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زیست بـوم

در جلسه هیات اسالمی هنرمندان مطرح شد؛

انتقاد به وادادگی مدیریت فرهنگی کشور

در اولین جلس��ه
جناح فرهنگی
هی��ات اس�لامی
هنرمندان در سال  98اعضای مجموعه
به بحث و تبادل نظر در زمینه موضوعات
فرهنگی و هنری روز پرداختند.
در همی��ن زمینه اعض��ای هیات
اس�لامی هنرمن��دان و درپ��ی اق��دام
خصمانه آمریکا ،حمایت قاطع خود را
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم
نم��وده و عن��وان کردند س��پاه بخش
جدانش��دنی از هویت انقالب اس�لامی
ایران است و چنین اقداماتی نمیتواند
خلل��ی در اراده انقالبی مل��ت ایران و
هنرمندان متعهد ایجاد نماید.
در ای��ن جلس��ه در زمینه اهمیت
توج��ه مدیران فرهنگی ب��ه بیانیه گام
دوم انقالب نیز بحث و تبادل نظر شد
و بیان گردید که اقدامات فرهنگی در
زمینه تحقق گام دوم انقالب از اهمیت
بس��زایی برخوردار اس��ت و میبایست

مورد توج��ه سیاس��تگذاران فرهنگی
کشور قرار گیرد.
همچنین در این جلس��ه در زمینه
فیلمه��ای نمایش یافته در جش��نواره
س��ی و هفتم فیلم فجر گفتوگو ش��د
و عملک��رد س��ازمان س��ینمایی مورد
انتقاد قرار گرفت ،عملکردی که باعث
گردید تولیدات سینمای ایران قرابتی
ب��ا چهلمین س��الگرد پی��روی انقالب
اسالمی ایران نداشته باشد.
در ادام��ه نیز در زمین��ه آثار اکران
ش��ده در ن��وروز  ۹۸و عب��ور از خ��ط
قرمزهای فرهنگی در برخی از این آثار به
صورت جدی مدیران فرهنگی و هنری
کشور مورد انتقاد واقع شدند .همچنین
تولیدات تلویزیون در رسانه ملی نیز که
هشدار دهنده سقوط فرهنگی در عرصه
خواهد بود مورد بررسی قرار گرفت.
در انتهای جلسه گزارشی از رویداد
انتخ��اب چهل فیل��م برتر س��ینمای

با بازی کودکان اصالح تربیت

الیور تویست؛ روی صحنه تاالر هنر میرود
نمایش «الیور تویس��ت» با حمایت
تئات�ر ش�هر
معاون��ت فرهنگ��ی ق��وه قضاییه و
مری��م کاظمی دبیر بیس��ت و پنجمین جش��نواره تئاتر
ک��ودک و نوجوان از  ۱تا  ۵اردیبهش��ت س��اعت  ۱۶در
تاالر هنر به روی صحنه خواهد رفت.
در خالصه داستان این نمایش آمده است« :در شروع
نمایش س��پهر داستان زندگیش را برای هم اتاقیهایش
در کانون اصالح و تربیت تهران تعریف میکند :داستان
زندگی کودک زبالهگردی که در خیابانهای حوالی یک
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جمهوری اسالمی ایران توسط روحاهلل
شمقدری مدیر اجرایی هیات ارایه شد
و عنوان گردید به زودی و با جمعبندی
نظ��رات فرهیخت��گان و مجموعههای
فرهنگ��ی و هن��ری ،کاندیداهای این
رویداد اعالم خواهد شد.
ش��ایان ذکر اس��ت در این جلسه
هیات اسالمی هنرمندان که چهارشنبه
 ۲۱فروردین برگزار گردید هنرمندانی
همچ��ون جم��ال ش��ورجه ،ج��واد
شمقدری ،هوش��نگ توکلی ،جهانگیر
الماسی ،سیداحمد میرعالیی ،محسن
علیاکب��ری ،ابراهیم اصغری ،اکبر حر،
پرویز فارس��یجانی ،حبیباهلل بهمنی،
حسن علیمردانی ،حس��ین طالبیگی،
رضا رس��ولی ،روحاهلل شمقدری ،شفیع
آقامحمدی��ان ،س��عید اله��ی ،ص��ادق
اسکندرپور ،علی غفاری ،علی درخشی،
محمدرضا شرفالدین ،مهدی فیوضی،
مسعود اطیابی و ...حضور داشتند.

سهم تهیهکنندگان از اکران فیلم فجر چه شد؟

مختص��ات مال��ی
جشنـــواره
نمای��ش فیلم در
جش��نواره فج��ر دغدغ��ه بس��یاری از
فیلمسازان بوده که امسال بهگفته دبیر
جشنواره قرار بود سهم تهیهکنندگان از
فروش جش��نواره به آنها پرداخت شود
اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
اک��ران فیلمها در جش��نواره ملی
فجر بیش��تر از حد استاندارد اکران در
جش��نوارههای جهانی است .استاندارد
و نمای��ش جهانی فیلمهای جش��نواره
حداکثر سه نمایش و بهطور استثنایی
چهار نمایش است.
همی��ن موض��وع باع��ث ش��د ت��ا
اعتراض��ات تهیهکنن��دگان در هر دوره
جشنواره بیشتر و بیشتر شود تا اینکه در
جشنواره سیودوم قرار شد تعداد نمایش
هر فیلم ش��شهزار صندلی باشد اما هر
سال از این تعداد نمایش کاسته شود و
در نهایت به س��ههزار صندلی برسد؛ بر
همان مبنا توافق ش��د مابهالتفاوت این
تعداد ب��ا تعداد صندلی نمایش فیلم در
جشنواره ،محاسبه شده و مبلغ ریالی آن
به تهیهکنندگان پرداخت شود.
براساس این گزارش ،بعد از آن دوره
قرار بود حداقل مابهالتفاوت صندلیها

چند نکته درباره «هورالعظیم»
و یک هشتگ مشکوک
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تماش��اخانه با جمع کردن زبالهه��ا زندگی میگذراند .او
م��ادرش را از دس��ت داده و پ��درش به عل��ت بدهی در
زندان اس��ت .این نوجوان عاش��ق بازیگری است و یکی
از آرزوهایش دیدن نمایش در حال اجرای الیور تویست
است؛ اما صاحب کار او که از قضا داماد کوچک آنهاست
ن��ه تنها به او پولی پرداخ��ت نمیکند؛ بلکه زحماتش را
بخشی از هزینه جهیزیه خواهرش میداند »...
عوامل نمایش «الیور تویس��ت» عبارتند از :نویسنده
و کارگردان :اسماعیل فیروزی .بازیگران :شایان .ن ،علی
.ال��ف ،محمدرضا .ر ،ابوالفضل .ک و مهدی .پ ،دس��تیار
کارگردان :مهدی میالنی .تماشای این نمایش برای افراد
زیر  ۱۲سال مناسب نیست.

توس��ط برگزارکنندگان جش��نواره به
تهیهکنندگان و صاحبان فیلم پرداخت
شود .شورایعالی تهیهکنندگان هم از
چند دوره قبل بهدنبال این بود تا سهم
صاحبان آثار را از بلیتفروش��ی فیلمها
دریاف��ت و این مس��ئله را به یک رویه
ثابت تبدیل کند .قرار بر این بود که از
دوره سیوپنجم در شهرستانها برای هر
فیلم  2اکران و برای بعضی از استانها
که جمعیت بیشتری دارند  3اکران در
نظر گرفته ش��ود و این یعنی برای هر
فیلم حداکثر  90س��انس و حداقل 60
س��انس در نظر گرفته شود .همچنین
در تهران هم حدود  30سینما در طول
جش��نواره فیلم فجر به اک��ران فیلمها
میپردازن��د که حجم باالیی از اکرانها
را در بر میگیرد.
امسال هم دبیر سیوهفتمین دوره
جشنواره فیلم فجر تعهد کرده بود که
درآمد حاصل از بلیتفروشی جشنواره
بهطور مس��اوی میان صاحب��ان آثار و
س��ینماداران پرداخت شود اما بهگفته
برخی رس��انهها تا کنون خبری از این
پرداخت به تهیهکنندگان نیس��ت ،در
صورتی که س��ینماداران سهم خود را
از این فروش دریافت کردهاند.

تاکسینوشت

هر فیلم س��ینمایی در جش��نواره
س��یوهفتم روزی دو ت��ا س��ه بار در
س��ینماهای ته��ران بهنمایش درآمد و
در جمع با احتس��اب یک بار نمایشش
در سینمای رسانهها 24 ،بار روی پرده
س��ینما رفت ک��ه این تع��داد نمایش
جدای از اکرانهای فوقالعاده است.
با این محاس��بات معلوم میش��ود
که یک تهیهکننده با اکران فیلمش در
جشنواره فجر ریسک باالیی را متقبل
میشود ،اگر فیلم با این تعداد نمایش
مورد اس��تقبال ق��رار نگی��رد و دچار
تبلیغات منفی شود که هم پول زیادی
از اکران را از دست داده و هم در اکران
فیلم با بازخورد منفی مواجه میشود.
ح��اال بهتر میت��وان درک کرد که
چ��را برخی از فیلمس��ازان ،بهخصوص
فیلمه��ای کمدی از عرضه فیلمش��ان
به جش��نواره فجر سیوهفتم خودداری
کردند و ترجیح دادند موفقیت در اکران
را بهدس��ت آورند تا یک سلس��له نقد و
نشست خبری در جشنواره فیلم فجر را؛
البته نباید منکر این موضوع هم شد که
اگر فیلمی در ایام جشنواره موفق شود
در زمان اکران هم میتواند به موفقیت
باالیی دست پیدا کند .تسنیم

امام على عليهالسالم:

براى كسب بلندمرتبگى از وطن خود دور شو و سفر كن كه
در مسافرت پنج فايده است :برطرف شدن اندوه ،به دست
آوردن روزى و دانش و آداب زندگى ،و همنشينى با بزرگواران.

محمدمهدی شیخصراف
فعال رسانهای
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ای��ن دو روز م��دام پیگیر وضعیت آبگی��ری هور در
جریان س��یل خوزس��تان بودم .من متخصص این حوزه
نیستم ولی هنوز هم پیگیرم تا به تصویری کامل برسم .تا
االن این چند گزاره وجود دارد -۱ :یکس��وم هورالعظیم
در خاک ایران و دوس��وم آن در عراق اس��ت .این تاالب
مقصد نهایی رود کرخه است .شیب زمین در آن منطقه
به س��مت شمال و غرب یعنی عراق است و خود به خود
آبی که وارد آن میشود به سمت بخش عراقی میرود.
 -۲در این س��الها برای جلوگیری از خشک شدن
بخش ایرانی ،دایک (دیواره) احداث شده که اندک آب
وارده در این بخش حفظ شود .با این وجود  ۵۰درصد
بخ��ش ایرانی هور خش��کیده بود .ع��دهای دلیل آن را
احداث سد در باالدست عنوان میکنند.
 -۳با بروز س��یل ،سپاه انفجارهایی در دایک انجام
داد ت��ا حجم باالیی از آب وارده به س��مت عراق برود.
(نکت��ه :تاکنون بیش از  ۵۰انفجار برای دور کردن آب
از مردم در خوزستان انجام شده که تمام آنها با مصوبه
رسمی و درخواست شورای تامین استان بوده است).
 -۴در سالهای خشکسالی بعضی از مردم بهدلیل
مشکالت کمآبی ،عالوهبر ورود به حریم رودخانه ،وارد

ننجون
گران نکنید کمفروشی میکنیم

س�یدمحمد غرضی :این را بدانید که هرچه پل
و جاده و پ�روژه عمرانی دنبال کردهایم ،خیرش به
مردم نرس�یده اس�ت .مردم باید ما را حالل کنند.
این سبک مدیریت به هیچ جایی نمیرسد.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) حرف راست را باید از برادر غرضی شنید.
ب) باالخره یکی از مس��ئوالن  -اسبق تا فعلی -
یک حرف درست و حسابی به زبان آورد.
ج) حالل هم یک چیزی در مایههای حلوای خودمان
است و با حالل حالل گفتن دهان شیرین نمیشود.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

کدام یک از گزینهه�ای زیر مصداق بارز جمله
"صداقتت منو کشته" است؟

الف) رئیس اتحادیه نان فانتزی تهران :اگر قیمتها
افزایش پیدا نکند نانوا مجبور خواهد ش��د که از کیفیت
محصول خود کم کند و وزن چانه خمیر را کاهش دهد.
ب) زنگنه :من با اختصاص بخش��ی از درآمد نفت
به سیل استان خوزستان موافقم ،اما بعید است مجلس
شورای اسالمی به آن رای دهد.
ج) رئی��س س��ازمان مدیریت بحران کش��ور :در
س��یالب اخیر با  ۷۱قربانی در کل کش��ور (جدای از
حادثه س��یل در ش��یراز و واژگونی قایق امداد در سد
گاومیشان) کمترین تلفات جانی را داشتهایم.
د) هر سه گزینه فوق در اوج "صداقتت منو کشته"
میباشد.
راهکار برونرفت از بحران در "سومالی" کدام
یک از گزینههای زیر است؟

الف) اعدام عمرالبش��یر و اج��رای طرح زوج و فرد
ریاست جمهوری بین شورای انتقالی و شورای نظامی.
ب) اعدام عمرالبشیر و برپایی مراسم شیر یا خط
برای تعیین رئیسجمهور جدید.
ج) اعدام عمرالبش��یر و برپایی انتخابات آزاد بین
داوطلبان سومالیایی و محسن رضایی میرقائد.
د) اعدام عمرالبشیر و دیگر هیچ.

پلیس
 24شایعهپرداز مجازی سیل شناسایی شدند

رئی��س پلی��س فتا اس��تان خوزس��تان از معرفی
 ۲۴نف��ر از کاربران فضای مج��ازی که با پخش اخبار
منحرف و ش��ایعات مربوط به س��یل موجب تشویش
اذهان عمومی شده بودند ،خبر داد.
س��رهنگ شاهین حسنوند اظهار داشت :با توجه به
انتشار ش��ایعات و خبرهای کذب در فضای مجازی که
منجر به ناامن شدن جو روانی جامعه شده بود ،کارشناسان
این پلیس با رصد و پایش شبکههای اجتماعی  24نفر از
کاربرانی را که با پخش اخبار منحرف و شایعات مربوط
به س��یل موجب تش��ویش اذهان عمومی شده بودند را
شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کردند.

رئی��س جمعیت
گزارش رسانه
هاللاحمر با بیان
اینکه هاللاحمر تا این لحظه حتی یک
دالر کمک خارجی برای سیل دریافت
نکرده است ،گفت :به دنبال بسته بودن
حس��اب س��وئیفت و حس��اب ارزی
هاللاحم��ر در اثر تحریمه��ا ،با وجود
اعالم عددها و ارقام ،مبلغی به حس��اب
هاللاحمر ایران واریز نشده است.
علیاصغ��ر پیوندی ب��ا بیان اینکه
سیل امس��ال بسیار ویرانگر بود ،افزود:
ب��ا این وج��ود کمکهای غی��ر نقدی
مثل پتو ،چادر ،س��ت بهداش��تی و ...
از کویت ،ترکیه ،آذربایجان ،فرانس��ه،
آلم��ان ،ارمنس��تان ،پاکس��تان و ...به
ایران ارس��ال شده اس��ت .وی با بیان
اینکه خوشبختانه س��یل در گلستان
و مازن��دران فروک��ش ک��رده اس��ت،
اظهار کرد :اس��تانهای لرستان ،ایالم
و خوزس��تان همچن��ان درگیر س��یل
هستند و تاکنون  ۲۲۷هزار نفر اسکان
اضطراری داده شدهاند که بیش از ۱۰۰
هزار نفر آنها در خوزستان هستند.
رئیس جمعی��ت هاللاحمر با بیان
اینک��ه تاکن��ون بس��تههای غذایی ۷۲
س��اعته و ی��ک ماهه و  ۴۷ه��زار چادر
توزیع شده است ،تصریح کرد :تیمهای
درمان اضطراری نیز به مراکز س��یلزده
فرس��تاده ش��ده و کمکه��ای مردمی
بس��یار گس��تردهای نیز داش��تیم .تا به
امروز  ۱۰۰میلیارد تومان به سیلزدگان
کمک مردمی شده اس��ت .ابعاد حادثه
بس��یار گسترده است و همچنان نیاز به
کمکه��ای مردمی داری��م .تاکنون نیز
بیش از  ۳۰میلیارد تومان کمک مردمی
در قال��ب اق�لام خوراکی ،بس��تههای
بهداشتی ،موکب و ...شده است.
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هورالعظیم شدند و کشاورزی کردند .در زمان خشکی
این کار مشکلی نداشته اما با هجوم آب حاضر به تخلیه
نشدند و مشکل ایجاد شده.
 -۵اینکه به خاطر تاسیسات نفتی نمیگذارند آب به
سمت بخش جنوبی هور برود؛ و هشتک میزنند که «هور
را آزاد کنید» و «هور را باز کنید» جای تامل و تشکیک
دارد .چون اوال در بخشهای نفتی آبگیری انجام ش��ده
و ارتب��اط بین  ۵حوضچه طبیع��ی بخش ایران (هرچند
ناقص) برقرار است .در هر پنج حوضچه هم میدان نفتی
هس��ت .ثانیا به خاطر شیب هور به سمت شمال و غرب
و باز ش��دن ورودی به عراق ،آب خود به خود به س��مت
جنوب ش��رقی نمیآید .ثالثا (طبق اعالم رس��می) االن
حدودا  ۹۰درصد هورالعظیم آبگیری شده.
 -۶گویا باالخره وزیر نفت مجبور شده به خوزستان
بیاید و از نزدیک اوضاع را تش��ریح کن��د .این اتفاق باید
زودتر از این میافتاد .همانطور که در خانه نشستن و بدون
اطالع هشتک زدن نادرست است ،در تهران نشستن و از
پشت میز مصاحبه کردن هم پسندیده نیست .مردم سوال
دارند و منتظر پاسخ یا اقدام مناسب هستند.
 -۷اینجا هدف همه تخلیه آب و کاهش فش��ار آن
به سیلبندهاس��ت .اما اطالعات ناقص حواسها را پرت
میکند .دیروز دیدم یکی از مس��ئولین ارشد سپاه برای
باز ش��دن سه دریچه خراب بند حمیدیه که هنوز بسته
اس��ت از مسئولین پیگیر بود .این نتیجه بررسی میدانی
مهندسان سپاه است ،که کسی متوجه آن نبود .باز شدن
این دریچهها فشار آب روی حمیدیه را کم میکند .شاید
خیلی مهمتر از این سروصداها بر سر هورالعظیم.

رئیس جمعیت هاللاحمر در تشریح اقدامات برای سیلزدگان:

حتی یک دالر کمک خارجی
دریافت نکردهایم
پیون��دی با بیان اینکه درخواس��ت
استمداد از کشورهای خارجی برای ایجاد
فضای همدلی بین جمعیت کش��ورهای
مختلف کشور با ایران است ،تصریح کرد:
همانط��ور که ایران بارها به کش��ورهای
دیگر کمک کرده اس��ت ،به همین دلیل
ای��ران نیز اعالم کرده تا در صورت وجود
کمکهای خارجی آنها را قبول خواهد
کرد .وی با بیان اینکه تحریمهای خارجی
و بسته بودن حساب س��وئیفت ،ما را از
کم��ک ایرانیان خارج از کش��ور محروم
کرده اس��ت ،اظهار ک��رد :در عین حال
کشورهای دیگر نیز ابراز عالقهمندی برای
کمک به ایران کردند البته تاکنون مبلغی
به حساب ایران واریز نشده است.
رئیس جمعیت هاللاحمر از تصویب
رقم  ۵۰۰هزار یورویی کمک صلیبسرخ
جهانی به ایران خبر داد و گفت :همچنین
با وجود تصویب پرداخت مبالغی از سوی
اتحادی��ه اروپ��ا تاکنون ای��ران مبلغی را
دریاف��ت نک��رده اس��ت .از فدراس��یون
جهانی صلیبس��رخ درخواست کردیم
که تحریمها نباید به مردم ایران آس��یب
برساند و فدراسیون جهانی و صلیبسرخ
از هر طریقی که صالح میدانند مس��یر
ارسال کمکها به ایران را هموار کنند.
پیون��دی با بی��ان اینکه براس��اس
گزارشات پزشکی قانونی به دنبال سیل
اخیر حدود  ۷۰نفر فوت کردند ،تصریح
کرد :س��ازمان هاللاحمر به خانواده هر

کدام از این افراد  ۱۰میلیون تومان برای
جبران خسارات اولیه پرداخت میکند تا
بعد از این مرحله با کمک وزارت مسکن
و س��ایر نهادهای متولی ،سایر خسارات
این خانوادهها جبران شود.
پیوندی با اشاره به همکاری مشترک
بین نی��روی انتظامی و نیروهای نظامی
برای برق��راری نظم و امنیت در مناطق
س��یلزده تأکی��د کرد :اگرچ��ه عدهای
تالش میکردند تا نظم منطقه را از بین
ببرند اما با سرعت جلوی اقدامات آنها
گرفته ش��د .در مناطقی مثل پلدختر و
معموالن بارش ش��دید باران باعث شده
بود که حتی ارتفاع سیل به پنج تا شش
متر برس��د بنابراین لحظات دلهرهآوری
برای مردم به وجود آمده بود .با این حال
سیل این منطقه نیز بدون تلفات انسانی
پشت سر گذاشته ش��د .در حال حاضر
در خوزس��تان در  ۷۴منطقه کمپهای
اضطراری مس��تقر شدهاند تا مردمی که
از شهرها و روستاها تخلیه میشوند در
این کمپها اسکان پیدا کنند.
وی با تأکید بر اینکه اقالم امدادی
هاللاحمر ب��ه هیچ عنوان قابل فروش
نیس��ت ،اظهار کرد :هرگون��ه خرید و
فروش ای��ن اقالم ک��ه آرم هاللاحمر
روی آنه��ا حک ش��ده جرم اس��ت و
نیروی انتظامی و قوه قضاییه با کسانی
که نس��بت به فروش این اق�لام اقدام
کنند ،برخورد خواهد کرد.
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