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وزی صادر شد حواله نمایش فیلم های نور
با ص��دور حواله نمایش 7 فیلم نوروزی، ترکیب فیلم های 

نوروزی به قطعیت نزدیک شد 
براس��اس پیگیری فارس، حواله نمایش مخصوص ش��ورای 
صنفی نمایش فیلم های سینمایی »به وقت شام« به سرگروهی 

پردیس کورش، »التاری« به سرگروهی استقالل، »لونه زنبور« به 
س��رگروهی سینما ایران، »مصادره« به سرگروهی سینما جوان، 
»فیلشاه« به سرگروهی پردیس آزادی، »خرگیوش« به سرگروهی 

زندگی و »فراری« به سرگروهی سینما ماندانا صادر شد. 

جلس��ه ش��ورای صنفی نمایش امروز دوش��نبه با حضور 
نمایندگان قبلی ش��ورا برگزار خواهد ش��د تا ب��ا ثبت قرارداد 
فیلم ه��ای اکران ن��وروزی حواله نمایش شهرس��تان و تهران 

فیلم های اکران نوروزی 97 توسط وزارت ارشاد صادر شود.

یان شناسی اصحاب نبوی منتشر شد جر
انتش��ارات کتاب جمکران، »جریان شناسی اصحاب 
نب��وی« را در ۲۵۴ صفحه و در قط��ع رقعی و به قیمت 

13هزار تومان منتشر کرد.
کتاب »جریان شناسی اصحاب نبوی« در صدد پاسخگویی 
به این پرسش است که جریان های موجود در عصر نبوی، چه 

جریان هایی بوده اند و چه ویژگی هایی داشته اند.
دکتر »محمد موس��ی نوری« در اث��ر پیش رو، تالش 
کرده اوال به صورت جریانی به اصحاب پیامبر نگاه کند، ثانیا 
پژوهش او منحصر به یک یا دو جریان اصلی در زمان حیات 
پیامبر نباشد. نوری در این اثر با استناد به قرآن، روایات اهل 
بیت، منابع سیره نبوی همچون السیره النبویة ابن هشام، 
مغازی واقدی، تاریخ یعقوب��ی، تاریخ طبری، مروج الذهب 
مس��عودی و... به معرفی ۵ جری��ان اصلی در میان صحابه 
پیامبر پرداخته است: جریان مهاجران، جریان انصار، جریان 

قریش و بنی امیه، جریان نفاق و جریان تشیع.

نرم افزار نسیم نور منتشر شد
نرم افزار اندروید تقویم تبلیغی اسالمی »نسیم نور« از 
سوی اداره نرم افزارهای دینی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی 
حوزه ه��ای علمی��ه، به ص��ورت رایگان در فروش��گاه های 

اینترنتی اندروید منتشر شد.
این تقویم برای تمامی س��ال ها منتشر شده و دارای 
امکانات زیر می باشد: پخش اذان با صدای موذنان مشهور 
و هشدار قبل از اذان، لیست ادعیه منتخب )متن و ترجمه 
ده ها دعا و زیارت مشهور(، اعمال عبادی ماه، حکمت روز 
با نمایش روزانه یک حکمت از سخنان امیرالمومنین)ع( 
ب��ا موضوعات س��بک زندگی اس��المی، اوقات ش��رعی، 
رخدادها، قبله نما و قطب نما، محتوای فاخر ش��امل بیش 
از 10 آیه، 10 روایت، 10 داستان و 10 شعر مرتبط برای 
هر مناسبت مهم شمس��ی و قمری، دانستنی های مفید، 

هشدار و... از جمله بخش های این نرم افزار است.
این نرم افزار را می توانید از کافه بازار دانلود کنید.

وز پخش هر شب دورهمی در نور
برنامه »دورهمی« با اج��رای مهران مدیری در ایام 

نوروز هر شب از شبکه نسیم راهی آنتن می شود.
برنام��ه »دورهمی« به تهیه کنندگی س��یدمصطفی 
احم��دی و اجرای مهران مدیری در تعطیالت نوروز 97، 
به غیر از روزهای شهادت، هر شب ساعت ۲3 راهی آنتن 

شبکه نسیم می شود.
همچنی��ن این برنامه چند س��اعت پی��ش از لحظه 
تحویل س��ال 97، به ش��کل ویژه در روز بیست و نهم از 

ساعت 1۶ تا 1۸ پخش می شود.
»دورهم��ی« ب��ا تهیه کنندگی مصطف��ی احمدی و 
کارگردان��ی و اجرای مهران مدیری، به موضوعات متنوع 
می پ��ردازد و ب��ا دع��وت از میهمان از رده ه��ای مختلف 
فرهنگی س��عی می کن��د موضوعات مبتال ب��ه جامعه را 
بررسی کرده، ضمن اینکه لحظات شادی را برای مخاطب 

و میهمانان فراهم آورد.

ود وی صحنه می ر و ر یو پیانو ِمِدر تر
قرار اس��ت امروز دوشنبه ۲1 اس��فندماه تریو پیانو 
ِمِدرو از کش��ور اوکراین در تاال رودکی به اجرای قطعات 

موسیقی بپردازد.
 این اولین باری است که این تریو به ایران می آیند و 

قطعاتی از موسیقی کالسیک را اجرا می کنند. 
در ای��ن برنامه روم��ان خالماتوف نوازن��ده ویلن که 
برن��ده چندین جایزه بین المللی اس��ت، در کنار مهدی 
عبدی نوازنده ویلنس��ل که او نیز در کنکور تاکایاما ژاپن 
مقام کس��ب کرده و دنیس یاورس��کی نوازن��ده پیانو که 
موفق به کس��ب رتبه اول از فستیوال شوپن در لهستان 

شده است به اجرای قطعات می پردازند.
رپرت��وار ای��ن اجرا ش��امل پیان��و تریو ش��ماره 39 
)جیپسی( اثر هایدن، تیرو الگیا شماره 1 اثر راخمانینف، 
پیانو تریو ساخته بهزاد عبدی و پیانو تریو شماره ۲ اثری 

از شوستاکوویچ خواهد بود.

تولید کتاب گویا از آثار 
یظ مقام معظم رهبری ین به تقر مز

مدیر بخش س��وره مه��ر الکترونی��ک از تولید 10 
عنوان کتاب گویای جدید از این مرکز خبر داد و گفت: 
قرار است این عناوین برای اولین بار در نمایشگاه کتاب 

سال 97 عرضه شود.
امین نادری در گفت وگو ب��ا پویا، از عرضه عناوین 
جدید در حوزه کتاب گویا خبر داد و گفت: س��وره مهر 
الکترونی��ک در نظر دارد تا 10 عن��وان کتاب جدید به 
صورت کت��اب گویا را در ایام برگزاری س��ی و یکمین 

دوره نمایشگاه کتاب تهران عرضه کند.
به گفته او؛ »شنام«، »گلستان یازدهم«، »همه سیزده 
سالگی ام«، »زیتون س��رخ«، »تی لم«، »آبنباب هل دار«، 
نس��خه جدید »وقت��ی مهتاب گم ش��د«، »کافه خنده«، 
»خاط��رات معصوم��ه دب��اغ« و »گچ پژ« ج��زو عناوین 
جدیدی است که برای اولین بار در نمایشگاه کتاب تهران 
عرضه می ش��ود. مجموعه »یک کار خوب« که در حوزه 
کودک و نوجوان تولید ش��ده و به صورت موزیکال برای 

این گروه سنی تولید و در نمایشگاه عرضه می شود.

جشنواره کتاب سال سبک زندگی
یدگان خود را شناخت  برگز

برگزیدگان آیین اختتامیه اولین جش��نواره کتاب 
سال سبک زندگی معرفی شدند.

در بخ��ش علوم اس��المی ب��ا رویکرد نظ��ری کتاب 
فروکاهشی سبک زندگی نوشته احمد پاکوکچیان برگزیده 
و کتاب دشمن شناس��ی فرهنگی نوشته دکترسیدمحمد 
علی زمانی و اصغر اسالمی تنها شایسته تقدیر قرار گرفت.

در بخش گروه اس��المی با رویکرد کاربردی کتاب 
اصول و مهارت های با هم بودن نوشته احمدرضا اخوت 
و الگوی اس��المی ش��ادکامی نوش��ته عباس پسندیده 

شایسته تقدیر قرار گرفت.
در بخش علوم انسانی با رویکرد نظری کتاب سبک 
زندگی اس��المی در اندیش��ه مقام معظم رهبری نوشته 
ابوالفضل احمدی شایس��ته تقدیر و کتاب شاخص های 
سبک زندگی اسالمی به نویسندگی جمعی از محققان 

و پژوهشگران حوزه علمیه برگزیده شدند.
در بخش علوم انس��انی با رویک��رد کاربردی کتاب 
بررسی چگونگی کاربری دانش آموزان دبستان از شبکه 
اجتماع��ی تلفن همراه نوش��ته دکتر منطقی شایس��ته 
تقدی��ر و کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی نوش��ته عادل 

پیغامی و مهدی طغیانی برگزیده شدند.
در بخ��ش کاندیداهای ترجمه ای آثار کتاب مفاهیم 
کلیدی در مطالعات اوقات فراغت نوش��ته محمدس��عید 
بکائی و سنا چاوشیان مورد تقدیر قرار گرفت و در بخش 
موسس��ات و مراکز پژوهش��ی موسس��ه دین و معنویت 

آل یاسین برگزیده جشنواره شدند.

همایون شهنواز در موزه رئیسعلی دلواری
 به خاک سپرده شد

مراس��م تش��ییع »همای��ون ش��هنواز« در میدان 
رئیسعلی دلواری بوشهر برگزار شد.

صبح روز گذش��ته آیین تشییع »همایون شهنواز« 
کارگردان پیشکس��وت س��ینما و تلویزی��ون در میدان 
رئیس��علی دلواری بوشهر برگزار و پیکر این هنرمند در 

موزه رئیسعلی دلواری به خاک سپرده شد.
همچنین روز گذشته مراسم بزرگداشت همایون شهنواز 

در سالن اجتماعات بانک صادرات بوشهر برگزار شد.
همایون شهنواز صبح چهارشنبه 1۶ اسفندماه درپی 
حاد ش��دن سوختگی و ایس��ت قلبی درگذشت. شهنواز 
پنجم اسفند به دلیل انفجار و نشتی گاز منزلش واقع در 

چهارراه پارک وی دچار ۸0 درصد سوختگی شد.

شاعران به یاد شهید »محمدحسین حدادیان« 
شعر می خوانند

عصر شعر بهاریه ویژه پاسداشت شهید محمدحسین 
حدادیان برگزار می شود.

عصر شعر بهاریه ویژه پاسداشت شهید محمدحسین 
حدادیان امروز دوش��نبه ۲1 اس��فندماه از س��اعت 1۵ 

برگزار می شود.
براس��اس این گزارش در این مراس��م ش��اعرانی چون 
علی محم��د مودب، عل��ی داوودی، امیدمهدی ن��ژاد، میالد 
عرفان پور، فریبا یوسفی شعرخوانی خواهند داشت. اجرای این 
برنامه برعهده پیمان طالبی است و در ادامه شاعران جوان و 

اعضای حلقه ادبی »مجاز« سروده های خود را می خوانند.
این مراس��م در بزرگراه ش��یخ فضل اهلل نوری، بلوار 
شهید چوب تراش، جنب ایستگاه متروی طرشت، پالک 

3 سازمان فضای مجازی سراج برگزار می شود.

»عصر حیرت« به بازار کتاب رسید
کتاب »عصر حیرت« نوشته محمود مطهری نیا توسط 

انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شد.
نویس��نده کتاب »عصر حیرت« تالش دارد با بیان 
ویژگی های عصر حیرت و تقس��یم آن ب��ه دو دوره که 
یکی در آغاز غیبت صغری و دیگری در آس��تانه ظهور 
حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه به وقوع می پیوندد، 
راهکارهای برون رفت از حیرت به ویژه در دوره پیش از 
ظهور را بیان کرده و تلنگری به دوس��تداران و شیعیان 
امام زمان)عج( باشد که در این آشفته بازار دنیا مراقب 
دین خود باشند؛ چراکه بسیاری از شیعیان در دوره های 
مختلف پرفراز و نشیب این جریان از کاروان جا مانده  و 
در حیرت خود غوطه ور شده و مسیر را به سمت تباهی 

و گمراهی رفته اند.
ای��ن کتاب با ۲۸۸ صفحه و قیمت 1۴ هزار و ۵00 

تومان منتشر شده است.

برگزاری مراسم تشییع لوون هفتوان
 در آرامستان ارامنه

 مراس��م تش��ییع زنده یاد لوون هفتوان ساعت 1۴ 
امروز دوشنبه در آرامستان ارامنه واقع در جاده خاوران 

برگزار می شود.
بنابرای��ن گ��زارش، س��اعت1۲:30 اتوبوس ه��ا از 
س��اختمان شماره ۲ خانه سینما واقع در خیابان وصال 
پایین ت��ر از خیاب��ان طالقان��ی برای عزیم��ت به محل 

برگزاری مراسم حرکت می کنند. 
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نشست خبری رئیس سازمان 
س��ینمایی با حضور اصحاب گزارش رسانه

رس��انه، برگزار ش��د. در این 
نشس��ت مطالبی از سوی رئیس سازمان سینمایی 
مطرح شد که به نظر می رسد مصادیق اجرایی آن 

قابل رویت نیست.
کنفرانس خب��ری محمدمه��دی حیدریان با 
حضور صادق موس��وی مدیرعامل انجمن سینمای 
ج��وان، ابراهی��م داروغ��ه زاده معاونت ارزش��یابی 
محمدمه��دی  س��ینمایی،  س��ازمان  نظ��ارت  و 
طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای 
مس��تند و تجربی در س��اختمان این س��ازمان در 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
رئیس س��ازمان س��ینمایی در ابتدای نشست 
گفت: اولین مرتبه اس��ت که دور هم جمع ش��ده 
ایم، درگذشت س��ینماگران در روزهای گذشته از 
جمله ش��هنواز و هفتوان را تس��لیت می گویم. در 
سالی که گذشت براس��اس تجربه ای که سینما با 
آن مواجه ب��ود و با این نگاه که س��ینما مقوله ای 
پیچی��ده اس��ت نیازمند یک برنامه منس��جم بود. 
طی نشس��ت های متعدد با صنوف مختلف سینما 
و کارشناس��ان خارج از سینما مش��ورت کردیم و 
برنام��ه جامع تدوین ش��د. ت��الش می کنیم هیچ 
اقدامی توسط ما در بخش خصوصی صورت نگیرد 

تا به اهداف برنامه دست یابیم.
وی اظهار کرد: در س��الی که گذشت تصمیم 
گرفتی��م تصدی گری دولت را در امور س��ینما کم 
کنیم. صنوف در پاره ای اوقات مجبور می ش��وند از 
منافع بخش��ی و کلی خود چش��م بپوشند. این در 
حالی اس��ت که سینما مقوله ای کوتاه مدت نیست. 
نظام اکران جزو مواردی بود که سینماگران نسبت 
به آن نکته داش��تند. رها کردن اکران برای منافع 
کوتاه مدت یک خطای استراتژیک است و اگر قرار 
باش��د نمایش ب��ه دلیل نگاه کوتاه م��ا مخاطب از 
دست دهد به نفع س��ینما نبود و ما تالش کردیم 
در نظ��ام نام��ه جدید اکران ب��رای مخاطب بالقوه 

داشته باشیم.
رئیس سازمان س��ینمایی ادامه داد: در سالی 
که گذش��ت هر س��ه روز یک س��الن اضافه شد و 
این یعنی فیلم بیش��تر نیز اکران می ش��ود. صدور 
پروانه س��اخت نس��بت به سال گذش��ته پیشرفت 
بیشتری داش��ت. در این بخش باید مساله امنیت 
شغلی مورد توجه قرار گیرد، در همین راستا الزام 
ب��ه اس��تفاده از اعضای صنوف اس��ت. پس صدور 
پروانه س��اخت در ۲ مرحله است اول صدور پروانه 
ساخت دوم استفاده از عوامل حرفه ای عضو صنوف 

سینمایی است.
حیدری��ان در ادام��ه س��خنان خ��ود ی��ادآور 

ش��د: همچنی��ن ب��ا اص��الح نظ��ام تهیه کنندگی 
س��عی می کنیم بخ��ش تهیه کننده را به س��مت 
مس��ئولیت پذیری ببریم. اصالحات نظام نامه اکران 
انجام ش��ده که تا آخر هفته بعد به دست دوستان 
می رس��د. احیا و تقویت ش��ورای صیانت از جمله 
برنامه های ما به ش��مار می رود. الزم است سالمت 
ای��ن مجموعه تامین ش��ود و این ش��ورا در خانه 
س��ینما به فعالیت های خ��ود ادامه دهد. در برنامه 
جامع س��ینما بحث اقتصادی پرون��ده جدا دارد و 
باید از س��رمایه ای که از بخش ه��ای نامعلوم وارد 
سینما می ش��ود جلوگیری کنیم. در همین راستا 
نشستی با رئیس بورس داشتیم و کارگروه آن نیز 
تشکیل شده است و برای سال آینده از این امکان 
اس��تفاده می کنیم و براساس آن، مردم شرکای ما 

در تولید فیلم و سالن خواهند بود.
وی ادام��ه داد: 19 ش��رکت وی او دی مجوز 
گرفته است که از سال آینده برای رسیدن به بازار 
جدید، توس��عه پیدا می کند. همچنین قرار اس��ت 
برای ش��هرهای کم جمعیت ک��ه بخش خصوصی 
نمی تواند ورود پیدا کند، در این شهرها با همکاری 
س��ازمان برنامه و بودجه س��الن بس��ازیم. در حال 
حاضر بیش از ۵0 س��الن سینما در مشهد در حال 
ساخت اس��ت. همچنین با استان های دور صحبت 
کردیم تا برای تولید محتوا فعالیت بیشتری داشته 

باش��یم و بنی��اد فارابی از مس��اله تولی��د فیلم در 
شهرستان ها حمایت می کند.

رئیس سازمان س��ینمایی با بیان اینکه مرکز 
گسترش سینمای مس��تند 10 خانه مستند را در 
10 اس��تان ایجاد می کند، اف��زود: همچنین خانه 
سینما نیز شعبی در شهرس��تان ها خواهد داشت. 
انجمن سینمای جوان در گذشته به بحث آموزش 
توج��ه می کرد اما قرار اس��ت به مس��اله تولید نیز 
بیش��تر توجه کند و امی��دوارم این تولیدات موفق 
باش��د. برگزاری جش��نواره ها می توان��د به صورت 
همزمان در ش��هرها و ی��ا با فاصل��ه اندکی انجام 
ش��ود که نمونه موفق آن، جشنواره فیلم کودک و 

نوجوان بود که با استقبال همراه شد.
حیدریان در بخش دیگری از این نشست گفت: 

در سال آینده بنیاد سینمایی فارابی سعی می کند 
میزان و سهم وام تولید را افزایش دهد و بر همین 
اساس ۶0 درصد از بودجه فارابی به نیروهای جوان 
و خالق ارایه می شود. تالش می کنیم در سال آینده 
بازار خارجی و حضور اقتصادی در هند، چین، آسیا 

و منطقه را گسترش دهیم.
وی اظهار کرد: وضعیت تکنولوژی سینما باید 
س��اماندهی ش��ود که از آن جمله به سی جی ای 
می توان اشاره کرد که برای آن مدیر جدید انتخاب 
کرده ای��م. همچنین امیدوارم س��ینمای ایران در 
سال آینده سینمای منتقد و منصف و پرسشگرانه 
باش��د. ما نیاز داریم منافع ملی خود را بشناسیم و 
از طریق مجموعه فیلم های تولید ش��ده، مردم به 

سینما افتخار کنند.

در نشست مطبوعاتی رئیس سازمان سینمایی مطرح شد

امسال هر سه روز یک سالن سینما ساختیم!

زائری  محمدرضا  حجت االسالم 
ب��ا مجموعه فرهنگی ش��هدای در حاشـــیه

انق��الب اس��المی )سرچش��مه 
تهران( خداحافظی و مدیریت این مجموعه را واگذار 

کرد.
زائری که تا پیش از این چندین نوبت از مدیریت 

ای��ن مجموع��ه اس��تعفا داده ب��ود، صبح سه ش��نبه جاری در 
مراسمی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، از مدیریت 

این مجموعه تودیع می شود.
همچنین در این مراس��م سعید گلش��ناس به عنوان مدیر 

جدید این مجموعه معارفه می شود.
مراس��م تودیع و معارفه مدیران مجموعه فرهنگی شهدای 
انقالب اس��المی از س��اعت 10 صبح سه ش��نبه در محل دفتر 
مرکزی س��ازمان تبلیغات اس��المی در میدان فلسطین تهران 

برگزار می شود.
پیش از این، زائری چندبار به دالیل مختلف به ویژه کمبود 
بودجه مجموعه سرچشمه استعفا داده بود که با این درخواست 
موافقت نشده بود اما این بار گویا با این درخواست موافقت شده 

و باالخره او از مجموعه شهدای هفتم تیر رفتنی شد.
زائری س��ال گذشته نیز با انتش��ار متنی تند و گالیه آمیز 
از این س��مت اس��تعفا داده بود. او در پست اینستاگرامی خود 
نوش��ت: »س��اختمانی را که از بیت المال به اسم شهدای هفتم 

تیر گرفته اند به انبار الس��تیک اجاره داده اند و هر ماه 
اجاره اش را می گیرند!«

رئیس س��ابق مجموعه شهدای هفتم تیر، تلویحا 
به مسئولین س��ازمان تبلیغات اسالمی اشاره کرده و 
نوش��ته بود: »در بهترین حالت، دوس��تان ما حاضرند 
ب��رای انقالب کار سیاس��ی بکنند ول��ی کار فرهنگی 
عمیق برای نس��لی که انقالب را نمی شناس��د، برای نسلی که 
از جنایت های سازمان مجاهدینخلق اطالعی ندارد، برای نسل 
جوان، در س��طوح گوناگون مدیریتی، متاس��فانه خیلی جدی 

نیست.«
مجموعه سرچشمه، طی دوران مدیریت زائری برنامه های 
مختلف��ی برگزار کرد اما بیش��ترین توجهات ب��ه این مجموعه 
مرهون تالش های ش��خص زائری و البته حاشیه های پررنگ او 

مانند نظراتش درخصوص حجاب بود.
مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی در سال 1391 
در مح��ل انفج��ار دفتر مرک��زی حزب جمهوری اس��المی به 
بهره برداری رس��ید. این مجموعه با هدف حفظ فرهنگ ایثار و 
شهادت در جامعه و انتقال ارزش های واالی انقالب اسالمی از 
نسل مبعوث به نسل وارث ساخته شده است. در این مجموعه 
که ب��ا همت انقالبی مرحوم حاج احمد قدیریان و ش��هرداری 
تهران س��اخته شد و زیر نظر س��ازمان تبلیغات اسالمی اداره 

می شود.

زائری باالخره از مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی می رود

پایان راه یک مدیر سخت کوش در سرچشمه
یک کارگردان س��ینما در رابطه 

دیـد با مافی��ای اکران در س��ینمای زاویـه 
کش��ور گف��ت: مافی��ای اکران 
پدیده ای بس��یار جدی و واقعی اس��ت متأس��فانه ما 
شاهد آن هستیم که یک سری نورچشمی ها، دوستان 
و آش��نایان ب��ه دلی��ل رابطه ش��ان ب��ا مس��ئوالن و 

دس��ت اندرکاران تصمیم گی��ری ب��رای اک��ران آثار س��ینمایی 
فیلم های نازل شان را در بهترین زمان و شرایط اکران می کنند 
اما بسیاری از سازندگان آثار فرهنگی و ارزشمند فیلم های شان 

می سوزد و کسی هم پاسخگوی آن ها نیست.
کاوه سجادی حسینی در گفت وگو با سینماپرس افزود: آنچه 
امروزه ما در سینمای کشور شاهد هستیم رابطه است؛ ضابطه ای 
در س��ینمای ما وجود ندارد و متأسفانه همه چیز براساس روابط 
جلو می رود. کس��انی که با دست اندرکاران تصمیم گیر در حوزه 
اکران مراوده و زد و بند آش��نایی دارند فیلم های شان با بهترین 
شرایط و تبلیغات روی پرده می رود و ماه ها هم روی پرده می ماند 
اما کسانی که خارج از گعده آن ها هستند هرگز دیده نمی شوند!

این س��ینماگر س��پس با بیان اینکه مافیا س��طح س��لیقه 
مخاطب��ان را تن��زل داده چراک��ه افراد دغدغه مند و باس��واد 
س��ینمایی در ح��وزه تصمیم گیری برای اک��ران حضور ندارند 
تصری��ح کرد: ای��ن افراد با اک��ران فیلم های ن��ازل و طنزهای 
سردستی و پیش پاافتاده سطح کیفی سینما را به شدت دچار 

تنزل کرده اند و نوعی تش��تت در س��ینمای کشور به 
وجود آورده اند. آن ها بخش کیفی فیلم ها را به سمت 
و سوی سینمای فیلم فارسی س��وق داده اند و امروزه 
فیلمفارس��ی ها در سینمای کشور حرف اول و آخر را 

می زنند و پرفروش می شوند!
وی تأکید کرد: متأسفانه فیلم فارسی ها و طرفداران 
فیلم فارس��ی س��ینمای ارزش��مند اجتماعی را نابود ک��رده و به 
شاکله اصلی سینمای کشور ضربات مهلکی وارد آورده اند چراکه 
همانطور که پیش از این عم تأکید کردم نگاه تخصصی در میان 
تصمیم گیران وجود ندارد. سینما نیازمند حضور افرادی متخصص 
و باس��واد و آگاه در حوزه فرهنگ و سینما است اما متأسفانه ما 

امروزه کمتر شاهد حضور این افراد در سینمای کشور هستیم!
سجادی حسینی خاطرنشان کرد: سیستم سینمای دولتی 
به شدت دچار اشکال است و متأسفانه با بال و پر دادن به برخی 
افراد مغرض و حتی ناآگاه ارزش ها را از بین برده اند و س��ینما را 

به سمتی سوق داده اند که به هیچ عنوان شایسته اش نیست.
ای��ن کارگردان در خاتم��ه این گفت وگو متذکر ش��د: اما 
با تمامی این تفاس��یر معتقدم ما امروزه در س��ینمای کش��ور 
نیازمند اتحاد، همدلی، وحدت و وفاق هس��تیم؛ این اتحاد باید 
میان یکایک اهالی س��ینمای کش��ور که دل و جانش��ان برای 
سینما می تپد به وجود آید تا بتوانیم شاهد بهترین اتفاقات در 

سینمای کشورمان باشیم.

کاوه سجادی حسینی مطرح کرد

بهترین زمان اکران برای فیلم های نازل نورچشمی ها


