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زیست بـوم

سازوکار تولید و اکران فیلمهای کودک فراهم شود

جشنوارهای که هزینهاش
از سودش بیشتر است

جش��نواره فیل��م
جشنـــواره
کودک و نوجوان
در کشورمان ،سالهاست تاثیرگذاری و
قدمهای مثبت و رو به جلویی به خود
ندیده و بیشتر به یک دورهمی تبدیل
ش��ده اس��ت .در صورت��ی ک��ه چنین
جش��نوارهای میتواند حتی برای حوزه
بزرگسال هم موثر باش��د .این موضوع
در س��ینمای پیشرفته دنیا نمود کرده؛
چنانچه پرفروشتری��ن فیلمها در این
بخش بارها و بارها تولید شدهاند.
متأس��فانه س��ینمای ک��ودک و
نوج��وان م��ا و جش��نوارهای که بدین
منظور برگزار میشود ،انگار به جریان
تولی��د و مهمتر از آن اک��ران این نوع
فیلمه��ا توجه��ی ن��دارد و فق��ط ب��ه
برگزاری فکر میشود.
جدی��دا ً و پ��س از شفافس��ازی
ارگانه��ای مختلف درب��اره هزینهها،
مس��ئوالن برگزاری جش��نواره کودک
و نوجوان گفتند هزینه امس��ال مانند
دوره قبل اس��ت! این موض��وع فارغ از
ارزش ریال��ی ،ای��ن س��وال را در ذهن
ایج��اد میکند ک��ه جش��نوارهای که

خروج��ی مثب��ت و مان��دگاری ندارد،
چطور هزینه برگزاری اش از جشنواره
داخل��ی فیلم فجر بیش��تر میش��ود؟!
جواب این س��وال را در قالب گفتوگو
از برخی س��ینماگران خواستار شدیم
که در ادامه میخوانید؛
سعیدخانیتهیهکنندهوپخشکننده
سینما در اینباره گفت :جشنواره کودک
اساس��اً به دنبال جمعآوری آمار است و
خروج��ی برای آنها مطرح نیس��ت .به
نظرم به جای برگزار کردن جشنوارههای
بیهدف ،باید به دنبال سازوکار مناسب
تولید و اکران فیلمهای این بخش باشیم.
اینکه در این جش��نواره بودجهای برای
س��اخت فیلم به آشنایان داده شود و به
ال اتفاق
همانها هم جایزه بدهی��م ،اص ً
خوبی نخواهد بود.
این تهیهکننده بیان کرد :متاسفانه
برای مهمترین موضوع سینمای کودک
که همان اکران اس��ت ،برنام��های وجود
ندارد .از سویی باید فیلمهایی مطابق ذائقه
مخاطب امروزی و با کیفیت باال ساخته
شود تا به جای دفع باعث جذبشان شود.
خان��ی اظهار کرد :در کل فلس��فه
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امام صادق عليهالسالم:

نيكى و خوش اخالقى ،شهرها را آباد
و عمرها را زياد مىكند.
کافی(ط-االسالمیه) ج 2

جش��نواره کودک با س��اختن عجوالنه
فیل��م و نبود اک��ران مناس��ب و فیلم
خوب را نمیفهمم.
محسن محسنینس��ب نویسنده،
تهیهکنن��ده و کارگ��ردان س��ینما هم
اذعان ک��رد :چنی��ن هزین��های برای
برگزاری جش��نواره فیل��م کودک ،این
س��وال را ب��ه ذهن م��یآورد ،ک��ه آیا
با ش��رایط فعلی س��ینمای م��ا چنین
هزینههایی درس��ت اس��ت و نباید به
دردهای مهم سینمایمان برسیم؟!
وی اف��زود :ب��ه نظر میرس��د اگر
ای��ن هزین��ه را ص��رف س��اخت یک
سالن س��ینما کنیم ،بازخوردش برای
سینمای کودک و نوجوان بهتر خواهد
بود .ساخت یک س��الن سینما اتفاقی
ماندگار و خ��وب خواهد بود و قطعاً از
یک دورهمی تاثیرگذارتر میشود.
گفتن��ی اس��ت؛ س��ی و یکمی��ن
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان به دبی��ری علیرضا رضاداد
در تاریخ  ۸الی  ۱۴شهریورماه ۱۳۹۷
در ش��هر اصفه��ان برگ��زار میش��ود.
باشگاه خبرنگاران

راستگفتار:

قوه قضاییه باید ریشه ورود پولهای کثیف به سینما را شناسایی کند
کارگردان سینما درپی هشدار متعدد
مي�ز منتق�د
رس��انههای متعهد نس��بت ب��ه ورود
پولهای کثیف و مشکوک به سینمای ایران که با بیتفاوتی
از س��وی متولیان سینمای کش��ور مواجه شده است گفت:
متأسفانه قوانین کشور بازدارنده رانتخوارها و اختالسگران
نیست و حضور رانتخواران در یکایک عرصههای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و ...هستیم و به همین دلیل نیازمندیم تا
قوانین جدی و جدیدی برای مقابله با این افراد اتخاذ شود.
کاظم راستگفتار افزود :واقعاً امروز برای یکایک اهالی
قدیمی و پیشکسوت س��ینمای کشور سوأل شده که این
افراد که یکش��به به سینما وارد ش��دهاند و خود را اینک
همه کاره سینما میدانند این پولها را از کجا آوردهاند که
به راحتی در سینما خرج میکنند؟
وی ادامه داد :سوأل ما این است که چرا افرادی
بدون سابقه س��ینمایی به صورت خلقالساعه وارد
سینما میش��وند و دستمزدهای عجیب و نجومی
و غیرمتعارف به برخی هنرپیش��گان پرداخت
میکنند و باعث میش��وند تا توقعات این
بازیگران باال برود و دیگر راضی به حضور
در فیلمهایی که با بودجههای اندک
اما توس��ط کارگردانان کارکشته

سینمای کشور ساخته میشود نشوند؟
کارگ��ردان فیلم س��ینمایی «آش��وب» خاطرنش��ان
کرد :این اتفاق در حالی اس��ت که کسانی که با پولهای
کثیف وارد سینما شدهاند یک شبه دستمزد  ۳۰میلیونی
بازیگری را به  ۸۰۰میلیون تومان افزایش داده اند؛ یا بعضاً
ش��نیده شده به برخی از این بازیگران مبالغ میلیاردی به
عنوان دستمزد میدهند! سوأل بنده این است در کشوری
که دیه کامل یک انسان  ۲۲۰میلیون تومان است چرا باید
به برخی بازیگرن دستمزدهای  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومانی داده شود؟ این فاصله بین پرداختها از کجا ناشی
شده و چرا کسی جلوی این اتفاق را نمیگیرد؟
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه قوه قضاییه باید ریش��ه و
منشأء ورود پولهای کثیف به سینما را شناسایی
کن��د تصریح کرد :امروزه اغلب فیلمهای س��الم
در س��ینمای ایران دچار ورشکستگی میشوند؛
مدی��ران نس��بت به این مس��ائل آگاهند و قوه
قضاییه هم آگاهی کاملی نسبت به این
مس��ائل دارد و از اینرو توقع ما از
مسئوالن قوه قضاییه آن است که
به مس��ائل وزارت ارشاد ورود پیدا
سینماپرس
کنند.

ننجون
احمد محمودینژاد

ی�ک نماین�ده مجل�س :اتف�اق آغ�از جلس�ه
استیضاح نشان داد مجلس هنوز آماده نیست.
به نظر شما مجلس با کدام یک از سازوکارهای
زیر "آماده" میشود؟

الف) صد نوبت دراز و نشست
ب) نیم ساعت دویدن روی تردمیل
ج) خوردن گالبی تازه
د) نیم ساعت چرت زدن از نوع کفتری

یک نماینده دیگر همان مجل�س :دخترم مدرک
کارشناسی ارشد شیمی خود را از دانشگاه شریف اخذ
کرده و کارمند جم است که این همه داد و بیداد کردند.
اظهارنظر فوق مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

الف) استهزای ملت
ب) استیضاح دولت
ج) استهالک قدرت
د)یکچیزدیگرکهعفتقلماجازهانتشارشرانمیدهد.

برادر الریجانی :برخی در شرایط سخت به جای
همکاری و ایجاد وفاق به دلیل مسائل سیاسی نقش
اپوزیسیون را بازی میکنند ،انگار تازه از کره مریخ
آمدهاند و هیچ سابقهای هم ندارند.
منظ�ور از "برخی" در اظهارنظر فوق کدام یک
از اشخاص زیر است؟

الف) عمه رهبرکره شمالی
ب) ننجون
ج) احمد محمودینژاد
د)هیچکدام
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فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ از احضار
پليـــــس
بیش از  ۸۵۰نفر در ارتباط با پروندههای
واگذار شده به پلیس آگاهی در حوزه سکه و ارز خبر داد.
س��ردار حسین رحیمی در پاس��خ به پرسشی درباره پرونده
احتکار کاغذ در یکی از انبارها اظهار کرد :پرونده مربوط به کاغذ،
دو سه روزی است که به پلیس آگاهی ارجاع شده و در این زمینه
پروندهای تشکیل شده و رسیدگی به موضوع در دستور کار است
که به زودی جزئیات بیشتری از آن اطالعرسانی خواهد شد.
وی درب��اره نظارت بر انبارها و محله��ای دپوی اجناس
نی��ز گفت :در این زمینه نیز اقداماتی انجام ش��ده و ما نیز بر
این انبارها نظ��ارت داریم که جزئیات آن را طی روزهای آتی
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احضار  ۸۵۰نفر در رابطه
با پروندههای کالن اقتصادی

اطالعرسانی خواهیم کرد.
رحیمی همچنین درباره آخری��ن اقدامات پلیس در بازار
سکه و ارز نیز خاطرنش��ان کرد :این موضوع جزو پروندههای
جدی پلیس آگاهی اس��ت و حدود هشت پرونده مهم از سوی
دستگاه قضایی برای رسیدگی در اختیار پلیس قرار گرفت.
رحیمی افزود :در همین راستا بالغ بر  ۸۵۰نفر در ارتباط
با این پروندههای بزرگ احضار ش��دند که البته توجه داش��ته
باش��ید که این اف��راد احضار ش��ده و به معنای بازداش��ت یا
دستگیری آنان نیست .از این تعداد چندین نفر زندانی شده و
چندین نفر دیگر نیز در مرحله صدور رأی قرار دارند.
رحیمی درباره برخ��ورد پلیس با قاچاق نیز گفت :برخود
با قاچاق همواره جزو اولویتهای پلیس بوده و امس��ال نیز با
توجه به اینک��ه مقام معظم رهبری تاکید ویژهای بر آن دارند
پلیس نیز به طور جدی رس��یدگی به این مسائل را در دستور
کار خود قرار داده و اقدامات خوبی نیز انجام شده است.
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به شکل حداکثری عملیاتی شود تا بخش
خصوص��ی و غیردولتی بتواند به صورت
فوری واردات خود را تا پایان مهرماه در
حوزه دارو و مواد اولیه انجام دهد.
جهانپور در پاسخ به چرایی واردات
 ۴۹میلی��ون دالری داروه��ای ،IVIG
آلبومین و فاکتور هش��ت در چهارماهه
اول امسال ،تاکید کرد :این میزات واردات
در راستای سیاستگذاری سازمان است.
مجوزها براساس روند مصرف گذشته و
برآورد نیاز کشور صادر میشود .قبال نیز
اعالم کرده بودیم که تقریبا در بسیاری
از اقالم دارویی کمبودی نداریم .با توجه
به این می��زان واردات نباید روند کمبود
جاری داشته باش��یم .اگرچه باید ظرف
چندم��اه پی��ش رو ،ذخی��رهای یک تا
یکونیم ساله برای خود ایجاد کنیم.
جهانپور دلیل کمیاب شدن برخی
اقالم دارویی را جنگ روانی اعالم کرد
و گفت :این موض��وع فعاالن اقتصادی
و م��ردم را تحت تاثیر ق��رار میدهد.
افزون بر آن گاهی سیاستهای توزیع،
«توزی��ع ناگهانی» انتخاب نمیش��ود.
وقت��ی رفت��ار اقتص��ادی تح��ت تاثیر
جنگ روانی قرار میگیرد ،ما به عنوان
تنظیم کننده نباید در این زمین بازی
کنی��م؛ به همین دلی��ل باید در توزیع
و سیاس��تگذاریها محدودیته��ای
خاصی اعمال شود و آزادسازی و توزیع
به صورت تدریجی اتفاق افتد تا بازار با
شوک در آینده روبهرو نشود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود:
ممکن است موجودی بعضی از داروها به
کمتر از س��ه ماه رسیده باشد؛ به همین
دلی��ل توزی��ع آن قطره چکان��ی انجام

میشود .بعضی از داروها نیز ممکن است
کاربرد خاصی داشته باشند؛ با توجه به
این موضوع باید توزیع آنها محدود شود
و آن را ب��ا ارز دولت��ی و ترجیحی وارد
کنیم .اگر این دارو به صورت ناگهانی در
شبکه توزیع شود ،این امکان وجود دارد
ک��ه از آن طرف مرزها به عنوان دارویی
ارزان سر درآورد و شیب قاچاق از ایران
به سمت خارج از کشور برود؛ اتفاقی که
قطعا پذیرفته نیست.
وی درب��اره راه��کار جلوگی��ری از
قاچاق داروهایی که ب��ا ارز دولتی وارد
شدهاند ،توضیح داد و گفت :همزمان که
باید واردات و ذخیرهسازی دارو را تسریع
کنیم ،همزمانباید مراقب باشیم توزیع
ای��ن دارو که با ارز دولتی وارد ش��ده و
به نوع��ی ارزانتر از کش��ورهای مجاور
تمام میش��ود ،دسترسی آسان را برای
افراد س��ودجو ایجاد نکند؛ چون در این
صورت این دارو را بعدا باید در مرزها و
کشورهای مجاور پیدا کنید .همزمان با
واردات مجبور هستیم در سیاستهای
توزیع ت��ا جایی که ام��کان دارد اجازه
ندهی��م ای��ن دارو مجددا از ای��ران به
کشورهای دیگر قاچاق شود.
جهانپور در پاسخ به این پرسش که
آیا تعلل در توزیع دارو میتواند با هدف
باال بردن قیمت انجام شود ،تاکید کرد:
امکان انجام چنین کاری در کشور وجود
ندارد؛ چراکه قیمت دارو تعیین ش��ده و
با دستور رئیسجمهوری تا اردیبهشت
 ،۹۸آنچه در قیمتگذاری بر مبنای ارز
 ۴۲۰۰تومان در کمیسیون قیمتگذاری
در ابتدای س��ال  ۹۷انجام ش��د ه است،
پایدار خواهد ماند .ایسنا
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واردات داروی مورد نیاز
یکسال آینده تا مهرماه

سردار رحیمی خبر داد

امتناع فتاح از پیشنهاد دولتیها

رئیس کمیته امداد پیش��نهاد دولتیها مبنی برای
قبول سمت وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را رد کرد.
براساس اطالعات کسب ش��ده پنجشنبه گذشته
پس از رأی مجلس به استیضاح علی ربیعی وزیر سابق
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی ،اس��حاق جهانگیری با
پرویز فتاح مذاکراتی را جهت دیدار با حس��ن روحانی
و حض��ور در هیئت دولت صورت داده اس��ت که این
پیشنهاد با مخالفت فتاح مواجه شده است.
بی��ش از این فتاح در مورد حضورش در انتخابات
ریاس��ت جمه��وری به رس��انهها اعالم ک��رده بود به
هیچوج��ه در کاری غیر از خدمت به فقرا و فعالیت در
کمیته امداد احساس تکلیف و وظیفه نمیکند.
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سخنگوی سازمان
د ا ر و خا ن�ه
غ��ذا و دارو گفت:
طبق سیاس��تهای این س��ازمان ،برای
جلوگیری از بروز مشکل در تامین دارو به
دلیل تحریمهای آینده ،بخش عمدهای از
واردات دارو تا پایان مهرماه انجام میشود.
کیان��وش جهانپ��ور درب��اره علت
واردات برخ��ی داروها ب��ا حجم باال در
چهار ماهه اول سال توضیح داد و گفت:
مجوز واردات دارو یا مواد اولیه دارویی
براساس روند مصرف سالهای گذشته
صادر میش��ود .بارها اعالم کردهایم که
از نظر روند واردات دارو تقریبا مشکلی
از ابتدای سال نداش��تهایم .آنچه مورد
تاکید س��ازمان ق��رار دارد ،این اس��ت
که ش��اید امس��ال نیاز داشته باشیم بر
خالف سالهای گذشته به جای اینکه
ب��ار واردات دارو و م��واد اولیه در تمام
ماههای س��ال توزیع ش��ود ،ت��ا پایان
مهرماه بتوانیم بخ��ش عمدهای از این
واردات را از طری��ق بخ��ش خصوصی
انجام دهیم و آنها را ذخیره کنیم.
وی با بی��ان اینک��ه در روند عادی
واردات دارو و م��واد اولی��ه مش��کلی
نداشتیم ،ادامه داد :االن به صورت فوری
نیازمند تسریع و تسهیل در این موضوع
هستیم تا طی هفتههای آتی بتوانیم این
کار را انجام دهی��م .این برنامه نیازمند
هم��کاری جدی و ش��بانهروزی تمامی
دس��تگاههای مسئول با وزارت بهداشت
است .اگر به جز این باشد قطعا با تشدید
تحریمها ،در برخی موارد ممکن است با
مشکل روبهرو شویم.
س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو
همچنین اضافه کرد :بارها اعالم کردهایم
که مجموع��ه نظام دارویی کش��ور این
آمادگ��ی را دارن��د؛ به ش��رط اینکه این
شرایط تسهیل ش��ود و امکانات موجود
در اختیار آنها قرار گیرد ،نقدینگی ریالی
تامین ش��ود و بخش زیادی از مطالبات
ح��وزه دارو تس��ویه ش��ود .همچنی��ن
تس��هیالت فراین��د واردات ب��ا توجه به
مصوبات کمیسیون ویژه اقتصادی دولت

سیاستهای دارویی وزارت بهداشت در ماههای پیشرو اعالم شد
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