تهرانــی که 
جمعیت حاشیه نشــین آن رو به گســترش است و 
آمار دانشجویان آن مدام رشد دارد، ساخت مال های 
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تجاری، یک ترفنــد اقتصادی برای ســرگرم کردن 
جوان ها و خانواده ها در اوقات فراغت اســت. بخشی 
از این مال ها به سالن ســینما اختصاص یافته تا طبق 
الگوهای غربــی در مجموعه های ســینمایی، مردم 
بتوانند عالوه بر خرید و تفریح در ســالن سینما فیلم 
ببینند. عالوه بــر پردیس کــوروش، مجتمع بزرگ 
»ایران مال« در غرب تهران قرار است بخش مهمی از 
مخاطبان سینمای ایران را دعوت به تماشای فیلم ها 
کند. این سینما با ۱۲ سالن و ظرفیت بیش از ۱۸۰۰ 
نفر، برگ برنده بخش خصوصی برای جذب مخاطب 
و شکســتن رکورد فروش پردیس کــورش، آزادی و 
هویزه مشــهد )پرمخاطب ترین سینمای شهرستان( 
اســت. پردیس ایران مال بهمن 9۷ بــه بهره برداری 
رسید. ســینمای ایران مال یک موقعیت منحصر به 
فرد دارد، هیچ یک از سینماهای ایران حتی پردیس 
کوروش و یا پردیــس مگامال، بنیه تجاری شــبیه 
»ایران مال« ندارند. این مجتمــع تجاری و فرهنگی 
قرار است به قطب گردشــگری در خاورمیانه تبدیل 
شــود و اگر ماجرای تحریم ها نبــود، »ایران مال« به 
یکی از مراکز مهم تجــاری و فرهنگی خاورمیانه بدل 
شده بود که سینمای آن در سایه فروشگاه های لوکس 
و برندهای معتبر شــاید حرفی برای گفتن نداشت. 
نکته ای که در بررســی جمعیتی که در این سینماها 
به فیلم دیدن مشغولند نیاز به بررسی و تحلیل دارد 
این است که آیا قشــری که برای فیلم دیدن پردیس 
کورش یا ایران مال را انتخاب می کند به اندازه افرادی 
که در سینما فرهنگ و پردیس آزادی فیلم می بینند 
به سینمای ایران عالقه مند هستند؟ این موضوع که 
نیازمند بررسی سلیقه و خاســتگاه طبقاتی افرادی 
اســت که در مراکز تازه فیلم می بیند می تواند چشم 
انداز تماشــاگران ســینمای ایران در آینده و در یک 
دهه بعد را مشخص کند. سینمایی که بدون توجه به 
افزایش بهای بلیت مدام با ریزش مخاطب روبروست 
می تواند به پشتوانه »مال ها« و برندهای تجاری ادامه 

حیات بدهد؟

شعله روشن سینما در غرب تهران

طبق آماری که ســازمان ســینمایی منتشر کرده 
تهران دارای ۲۲ پردیس و مجتمع سینمایی با ۱9۰ 
سالن نمایش است. بیش از ۱۳ میلیون نفر جمعیت 
ساکن تهران هستند و این اســتان 44 شهر دارد و از 
این تعداد تنها ۱۱ شهر دارای سالن سینمایی هستند 
و ۳۳ شهر از استان تهران فاقد امکاناتی برای نمایش 

فیلم اند.
اگر بخواهیم به تمرکــز و پراکندگی همین تعداد 
ســالن و ســینما در شــهر تهران بپردازیم تناسب 
اســتاندارد و مناســبی دیده نمی شــود و بیشــتر 
پردیس های سینمایی که بر اساس درجه بندی جزو 
سینماهای مدرن به حســاب می آیند در غرب تهران 
ســاخته شــده اند و دیگر مناطق مخصوصاً محدوده 
شــرقی تهران از این منظر در تنگنا هستند. پردیس 
کوروش، مگامال، زندگی، ســمرقند، اریکه ایرانیان، 
شهرک، ایران مال در غرب تهران قرار دارند و سینما 
دهکده المپیک و ســینما تئاتر ققنوس )تهرانسر( و 

سینماتئاتر آیمکس )ســعادت آباد(، سینما تئاتر نور 
)صادقیه( و ســینماتئاتر قدس )شهرک غرب( هم به 

این ظرفیت اضافه شده اند. 
در شــرق کالن شــهر تهران ســینماهایی مانند 
سینما ماندانا، سینما تیراژه ۲، سینما شکوفه تهران، 
فرهنگسرای اشراق تهران، سینما ناهید، سینما میالد، 
فرهنگسرای گلستان و ... وجود دارند که با وجود آنکه 
تالش شده در سال های اخیر بازسازی هایی در برخی 
از آنها انجام شود و به سیستم پخش به روزتری مجهز 
شــوند اما هیچکدام جزو پردیس های مدرن و نوساز 
سینمایی به حساب نمی آیند. اگر پردیس مگامال به 
مدیریت سیدجمال ساداتیان )تهیه کننده و سینمادار 
باسابقه( در خیابان معلم ساخته شود، سینمادوستان 
در شــرق تهران می توانند برای فیلــم دیدن به این 
منطقه از شــهر بروند. این پردیس که مراحل ساخت 
آن ادامه دارد قرار است با 6 ســالن و ۱۵۰۰ صندلی 

فعالیت کند. 
محمدقاصد اشــرفی رئیس انجمن ســینماداران 
مدتی پیش در گفت وگویی با ایســنا درباره احداث 
سالن های جدید سینمایی در تهران توضیح داد: »هیچ 
برنامه ریزی مشخصی برای نحوه پراکندگی، ساخت 
و احداث ســینماها وجود ندارد و این ساخت و سازها 
به تقاضای سرمایه گذار برمی گردد. در حقیقت همه 
چیز به میزان و تعداد متقاضی وابســته است و تعداد 
مخاطبان در مناطقی مانند غرب و شمال تهران با به 

طور مثال شرق تهران یکسان نیست.«
حرف های قاصد اشــرفی نظریه ای که در آغاز این 
گفتار به آن استناد شــد تائید می کند بافت جمعیت 
غرب تهــران، متمول تر و جوان تر از شــرق شــده و 
سینماســازی در این مناطق صرفه اقتصادی دارد نه 
لزوما توجیه فرهنگی. رئیس انجمن سینماداران در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: »باید متقاضی برای 
احداث و ســاخت پردیس و مجتمع سینمایی وجود 

داشته باشد تا اقدامی در این زمینه انجام شود.« 

آینده و ابهام های پیش رو

اگر بــه وضعیت پردیس ها تنهــا در تهران و نه کل 
ایران توجه کنیم، همه سینماها دچار یک وضعیت یا 
شرایط نیستند. بر خالف تصور نمی توان گفت فروش 
همه پردیس ها در تهران باالســت کما این که طبق 

آمار می توان وضعیت نامناسب پردیس زندگی، اریکه 
ایرانیان، ملت و حتی سمرقند را مشاهده کرد. پردیس 
کیان در جنوب شهر تهران، پردیس راگا و رازی هم که 
در جنوب تهران قرار دارند همین وضع را داشته و رونق 
تجاری ندارند. بیشــترین مخاطب همان طور که در 
آغاز گفتار به آن اشاره شد متعلق به پردیس ایران مال، 
کورش و آزادی است. با توجه به این آمار و ارقام باید 
گفت صاحبان سرمایه به زودی از ساخت و ساز سینما 
ناامید خواهند شــد چرا که در بخش خصوصی بیش 
از هر چیز بازده کار اقتصادی مهم اســت و نمی توان 
امیدوار بود سینمایی که مخاطب و فروش ندارد زنده 
بماند یا دیدن سالن های خالی پردیس ها سینماداری 
را توجیه کند که دوباره در مناطقی از تهران به ساخت 
سالن دست بزند. اما اگر توجیه بسیاری از سازندگان 
پردیس ها تجاری باشــد، هنوز می توان اندک امیدی 
داشت که چرخ این سالن های خالی را اجاره واحدهای 
تجاری آنها بچرخاند. در این صورت هم البته فرایندی 
فرهنگی طی نشده و جز باال رفتن آمار صندلی ها برای 

سینمای ایران دستاوردی حاصل نشده است.
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گـفـتـگو

مالک انتخاب
 انیمیشن ها در »رویازی۲«

دوره های پیچینگ »رویازی2« این روزها در حال 
برگزاری است، بعد از برگزاری دوره های آموزشی 
تعدادی از طرح ها کنار گذاشته شدند و به منتورشیپ 
پیچینگ نرسیدند، فرمول حذف و انتخاب آثار در این 

مرحله چگونه بود؟

براســاس تمامی مواردی که در قوانیــن و مقررات 
رویازی و همچنیــن کارگاه های آموزشــی رویازی 
۲ اعالم شــده بود کلیه آثار، مورد ارزیابی کمی قرار 
گرفتند و طرح های آماده دوره منتورشــیپ مشخص 
شدند. تصور ما به صورت اساسی و درباره آن چیزی که 
با دانش تولید در حوزه هنرهای تصویری مطرح است، 
این اســت که وقتی یک محصول تولید می شود، این 

محصول در یک کمپانی تولید شود.

چرا از اصطالح کمپانی استفاده می کنید؟ چون ما 
در ایران کمپانی انیمیشن شبیه به آنچه در خارج از 

کشور است، نداریم.

در ایران اکثرا از اصطالحاتی مثل شــرکت و یا دفتر 
انیمیشن سازی اســتفاده می شود. یک دفتر متشکل 
از چند نفر است اما یک شرکت متشکل از بخش های 
مختلــف با تخصص هــای مختلف اســت. برای یک 
پروژه ای به ویژه پروژه ای که قرار اســت ســرمایه ای 
میلیاردی در آن هزینه شود، باید یک سازوکار اساسی 
وجود داشته باشد تا از طرف سرمایه گذار این تصور به 

وجود بیاید که تیمی که این پروژه را انجام می دهد، از 
همه نظر آماده است.

در کنار این موارد به نظر می رسد بحث مالکیتِ  آثار 
حاضر در رویداد نیز برای رویازی خیلی مهم است، 

اینطور نیست؟

بدیهی است که هرکســی که طرحی را ارائه می کند، 
باید از مالک اجازه داشته باشد. برمبنای همین قاعده 
که یک قاعده اساسی است، برخی از افراد که طرح در 
رویازی آورده بودند و ما شــنیده بودیم که بخشی از 
این طرح، یا تمام آن برای خودشــان نیست، از آن ها 
خواستیم که اســناد مالکیتی طرح شان را ارائه کنند 
و در صورتی که نتوانند ایــن کار را انجام دهند، باید 
انصراف دهنــد، مثل یکی از کارهایــی که این هفته 
هــم در گروه های بچه های انیمیشــنی بحث آن داغ 

شده بود.
وقتی با کســی که طرح را ارائه کرده صحبت کردم، 
فهمیدم اینکه ایشان نمی تواند ســند مالکیت کار را 
ارائه کند، به این دلیل نیست که پروژه برای او نیست، 
دلیل بر این است که متاسفانه برای تولید در صنعت 
انیمیشن ایران )که هنوز واژه صنعت را هم نمی توان 
به راحتی به آن اطالق کرد( یک سری قواعد پایه ای، 

اصولی و ساده رعایت نمی شود.

مثال چه نکاتی؟

مواردی مثل عقد قرارداد، مشــخص کردن الیسنس 
و آی پی، اینکه این پروژه متعلق به چه کســی یا چه 
کسانی است؟ چه نوع مشــارکتی در تولید آن شکل 
گرفته؟ درصد هرکدام از طرفین چقدر اســت؟ این 

موارد مشخص نمی شود.
از طرف دیگر با صداقتی که بچه های انیمیشنی دارند، 
خیلی سریع دوست دارند تولید را شــروع کنند و با 
زحمتی جدی یک کار را تولید می کنند و زمانی که اثر 
به جایی می رســد و متوجه می شوند کار خوبی تولید 
شده، ممکن است این سوال پیش بیاید که این طرح 
برای کیست؟ اولین بار چه کسی برای آن هزینه کرد؟ 
ایده اصلی آن کجا مطرح شد و چه کسی طرح را ارائه 
داد؟ مثال در این مورد به ویژه باتوجه به سوابقی که از 
این پروژه دارم، شنیدم و دیدم، مطمئنم که حق آقای 
فضلعلی زاده ضایع شده است. او از زندگی اش برای این 
طرح مایه گذاشته و حاال ممکن است مالکیت این اثر 
حرف و حدیث هایی داشته باشد. پس این خیلی مهم 
است کســی که طرح را برای پیچینگ ارائه می کند، 

مالک طرح باشد یا از مالک اجازه داشته باشد.

امسال خود حوزه هنری هم در پیچینگ رویازی 
نمایندگانی دارد؟

خیر. ما بــه عنوان مرکز تلویزیون و انیمیشــن حوزه 
هنری، محلی هســتیم که به ما ارجاع می شود، افراد 
به سراغمان می آیند، طرح هایشان را ارائه می دهند تا 

احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری ضمن 
تشریح دستاوردهای برگزاری رویداد »رویازی« درباره شرایط 
انتخاب انیمیشن های متقاضی عرضه در این رویداد، توضیحاتی 

ارائه کرد.
دومین دوره پیچینگ انیمیشن »رویازی« در حال سپری شدن مراحل 
آموزش است و شرکت کنندگان در این رویداد، هفته به هفته به روز نهایی 
نزدیکتر می شوند، روزی که باید در مقابل سرمایه گذاران بایستند و از قابلیت  
طرح هایشان بگویند تا بتوانند برای طرح انیمیشنی خود سرمایه گذار پیدا 

کنند.
با احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری و یکی از اعضای 
اصلی برگزارکننده این رویداد گفتگو کردیم تا هم به حواشی این رویداد 

بپردازیم و هم ببینیم رویازی چه دستاوردی برای انیمیشن ایران دارد.

اشاره:

احسان کاوه:
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حوزه هنری با سرمایه گذاری و... از آنها حمایت کند اما باید رسما اعالم کنم که مالک 
انتخاب پروژه های جدید در مرکز حضور در پیچینگ رویازی است. از سال گذشته تا 
به امروز، هرکسی به مجموعه ما طرح آورده، راهنمایی اش کردم و گفتم در رویازی 

ثبت نام کند، فارغ از اینکه حوزه هنری و بنده در رویازی چه نقشی دارند.

این ممکن است شائبه به وجود بیاورد که شما برای منفعت مرکز خودتان این رویداد 
را راه اندازی کردید.

به نظرم برعکس است. این شــفافیت حوزه هنری را می رســاند، چرا که تصمیم بر 
این گرفته که کارهای جدیدی که می خواهد ســرمایه گذاری یا حمایت کند و حتی 
پروژه های جدیدی را که می خواهد سفارش دهد از طریق پیچینگ رویازی شناسایی 
 کند، یعنی ما نمی خواهیم پشت پرده هیچ زدوبندی انجام دهیم و بدون بررسی با یک 
گروه یا شخص طرحی را نهایی کنیم و جلو ببریم، بلکه به دنبال بهترین و اصولی ترین 

طرح هستیم که از همه نظر استاندارد است.
برگزارکنندگان رویازی، نفعی از این رویداد نمی برند، ولی موضوع این است که حوزه 
هنری جدا  از اینکه شأن برگزارکننده در رویازی دارد، شأن تولید و سفارش انیمیشن 
هم دارد و خودش هم از این بستر ایجاد شده بهره مند می شود، بدون اینکه رانتی باشد. 
اتفاقا رانت آنجایی است که ما فرار کنیم و به این رویداد ورود نکنیم. من همین جا از 
تمام سفارش دهندگان دعوت می کنم که این کار را انجام دهند و الزاما هم نمی گویم 
که صرفا از طریق پیچینگ رویازی طرح ها را انتخــاب کنند، اصال یک پیچ دیگری 
برگزار شود، ولی بر پایه یک اتفاقی که حقوق برابری را برای همه ایجاد کند. انتظار دارم 
تولیدکنندگان هم این توقع را داشته باشند که محل انتخاب آثار برای سرمایه گذاران، 

از چنین رویدادهایی باشد.

مثل اتفاقی که با مرکز صبا رخ داد و خبر آمد که فیلم های کوتاه و مجموعه های کوتاه 
موزیکال و تلویزیونی را صرفا از طریق رویازی جذب می کند؟

بله. به جز مرکز صبا که البتــه توقع می رود همه کارهای خــود را از طریق 
سازوکارهای اینچنینی جذب کند، شبکه های تلویزیونی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و دیگر مجموعه هایی که سفارش دهنده کالن هستند هم 

می توانند به این موج بپیوندند.
خیلی از تولیدکنندگان نمی دانند در این مراکز چه سازوکاری برای انتخاب 
آثار وجود دارد، آیا این به صورت یک فراخوان اعالم می شود؟ از بین متقاضیان، 
بهترین انتخاب می شود؟ یا از طرف دیگر سفارش دهنده هم مطمئن نیست که 
این اثری که برای سرمایه گذاری انتخاب کرده بهترین طرح است؟ بهتریِن از 
نظر کیفی، از نظر هزینه تولید و از نظر اینکه متناسب با اهداف مجموعه است. 
پیشنهاد ما این است که این اتفاق از طریق پیچینگ رویازی بیافتد، حاال این 

رویداد نشد، از طریق اتفاقی که شفاف باشد.

طرح هایی که فرمودید برای تولید به شما مراجعه کرده بودند و شما به رویازی 
معرفی کردید، به منتورشیپ پیچینگ رسیدند؟

بله.

این طرح ها را با چه فرمولی انتخاب کردید؟ می شود گفت که این ها طرح های 
خود حوزه هنری است؟

برخی گروه های انیمیشــنی هســتند که هنوز به یک شــرکت قوی تبدیل 
نشــده اند، یعنی در زمینه تولید توانمندی دارند، سابقه و رزومه خوبی دارند 
ولی بخشــی متمرکز برای پیچ کردن، یعنی آماده کردن طرح برای ارائه به 
ســرمایه گذار، بازاریابی کردن و مارکتینگ ندارند. این افــراد به ما مراجعه 
می کنند و ما می توانیم به این دوستان پیشنهاداتی بدهیم، مثل پیشنهادی 
که به یکی از این شرکت ها دادیم و آن هم اینکه در حوزه هایی که ضعف و تقاضا 
داشتند، به آنها خدماتی ارائه دادیم که مارکتینگ و پیچ هم جز آنها بود. بعد 
هم توافق کردیم که اگر توانستند در رویازی، یک سرمایه گذار پیدا کنند، آن 
وقت در قرارداد نهایی، باتوجه به ارزش خدمتی که ارائه دادیم و کارهایی که 
خواهیم کرد، درصدی از سهم آن محصول متعلق به حوزه هنری باشد. شما 
اگر می بینید مدیر بخش مارکتینگ ما ۲ کار را در رویازی ثبت نام کرده، یک، 

به این معنا نیست که این کارها صددرصد متعلق به حوزه هنری است.
دو، به این معنا نیست که زدوبندی صورت گرفته است. برعکس در راستای 
شفاف ســازی باید تاکید کنیم که این آثار، طرح هایی بودند که می خواستند 
بیایند و مستقیم با حوزه هنری کار کنند و شاید حوزه هنری هم می توانسته و 
دالیل الزم و کافی داشته که براساس همان طرح با آنها کار کند، اما این حدس 
را زده که شاید طرح های بهتری هم باشد، به همین خاطر این آثار را به رقابت 
در رویازی فرا خوانده و سپس خود به عنوان یک مستمع در پیچینگ حضور 
پیدا می کند، کارها را مقایســه می کند و بهترین ها را برای سرمایه گذاری و 

سفارش انتخاب می کند.

یعنی شما تعهدی نسبت به آن طرح ها ندارید که حتما حوزه هنری یا یک 
سفارش دهنده تولید آنها را قبول می کند؟

خیر. آن شرکت توانایی الزم برای پیچ کردن و ارائه دادن طرحش را نداشته و از 
ما کمک خواسته، ما هم بر اساس توافقی که با آنها داشتیم کمکشان می کنیم 
و اگر سرمایه گذاری پیدا کرد، بر اساس خدماتی که در پیچ و ارائه طرح ارائه 
کردیم درصدی از پروژه متعلق به حوزه هنری خواهد شد. به این ترتیب اگر 
موفق شد، حوزه هنری نفع می برد و اگر موفق نشد، به نظرم این کمکی است 
که ما به پروسه تولید انیمیشن در ایران و به طور کلی بچه های انیمیشن ساز 
کردیم. مانند اتفاقی که در شتاب دهنده ها می افتد، شتاب دهنده به همه کمک 
می کند و اگر یکی دو طرح موفقیتی داشته باشد، برای آنها نیز سودآوری دارد.
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در جهاِن مدرن، توسعه فناوری های نوین بر تمامی 
عرصه های زندگی بشری ســایه انداخته و آن را 
تحت تاثیر قرار داده است بطوری که بدون وجود 
آنها فعالیت روزمره تقریبا غیر ممکن اســت. در 
عصر دیجیتال که همه چیزی به سرعت در حال 
تغییر و دگرگونی ســت نمی توان پیشــرفت های 
تکنولوژی را نادیده گرفت و یا استفاده از آن را به 
تاخیر انداخت. امروز دامنه گســترش پدیده های 
دیجیتال به »هنر« به مفهوم عام کلمه نیز تسری 
یافته و ما شاهد عرضه نمونه های هنر دیجیتالی در 
بخش هایی چون؛ کتاب، مجالت و نشریات، عکس، 

موسیقی و.... هستیم. 
ســینما، نیز، متاثــر از فناوری هــای دیجیتال 
رویکرد های جدیدی را هم در تولید آثار سینمایی 
و هم در پخش و نمایش فیلم ایجاد کرده اســت. 
با ظهور فناوری هــای دیجیتال، تولیــد آثار در 
فرمت ها و قالب های گوناگون آســان تر شــده و 
فیلمسازان با استفاده از آن عالوه بر خلق جلوه های 
ویژه بصری جذاب، پیچیده ترین ســناریو ها را در 
کوتاه ترین زمان ممکن و بــا حداقل تجهیزات و 
امکانات به فیلم های ســینمایی تماشــاگر پسند 
تبدیل می کنند. آثــاری که پیــش از آن امکان 
تولید آن فراهم نبــوده و یا تولید آنها مســتلزم 
ســاخت دکورهای عظیم و با صــرف هزینه های 
بسیار ســنگین صورت می گرفته است. عالوه بر 
تسریع و تســهیل در تولید آثار سینمایی مقرون 
به صرفه، ســالن های ســینمایی نیز به سیستم 
نمایش فیلم دیجیتال مجهز شــده اند که این امر 

از یک طرف موجب افزایش کیفیت نمایش فیلم 
در سینماها شده و از طرف دیگر هزینه های اکران 
و نمایش فیلم را به طــور قابل مالحظه ای کاهش 
داده است. اکنون و در سطح جهانی با بهره گیری 
از سیســتم های دیجیتال امکان نمایش و پخش 
فیلم های ســینمایی به صورت جهانی مهیا شده 
و دفاتــر پخش کننده فیلم در کشــور های مبداء 
به صورت همزمان می تواننــد با کم ترین هزینه و 
از طریــق اینترنت در تعداد زیادی از ســالن های 
کشــورهای جهان فیلم خــود را نمایش دهد. به 
عبارت دیگر به مدد فناوری هــای نوین »پخش 
و نمایش جهانی فیلم« گســترش چشــم گیری 

داشته است. 
کمتر از یک دهه گذشــته، فناوری دیجیتال وارد 
کارزار هنر سینمای ایران شده است. هم اکنون این 
فناوری جدید در تولید آثار سینمایی و نیز پخش 
و نمایش فیلم در سالن های نمایش مورد استفاده 
قرار می گیــرد. امروزه،  تقریبا تمام ســینماهای 
کشور با سیستم های نمایش قدیمی فیلم )آپارات( 
خداحافظی کرده اند. درگذشته ای نه چندان دور، 
نمایش آثار ســینمایی با فرمــت ۳۵ میلیمتری 
مشکالت و معایب فراوانی را به همراه داشت. اول 
اینکه فیلم های ۳۵ میلیمتری که در چندین پرده 
تکثیر می شد حجم بســیار باالیی داشت و حمل 
و نقل آنها از یک شــهر به شــهر دیگر هزینه های 
زیادی را بر دوش دفاتــر پخش کننده فیلم ایجاد 
می کرد. دوم این که آرشــیو و نگــه داری تعداد 
زیادی از کپی های تکثیر شده پس از پایان اکران 

فیلم، فضای زیادی را اشــغال می کرد و سومین 
و مهم ترین معایــب فیلم هــای ۳۵ میلیمتری، 
هزینه ی باالی تکثیر کپی فیلم ها بوده اســت به 
طوری که دفاتــر پخش کننده بر حســب پیش 
بینی میزان فروش و صرفه جویی در هزینه، تعداد 
معدودی کپی فیلم را تهیه کرده و آن را به صورت 
چرخشــی و با فاصله زمانی زیاد در ســینماهای 
کشــور نمایش می دادند بنابراین اکران همزمان 
فیلم در سطح وسیعی از ســینماهای کشورغیر 

محتمل بوده است. 
با دیجیتالی شدن سیســتم نمایش و پخش فیلم 
در سینماهای کشور، محدودیت های فوق بر طرف 
شده اســت. دفاتر پخش کننده فیلم با کم ترین 
هزینه، فیلم ها را از طریق  هارد به سرور سینماها 
منتقل نموده و امکان نمایش فیلم در تعداد زیادی 
از سینماهای متقاضی را فراهم می نماید. بر خالف 
سال های گذشــته که ابتدا فیلم ها در سینماهای 
مدرن و شهرهای بزرگ نمایش داده شده سپس، 
نوبت به شهرهای کوچک می رسید امروز همه ی 
سینماهای کشــور اعم از ســینماهای مدرن در 
شهرهای بزرگ تا سینماهای ضعیف در شهرهای 
دور دست به صورت همزمان می توانند یک فیلم 
را برای تماشاگران نمایش دهند. نمایش و پخش 
فیلم به صورت دیجیتال علیرغم مزیت های گفته 
شده، آسیب هایی را بر شیوه اکران و پخش فیلم ها 
ایجاد کرده که از نظرها پنهان مانده اســت. همه 
می دانیم »مزیت های اقتصادی« و فروش و کسب 
درآمد بیشتر مورد توجه تولید کنندگان آثار، دفاتر 

منایش دیجیتال سیمناها و اتثیر بر شیوه  اکران 
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پخش کننده و نیز صنف سینمادارهاست. جذب 
تماشاگر بیشتر یعنی کسب درآمد بیشتر و کسب 
درآمد بیشتر یعنی سود بیشــتر. در این میان هر 
یک از فعاالن صنفی سینما اعم از تهیه کننده ها، 
دفاتر پخش فیلم و ســینمادارها به سرمایه و پول 
نیاز دارند تا بتوانند باز تولید و یا فعالیت شــان را 
استمرار ببخشند. بدون سرمایه و درآمد مناسب 
ادامه فعالیــت این صنوف به خطــر خواهد افتاد 
بنابراین در چرخه اقتصادی ســینما، پول حرف 
اول را می زند. اکنون که سیستم پخش و نمایش 
فیلم در ســینماهای کشــور به صورت دیجیتال 
صورت می گیرد و سرورهای سینماها امکان نگه 
داری هم زمان چند فیلم را دارند رقابت بســیار 
شدیدی بین فیلم های سینمایی برای جلب نظر 
تماشاگر وجود دارد. سینمادارها )اگر چند سالنه 
باشــند چه بهتر( با دریافت و ذخیره کردن چند 
فیلم از دفاتر پخش کننده و صرف نظر از محتوای 
آنها )ارزشــی یا تجاری( امکان نمایش فیلم های 
مختلف در یک روز را دارند. سینمادارها می توانند 
سئانس های روزانه خود را بر اساس فیلم هایی که 
در اختیار دارند تنظیم نماید. در سال های گذشته 
ســینمادارها موظف بودند بدون در نظر گرفتن 
میزان فــروش و تعداد تماشــاگران، یک فیلم را 
در چند نوبت نمایش دهند اما با شــرایط جدید و 
دیجیتالی شدن سیستم پخش فیلم، هر سینمادار 
بر اساس تعداد تماشــاگران و میزان فروش آنها، 
سئانس های نمایش فیلم را برنامه ریزی و مدیریت 
می کند. اگر آثاری که در روزهای نخست نتوانند 
در رقابت با فیلم های دیگری که در اختیار دارد نظر 
مخاطب را جذب کنند فرصت نمایش چندانی به 
آن فیلم نخواهد رسید و جای خود را به فیلم های 

پرفروش تر و مخاطب پســند خواهند داد. با این 
شیوه اکران فیلم در سینماها، فیلم های کم فروش 
و ناتوان در جذب تماشــاگر عمال شــرایط اکران 
برابر با فیلم های دیگر را از دســت خواهند داد و 
همین امر موجب بروز چالش های زیادی در بین 
فیلمســازان و تهیه کنندگان می شود. در چنین 
شرایطی فیلم های طنز و کمدی های سخفیف که 
اغلب با استقبال مردم مواجه می شوند فیلم های 
جّدی تر و فیلم هایی که حرفی برای گفتن دارند با 
برنامه ریزی سینمادارها به صورت غیر محسوس از 
چرخه اکران حذف می شوند. به عبارت دیگر فیلم 
اگرچه در اکران سراسری سینماها قرار دارد ولی 
وقتی دقیق تر می شوید متوجه خواهید شد که هر 
سینما صرفا چندسئانس محدود را به نمایش آن 
فیلم اختصاص داده و بیشتر سئانس های سینما 
را با فیلم های پرمخاطب تر اِشــغال کرده اســت. 
گالیه های تعداد زیادی از فیلمسازان که فیلم های 
شان مورد بی مهری ســینماداران قرار می گیرد 
ناشی از قدرت انتخاب آنها در تنظیم برنامه زمانی 
سئانس های سینماســت. اگر در سال های اخیر 
فیلم هایی با مضامین آبرومندتر و شست ورفته تر 
نمی توانند در سینمای کشــور عرض اندام کنند 
)صرف نظر از محتوا و ساختار ضعیف بعضی از آنها( 
یکی از دالیل آن نابرابری اکران و نمایش فیلم در 
سینماهاست که با سیستم پخش فیلم دیجیتال 
این امکان و توانایی برای سینمادارها فراهم شده 
است. درفرایند چرخه اکران فیلم در سینماهای 
کشور، اِشــکال کار کجاســت ؟ آیا آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها، تامین کننده منافع همه گروه های 
سینمایی نبوده و نیاز به بازنگری دارند ؟ آیا ضوابط 
و آیین نامه ها با رعایت مصالح همه ذینفعان سینما 

تنظیم شده اما نظارت و کنترل ها به اندازه کافی 
نیست؟ آیا فیلمسازان می بایست توانمندی های 
خود را در حوزه ساخت فیلم ارتقاء داده و با شرایط 
موجود فیلمی را تولید کنند که توانایی رقابت برابر 
را با سایر فیلم ها را داشــته باشند؟ آیا می بایست 
مکانیسمی طرح ریزی شود تا از فیلم هایی که به 
موضوعات استراتژیک می پردازند )حفظ و اشاعه 
ارزش های دینــی و مذهبی، منافــع ملی، دفاع 
مقدس و....( حمایت های خــاص صورت گیرد تا 
در مواجه با چنین شــرایطی دچار ُخسران و ضرر 

و زیان نشوند؟
 تا زمانی که هدف از گردش فیلم در ســینماهای 
کشــور تامین منافع اقتصادی گروه های خاص و 
با این سبک و ســیاق صورت می گیرد قطعا یک 
ســری از آثار توانایی عرض اندام نخواهند داشت 
و با وضعیت فعلی نمایش فیلم در ســینماها، روز 
بروز فیلم های سطحی نگر موفقیت های بیشتری 
را کسب کرده و فیلم هایی با ماهیت اصیل از فضای 
سینمای کشور دورتر خواهند شد که این امر ابدا 
به صالح و نفع سینمای کشور نیست. انتظار است 
با تعیین ساز و کارهای مناسب و رویکردهای جامع 
و درک دقیق از فضای موجود که متاثر از سهولت 
دسترسی هم زمان صاحبان سینما به چند فیلم 
ایجاد شده است شــرایط مطلوب تری درتقسیم 
برابر زمانبندی ســئانس های ســینما برای همه 
فیلم ها فراهم شود تا هم فیلم های تجاری و گیشه 
پسند بازار و مشتریان خود را حفظ نمایند و چرخه 
اقتصادی ســینما بچرخد و هم فیلم هایی که به 
موضوعات واجب و ضروری نظام فرهنگی کشور 

می پردازند بیش از این آسیب نبیند.
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 در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال »رونق 
تولید« نام گذاری شده اســت، همه ی دستگاه های 
اجرایــی و نهادهــای کشــور موظف انــد از تمامی 
ظرفیت هــا، امکانات و توانمندی هــای موجود برای 
تحقق و اجرایی شــدن آن بهره گیرنــد. رونق تولید 
صرفا یک شعار تبلیغاتی نیســت که با برگزاری چند 
گردهمایی و هم اندیشــی های تکراری و بی حاصل 
موضوع فیصلــه پیدا کند بلکه اســتراتژی کلی نظام 
است که بر اساس واقعیت های موجود در کشور و نیز 
رویدادهای بین المللی اتخاذ می شــوند. اگر در سال 
9۸ »رونق تولیــد« به عنوان اصلی ترین اســتراتژی 
نظام مطرح شده است فلذا همه  دستگاه های اجرایی 
و نهادهای کشــور می بایســت با اتخــاذ روش ها و 
تاکتیک های مناســب در عملیاتی شــدن این شعار 
بکوشــند. انجام مطالعه، تحقیــق و پژوهش، تدوین 
برنامه ها و راه کارهای اجرایی و سرانجام عمل به آنها 
فرآیندی اســت در جهت نزدیک کردن و رسیدن به 
خواسته ها و نیازمندی هایی که در چارچوب این عنوان 
مطرح شده است. به عبارت بهتر، برای نیل به این هدف 
ابتدا باید منابع و امکانات موجود را شناخت، از موانع و 
مشکالتی که در مسیر آن قرار دارد آگاهی کسب کرد 
و سرانجام با ترسیم دورنمای برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت، مناسب ترین راه را انتخاب و به آن عمل 
کرد و در نهایت ثمرات و اثرات اقدامات مورد ارزیابی و 
سنجش قرار گیرد. با این توصیف دستگاه های اجرایی 
و نهادهای کشور برای عمل به شعار سال )رونق تولید( 

با چه مشکالتی مواجه هستند ؟
 مهم ترین موضوعی که در ابتدای امر به ذهن می رسد 
کمبود بودجه و اعتبارات است. طی سالیان متمادی 
بســیاری از دســتگاه های اجرایی و نهادهای کشور 
به طرز بی ســابقه ای به درآمدهای دولتی وابستگی 
شدید پیدا کرده اند و در تبیین استراتژی ها، اعتبارات 
و منابع دولتی نقش محوری و کلیدی داشته است. به 
عبارت دیگر هرگاه اعتبارات و منابع دولتی دستگاه ها 
و نهادها افزایش پیدا کرده، برنامه های این دستگاه ها 
نیز به همان نسبت کم و بیش عملیاتی شده اند و هرگاه 
به دلیل نوســانات ارزی قیمت جهانی نفت، منابع و 
اعتبارات آنها کاهش یافته به همان اندازه نیز در اجرای 
برنامه های آنان خلل ایجاد شده است. این موضوع در 
سال 9۸ وجه دیگری را از خود نشان داده که در هیچ 
دوره و سالی تجربه نشده اســت. اعمال تحریم های 

اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ایران در حوزه ی فروش 
نفت و انرژی و نیز ایجاد محدودیت و موانع در مبادالت 
مالی و پولی بسیاری از دستگاه های بودجه بگیر را با 
چالش کمبود منابع مالی و اعتباری مواجه ســاخته 
است که این موضوع تحقق شــعار سال یعنی »رونق 
تولید« را بدون شــک تحت تاثیر قرار خواهد داد. در 
چنین شرایطی واکنش دســتگاه هایی که وابستگی 

شدید به پول نفت پیدا کرده اند دو گونه خواهد بود: 
یا تحت تاثیر کمبود منابع مالــی و اعتبارات دولتی 
بســیاری از برنامه های اصلی خــود را حذف نموده و 
صرفا به امور جاری رســیدگی کنند. به عبارت دیگر 
بی خیال برنامه ریزی برای تحقق شــعار سال یعنی 
رونق تولید خواهند شد. این مدل دستگاه ها را می توان 
دســتگاه های »غیر مولد« نام برد که بــدون اتکاء به 
منابع مالی دولتی نمی توانند به حیات خود ادامه داده 
و از منابع داخلی و امکانات موجود برای حل بحران ها 
بهره ببرند. مدیریت های وابسته به درآمدهای نفت و 
فاقد درایت و دور اندیشــی قطعا در مواجه با چنین 
شرایطی دســتاوردی نخواهند داشت و نهایتا سال را 
بدون کم ترین بهره وری ســازمانی به پایان خواهند 

رساند. 
دســته  دیگر دســتگاه ها و نهادهای هستند خالق 
و نوآور که با ظهــور بحران های مالی بــا بهره گیری 
مطلوب از داشته های موجود و انتخاب رهیافت»رونق 
تولید«های متنوع و اجرای آن از بن بســت ها رهایی 
پیدا کرده و تهدیدها را تبدیل بــه فرصت مینمایند. 
این سازمان ها و دســتگاه  ها با یافتن روزنه های برای 
کسب »درآمد مالی پایدار«، فعالیت های خود را توسعه 
خواهند داد. دســتگاه های اجرایی موفــق با پیروی 
از »الگــوی اقتصاد مقاومتی« و اتکاء بــه درون و نیز 
بهره مندی از سرمایه های انســانی می توانند در برابر 
طوفان های درهم شــکننده بیرونی از خود مقاومت 

نشان داده و نتایج قابل اعتنایی کسب نمایند. 
طبیعتا در شرایط سخت و دشوار اقتصادی، نهادهای 
فرهنگی و هنــری به عنوان دســتگاه های اجرایی با 
اولویت درجه دّوم به لحاظ برخــورداری از بودجه ها 
و منابع دولتی بیشترین آسیب ها را خواهند دید چرا 
که از نظر اصول و مبانی اقتصادی در شرایط بحرانی، 
تامین ملزومــات و نیازمندی های اساســی و اصلی 
مردم ارجحیت بیشتری نســبت به تولید محصوالت 
فرهنگی و هنــری دارد. بنابراین بســیاری از مراکز 

فرهنگی و هنری وابســته به منابــع دولتی در مواقع 
کاهش اعتبارات دولتی، بخشی اعظمی از فرآیندهای 
برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها را متوقف کرده تا در 
فرصت مناسب و با فراهم شــدن شرایط مطلوب آنها 
را دنبال نمایند مگر این که این موسســات و نهادها 
توانسته باشــند پیش از بروز بحران مالی برای خود 
منابع مالی مستقلی تعریف کرده و به تدریج و با برنامه 
ریزی دوراندیشانه و با استفاده از فرصت هایی که در 
اختیارشان قرار گرفته بود وابســتگی به بودجه ها و 

اعتبارات دولتی را کاهش داده باشند. 
موسسه سینمایی ســوره مهر هم یکی از بخش های 
فرهنگی و هنری کشور اســت که  با اتکاء به تجارب 
چندین ساله، دارا بودن منابع انسانی متخصص و آشنا 
و نیز توانمندی های داخلی در کســب »درآمد های 
پایدار« از بســیاری از گذرگاه های ناهموار عبورکرده 
و در شــرایط فعلی نیز می تواند با هوشمندی و آینده 
نگری در تحقق شعار سال یعنی رونق تولید گام های 
موثری را بر دارد. موسســه سینمایی سوره ی مهر در 
ســال 9۷ نیز علیرغم محدودیت در تخیصص منابع 
دولتی و با اتکاء بــه درآمدهای حاصل از فعالیت های 
سازمانی اعم از کسب درآمد از سالن های سینمایی، 
پخش و اکران فیلم های سینمایی، توزیع محصوالت 
در شــبکه ی گســترده نمایش خانگی و vod ها، 
واگذاری حق پخش آثار تولید شــده و..... در زمینه 
تولید آثار ســینمایی فاخر )۲ اثر(، تولید آثار مستند 
)۱۵ عنوان در ۱۵۰ قسمت با ۱.۷۳۲ دقیقه(، تولید 
برنامه هــای تلویزیونی )۱۰ برنامه در ۱4۷ قســمت 
با6.4۱۰ دقیقه(، تولید فیلم های کوتاه داستانی )۲۰ 
اثر کوتاه داستانی(، تولید فیلمنامه )۲۲ عنوان(، تولید 
و انتشارمحتوای نوشتاری )ترجمه کتاب، تولید محتوا 
برای سایت ها(، حضور آثار در جشنواره ها و بازارهای 
بین المللی )6۱ جشنواره و ۷ بازار بین المللی ( و........ 

اقدامات قابل توجهی انجام داد.
 در ســال 9۸ نیز این موسســه بدون تاثیر پذیری از 
شــرایط نامطلوب اقتصادی کشــور و با فعال سازی 
ظرفیت های داخلی در تحقق اندیشه ها و آرمان های 
انقالب اســالمی و همچنین »رونق تولیدات هنری«  
اقدام شایسته ای را بعمل خواهد آورد و در پایان سال، 
نتایج کار آن مطلوب نظر اهالــی فرهنگ و هنر قرار 

خواهد گرفت. انشاء اهلل تعالی

اعتبارات دولیت و چالش های آن برای »رونق تولید«

کیاپور نظری



به همت حوزه هنری و تالش موسسه بهمن سبز طی این سالها ۱۱ هزار صندلی بازسازی و 4۵۰۰ 
صندلی به ظرفیت نمایشی کشور افزوده شده است. ســهم اصفهان نیز از این بازسازی ها ۳64۷ 
صندلی بوده و در مجموع ۲69۷ صندلی به ظرفیت سینماهای این استان افزوده شده است. این در 
حالی است که سازمان سینمایی حوزه هنری برای نخستین بار احداث سالن سینما برای کودکان 
و نوجوانان را در دستور کار قرار داده و در شهرهای اصفهان و ارومیه تاکنون این سالن ها را تاسیس 

کرده است.
با گذشت یک قرن از ورود اولین دستگاه سینماتوگراف به ایران توســط مظفرالدین شاه قاجار، 
دغدغه و تفریح رفتن به ســینما نه تنها از رونق نیفتاده بلکه با پیشــرفت علم و ظهور تکنولوژی 
جذابیت آن را صدچندان کرده است. طی این سال ها تعداد سینمارو ها بارها کم و زیاد شد و اگرچه 
امروزه با آمدن شبکه نمایش خانگی و VOD دسترسی مردم به تولیدات هنر هفتم آسان تر است 

اما هیچ وقت ارزش تماشای فیلم روی پرده نقره ای در سالن تاریک از سکه نیفتاد. 
کشور هنردوست ایران سینما را یکی از مهمترین عوامل جریان سازی فرهنگ می داند و ناگفته های 
بسیاری را از زبان فیلم ها به گوش میلیون ها نفر رسانده است. حرف هایی که گوش شنوا بسیار دارد 
و فضای شنیدن کم. به همین خاطر در سال های اخیر مسئوالن فرهنگی کشور همه تالش شان 
را جهت ایجاد فضایی مطمئن  کرده اند تا آثار قابل توجه تولید شده در سینما به سمع و نظر مردم 
برسد و میان این سازمان ها و نهادهای فعال سینمایی؛ حوزه هنری هر ساله با افتتاح سالن هایی در 

اقصی نقاط کشور سهم قابل توجهی در حرکت رو به جلوی سینماسازی برداشته است.
 این نهاد فرهنگی اهمیت سینماســازی را جدی گرفته و با جدیت بازسازی سینماهای قدیمی و 
ساخت سالن های جدید سینمایی را در دستور کار قرار داده تا جایی که با در اختیار داشتن بیش از 
۱۰۰ سالن سینما به یکی از مهمترین سینما داران ایران تبدیل شده است. بنابر آمار رسمی حوزه 
هنری با تاسیس موسسه بهمن سبز از دهه هفتاد تا کنون خدمات بسیاری را در این عرصه انجام 
داده و در چهار سال اخیر توانسته است با تالش شبانه روزی در شهرهای مختلف ایران بازسازی 

چندین سینمای کشور و احیای ۱۱ هزار صندلی را به سرانجام برساند.
از نیمه دوم سال 9۲  تاکنون موسسه بهمن سبز بر اســاس مسئولیت های تازه اش عالوه بر بحث 
ساخت و تجهیز؛ حوزه سینماداری را به شــکل تخصصی تری پیگیری و با تحقیق و پژوهش های 
جدی در این باره وضعیت سینماهای حوزه هنری را بررســی می کند و بر اساس اولویت وارد فاز 
اجرایی می شود. محدود نشدن به تهران و شهرهای بزرگ جهت ایجاد سالن های تازه از دغدغه های 
این موسسه اســت چرا که اعتقاد دارد تمامی مردم در دور افتاده ترین شهرها نیز باید به این هنر 

دسترسی داشته باشند.
پس از تغییر و تحوالت مدیریتی در موسسه بهمن ســبز به مثابه بازوی سینماسازی و سازندگی 
این نهاد، جنب و جوش و تحوالت گسترده ای در حال شــکل گیری است. که در این راستا تدبیر 
سینماســازی برای کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از غفلت مهم مورد توجه این مجموعه قرار 

گرفته است.
بی تردید، نسل کودک و نوجوان بیش از سایر نسل ها نیازمند شرایط و فضاهای فرهنگی است. به 
دلیل اهمیت این مقطع سنی و لزوم کسب تجربه ها و اطالعات و معلومات تازه و اهمیت پرورش و 
تربیت کودکان و نوجوانان ایجاد فضایی موثر و مناسب برای پرکردان اوقات فراغت و ارائه آموزه های 

مناسب ضرورتی است تردیدناپذیر.
معضل کمبود سالن استاندارد در کشور یکی از مهمترین مشکالت سینمای ایران است و در این 

رامیان، فقدان سالن های مناسب و ویژه کودکان و نوجوانان معضلی حادتر و نگران کننده تر.
 طبیعی است با تسریع روند بازســازی ســالن  ها، می  توان گام مؤثری در اعتالی سینمای ایران 
برداشت. در حالی که بر اساس حداقل استاندارد ها باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک سالن سینما 
وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه آمار سالن های ســینمایی موجود در سطح کشور بسیار پایین  تر 

از این است. 
خوشبختانه نهضت بازسازی و نوسازی ناوگان سینماهای حوزه هنری که در سال های اخیر اوج 

گرفته، در سال 9۷ برغم محدودیت ها و مشکل منابع با قدرت و جدیت بیش  تری ادامه می یابد. 
آنچه مســلم اســت اینکه برای اعتالی فرهنگ و هنر یک مملکت نمی توان انتهایی قائل شــد و 
سینماسازی امری مهم برای رســیدن به اعتالی فرهنگی اســت. در حال حاضر آمار ارائه شده 
از  نسبت ظرفیت سینما به جمعیت نشــان می دهد همچنان راه درازی پیش رو داریم و باید این 
روند علی رغم همه سختی ها و معضالتی که بیشــتر در حوزه اقتصادی گریبان گیر شده؛ اهمیت 

سینماسازی را جدی گرفته و این راه را تا زمان برابری عرضه و تقاضا ادامه دهیم.

هبمن سزب  و جربان یک غفلت
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سازمان سینمایی حوزه هنری
آبان  ۹۸

کمبود سالن های سینما و ضرورت توسعه 
امکانــات زیرســاختی در ســینما از جمله 
موضوعاتی اســت کــه همه کارشناســان و 
سینماگران بر آن تاکید دارند. ضرورتی که سینماگران 
و به ویژه سینماگران پیشکسوت و استخوان خردکرده 

همواره بر آن پافشاری می کنند.
امیر ســماواتی تهیه کننده پیشکســوت سینمای 
ایران که سابقه تولید آثاری همچون »کافه ترانزیت«، 
»کوچه ملی«، »دربند«، »پنج ستاره« و »با دیگران« 
را در کارنامه دارد در گفتگویی از اهمیت سالن سازی 
به خصوص در شهرستان ها حرف زده و هم از وزارت 
ارشاد و هم از شهرداری ها خواسته است که در زمینه 
ارتقای کمیت سالن های مدرن کشور، یاور فعاالن این 

عرصه باشند.
*به عنوان تهیه کننــده ای که بیشــتر به جریان 
رقابتی اکران و عرضه آثارتان در ســینماهای سراسر 
کشور اعتقاد داشته اید کیفیت سالن سازی را چطور 

می بینید؟
واقعیتش این است که ساخت و ترمیم سینماها را 
باید وزارت ارشاد و شــهرداری ها برعهده گیرند ولی 
آنچه این روزها می بینیم اینکه این مسئولیت بیشتر 
برعهده موسسه بهمن سبز حوزه هنری و سینماشهر 
است. این دو موسســه تالش های خود را داشته اند با 
این حال همچنان ســینما کم داریم. کل سینماهای 
کشور ما به 4۰۰ می رسد و از آن سو ساالنه نزدیک به 
دویست فیلم تولید می کنیم و بخش عمده سینماهای 
مدرن و باکیفیت مان هم در کالنشهرها هست یعنی 
توزیع ســینمای باکیفیت مان تعریفی ندارد. در این 
شرایط شــهرداری ها و وزارت ارشاد باید بودجه های 
فرهنگی خود را به جای تولید و برگزاری جشنواره، بر 
توسعه ناوگان سینمایی قرار دهند. وقتی سالن برای 
نمایش فیلم هایمان نداریم برگزار کردن جشنواره های 

رنگارنگ چه فایده ای دارد؟
فکــر می کنید چرا شــهرداری ها و وزارت ارشــاد 
چنان که باید در شهرســتان ها فعالیــت مفید برای 

سینماسازی نکرده اند؟

البتــه فعالیت هایی تحــت عنوان سینماســیار یا 
سینماامید انجام داده اند که مانا نیست به این دلیل که 
سالن مدرنی نمی سازند که برای آیندگان بماند و سعی 
می کنند با سیســتم های پخش فیلم سیار یا نمایش 
فیلم در ســالن های آمفی تئاتر و سالن های همایش 
که اغلب استاندارد نیستند صورت مســأله را تغییر 
دهند؛ در صورتی که مخاطــب روزگار ما که با همین 
گوشی های اندروید جدیدترین فیلم و سریال های روز 
را با بهترین کیفیت می بیند به ســینما نمی رود مگر 
آن که دریابد پا به ســالنی می گذارد که بهش احترام 
بگذارد. در این شرایط وزارت ارشاد و شهرداری ها باید 
کمک رســان بهمن سبز و سینماشــهر برای توسعه 

سالن سازی باشند. 
در شهرستان ها بهمن ســبز کوشیده بار نوسازی و 
حتی احداث سالن های جدید را برعهده گیرد. نقش 

بخش خصوصی را در این ماجرا چطور می  بینید؟
 خوشــبختانه موج سالن ســازی در شهرستان ها 
که با حمایت بهمن ســبز راه افتاده آغاز خوبی است 
برای تمامــی ارگان های دولتــی و خصوصی و حتی 
خصولتی که به سمت تقویت زیرساخت های فرهنگی 
کشــور بیایند. اینکه در فالن نقطــه دورافتاده یک 
پردیس مدرن چندمنظوره ســاخته شود فارغ از آن 
که می تواند بر دامنه ســینماهای کشور اضافه کند، 
از مشــکل بیکاری می کاهد و در درازمدت سبب ساز 
آن می شــود که جوانان به جای پناه بردن به خلوت 
خویش برای گذران فراغت به سینماها بیایند. تأکید 
می کنم؛ پردیس های چندمنظوره که از فیلم تا سینما 
و کنسرت می توان در آنها اجرا کرد یکی از بهترین راه 

حل های توسعه فرهنگی کشور است. 
مهمترین کمبود سینماســازی در رونــد فعلی را 

چطور می بینید؟
مشــکل آنجاست که بیشــتر ســعی می کنند در 
شهرســتان هایی که مشــتری دارند تعداد سالن ها 
را افزایش دهنــد در حالــی که از لحــاظ فرهنگی 
شهرستان های کوچک هم نیاز به سینما دارند و نباید 
محروم بمانند. در سالن سازی نباید فقط جنبه مادی را 

لحاظ کرد زیرا جنبه فرهنگی مقدم است. همه چیز که 
پول و منفعت نیست. اخالق و هنر و فرهنگ هم باید 
در نظر گرفته شود؛ بماند که پردیس های چندمنظوره 
می توانند ماهیت اقتصادی خود را هم داشته باشند. 
وقتی یک شهر پانزده سالن مدرن داشته باشد، طبیعتا 
کنار ســینما، بیزنس هایی مانند مواد خوراکی و گیم 
نت ها هم می توانند سوددهی اقتصادی داشته باشند. 
مدرن سازی پردیس ها چقدر می تواند در جلب نظر 
مخاطبان بزرگسال و به خصوص خانواده ها به سینما 

مفید باشد؟
ما کشور با عقبه ای در فرهنگ و ادب و هنر هستیم 
و خوشبختانه در شعار مدام از تاریخ هزاران ساله خود 
می گوییم. ســینما هم زودتر از بســیاری کشورهای 
مجاور وارد ایران شــد و جــزو معدود کشــورهای 
منطقه ایم که در تولید محصول ســینمایی در رتبه 
باالیی قرار داریم ولی هنوز برای نمایش فیلم هایمان، 
سالن مدرن کم داریم. ساخت پردیس های مدرن همه 
مخاطبان را راضی خواهد کرد. شــک نکنید که یک 
خانواده ترجیح می دهند آخرهفته خود را به تماشای 
فیلم در پردیســی بگذرانند که هم کیفیت تصویری 
خوبی دارد و هم البی تر و تمیز و هم رستوران خوبی. به 
تجربه هم ثابت شده سینماهای قدیمی بیشتر پاتوق 
افراد خالفکار و ولگرد می شوند پس تا می توانیم باید بر 
ساخت و مدرن سازی سینماها سرمایه گذاری کنیم.

به عنوان تهیه کننده چقدر از مشــکالت اکران را 
ناشی از کمبود سالن می دانید؟

آمارها می گوید ما چند برابر ظرفیت سالن هایمان 
در حال تولید فیلم هســتیم و واقعیت تلخ این است 
که به بسیاری از فیلم های تولیدشده حتی یک سالن 
برای اکران هم نمی رســد و ناچارند به سمت شبکه 
خانگی بروند. در این اوضاع هر که بگوید کمبود سالن 
سینما نداریم غلط گفته است. کشور ما با قدمتی که 
در صنعت سینما دارد نیاز دارد حداقل هزار پردیس 
مدرن در جای جای خود داشته باشد تا بتواند با توزیع 
تولیدات در ایــن پردیس ها، اســباب ارتقای کیفی 

محصوالت را رقم بزند. 

موج سینماسازی بهمن سبز در شهرستان ها
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تمرکززدایی »بهمن سبز« در احداث سینماهای مدرن، قابل تامل است

سینما »عصر جدید« گرگان
 پردیسی 5  سـالنه مدرن 

بخش اعظم تالش هایی که برای توسعه سالن در کشور رخ داده مربوط به سالن سازی در تهران و 
اطراف هست و همین پاشنه آشیل مدیریت سینمایی شده ولی بهمن سبز حوزه هنری کوشیده با 

توسعه ناوگان سینمایی در شهرستانها این خال را برطرف کند.
حمیدرضا پگاه بازیگری که یک درام به شــدت به روز با نام »دیدن این فیلم جرم است« را آماده 
اکران دارد در لزوم ساخت سالنهای مدرن گفت: مشکلی که سالن ســازی دارد آن است که تعداد 
بسیار زیادی سالن مدرن در شهرهای بزرگ و بخصوص تهران احداث شده درحالی که ما باید در تمام 

شهرهایمان سینماهای خوب و استاندارد داشته باشیم.
حمیدرضا پگاه ادامه داد: درست است که با توسعه سالن ولو در تهران هم در کل، آمار سینماهایمان 
بیشتر می شود ولی وقتی شــهرهای کوچکمان سینمای خوب نداشته باشــند نمی توانیم توسعه 
فرهنگی همه جانبه ای را شاهد باشیم. روسای سینما باید نقشه ای داشته باشند برای توسعه سینما 

در تمام کشور و سپس برای احداث سالن اقدام کنند.
بازیگر »این زن حرف نمی زند« و »یکی می خواد باهات حرف بزنه« خاطرنشان ساخت: در میان 
ارگان هایی که کمک می کنند به توسعه ناوگان سینمایی موسسه »بهمن سبز« را داریم که به شدت 
تمرکز کرده بر بازسازی یا ساخت سالن های تازه در شهرهای دورافتاده. این روند قابل تامل و به شدت 
انسانی است چون باعث میشود هموطنی که در خارج از تهران زندگی می کند وقتی به تهران می آید 
از تبعیض سینمایی حرف نزند و پیش خودش بگوید اگر اینجا پردیس آزادی دارد مثال در مشهد هم 

پردیس هویزه هست یا در شیراز هم پردیس آفتاب یا در اصفهان، پردیس ساحل و...
این بازیگر 4۸ ســاله تاکید کرد: ســینما غیر از اینکه خوراک فرهنگی فراهــم میکند، یکی از 
بهترین تفریح ها هم هست و می تواند خانواده ها را به هم نزدیک و سرگرم کند. چه اشکالی دارد که 
سینماهای تر و تمیز و مرتب داشته باشیم؟ به خصوص که به لحاظ اقتصادی هم من فکر می کنم با 
احداث سالن های چندمنظوره که از سینما تا تئاتر و کنسرت را پوشش دهند بازگشت مالی خوبی 

داشته باشیم.
بازیگر »مواجهه« و »شبانه روز« ادامه داد: وظیفه اصلی سینما اول سرگرمی است و سپس ارتقای 
فرهنگ و جمع کردن اعضای خانواده می باشد. داشتن سینماهای خوب و تمیز و به روز، نشانه این 

است که می توانیم به جهانیان بگوییم ما از لحاظ فرهنگی و سرگرمی بسیار غنی و پربار هستیم.
حمیدرضا پگاه افزود: حوزه هنری و بهمن سبز باید در ارتقای کیفی سالنها هم چنان پیش بروند 
که دیگر بهانه ای برای فیلم دیدن در کشورهای خارجی نداشته باشــیم و بتوانیم چنان استاندارد 
صوتی-تصویری ارائه دهیم که حتی توریست های خارجی که به ایران می آیند تماشای فیلم های 

خوب در سالن های مدرن را در دستور کار قرار دهند.
پگاه که سریال های ماندگار »تفنگ ســرپر« و »آوای باران« را در کارنامه دارد به وجه دیگری از 
سالن سازی اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفی سالن ها خواه ناخواه ارتقای کیفی محصوالت سینمایی 
را هم به دنبال خواهد داشت و به تدریج استانداردی کامل بر تمام محصوالت حاکم خواهد شد. در 
سالن بد است که فیلم بد نشان میدهند و ســالن های مدرن نیاز به فیلم های مدرن و خوب دارند و 
همان طور که ارگان هایی مثل حوزه به دنبال سالن ســازی مدرن هستند باید به تولید محصوالت 

استاندارد و الگو هم مبادرت نمایند.

ســینما »عصر جدید« گرگان در استان گلستان از یک 
سالن اصلی و یک بالکن به پردیســی مجهز و مدرن با ۵ 

پرده نمایش تبدیل می شود.
حسین الشریف مدیر امور سینمایی استان گلستان در 
راستای طرح تحول عمرانی موسســه بهمن سبز عنوان 
کرد: ســینما »عصر جدید« گــرگان در حال حاضر یک 
سالن اصلی بزرگ و یک بالکن دارد که در این طرح تبدیل 
به پردیسی با ۵ و یا حتی 6 سالن با مدرن ترین تجهیزات 

استاندار سینما تبدیل می شود. 
وی افزود: احداث این پردیس در محله طرح و نقشــه 
است و برای شروع عملیات اجرایی در حال رایزنی و نامه 
نگاری های الزم هستیم و سینما را تا آخرین روز ممکن باز 
نگه می داریم و بلیت فروشی می کنیم و به احتمال زیاد تا 

پایان سال ۱۳9۸ این اتفاق مهم رقم می خورد. 
وی ابراز امیدواری کــرد و گفت: با توجــه به موقعیت 
جغرافیایی بسیار مناسبی که سینما عصر جدید در شهر 
گرگان دارد و همچنین قدمت و حس نوســتالوژیک این 
سینما ما مطمعنیم احداث این پردیس حال و هوای شهر 
سینما دوست گرگان و حتی اســتان گلستان را تا حدود 
زیادی تغییر می دهد و در راســتای تکریــم و رفاه حال 
مخاطب همه اقدامات الزم برای تجهیز و استاندارسازی 
این پردیس در طرح اولیه موسســه بهمن ســبز در نظر 

گرفته است. 
 الشریف در پایان درباره سالن اختصاصی کودک توضیح 
داد و گفت: طبق سیاســت های بهمن سبز حوزه هنری 
تقریبا برای همه پردیس های چند سالنه در استان ها سالن 
مخصوص کودک پیش بینی شــده و همچنین با در نظر 
گرفتن فضاهای جنبی تمام اســتانداردهای یک پردیس 

مدرن و مجهز برای همه سنین را دارد . 
احداث پردیس ســینمایی »عصر جدید« گرگان جزو 
اولویت های فاز اول طرح عمرانی موسسه بهمن سبز حوزه 
هنری بوده است و در کنار ســاخت ۲9۲ پرده نمایش و 
احداث 6 پردیس سینمایی تا نیمه نخست ۱4۰۰ به بهره 

برداری می رسد. 

حمیدرضا پگاه: 
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سرپرســت امورســینمایی بهمن ســبز 
خوزســتان بیان کرد: احــداث پردیس های 
ســینمایی که با رویکرد فرهنگی، تجاری و 
تفریحی در بسیاری از اســتان های کشور راه اندازی 
شده، راهکاری برای رونق سینما و کشاندن خانواده ها 
در فضایی با نشــاط به ســینما اســت اما تاکنون در 
خوزستان سرمایه گذار برای احداث این مجتمع های 

رفاهی، سینمایی مراجعه نکرده است.
فرزاد جعفری ادامه داد: خوزســتان مهد سینما و 
تئاتر در کشور است که در این صنعت نخستین های 
ســینمایی ایران که پرچمدار این صنعت هســتند 
پرورش یافته و در کشور و مجامع بین المللی فیلم های 

مطرح تولید می کنند.

وی در ادامه بــا بیان اینکه حوزه هنــری به دنبال 
ساخت سینما در شهرهای کوچک است افزود: مؤسسه 
بهمن ســبز در خوزســتان با حمایت حــوزه هنری 
پرچمدار ساخت ســینما در استان اســت که از این 
طریق چراغ سینما را در شهرهای کوچک روشن کند.

وی بیان کرد: گرمای شــدید هوا در خوزستان در 
چندین ماه از ســال، و کمبود مجتمع های تفریحی 
باعث شده تا شــهروندان از این خدمات دور بمانند و 
تنها سینما است که محلی امن برای گذراندن اوقات 

فراغت در ساعاتی از شبانه روز باشد.
جعفری از نبود پردیس سینما در خوزستان گفت 
و ادامه داد: پردیس های ســینمایی به عالقه مندان 
تماشای فیلم حق انتخاب نوع فیلم و ساعت مورد نظر 

خود را می دهند که در خوزســتان به دلیل نبود این 
مجموعه سانس های سینما به گونه ای طراحی شده 
اســت تا عالقه مندان این صنعت بتوانند در ساعات 
مختلف بدون تداخل در یک روز چند فیلم را تماشــا 

کنند.
سرپرست امورسینمایی بهمن سبز خوزستان گفت: 
این مؤسســه آمادگی کامل را برای احداث پردیس 

سینمایی با مشارکت سرمایه گذار دارد.
جعفری از کمبود سینما در خوزستان گفت و خاطر 
نشان کرد: سینما اکســین، قدس و بهمن در اهواز، 
ســینما آزادی در آبادان و نخل در خرمشهر از جمله 
سینماهای این مجموعه هستند و متأسفانه در سایر 

شهرستان ها با کمبود سینما روبه رو هستیم.

با مشارکت موسسه »بهمن سبز« حوزه هنری نخستین سینمای غرب اصفهان در منطقه 
۱۱ این شهر افتتاح می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری؛ مدیر منطقه ۱۱ شهرداری 
اصفهان خبر داد: طی پیگیری های انجام شــده با موسسه بهمن سبز حوزه هنری و مشارکت این 
مؤسسه؛ همچنین تصویب شورای عالی سیاست گذاری مشارکت های شــهرداری اصفهان، و با 
توجه به نبود سینما در غرب اصفهان، مقرر شد سالن »هنرسرای مهتاب« به سینما تغییر کاربری 

داده شود.
حمید اشرفی ادامه داد: با راه اندازی نخستین ســینمای غرب اصفهان در منطقه ۱۱ شهرداری 
اصفهان، شهروندان و ساکنان این منطقه می توانند فیلم های سینمایی روز کشور را در این سینما 
تماشا کنند. همچنین، برنامه های فرهنگی شهرداری که در سالن هنر سرای مهتاب برگزار می شد، 

بر اساس توافق از این پس در این مرکز برگزار خواهد شد. 
به گفته وی، »سینما مهتاب« اولین سینمای غرب اصفهان است که در این منطقه احداث می شود 
و  یکی از برنامه هایی است که در طرح های محرک توسعه این منطقه قرار دارد. برای احداث سینما 
در این منطقه مقرر شد طرح با هزینه های کم اجرا شــود؛ اما در ادامه به دلیل افزایش هزینه ها، 
استحکام و مقاومت ساختمان، احـداث چـنین مجـموعه ای در این منطقه عملیاتی نبود؛ همچنین 

 بهمن سبز پرچمدار ساخت سینما در استان خوزستان

نخستین سینمای غرب اصفهان افتتاح می شود

از رئیس سینماهای اصفهان درخواست کردیم برای اجرای این طرح 
تاییدیه های الزم ایمنی گرفته شود و مقرر شد سازه معقولی در این 
بنا اجرا شود که امیدواریم در چند ماه آینده شاهد افتتاح این بنا در 

منطقه ۱۱ باشیم.
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی توسعه 
ساختمان ســینما مهتاب در میدان امام حســین )ع( جنب حمام 
تاریخی رهنان به عنوان نخستین سینما غرب اصفهان که در تعهدات 
منطقه ۱۱ بود، پایان یافت و عملیات عمرانی توسعه ساختمان این 
سینما شامل ساخت گیشه بلیط فروشی، تریا، سالن انتظار، نمازخانه، 

کافه کتاب و سرویس های بهداشتی است.
وی با بیان اینکه عملیات تجهیز و تکمیل سینما مهتاب طبق توافق 
صورت گرفته توسط مؤسسه »بهمن ســبز« حوزه هنری اجرا شده 
است، ادامه داد: احداث، تجهیز و تکمیل ســینما مهتاب با دو سالن 
سینمایی و در مساحت ۷۳۵ متر مربع حدود ۲۵ میلیارد ریال هزینه 

در بر داشته است.
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مدیران امور سینمایی سه استان تهران، گلستان و خراسان رضوی طی احکام جداگانه ای از طرف سیدمصطفی حسینی مدیرعامل بهمن سبز منصوب شدند.
سه استان تهران، گلستان و خراسان رضوی در طرح تحول عمرانی و توســعه ای با تغییرات مدیریتی مواجه شدند و احکام جدیدی از طرف مدیرعامل موسسه 

بهمن سبز دریافت کردند. 
 این تغییرات در سه استان تهران، گلستان و خراسان رضوی شامل انتصاب و معرفی امیر فرجی به جای غالمرضا فرجی برای مدیریت امور سینمایی استان تهران، حسین 
الشریف به جای محمدزمان کاشفی برای استان گلستان و حیدر مرادی با حفظ سمت در سرپرستی استان کردستان، به جای حسن کریمی برای مدیریت امور سینمایی 

استان خراسان رضوی بوده است. 

مدیران جدید بهمن سبز معرفی شدند

مدیر امور سینمایی حوزه هنری مازندران 
گفت: اقدامات جدی ای برای احداث پردیس 

سینمایی در ساری صورت گرفته است.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری مازندران اعالم 
کرد که در رایزنی با ســرمایه گذار، اقدامات جدی ای 
با همکاری مؤسسه فرهنگی تبلیغی بهمن سبز برای 
احداث یک پردیس چندسالنه در محل سینما ایران 

ساری صورت گرفته است.
مهدی معصومــی گرجی سرپرســت حوزه هنری 
مازندران در نشست مشــترک با مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان با موضوع پردیس سینمایی 
ساری، ضمن اشــاره به نظر موافق و تاکید استاندار 
مازندران بر اجرایی شدن این پروژه و همچنین اشاره 
به نشست های پیشین دســتگاه های ذی ربط استان 
برای اندیشــیدن تدابیری جهت تسهیل مسیر کار و 
ایجاد بســتر قانونی این امر، وجود پردیس سینمایی 
چند سالنه را در مرکز استان یکی از امور مهم فرهنگی 

استان برشمرد.
او با تاکید بر شــرایط کنونی جامعه، تنوع سلیقه ها 
و بویژه گســترش فضای مجازی و آسیب های ناشی 
از آن تأکید کرد که باید به فکر بســترهای فرهنگی و 
فعالیت های جایگزین بود تا اوقات فراغت همه اقشار 
جامعه در مسیرهای سالمی ساماندهی شود که تمام 
مسئوالن باید دست به دست هم دهند و از این قبیل 

فرصت ها استفاده کنند.
سید علی سیدپور مدیر امور سینمایی حوزه هنری 
مازندران نیز با اشــاره به ساخت ســالن دوم سینما 
سپهر ســاری با ظرفیت تقریبی ۷۰ نفر گفت: جای 
خوشبختی است که برای ساخت و تجهیز این سالن 
که تقریبا ۸۰ درصد کارها انجــام پذیرفته از خارج از 
استان جذب بودجه داشــته ایم که عمدتا با همکاری 

مؤسسه بهمن سبز بوده است.
او افزود: »با توجه به رایزنی با سرمایه گذار، اقدامات 
جــدی ای از طریق دفتــر امور ســینمایی مازندران 

با همکاری مؤسســه فرهنگی تبلیغی بهمن ســبز 
صورت گرفته تا بتوانیم در محل ســینما ایران ساری 
که سال هاست به مخروبه ای بدل شده، در قلب شهر 
ساری یک پردیس چند سالنه ایجاد کنیم تا تاییدی بر 

شایستگی مردم شریف این شهرستان باشد.
عباس زارع مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
نیز ضمن اعالم حمایت از این جریان، وجود این امکان 
را برای ساری و مازندران یک ضرورت برشمرد و گفت: 
موانع را با هم اندیشی و انجام امور فنی و تخصصی الزم 
برطرف ساخت تا این گام هرچه محکم تر و با خیالی 

آسوده برداشته شود.
او تأکید کرد که برای کمک و همراهی برای ساخت 
پردیس سینمایی ایران در مرکز استان از هیچ اقدامی 
فروگذاری نکــرده و در کنار حوزه هنــری مازندران 

خواهد بود.

اقدامات جدی حوزه هنری در ساخت پردیس سینمایی در ساری
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حوزه هنری در چند ســاله اخیر اگرچه در 
زمینه تولید فیلم تمرکزش را روی نسل جوان 
فیلمسازی و فیلمسازان اول و تجربی گذاشته 
و از طریق بازوهــای اجرایی خود همچون: باشــگاه 
فیلم سوره، مرکز مستند و انیمیشــن سوره و مرکز 
تولید متن کوشــیده روی کشف استعدادهای جدید 
ســرمایه گذاری کند ولی به موازات آن، ترجیح داده 
اســت به نیازهای زیرساختی و توســعه سالن های 
ســینمایی و پردیس ســازی در مناطــق محروم و 
غیربرخوردار کشــور توجه نماید. در همین راســتا، 
اقدامات گســترده ای را در زمینه ســاخت پردیس 
سینمایی در استان های خراسان شمالی، آذربایجان 
غربی، چهار محال و بختیاری، گلســتان، آذربایجان 
شرقی و چند استان دیگر آغاز کرده و این روند بنابه 
گفته مسئولین موسســه بهمن سبز حوزه هنری که 
عهده دار سینماســازی و ســینماداری حوزه هنری 

است ادامه دارد.
بســیاری از اهالی سینما، مســئوالن سینمایی و 
هنرمندان، از حرکتی را که حوزه هنری در این زمینه 

شروع کرده به نهضت سینمایی تعبیر می کنند.
محدودیت سالن های ســینمایی معضلی اساسی و 
آشکار در سینمای ایران اســت. در شرایط فعلی تنها 
حوزه هنری با همکاری برخی از دستگاه های اجرایی 
در استان های مختلف پیگیر جدی این موضوع است. 
مضافا، اینکه در چند کالنشــهر هم شاهدیم برخی از 
سرمایه گذاران در بخش »مال ســازی« و »ساخت 
مجتمع های تجاری چند منظوره« بعضا، سالن هایی 

را برای بهره برداری سینمایی پیش بینی می کنند.
رشد و تقویت سینما، ضرورت توسعه زیرساخت های 
سینمایی کشــور از اهمیت باالیی برخوردار است، به 
گونه ای که کارشناسان و متخصصان، نامناسب بودن 
فضای فیزیکی سینما یکی ازعلت های مهم رویگردانی 

مردم از سینما دانسته اند.
تردیدی نیست که سینما به مثابه یکی از مهم ترین 
و تاثیرگذارترین رســانه و ابزار فرهنگ ساز در جهان 
امروز مطرح اســت و قدرتها و کشــورهای مختلف 
برای تامیــن منافع و اهداف فرهنگــی و اجتماعی از 
آن اســتفاده می کنند. در این میان، غرب توانسته با 
هوشــمندی و اقتدار بیش ترین بهره برداری و حتی، 
سوء اســتفاده را از آن بنماید. در این راستا، سیاست 
جهانی سازی فرهنگی که به معنای واقعی کلمه باعث 
امحای فرهنگ های ملی و هویت های بومی می شود 

محوری ترین راهبرد سینمای غرب است.
در این زمینه، به موازات گسترش و فراگیری بی حد 
و حصر سینمای غرب انتظار می رفت سینمای ایران 
که با ارتزاق از منبع غنی انقالب اســالمی و گفتمان 
آن دچار تحول و جهش های اساســی در رویکردها 
و ســاختارهای محتوایی و حتی، تکنیک و فن آوری 
شده بتواند همپای عرصه های علمی، سیاسی، نظامی 
و بین الملل در ســینمای منطقه و جهان هم، جایگاه 
پرنفوذ و اثرگذاری داشــته باشــد. اگرچه نمی توان 
درخشش سینمای بعد از انقالب اسالمی را در فضای 
فســتیوال های بین المللی نادیده گرفت ولی باور این 
است که هنوز این ســینما در قامت سینمای جریان 
ساز ظاهر نشده و به نظر می رســد به استثنای موارد 
»شاذ« در داخل کشور هم هنوز قدرت تاثرگذاری و 
اقتدارش را در تبیین مفاهیم و ضرورت های فرهنگی 

و اجتماعی به دست نیاورده است.
نکته قابل تامل اینجاســت که برغم رهنمودهای 
موکد رهبری انقــالب در خصوص اهمیت ســینما 
همچنان، این حوزه مهم پویا و شــکوفا نشده است و 
هنوز نتوانســته اســت جای خود را در سبد استفاده 

خانوارها باز نماید.
نگاهی به سخنان مهم رهبری در این زمینه نشان 

می دهد که مانند بسیاری از بخش ها در حوزه سینما 
هم مطالبات ایشان بر زمین مانده است. رهبری سینما 
را کلید پیشرفت کشــور معرفی می کنند. ایشان در 
دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ 
۱9 آذر 9۲ از ســینما به عنوان رســانه ای که در بعد 
رسانه ای یکه ناز اســت نام می برند: االن هیچ چیزی 
مثل سینما نیست از لحاظ اثرگذاری؛ »سینما خیلی 
عنصر جذابی است، رسانه ی فوق العاده ای است، یعنی 
واقعا االن هیچ چیزی مثل ســینما نیســت از لحاظ 
اثرگذاری«. موضوعی که رهبر انقالب مطرح می کنند 
نه صرفاً یک اظهارنظر معمولی،  بلکه یک نقشــه راه 
است. پیامی روشن برای تمام کسانی که کار رسانه ای 
می کنند و می خواهند در دنیای ارتباطات سهمی برای 
تفکرشان باشد. یا می فرمایند: »من می گویم االن کلید 
دست شما ]سینماگران[ ست. من شأن سینما را این 
می دانم. من می گویم امروز کلید پیشرفت این کشور، 

به میزان زیادی دست شماست«.
اهمیت رشــد و تقویت ســینما، ضرورت توســعه 
زیرساخت های ســینمایی کشــور و نقش و جایگاه 
ممتاز سینماگران در این سخنان پیداست. متاسفانه، 
نه تنها نسبت به جمعیت و مقایسه با سایر کشورها ما 
در زمینه سینما رشد طبیعی و معمولی را نداشته ایم 
حتی، دچار رکــود و عقب افتادگی هم شــده ایم. در 
این زمینه، هرچند دالیلی چون: افت کیفی فیلم ها و 
جداافتادگی با نیازهای جامعه، افزایش قیمت بلیت، 
دسترسی به انواع فیلم های قاچاق و… مطرح است ولی 
به اذعان کارشناســان و متخصصان نامناسب بودن 
فضای فیزیکی سینما یکی ازعلت های مهم رویگردانی 
مردم از سینماهاســت. موضوعی که نه دستگاه های 
دولتی و نه بخش هــای خصوصی در این زمینه خوب 
عمل نکردند و به جز اقداماتی که حوزه هنری انقالب 
اسالمی در این زمینه ارائه داده سایر نهادها و مراکز به 

حوزه هنری و نهضت سینماسازی در مناطق مختلف کشور
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اقتضای رسالت و ماموریت شان ظاهر نشده اند.
دریکی دو ســال اخیر، همواره، در گوشــه و کنار 
از جریان بازسازی، نوسازی و ســاخت پردیس های 
سینمایی توسط موسسه بهمن سبز که از موسسات و 
مراکز وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری است 
می شــنویم و کاش، دســتگاه هایی که در چارچوب 
وظایف شان توجه به توسعه زیرساخت های فرهنگی 
و سینما به عنوان یک راهبرد اجرایی گنجانده شده پا 

به پای مسئوالن حوزه هنری وارد عمل می شده اند.
با نگاهی به تعداد ســالن های ســینما در کشور و 
مقایسه آن با وسعت و جمعیت موجود، فقط ۵ درصد 
شهرهای کشور ســینما دارند و 9۵ درصد شهرهای 
ایران فاقد ســینما هســتند. بجز این واقعیت تاسف 
بار فرهنگی، بایــد به عدم تجهیز و وضع نامناســب 
مجموعه های نمایشــی و فیلم هایی که جذابیت ها و 
مولفه های الزم را برای فروش ندارنــد هم به عنوان 
مشــکالت و معضالت اصلی اکران ســینمای ایران 
اضافه کرد. ایران به لحاظ مساحت، هجدهمین کشور 
جهان و دومین کشور خاورمیانه محسوب می شود و 
از نظر تعداد نفرات هم، بالغ بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت 
دارد، اما طبق بانک اطالعات سالن های سینمای فعال 
کشور مندرج در وبسایت رسمی انجمن سینماداران 
ایران، فقط ۲۷۳ سالن سینما در ایران وجود دارد. این 
در حالی اســت که اگر برخی فرهنگسراهای کشور را 
هم … به دلیل این که یکی دو سئانس یا بیشتر در روز یا 
هفته فیلم های روز را نمایش می دهند، جزو سالن های 
نمایشی به حساب آوریم، حدود ۳۳۰ سالن سینما در 
ایران وجود دارد که در مقایســه با فراوانی جمعیت 
و پهناوری وسعت کشور، عدد بســیار کم و ناچیزی 
اســت. این در حالی است که طبق اســتانداردهای 
جهانی ایران به بیش از 96۰۰ سالن سینما نیاز دارد. 
آمار دیگر نشان می دهد از ۳۱ استان موجود کشور و 
4۰۲ شهرستان و ۱۱6۷ شهر ایران )براساس آخرین 
تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳9۱ مندرج در درگاه 

ملی آمار ایران(، فقط ۷۲ شــهر ســالن سینما دارند 
یعنی با یک بررســی ســاده از جمعیت ۸۰ میلیونی 
کشور به این نتیجه می رســیم که تقریبا ۳۵ میلیون 
نفر به سینما دسترسی دارند و 4۵ میلیون نفر اساساً، 
دسترسی به سینما در شهر خود ندارند که عدد قابل 

تاملی است.
حال این آمار را مقایســه کنیم با کشوری همچون 
آمریکا. این کشــور تا ســال۲۰۱۲ بیش از ۳966۰ 
پرده ســینمای سرپوشیده و روباز داشــته و سالیانه 
ده ها ســینما به این مجموعه افزوده می شــود و این 
رقم به بیش از4۰ هزار سالن رســیده است. با توجه 
به جمعیت ۳۱9 میلیونی آمریکا، به ازای هر هشــت 
هزار تن، یک سالن ســینما در این کشور وجود دارد 
که اگر قرار باشد سینماهای ایران با این کشور  مقایسه 
شود، باید با جمعیت ۸۰ میلیونی کشورمان، بیش از 
بیش از ده هزار سالن سینما  داشته باشیم. یا در کشور 
همسایه- ترکیه- تعداد سالن های سینمایش با ۸.6 
درصد افزایش در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱4 به 
۲ هزار و ۳۵6 مورد رســیده است. این در حالی است 
که این کشــور به لحاظ وضعیت تولید فیلم در رتبه 

پایین تری از ایران قرار دارد.
هند که نزدیک تریــن رقیب آمریکا اســت،  بیش 
از ۱۵ هزار سالن ســینما دارد و از این لحاظ در رتبه 
دوم ایستاده است. فرانســه،  آلمان، اسپانیا، مکزیک 
و انگلســتان باالتر از چین و ژاپن دارای بیشــترین 
سالن های سینما هستند و کشور ما در رتبه های پایین 
این جدول قرار گرفته درحالی که کشورهای به مراتب 
کوچک تری چون تایلند، تایوان، مالزی و بلژیک باالتر 

از ایران قرار گرفته اند.
کارشناسان معتقدند ابعاد تأثیرگذاری سینما و دیگر 
تولیدات تصویری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و نقش 
آن ها در ترویج افکار، رفتــار، ارزش ها و باورها در بین 
مخاطبان را می توان به نوعی بــا تعداد مخاطبان آن 

)چه مستقیم و چه غیرمستقیم( ارزیابی کرد.

یکی از شاخصه های مهم رشــد و توسعه فرهنگ و 
هنر در هر کشوری، وضعیت سینما آن است. سینما 
در جوامع شهرنشــین بدل به یکــی از مختصات و 

مولفه های مهم آن شده است.
اغلب کشورها جنبش و انقالب سینمایی را در پیش 
گرفته اند. کشــور ترکیه به بیش از ۲۰ کشور جهان 
فیلم های ســینمایی خود را می فروشد که درآمدی 
بالغ بر ۱۰۰ میلیون دالر برای کشــورش به ارمغان 

آورده است.
ژنگ مائوجون رییس سازمان سالن های سینمای 
چین اخیرا عنــوان می کنــد: در چیــن روزانه ۲۱ 
سالن سینما ساخته می شــود و تا سال ۲۰۱۷ تعداد 
سینماهای این کشور به ۸۰۰۰۰ هزار خواهد رسید 

و در این زمینه از کشور آمریکا پیشی خواهد گرفت.
در کشــور ما هم از ســوی برخی نهادها همچون: 
حوزه هنری و ســینما شــهر عزم و اراده جدی برای 
ایجاد یک نهضت در توسعه زیرساخت های سینمایی 
کلید خورده که نتایج این نگاه: بازسازی سینما آفریقا 
در شــهر مقدس مشهد در اســتان خراسان رضوی، 
بازسازی و تبدیل ســینما قدس شهر تبریز در استان 
آذربایجان شرقی از سینمایی یک سالنه به سینمایی 
دو سالنه، بازسازی کامل ســینما »فلسطین« شهر 
همدان به صورت دو ســالنه، بازسازی و بهره برداری 
سینما»فلســطین« شــهر اصفهان و اولین پردیس 
ســینمایی اصفهان به نام »چهارباغ« با چهار سالن، 
بازسازی سینما »آزادی« شهر ارومیه در آذربایجان 
غربی که در حال انجام است، بازسازی سینما »آزادی« 
شهر آبادان، به روزرسانی و نوسازی سینماهای »پیام« 
و»شاهد« درشــهرتهران، همچنین، بازسازی سینما 
بهمن تهران و …. از مجموعه هایی که سازمان سینمایی 
حوزه هنری رقم خورده است. طبیعی است اقدامات به 
عمل آمده جای قدردانی دارد ولی مطالبه و انتظار در 
این عرصه باالست و شایسته است دستگاه های اجرایی 

مختلف همپای حوزه هنری وارد گود شوند.
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سازمان سینمایی حوزه هنری
آبان  ۹۸

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با بیان این که 
ســینما »۲9 بهمــن« تبریز بــه بزرگترین پردیس 
فرهنگی و هنری شمال غرب کشور تبدیل می شود، 
گفت: ســینما ۲9 بهمن تبریز در قالــب بزرگترین 
پردیس فرهنگی و هنری شمال غرب کشور بازسازی 

شده و تا یک سال آینده به بهره برداری می رسد.
سید محمدحســین بالغی در نشســت خبری با 
موضوع پروژه بازســازی بزرگترین پردیس فرهنگی 
سینمایی شــمال غرب کشــور، اظهار کرد: عملیات 
عمرانی جهت بازسازی ســینما »۲9 بهمن« تبریز از 
اواسط هفته آینده شروع خواهد شد و تالش خواهیم 
کرد تا کمتر از یک ســال این پروژه فرهنگی به اتمام 
رسیده و افتتاح شود اما در این رابطه باید منابع استانی 

به موقع به پروژه تزریق شود.
وی در این خصوص افــزود: طبق برآورد مالی اولیه 
هشت میلیارد تومان برای بازسازی و تجهیز مجتمع 

۲9 بهمن الزم است که یک سوم مبلغ از طریق منابع 
استانی و دوم ســوم نیز از طریق منابع حوزه هنری 

کشور تامین خواهد شد.
وی در ادامه به مزیت های سینما »۲9 بهمن« تبریز 
اشاره کرد و افزود: این سینما در مرکز شهر قرار داشته 
و از کلیه نقاط شهر قابلیت دسترسی دارد و همچنین 
در بافت تاریخی شهر تبریز قرار داشته و به یک مرکز 

فرهنگی هنری تبدیل خواهد شد.
بالغی با بیان این که پردیس فرهنگی ســینمایی 
۲9 بهمن شامل پنج ســالن و بیش از ۱۰۰۰ صندلی 
خواهد بود، افزود: ســالن بزرگ ایــن مجتمع، عالوه 
بر اکران فیلم برای اجرای نمایش، کنســرت و ... نیز 
قابلیت استفاده داشته و در شمال غرب کشور اولین 
مجتمع ســینمایی با ظرفیت ۱۰۰۰ صندلی مطابق 

استانداردهای جهانی است.
رئیس حوزه هنری استان با بیان این که حوزه هنری 

بیش از ۱۱۰ ســینمای فعال در ســطح کشور دارد، 
خاطرنشان کرد: پردیس سینمایی قدس نیز از سال 
94 با هزینه بالغ بر سه میلیارد تومان شروع شد و طی 
سال به بهره برداری رسید و فقط با افتتاح این پردیس 
سینمایی، آمار مخاطبان سینمایی حوزه هنری استان 

دوبرابر شده است.
وی با تاکیــد بر این که حــوزه هنری اســتان در 
شهرستان های مراغه، مرند و ســراب سینما دارد که 
تعطیل هســتند، افزود: در شهرستان مراغه آمادگی 
کامل داریــم تا در صورت همت مســئوالن، پردیس 
هفت هزار متری مراغه را طی یک و نیم ســال افتتاح 
کنیم؛ همچنین در شهرستان های سراب و مرند نیز 
چنین آمادگی را داریم تا درصورت همراهی مسئوالن 
شهرستان، ســینماهای حوزه هنری را بازسازی و به 

بهره برداری برسانیم.

تبدیل سینما »۲۹ بهمن« تبریز؛  به بزرگترین پردیس شمال غرب کشور

حیدر مرادی با حکم مدیرعامل موسسه بهمن سبز به عنوان مدیر امور سینمایی 
حوزه هنری خراسان رضوی که یکی از قطب های ســینمایی کشور به شمار می 

رود، منصوب شد.
وی طی شــش ســال اخیر به عنوان مدیر امور ســینمایی حوزه هنری استان 
کردستان فعالیت می کرد و از این پس مدیریت امور سینمایی حوزه هنری خراسان 

رضوی را عهده دار شده است. 
مرادی در زمان فعالیت در استان کردستان به صورت همزمان مسئولیت پردیس 

سینمایی بهمن سنندج و سینما آزادی بیجار را در اختیار داشت.
وی از این پس مدیریت امور ســینمایی حوزه هنری خراسان رضوی و پردیس 
سینمایی هویزه مشــهد به عنوان یکی از مهمترین پردیس های سینمایی کشور 
را بر عهده گرفته است و فعال با حفظ سمت در استان کردستان نیز ادامه فعالیت 

خواهد داشت.
خراسان رضوی دارای ۱۲ سالن سینمای وابسته به حوزه هنری است که عالوه 

بر پردیس هویزه، دارای دو پردیس سینمایی سبزوار و استقالل در مشهد است.

مرادی مدیر امور سینمایی حوزه هنری خراسان رضوی شد
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