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    محمدصادق عابديني
فارغ از جنبه هاي اقتصادي سفرهای تفريحی 
ايرانيان به خارج از کشور اين موضوع به لحاظ 
فرهنگی نيز واجد جنبه های مختلفی اس�ت. 
وقتي درباره سبك زندگي به عنوان يك مقوله 
فرهنگي حرف مي زنیم به طور عادي نمي توان 
جنبه هاي اقتص��ادي آن را ناديده گرفت. ايران 
در حال حاضر يكي از پرمصرف ترين كشورهاي 
جهان است و فرهنگ عمومي در اين ماجرا نقشي 
غیرقابل انكار دارد. مصرف زدگي مسئله اي است 
كه ارتباط مس��تقیمي با س��بك زندگي دارد و 
س��فرهاي تفريحي ارتباطي تنگاتن��گ با اين 
موضوع پیدا مي كند. كشورهاي پیشرفته سعي 
مي كنند براي حفظ فرهنگ بومي خود موازنه اي 
منطقي میان گردشگري داخلي و خارجي ايجاد 
كنند. براي مثال كش��ور روسیه امیدوار است با 
همه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، رقمي 
نزديك به 13میلی��ارد دالر از مح��ل برگزاري 
مسابقات جام جهاني فوتبال به دست آورد. اين 
در حالي اس��ت كه ايراني ها پارسال 14میلیارد 

دالر بیرون از كشور خرج كردند. 
   نياز به عزم ملي

رونق گردشگري داخلي نیازمند عزم ملي است. 
طبق آمار سال گذشته، ايران شاهد خروج 30 
میلیارد دالر س��رمايه از كش��ور بوده كه از اين 
میزان نزديك ب��ه 50 درصد يعني چیزي بیش 
از 14میلیارد دالر از طريق گردشگران ايراني به 
خارج از كشور انتقال داده شده است. اين خروج 
ارز ناشي از 11میلیون سفر ايرانیان به آن سوي 
مرزهاس��ت. تصويب افزايش عوارض خروج از 
كشور كه با جهش از 75 هزار تومان به 220 هزار 
تومان همراه بود، ملموس ترين سیاستي است كه 
دولت در برابر سفرهاي خارجي اتخاذ كرده است؛ 
سیاستي كه مديران س��ازمان میراث فرهنگي 
و گردش��گري آن را مترادف با رونق گردشگري 
داخلي عنوان كرده اند؛ سیاس��تي يك سويه و 
قهر آمیز كه انتقادهاي زيادي را در پي داش��ت. 
با اين وج��ود به دلیل س��ودآوري عوارض براي 
دولت، صداي مخالفان افزايش عوارض خروج از 
كشور به جايي نرسید. به نظر كارشناسان حوزه 
گردشگري، افزايش عوارض هم نمي تواند از ولع 

سفرهاي خارجي بكاهد. 
   توسعه زيرساخت ها 

يكي از راه هاي توسعه گردشگري داخلي، توسعه 
زيرس��اخت هاي الزم براي گردش��گري است؛ 

زيرس��اخت هايي كه برخي از آنه��ا مانند راه و 
خطوط مواصالتي جزو زيرس��اخت هاي توسعه 
كشور نیز به شمار مي رود و بخش ديگري از آن 
نیز مانند توسعه اماكن اقامتي و خدمات رفاهي 
تاثیر مستقیمي در ارائه خدمات توريستي دارد. 
بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه كشور، ايران 
نیازمند 776 هتل 4 و 5 ستاره است، در حالي كه 
اكنون اين میزان كمي بیش از 150 هتل است. 
در مقابل اين حجم از هتل، آنچه از رفتارشناسي 
توريست هاي اروپايي به ايران مشخص شده، اين 
است كه اروپايي ها تمايل دارند به جاي اقامت در 
هتل هاي چند ستاره، به اقامتگاه هاي بوم گردي 

و خانه مسافر ها بروند. 
   کاهش قيمت تور هاي داخلي 

س��فر هاي داخلي گران تر از س��فر به خارج از 
كشور تمام مي شود. هر سال بهار وقتي نوبرانه 
میوه هايي مانند گوجه سبز به بازار مي آيد، اين 
لطیفه قديم��ي دوباره جان مي گی��رد كه موز 
از برزيل با كش��تي به اي��ران مي آيد، قیمتش 
كیلوي��ي 4 هزار تومان مي ش��ود ول��ي گوجه 
س��بز از آن طرف دهات هاي ورامی��ن با وانت 
نیس��ان مي آيد كیلويي 20 هزار تومان! قضیه 
تورهاي گردشگري داخلي و خارجي هم چندان 
بي شباهت به داستان موز و گوجه سبز نیست، 
وقتي تورهاي داخلي براي ايراني ها گران تر از 

رفتن به تركیه و گرجستان تمام مي شود. 
دنیاي اقتصاد در گزارش��ي مي نويس��د: يكي از 
مهم ترين داليلي كه موجب مي ش��ود قیمت تور 
سفرهاي داخلي نسبت به خارجي گران تر باشد 
واقعي نبودن نرخ ارز اس��ت، چون ارزهاي عمده 
خارجي همچ��ون دالر در بازار اي��ران با قیمتي 
پايین تر از ارزش حقیقي خود مبادله مي شود كه 
همین امر موجب شده سفرهاي خارجي به صورت 

كاذبي ارزان تر از سفر داخلي تمام شود. 
با توجه به اس��تقبال خوب مردم از گردشگري 
دريايي، هنوز توريسم دريايي به معناي واقعي 

آن در ايران جانیفتاده است. بخش عمده اي از 
سواحل درياي مازندران در تصرف غیرقانوني 
نهادها و بخش هاي دولتي است، افراد متخلف 
در بخش خصوصي نیز به س��هم خود اقدام به 
تصرف سواحلي مي كنند كه مي تواند به جذب 

گردشگر بیشتر مؤثر باشد. 
   کمك فرهنگ به گردشگري داخلي

فرهنگ سازي زيربناي توس��عه ايرانگردي است. 
اينكه مردم به جاي سفر چندين باره به كشورهايي 
مانند تركیه س��ري ه��م به مناطق گردش��گري 
داخلي بزنند، ناشي از فرهنگ سازي ای است كه 
وظیفه اش بر عهده رس��انه ها و به خصوص رسانه 
ملي است. رضا اباذري، رئیس انجمن تورگردانان 
در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان، مي گويد: 
كش��ور هاي مختلف اين روزه��ا از طريق فیلم و 
سريال، فرهنگ، اقوام، ملیت، هويت و تاريخ خود 
را معرفي مي كنن��د، اما ما در اين زمینه بس��یار 
غافل بوده ايم براي مثال چرا بايد لهجه امريكايي 
و انگلیس��ي را دنیا بشناس��د اما گويش هاي زيبا 
و لهجه هاي زيباي ما در دنیا ناش��ناخته بمانند. 
اباذري با اش��اره به برنامه تركیه براي گس��ترش 
گردشگري، به استفاده اين كشور از نام موالنا شاعر 
ايراني اشاره مي كند و مي افزايد: برنامه اي مفصل از 
جمله فیلم هاي سینمايي، مستند و كوتاه در مورد 
موالنا بسیار ساخته شده و اين اتفاق باعث شده در 
تبلیغ و معرفي اين مراس��م و تورهايي كه به آنجا 
مي روند، رونق بسیاري ايجاد شود كه اين نشان از 
اهمیت رسانه اي مثل سینما در صنعت گردشگري 
دارد. در كنار اس��تفاده از سینما براي نشان دادن 
جاذبه هاي گرشگري داخلي، ظرفیت هاي راديو 
و تلويزيون نیز مي تواند نقش تعیین كننده اي در 

فرهنگ سازي سفر هاي داخلي داشته باشد. 
با توافق س��ازمان می��راث فرهنگي و س��ازمان 
صداوسیما، ش��بكه راديويي گردشگري و شبكه 

تلويزيوني گردشگري ايجاد خواهد شد. 
ش��بكه راديويي گردش��گري از ابتداي تیرماه 
فعالیت خواهد كرد. محمد محب خدايي معاون 
گردشگري سازمان میراث فرهنگي، مي گويد: 
امیدواريم ب��ا راه اندازي اين رادي��و بتوانیم يك 
حركت رو به جلو داش��ته باشیم. محب خدايي 
مي افزاي��د: رون��ق اقتص��ادي، درآمدزاي��ي و 
اشتغال آفريني، ايجاد نش��اط و شادابي، تقويت 
همدلي و وحدت ملي از مهم ترين آثار توجه به 

صنعت گردشگري است. 
حمید شاه آبادي معاون صدای رسانه ملي نیز 
مي گويد: تا س��ه ماه آينده راديو گردش��گري 
پوشش سراس��ري خواهد داش��ت. موضوع راه 
اندازي شبكه تلويزيوني گردشگري نیز امسال 
جدي تر از همه س��ال هاي گذشته مطرح شده 
اس��ت. معاون گردش��گري مي گويد: ش��بكه 
گردشگري با پخش روزانه س��ه ساعت برنامه، 
به صورت رس��مي فعالیت خ��ود را آغاز خواهد 
كرد و اين شبكه به زودي به طور كامل راه اندازي 
مي ش��ود و به مرور گس��ترش خواه��د يافت و 

بخش هاي مختلفي را در بر خواهد گرفت. 
نقش فرهنگ و رس��انه ها در توسعه گردشگري 
داخلي غیرقابل انكار اس��ت. سیاستگذاري هاي 
دولتي بايد به موازات اقناع روحیه جمعي و عمومي 
درباره ترجیح گردشگري داخلي به نفع منافع ملي 

انجام شود تا كارآمدي آن مشاهده گردد. 

كش��ور روس��يه اميدوار اس��ت با همه 
س��رمايه گذاري هاي ص��ورت گرفته، 
رقم��ي نزديك ب��ه 13ميلي��ارد دالر از 
محل برگزاري مس��ابقات جام جهاني 
فوتب��ال به دس��ت آورد. اي��ن در حالي 
اس��ت كه ايراني ها پارسال 14ميليارد 
دالر بي��رون از كش��ور خ��رج كردن��د

کره اي ها باز هم ميهمان تلويزيون مي شوند 
با اتمام س�ريال »بچه مهندس« س�ريال »بخ�ش قلب« از 
کش�ور کره و »پدر« از ش�بكه 2 س�يما روي آنتن مي روند. 
از شب گذشته و با اتمام سريال »بچه مهندس«، سريال »بخش 
قلب« از شنبه تا پنج شنبه ساعت 21:30 روانه آنتن مي شود و 

بازپخش آن ساعت يك بامداد، 12 و 16 خواهد بود. 
داستان اين سريال كره اي در موردپزشكان و رزيدنت هايي است 
كه در بخش جراحي قلب بیمارس��تان دانشگاه گوانگ هي كار 
مي كنند و طي اين همكاري داستان هاي مختلفي رقم مي خورد. 
همچنین تابستان امسال س��ريال »پدر« نیز در جدول پخش 
برنامه هاي شبكه 2 قرار دارد كه به زودي روانه آنتن مي شوند. در 
خالصه سريال »پدر« به تهیه كنندگي حامد عنقا و كارگرداني 
بهرنگ توفیقي آمده: »حامد پسر جواني است كه طي يك ماجرا 
درگیر داستاني عشقي مي شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدري كه 
برايش الگويي تمام عیار است ناچار سر يك دو راهي قرار مي گیرد 
كه بايد دست به انتخابي سرنوشت ساز بزند.« از بازيگران اصلي 
»پدر« مي توان به مهدي سلطاني، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود 
فروتن، نیما رئیسي، مجید مشیري، اكبر رحمتي، مژگان ترانه، 
الهام طهموري، ساناز طاري، شهاب مهربان، مهتاب شیرواني، 
پوريا سلطان زاده، سیدحسام میثاق با حضور بیژن امكانیان و با 

معرفي ريحانه پارسا در نقش لیال اشاره كرد. 
........................................................................................................

 سريال »کاله پهلوي«
 به شبكه افق مي رود

دلبران«  با پايان م�اه مبارك رمضان و اتمام س�ريال »س�رّ 
پخ�ش مجموع�ه تلويزيون�ي »کاله پهل�وي« ش�نبه 
ت�ا چهارش�نبه از ش�بكه اف�ق آغ�از ش�ده اس�ت. 
كاله پهلوي پس از »كیف انگلیس��ي«، دومین سريال تاريخي 
س��ید ضیاءالدين دري به شمار مي رود. داس��تان اين سريال با 
محوريت شخصي به نام »فرخ باستاني« جواني ايراني از طبقه 
فقیر جامعه پیش مي رود، او پس از تحصیل در مدرسه دارالفنون 
تهران، براي ادامه تحصیل به پاريس مي رود. پاريس در روز هاي 
پس از جنگ جهاني اول شرايط سختي دارد. سريال تلويزيوني 
»كاله پهلوي« در 54 قسمت طي روز هاي شنبه تا چهارشنبه 
ساعت 23:30 از شبكه افق پخش مي شود و تكرار آن هم ساعت 

14:30 روز بعد روي آنتن مي رود. 
........................................................................................................

مجتبي ياسيني: آقاي مديري من زنده ام! 
گاف عجيب مهران مدي�ري در برنامه خندوان�ه با واکنش 

مجتبي ياسيني همراه شد. 
خبرگزاري دانش��جو در اين ارتباط گزارش داد: مجتبي ياسیني 
كارگردان، نويسنده و تهیه كننده سینما و تلويزيون كه كارنامه 
پرباري دارد و فیلم هايي مثل »حكايت ها«، »لحظه هاي آشنا«، 
»آواي بي صدا« و... در كارنامه هنري خود دارد، مدتي اس��ت كه 
از فضاي هنر فاصله گرفته اس��ت. او بازيگران زيادي مثل مهران 
مديري، عبدالرضا اكبري و... را به تلويزي��ون وارد و معرفي كرده 
اس��ت. در اتفاقي جالب در برنامه »خندوانه« وقتي رامبد جوان 
از مهران مديري درباره نحوه ورودش به تلويزيون سؤال پرسید، 
مديري در كمال ناباوري از اسم ياسیني به عنوان زنده ياد نام برد!

مجتبي ياسیني در اين ارتباط گفت: از ديشب خیلي از دوستان با 
من تماس گرفتند و درخواست يك صحبت از طرف من براي اين 
حرف مهران مديري داشتند، ولي من صحبت خاصي ندارم جز اينكه 
بگويم آقاي مديري من زنده ام. ياسیني در ادامه در مورد علت دوري 
خود از هنر عنوان كرد: فضاي تلويزيون به صورتي بود كه تصمیم 
گرفتم مدتي كار نكنم، ولي در حال حاضر چند پروژه در دست دارم 

كه ان شاءاهلل با يكي از آنها دوباره به عرصه هنر بازمي گردم. 
........................................................................................................

 اعالم آمادگي فعاالن فضاي مجازي
براي ارتقاي برنامه سازي کودك 

فع�االن ح�وزه فض�اي مج�ازي در نشس�ت بررس�ي 
برنامه ه�اي موف�ق ک�ودك دني�ا ک�ه ب�ه هم�ت انجم�ن 
تخصصي ک�ودك و و رس�انه برگزار ش�د، آمادگ�ي خود را 
جهت ارتقاي هم افزايي برنامه س�ازي کودك اعالم کردند. 
سلسله نشست هاي تخصصي بررسي برنامه هاي موفق كودك دنیا 
كه با همكاري خانواده درسا در محل پژوهشكده باقرالعلوم تهران و با 
حضور صاحبنظران و دست اندركاران اين حوزه برگزار مي شود، در 
نشست اخیر خود، به بررسي پیشینه و بازخورد هاي برنامه خیابان 
كنجد كه از س��ال 1969 در عرصه بین المللي تولید و عرضه شد، 
پرداخت. در اين نشست كه روش هاي برنامه سازي كودك و نوجوان 
مورد نقد و بررسي قرار گرفت، به نكاتي اشاره شد كه همگي حول 
محور ارتقاي هم افزايي و همكاري فعاالن عرصه كودك و نوجوان 
بود. غالمرضا حبیبي مدير اس��بق كودك ش��بكه قرآن در ابتداي 
اين نشس��ت با بیان نكات كلیدي در زمین��ه فعالیت هاي صورت 
 گرفته در فرآيند ساخت و انتش��ار برنامه تلويزيوني خیابان كنجد

)Sesame Street( ك��ه پس از پنج ده��ه فعالیت همچنان جزو 
موفق ترين تولیدات كودك ونوجوان بین المللي است، توضیحاتي 

ارائه داد و به ارتباط آنها با روش تولید و مهندسي پیام اشاره كرد.

 هزينه سفرهاي خارجي مان 
بيشتر از سود جام جهاني! 

ايراني ها پارسال 14ميليارد دالر بيرون از کشور خرج کردند

در پي مطلب انتقادي روزنامه جوان رقم خورد    سینما

عقب نشيني برج ميالد در بليت فروشي مسابقات جام جهاني

    فرزين ماندگار
 برج مي�الد ته�ران بليت هاي ۹۵ ه�زار تومان�ي بازي هاي 
فوتب�ال را ب�ه ۶۵ ه�زار و ۵۵ ه�زار توم�ان کاه�ش داد؛ 
ارقامي که همچنان از نرخ پايه کنس�رت ها گران تر اس�ت!

روز گذشته روزنامه جوان نسبت به گراني بلیت هاي نمايش بازي هاي 
جام جهاني در سینما هاي كشور و به خصوص مركز همايش هاي برج 
میالد مطلبي انتقادي نوشت. سؤالي كه مطرح شد اين بود كه آيا 
اصاًل اكران اين بازي ها در ساير فضا هاي فرهنگي- هنري هم مجوز 
داشته يا نه؟ از طرفي ناظران كجا هستند و آيا بر سر اين نوع قیمت ها 
نظارتي مي ش��ود يا خیر؟ بر همین مبنا روز گذشته سايت فروش 
بلیت هاي نمايش بازي هاي جام جهاني در مركز همايش هاي برج 
میالد نرخ بلیت هاي 95 هزار توماني بازي ايران و اس��پانیا را به 65 
هزار تومان و 55 هزار تومان كاهش داد؛ ارقامي كه همچنان از نرخ 
پايه كنسرت ها گران تر است! ارقامي كه البته همچنان چندبرابر رقم 
تصويبي هستند. چرا بايد ارزش واقعي نمايش بازي هاي فوتبال جام 

جهاني در مركز همايش هاي برج میالد اينقدر گزاف باشد؟
لیدا دانشي مدير ارتباطات و بین الملل برج میالد درباره حواشي 
نمايش بازي ايران- مراكش در اين مكان توضیحاتي را به باشگاه 
خبرنگاران جوان ارائه داده اس��ت. پخش اولین ب��ازي تیم ملي 
كش��ورمان در مس��ابقات جام جهاني با مجوز مراجع قانوني در 
س��الن اصلي مركز همايش هاي بین المللي و روي عريض ترين و 
بزرگ ترين پرده نمايش كش��ور صورت گرفته است و ارتباطي با 
سینماي برج میالد ندارد. نظام قیمت گذاري اماكن غیرسینمايي 
تابع تصمیمات ش��وراي عالي اكران نیس��ت و نسبت به خدمات 
ارائه شده كاماًل متفاوت اس��ت. با توجه به امكاني كه شهروندان 
براي تماش��اي بازي ها از تلويزيون خانگي دارن��د، تداركي ديده 
شد تا مسابقات تیم ملي كشورمان و مسابقات فینال جام جهاني 
در ش��رايط ويژه اي براي عالقه مندان اكران شود. در اين صورت 
مخاطب امكان انتخاب خواهد داش��ت كه در چه فضايي و با چه 
خدماتي به تماشاي بازي ها بنش��یند. محمد قاصد اشرفي عضو 
ش��وراي عالي اكران نیز در خصوص مجوزهاي پخش فوتبال در 
مكان هاي عمومي، برج میالد، فرهنگسراها و... گفت: ما يك مجوز 
كلي از وزارت ارشاد براي پخش بازي هاي جام جهاني فوتبال در 
سینماهاي تهران و شهرستان ها گرفتیم اما ديگر فضاهاي شهري 
براي پخش فوتب��ال، از اماكن عمومي به ص��ورت جداگانه مجوز 
گرفته اند. طبق اولین آمار منتشر شده سهم سالن داران از فروش 
بلیت بازي ايران و مراكش، چیزي حدود 400 میلیون بوده است. 
هنوز مشخص نیست سهم فیلمسازاني كه در زمان اكران فیلمشان، 

اين بازي )البته مهم( روي پرده نقره اي رفته، چه مي شود؟!

نويسنده س�ريال »سلمان فارس�ي« با اش�اره به نگارش 
و اصالح دائمي فيلمنامه س�لمان فارس�ي ب�ه کارگرداني 
داوود ميرباق�ري گف�ت تاکن�ون ۳۷ قس�مت از س�ريال 
را نوش�ته اس�ت و همچن�ان روي آنه�ا کار مي کن�د. 
امراهلل احمدجو يكي از نويسندگان سريال »سلمان فارسي« درباره 
جديدترين اثر داوود میرباقري كه سال گذشته پیش تولید آن آغاز 
شد به مهر گفت: من همچنان روي ديالوگ هاي سريال »سلمان 
فارس��ي« كار مي كنم. وي درباره پايان ديالوگ نويس��ي در اين 
سريال بیان كرد: فیلمنامه »سلمان فارسي« وقتي تمام مي شود كه 
ديالوگ ها بر سر زبان بازيگران جاري شود و كار به تولید برسد و تا 
آن زمان من هروقت بتوانم روي ديالوگ ها كار مي كنم. اين نويسنده 
و كارگردان با اشاره به آخرين ديدار خود با داوود میرباقري اظهار 
كرد: آخرين بار كه همديگر را ديديم سخت مشغول لوكیشن ديدن 
بود چون اين سريال لوكیشن هاي متنوعي دارد و كار بسیار سختي 
است. میرباقري ذوق زده لوكیشن هايي بود كه در خراسان و كرمان 

ديده بود و خارج از ايران هم جاهاي خوبي را پیدا كرده بود. 
كارگردان »روزي روزگاري« در پايان با اشاره به فیلمنامه »سلمان 
فارس��ي« عنوان كرد: من دائم ديالوگ هاي اين سريال را اصالح 
مي كنم و هر بار نكته هاي جديدي مي نويسم با اين حال تاكنون 
حدود 37 قسمت از سريال به نگارش درآمده و به خاطر بخش هايي 
از قصه كه هنوز درباره آنها تصمیم قطعي گرفته نشده قسمت هاي 
پاياني هم كامل نشده است. نويس��ندگي اين سريال را جز امراهلل 
احمدجو و داوود میرباقري دو نفر ديگر بر عهده دارند. چندي پیش 
امراهلل احمدجو در گفت و گو با »جوان« در پاسخ به اين سؤال كه 

ظاهراً نگارش بخش��ي از ديالوگ هاي فیلمنامه سلمان فارسي به 
شما واگذار شده است؟ اينگونه توضیح داده بود: »داوود میرباقري 
دوست قديمي من قصد دارد تا براي س��ريال سلمان سنگ تمام 
بگذارد و مي خواهد ديالوگ ها بي ايراد از كار دربیايد و حساسیت 
خاصي به آن دارد. او از من خواست كه اجرايي به كار نگاه نكنم و 
قلمم براي نگارش آزاد باشد و از نقل محاوره استفاده كنم. از شخص 
ديگري خواس��ته كه به اصطالح لفظ قلم بنويسد، مجموعه اينها 
را خودش غربال مي كند و ديالوگ نهايي را مي نويسد. من چنان 
غرق اين فیلمنامه شدم كه از اين حد هم رد كردم و دارم رمان اين 
فیلمنامه را مي نويسم، مي نويسم و صیقل مي دهم تا دست داوود پر 
باشد. او فیلمنامه اي بي نظیر درباره سلمان خلق كرده  است. وقتي 
25سال پیش براي من از سلمان حرف مي زد من تعجب مي كردم 
كه چطور مي خواهد درباره شخصیتي كه زياد درباره او اطالعات در 
دست نیست فیلمنامه بنويسد، اما وقتي اين اواخر آن را به من داد 

تا بخوانم به وجد آمدم و حرفم را پس گرفتم.«

امراهلل احمدجو مطرح کرد

۳۷ قسمت از »سلمان فارسي« نوشته شده است

فارابي تشكلي براي سينماي کودك و نوجوان مي سازد

 تشكيل مرکزي غيردولتي براي سينماي کودك را 
نهادي دولتي کليد زد!

   جواد محرمي
 يك نه�اد کام�اًل دولت�ي تصميم ب�ه تش�كيل نهادي 
غيردولت�ي ب�راي فعاليت ه�اي مرب�وط ب�ه س�ينماي 
کودك و نوج�وان گرفته اس�ت؛ مرک�زي ک�ه از آن به 
عنوان مرکز س�ينماي ک�ودك و نوجوان ياد مي ش�ود. 
پس از آنكه س��ینماي كودك و نوجوان به عن��وان اصلي ترين و 
محوري ترين ركن س��ینماي ايران پس از انقالب در نیمه هاي 
دهه 70 به دلی��ل گرايش به ملودرام هاي عاش��قانه و نیز فضاي 
سیاسي حاكم به حاش��یه رفت و منجر به اين ش��د كه تاكنون 
سینماي كودك نتواند جان بگیرد و همچنان كمتر خانواده هايی 
را مي توان يافت كه با بچه هايش��ان به س��ینما بروند، حاال مدير 
عامل بنیاد س��ینمايي فاراب��ي از رويكرد و نحوه ش��كل گیري 
مركزي خبر داده كه قرار اس��ت بیرون از دولت براي س��ینماي 
كودك و نوجوان فعالیت كند. »علیرضا تابش« مدير عامل بنیاد 
سینمايي فارابي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران پويا خبر از 
تشكیل مركز س��ینماي كودك و نوجوان داد و گفت: با توجه به 
اينكه مشاهده شد هیچ تشكلي در بخش خصوصي تحت عنوان 
س��ینماي كودك و نوجوان وجود ندارد و تمام تشكل هايي كه 
هستند توسط بنیاد فارابي و سازمان سینمايي و كانون پرورش 
فكري ك��ودكان و نوجوانان برگزار مي ش��ود، ب��ه همین جهت 
اين احساس نیاز ش��د كه خوِد اهالي سینماي كودك و نوجوان 
گردهمايي و تشكلي داشته باش��ند و در قالب آن تشكل بتوانند 
برنامه ها و رويكردهايشان را دنبال كنند. به گفته وي، پیرو اين 
احساس نیاز»محمدمهدي حیدريان« رئیس سازمان سینمايي 
در جشنواره فیلم كودك و نوجوان سال گذشته، از من خواستند 
تشكلي توسط فیلمنامه نويس��ان، كارگردانان و تهیه كنندگان 
سینماي كودك و نوجوان ش��كل بگیرد تا اينها بتوانند در كنار 
دولت و نهاد هاي مربوط، پیگیر مطالبات خودشان باشند. تابش 
در ادامه گفت: در سازمان سینمايي، بنیاد فارابي و خانه سینما 
جلساتي تشكیل شد تا اعضاي اين تشكل توسط خوِد هنرمندان 
و اعضاي صنف انتخاب شوند و بتوانند در كنار سازمان سینمايي، 
بنیاد فارابي و چند نهاِد سینمايي ديگر، امورات سینماي كودك 

را در جهت تقويت اين بخِش مهم برنامه ريزي كنند. 
مديرعامل بنیاد س��ینمايي فارابي، علي عبدالعلي زاده، وحید 
گلستان، غالمرضا آزادي، ايرج طهماسب، نادره تركمان، بیتا 
منصوري، وحید نیك خواه آزاد، رهبري قنبري و حسن آقاكريمي 
را به عنوان اعضاي هیئت مؤس��ِس اين تش��كل معرفي و ابراز 
امیدواري كرد اين افراد بتوانند به خوبي مطالبات اهالي سینماي 
كودك و نوجوان را پیگیري كنند و سطح كّمي و كیفي اين بخش 

مهم از سینما را ارتقا بخشند. به گزارش »جوان« سینماي ايران 
طي نزديك به دو دهه اخیر به دلیل رويكردهاي اشتباه به نوعي 
كودكان را از سینما بیرون كرده است. اين وضعیت درحالي رقم 
خورده كه سینماي كودك ايران طي دهه 60 و اوايل دهه 70 
جزو مطرح ترين كشورها در تولید فیلم هاي كودك و نوجوان 
بود، به طوري كه حتي سینماي به اصطالح جشنواره اي ايران 
نیز دنیاي پاك و بي آالي��ش كودكان را به تصوير مي كش��ید. 
فیلمسازاني چون مرحوم عباس كیارستمي و مجید مجیدي 
بهترين آثار كارنامه فیلمس��ازي ش��ان را با موض��وع كودكان 
س��اخته اند. خانه دوست كجاست، مشق ش��ب و زير درختان 
زيتون آثاري هستند كه كودكان در آن نقش محوري يا دست 
كم حاشیه اي داشتند. مجید مجیدي با فیلم هاي به رنگ خدا 
و بچه هاي آسمان كه درباره كودكان ساخته شده بود در جهان 
مي درخشید. فیلمسازاني چون محمد علي طالبي نیز با تیك 
تاك و كیسه برنج و نیز ابوالفضل جلیلي با فیلم گال آثاري درباره 
كودكان ساختند و در سینماي جهان درخشیدند؛ سینمايي كه 
از خلوص پاكي و معنويت خاصي برخوردار بود. از سويي ديگر 
س��ینماي ايران در بخش فیلم هايي كه براي كودكان ساخته 
مي شد نیز موفقیت هاي چشمگیري داشت؛ فیلم هايي كه در 
داخل كشور مي توانست سیل خانواده ها را به همراه كودكان به 
سالن هاي سینماها بكشد. آثاري چون خواهران غريب، پاتال و 
آرزوهاي كوچك، دزد عروسك ها و مدرسه پیرمردها از اين قرار 
بودند. اما همین سینما با مديريت اش��تباه رو به افول نهاد و به 
تدريج جاي خود را به طور كامل به مسائل و موضوعات مبتالبه 
بزرگساالن داد. همین مسئله باعث شد جش��نواره فیلم هاي 
كودك و نوجوان اصفهان كه زماني اعتبار زيادي در جهان داشت 
نیز جايگاه خود را از دست بدهد. تصمیم بنیاد فارابي براي ايجاد 
مركز غیردولتي سینماي كودك و نوجوان مي تواند گامي براي 

رجعت به دوره طاليي سینماي كودك باشد.

فرزين ماندگار     ديده بان

حكمت ۳۹0
انسان باايمان ساعات ش��بانه روز خود را به 
سه بخش تقسیم می كند: قسمتی را صرف 
مناجات با پروردگارش می كند و قس��مت 
ديگری را برای ترمیم معاش و كسب و كار 
زندگی قرار می دهد و قسمت سوم را برای 
بهره گیری از لذات حالل و دلپسند می گذارد 
و سزاوار نیست كه انسان عاقل حركتش جز 
در سه چیز باشد: مرمت معاش، گامی در راه 

معاد و لذت در غیر حرام.

شعبه آسيايي هاليوود در اردن راه اندازي می شود
شعبه آسيايی ه�الي�وود 
با عن�وان »دري�اي سرخ« 
با هدف حم��ايت از رژيم 
ک�ودك ک�ش اسرائي�ل 
و تداوم جن��گ اف�روزی 
ام�ريك�اي�ی ها در اردن 
م�ی  ش��ود.  تأس�يس 

باشگاه خبرنگاران پويا در اين ارتباط گزارش داد: تأسیس دانشكده سینمايی »دريای 
سرخ« توطئه جديد صهیونیست  ها برای تبلیغات در خاورمیانه است كه برای اجرای اين 
طرح از كشور اردن كمك گرفته شده است. قرار است استادان و دانشجويان سینمای 
اسرائیل در اين دانشكده فعالیت گسترده ای انجام دهند. اين مركز چندی پیش طی 
مراسمی با حضور چند تن از سینماگران صهیونیست همچون دن كاترير و ملك آخاد 
به همراه مديران اين دانشكده تأسیس شد. بر پايه اين گزارش به نقل از پايگاه خبري 
موعود، روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست )جروزالم پست( در استقبال از راه اندازی اين 
دانشكده نوشت: عبداهلل پادشاه اردن با تأسیس اين دانشكده قصد دارد قدم های مؤثری 
در راه برقراری صلح در خاورمیانه بردارد. همچنین برخی خبرگزاری های صهیونیستی 
از اين پروژه با عنوان »فیلمس��ازی به جای جنگ افروزی« ي��اد كرده اند. تحلیلگران 
معتقدند اسرائیل اگرچه از طريق تانك های مركاوا و ناوهای ساعر نتوانست بر لبنان 
تسلط يابد، اما با برنامه هايی از اين دست می توان فرهنگ برخی كشورهای اسالمی را 
تحت تاثیر قرار داد و به سمت مورد نظر هدايت كرد؛ آنچه سال هاست در هالیوود در 
حال انجام است، اما بدون شك تأسیس چنین پايگاهی نشان از وحشت صهیونیست ها 
از گسترش انديشه اسالم ناب و آرمان های انقالب اس��المی است. اين پروژه از سوی 

چهره های معروف هالیوود مثل استیون اسپیلبرگ حمايت می شود.


