
گزارش

بیگانگانی که در شهر جایی ندارند
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با حضور در مراسم 
روز »پاسداشــت زبان فارسی« از پیگیری هایی که 
در زمینــه صیانت از زبان فارســی در بخش های 

مختلف انجام می شود گفت.
محمدمهــدی اســماعیلی در ایــن همایش که در 
روز یکشــنبه)۲۵ اردبیهشــت ماه ۱۴۰۱( در تاالر 
وحدت برگزار شــد، در سخنانی اظهار کرد: روز ۲۵ 
اردیبهشت ماه به نام روز حکیم ابوالقاسم فردوسی و 
روز بزرگداشت زبان فارسی و چه مناسبت مبارکی 
است. خدمتی که فردوسی بزرگ در یک کار عظیم 
و مجاهدت بیش از ۳۰ سال برای احیای زبان فارسی 
انجــام داد و امروز زبان فارســی با همه ویژگی های 
منحصــر به فردش به عنوان یــک زبان زنده علمی 
که مورد اســتفاده ملل مختلف و با فرهنگ و تمدن 
کهن است. او ادامه داد: ما در اردیبهشت ماه با موارد 
زیادی از بزرگداشت شعرا و ادبای بزرگ زبان فارسی 
روبه رو هســتیم. خدمت آقــای دکتر حداد )رییس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی( عرض می کردم که 
باید یک ســاماندهی مجدد بکنیم چون در یک بازه 
زمانی فشرده تعداد زیادی از این مناسبت ها را داریم 

و در ایام دیگر شاید کم تر. 
اسماعیلی در عین حال گفت: در همین دوره اخیر، 
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، بنای ما بر این 
اســت که به صورت جدی به وظایف قانونی مان در 
راستای صیانت از زبان و ادبیات فارسی اقدام کنیم 
و هم خودمان به وظایف مــان عمل کنیم و هم از 
دیگر نهادهای دولتــی و حاکمیتی مطالبه کنیم. 
چون از نظر قانون، وظایفی برای مجموعه ما تعیین 
شده و ما خود را مکلف به انجام آن ها می دانیم. در 
شــورای صیانت که در محضر آقای دکتر حداد و 
همکاران بسیاری از بخش های مختلف هستیم، این 
ماموریت را دنبال می کنیم. دیروز گزارش خوبی را 
از آقای دکتر شــالویی دریافــت کردم، با همکاری 
خوبــی کــه وزارت صمت انجام می دهد، مســئله 
نام گذاری خودروهای ایرانی دارد حل می شــود.او 
افزود: مایه ناراحتی است که ما خودرو ملی داریم، 
ولی در استفاده از زبان فارسی دچار ضعف باشیم. 
وزارت صمت در بحث اصناف هم دارد جلو می برد. 
با سازمان صداوسیما هم این را دنبال می کنیم که 
حتما در زمینه تبلیغــات بازرگانی دقت می کنند. 
دلیلی ندارد که عناوین و اســامی خارجی را بدون 
ممیزی الزم پخش کنیم. وزیر ارشــاد سپس بیان 
کرد: دقت در انتخاب واژه ها و خطاهایی که احتماال 
در گفتار مســئولین ارشــد حاکمیتی است، دقت 
می کند در صیانت از زبان فارسی. اما در عین حال، 
بخش های پربیننده ای ماننــد آگهی های بازرگانی 
حتما باید اصالح شــود. هیچ توجیهی قابل قبول 
نیست. در فضای شهری هم این را دنبال می کنیم. 
او دراین باره توضیح داد: نبایستی افراد ما وقتی در 
شــهر حرکت می کنند، تابلوهای غیرمانوس بیگانه 
بــه کار رفته باشــد. حوزه زبان هــای ایرانی جای 
خودش است. اما استفاده از واژه های ناموس بیگانه 
اصال جایی ندارد. فردوسی بزرگ، رودکی و شاعران 
بزرگی که با استفاده از صنایع ادبی و فرهنگی زبان 
فارسی تالش کردند این زبان کم نظیر را از حوادث 
مختلف، از هجوم زبان های بیگانه مصون نگه دارند 
و به دست ما برسانند، حتما از ما مطالبه می کنند 
این صیانت از زبان و ادب فارســی را. اســماعیلی 
به پیگیری های رهبر انقــالب در زمینه صیانت از 
زبان فارســی اشــاره و بیان کرد که حتما اگر این 
پیگیری ها نبود، االن دچار مشــکالت بیشتری در 
این زمینه بودیم. او همچنین گفت: ان شــاءاهلل در 
همه مجموعه های تولیدات نمایشی در بحث کتاب، 
در همــه این ها به عنوان یک خط قرمز در موضوع 
صیانت از زبان فارسی به آن عمل کنیم. وی سپس 
به فعالیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات و نیز بنیاد 
سعدی در بخش بین الملل برای گسترش زبان فارسی 
اشاره و اظهار کرد: اگر ما بتوانیم به خوبی این وظیفه 
را ایفا کنیم، زبان فارسی حتما مشتاقان بسیار زیادی 
در اقصــی نقاط جهــان دارد. او در ادامه برای این که 
شاهد گسترش روزافزون موضوع صیانت از زبان و ادب 
فارسی باشیم، ابراز امیدواری کرد، سپس زبان فارسی 
را یک زبان زنده دانســت و در پایان گفت: با واژه ها و 
ادبیاتی که امروز زبان فارسی را به دلیل غلبه فناورانه 
تمدن رقیب محاصره کرده است، هر روز با انبوهی از 

واژه هایی که وارد فارسی می شود مواجه هستیم.

 مجید زین العابدین
 مدیرعامل بنیاد رودکی شد

محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و رئیس هیات امنای بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی، مجید زین العابدین را به عنوان مشاور وزیر 

و مدیر عامل این بنیاد منصوب کرد.
در حکم اســماعیلی خطاب به زین العابدین آمده 
است: شناخت و به کارگیری استعدادهای درخشان 
هنری و ادبی در ســطح داخلــی و بین المللی به 
ویژه نسل جوان انقالبی، حمایت مادی و معنوی از 
آفرینش های حرفه ای هنرمندان کشور، تالش برای 
پیشــرفت و توســعه هنر هم تراز با شاَن تاریخی - 
ملی و دینی ایران اسالمی، حمایت از جشنواره های 
هنری و ادبی فاخر در ســطح ملــی و بین المللی، 
تبیین و نشــر مبانی نظری هنر و نمونه سازی در 
زمینه هــای دینی و انقالبــی از وظایف مدیرعامل 

جدید این بنیاد برشمرده شده است. 
بنیاد فرهنگی هنری رودکی بر اساس مصوبه هیات 
وزیران و به استناد ماده واحده قانونی مصوب مجلس 
شورای اسالمی تشکیل شــده است و از مهمترین 
بنیادهای فرهنگی کشور است که به منظور حمایت 
از پیشــرفت و اعتبار برجســته ملی و بین المللی 
فعالیت های هنری و ادبی کشور زیر مجموعه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت  می کند

اخبـــار

پرویز شــیخ طادی عضو سابق شــورای پروانه نمایش بیان کرد من معتقدم ترکیب فعلی 
شورای پروانه نمایش، اجحاف و بی انصافی در حق مخاطب است.

پرویز شیخ طادی کارگردان سینماست که فیلم هایی چون »شکارچی شنبه« و »روزهای 
زندگی« را در کارنامه خود دارد. او به همراه حجت االســالم محمد قمی دو عضو شورای 
پروانه نمایش بودند که هفته گذشته خبر از جدایی آن ها و جایگزینی دو عضو دیگر منتشر 
شد؛ تغییری که کمتر از یک سال اتفاق افتاد. محمد خزاعی در حالی حجت االسالم علی 
ســرلک و احمد مرادپور کارگردان ســینما را جایگزین این دو عضو از شــورای کلیدی 
پروانه نمایش کرد که عملکرد این شــورا همچنان با انتقادات و ابهاماتی از سوی جامعه 
ســینمایی مواجه است. با پرویز شــیخ طادی درباره دالیل جدایی اش از این ترکیب به 
گفتگو نشســتیم اما او فراتر از اعضای فعلی به ترکیب ســنتی شــورای پروانه نمایش و 
اصل حضور ســینماگران در این شــورا انتقاداتی جدی دارد و یکی از دالیل جدایی اش 
را هم همین اصرار به حفظ ترکیب ســابق می داند. مشروح گفتگوی صریح مهر با پرویز 

شیخ طادی درباره عملکرد شورای پروانه نمایش در دوره اخیر را در ادامه می خوانید.
***

* گفتگو را با ماجرای جدایی شما از شورای پروانه نمایش آغاز کنیم؛ آیا این جدایی 
به دلیل مشغله و انصراف خود شما بود یا باید آن را نوعی برکناری بدانیم؟

به نظر بنده شــورای صدور پروانه نمایش، آخرین ســنگر مخاطب اســت. ویترین همه 
جشــنواره ها و همه ابزارهای نظارتی در اختیار این شوراســت و به همین دلیل معتقدم 
این شــورا نباید در اختیار سینماگران باشد. متخصصان علوم اجتماعی در این شورا باید 
حضور داشــته باشــند و به تعبیر دقیق تر نمایندگانی متخصص از ســوی مردم باید در 
این شورا باشند؛ از روان شــناس تا مردم شناس. افرادی که برخاسته از بدنه مردم باشند 
و هیچ مناســباتی با چرخه تولید و توزیع در ســینما هم نداشته باشــند. این افراد باید 
به صورت مســتقیم منافــع مصرف کننده یا همان مخاطب را مدنظــر قرار دهند و بدون 
هیچ مالحظه ای همه مصلحت های او را در نظر بگیرند. این اعتقاد من اســت که شورای 
پروانه نمایش به هیچ عنوان نباید دولتی باشــد. از نماینده مجلس تا من کارگردان در این 
شــورا نباید حضور داشته باشــیم. ما خودمان در بدنه تولید سینما حضور داریم، چگونه 
می توانیم بر محصول خودمان نظارت داشته باشیم؟ این غلط است. شورای صدور پروانه 
نمایش، آخرین ســنگر مخاطب است. ویترین همه جشــنواره ها و همه ابزارهای نظارتی 
در اختیار این شوراســت و به همین دلیل معتقدم این شورا نباید در اختیار سینماگران 
باشد. متخصصان علوم اجتماعی در این شورا باید حضور داشته باشند و به تعبیر دقیق تر 
نمایندگانی متخصص از سوی مردم باید در این شورا باشند؛ از روان شناس تا مردم شناس.

* اگر چنین دیدگاهی دارید، چرا حضور در شورای پروانه نمایش را پذیرفتند؟
قرار بود چنین ترکیبی از متخصصان در شورا حضور داشته باشند که در عمل این اتفاق 

نیفتاد و با نظر آقای خزاعی ترکیب به این صورت معرفی شد...

* یعنی قرار بر این بود که در کنار ســینماگران، متخصصان علوم اجتماعی هم 
حضور داشته باشند؟

نه در کنار ســینماگران. اساساً ســینماگران نباید در این شورا باشند. نهایت حضور یک 
فیلم ســاز که بتواند به لحاظ فنی درباره برخی مســائل بحث کند، در این شــورا کفایت 
می کند. شورای پروانه نمایش یعنی شورای نظارت بر خروجی؛ یعنی هر آنچه اهالی هنر 
با کمک وزارت ارشاد و دیگر دستگاه ها و سرمایه گذاران انجام داده اند، در این مرحله باید 
درباره رسیدن آن به دست مخاطب و نمایشش برای مردم، تصمیم گیری شود. اثر از این 
مرحله قرار است وارد روح و روان جامعه شود. پس از این مرحله به بعد باید کسان دیگری 

تصمیم گیری کرده و کار ما را ارزیابی کنند.

* پس اصوالً ساختار فعلی و سنتی شورای پروانه نمایش را قبول ندارید!
بله. کاماًل آن را اشــتباه می دانم. یک محصول نمایشــی قرار اســت از دستگاه خصوصی 
فیلمسازی خارج شده و تبدیل به یک محصول عمومی شود. وقتی این اثر می خواهد عمومی 
شود، دیگر یک اثر شــخصی نیست و یک نسخه اجتماعی می شود. به همین دلیل کسی 
باید درباره آن نظر بدهد که متخصص این حوزه باشد. او باید تشخیص دهد که یک فیلم با 
روح و روان جامعه چه می کند؟ آیا منی که خودم از این چرخه ذی نفع هستم باید در این 
زمینه نظر بدهم؟ این جایگاه متعلق به کسی است که بتواند بر اساس دانش اجتماعی روز 
درباره یک محصول نظر دهد و عوارض تربیتی و تأثیر آن بر فرآیند رفتارسازی را تبیین کند.

* دالیل آقای خزاعی برای قبول نکردن این ترکیب از متخصصان چه بود؟
آقای خزاعی این ترکیب را قبول داشــت و حتی گفتند که می خواهیم هیأت منصفه ای 
متشــکل از متخصصان علوم اجتماعی اعم از مشــاور خانواده، آسیب شــناس اجتماعی، 
جرم شناس و غیره داشته باشیم اما کار آنقدر سفت و سخت می شود که فیلمسازان تحت 
فشــار قرار می گیرند و نمی توانند این شرایط را تحمل کنند. آقای خزاعی خود به چنین 
ترکیبی اعتقاد داشت اما در عین حال معتقد بود که جامعه هنرمندان و سینماگران هنوز 
ظرفیت پذیرش این نظارت را ندارند. از آنجایی که ســینماگران ما به این علوم مســلح 
نیســتند، ناگهان در این شورا با یک ســد مواجه می شوند که نمی توانند به راحتی از آن 
عبور کنند. من معتقد بودم که باید جایی ایســتاد و این ســد را درست کرد تا هر کسی 

نتواند هر چیزی بسازد.

* با این توضیحات می توان به این جمع بندی رسید که شما با خواست خودتان 
از شورا خارج شدید؟

بله، کاماًل با خواســت خودم بود. آقای خزاعی خیلی اصرار داشتند که همچنان در شورا 
بمانم اما از او خواستم صندلی من را به یک آدم متخصص در زمینه علوم اجتماعی واگذار 
کند. اینگونه یک گفتمان تخصصی دانش محور آغاز می شــود، نه اینکه براســاس سلیقه 

تولیدکنندگان و ذی نفعان بخواهیم عمل کنیم.

* در همین مدتی که عضو شــورای پروانه نمایش بودید، عملکرد آن را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ به خصوص که برخی از سینماگران نسبت به عملکرد این شورا 

گله هایی را مطرح کرده اند.
مشکل اصلی اینجاست که هیچکس هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. تا زمانی که وضعیت 
دفاتر ســینمایی و وضعیت تولید متن و محتوا در کشور ما دانش محور نیست و به صورت 
ســلیقه محور و یا خبرمحور پیش می رود، وضعیت همین است. وضعیت اینگونه است که 
یــک نفر یک خبر را در روزنامه درباره یــک طالق و یا یک معضل اجتماعی می خواند و 
بدون آنکه تحقیق و پژوهشــی درباره آن داشــته باشــد، آن را تبدیل به یک محصول و 
فیلم می کند! بعد هم می خواهد آن را در اختیار جامعه قرار دهد. فیلمســاز یک معضل 
اجتماعی را بدون هیچ دانشی از فیلتر ذهن خود عبور می دهد و در بهترین حالت آن را 
از نظر فنی، دراماتیزه می کند. چنین فیلمســازی متوجه نیست که اثرش چه تأثیری بر 
جامعه دارد. تا زمانی که وضعیت دفاتر سینمایی و وضعیت تولید متن و محتوا در کشور 
ما دانش محور نیست و به صورت سلیقه محور و یا خبرمحور پیش می رود، وضعیت همین 
است. وضعیت اینگونه است که یک نفر یک خبر را در روزنامه درباره یک طالق و یا یک 
معضل اجتماعی می خواند و بدون آنکه تحقیق و پژوهشــی درباره آن داشته باشد، آن را 
تبدیل به یک محصول و فیلم می کند! بعد هم می خواهد آن را در اختیار جامعه قرار دهد

چنین محصولی که با کمترین دانش، تولید شده است، به شورای پروانه نمایش می رسد. 
این شورا قرار است درباره محصولی نظر بدهد که هیچ پشتوانه علمی ای ندارد. از آنجایی 
که مشــاوره ای صورت نمی گیرد، وقتی محصول نهایی به شورای پروانه نمایش می رسد، 
این شــورا گرفتار می شود. اگر قرار باشد این شورا کارشناسانه برخورد کند، همه این آثار 
باید رد بشــود! نصف بیشتر محصوالت سینمای ما از نظر کارشناسی، محصوالتی مردود 
هســتند. کارها را از ریشه سامان نداده ایم و نمی خواهیم هم از جایی به بعد جلوی آن را 
بگیریم. صاحبان منافع، هم در شورای پروانه ساخت حضور دارند و هم در شورای پروانه 

نمایش. جایگاه مصرف کننده و حق و حقوق آن کجاست؟

* یعنی از پروانه های نمایشی که در همین دوره صادر کرده اید هم دفاع نمی کنید؟
همه آن ها با اغماض بوده اســت. من در هیچیک از جلسات شورا شرکت نکرده ام چرا که 
مخالف این ترکیب بودم. هر چه هم به آقای خزاعی اصرار کردم، فایده ای نداشــت. من 
معتقدم این ترکیب فعلی شــورای پروانه نمایش، اجحــاف و بی انصافی در حق مخاطب 

است. به همین دلیل هم در هیچیک از جلسات شرکت نکردم.

* خبر دارید آقای خزاعی خودشــان فراتر از تصمیمات اعضای شورا، اعمال 
نظــری درباره آثاری داشــتند یا خیر؟ به تعبیر دیگر تعامل رئیس ســازمان 

سینمایی با اعضای شورای پروانه نمایش را چگونه توصیف می کنید؟
من اعمال نظری از ســوی آقای خزاعی ندیدم. ایشان اعضای شورای پروانه نمایش را با 
نگاه کاماًل مســتقل انتخاب کردند و تا جایی هم که من اطالع دارم، مطلقاً هیچ دخالتی 

در کار شــورا نداشتند. اساســاً چه نیازی به چنین اعمال نظری وجود دارد؟ وقتی همه 
عوامل ســازمان سینمایی یکدست است، نیازی به چنین اعمال نظرهایی نیست. مشکل 
من همین اســت. من به لحاظ اعتقادی کاماًل همســو هستم با آقای خزاعی. من با آقای 
لشگری پور و خیلی دیگر از اعضای شورا هم در یک گروه هستیم. مشکل من اتفاقاً همین 

همسویی همه اعضاست.

* یعنی شما هم مانند برخی سینماگران نسبت به یکدست بودن ترکیب شورا 
معترض هستید؟

حــرف اصلی من این اســت که در ایــن موارد دســته بندی های جناحی اساســاً غلط 
اســت. موضوعی که درباره آن صحبت می کنم یک مســئله فراجناحی اســت. ما باید از 
دســته بندی های جناحی در این حوزه فرار کنیم. قرار نیســت محصوالت فرهنگی ما در 
یک دوره چهارســاله و توســط یک جناح به گونه ای بررسی شود و بعد از چهار سال که 
ما رفتیم، یک جناح دیگر بیاید و به گونه ای دیگر آثار را بررســی کند. موضوع این است 
که »سلیقه«، »دانش« نیســت. سلیقه تولیدکنندگان و ذی نفعان، چه چپ باشند و چه 
راســت، نباید مالک باشــد. اصاًل فرض کنید ترکیبی از سالیق دو جناح در شورا حضور 
داشته باشند، بازهم برآیند نظر آن ها به نفع مخاطب نیست. من با این مسئله مشکل دارم. 
شورای پروانه نمایش باید متعلق به نمایندگان مردم باشد؛ متشکل از افرادی که تنها نفع 
و مصلحت جامعه را مدنظر قرار می دهند و نگاه به سابقه و پیشکسوتی فالن کارگردان و 

پیشکسوت نمی کنند، گرفتار رفاقت نمی شوند...

* یعنی در حال حاضر این رفاقت ها و مالحظات در صدور پروانه نمایش فیلم ها 
موثر است؟

از ابتدای شکل گیری وزارت ارشاد این مسئله بوده است! مگر می شود نباشد. تصور کنید 
یک کارگردان ســالخورده فیلمی می سازد که مشکالت اجتماعی و جامعه شناختی دارد، 
چه کســی می خواهد جلوی او بایستد. معلوم است که اگر افراد شورای پروانه نمایش از 
بدنه همین ســینما باشند، رعایت حال او را می کنند. این رویکرد غلط است. نمایندگان 
مردم دیگر مراعات این مسئله را نمی کنند که من نوعی چقدر سابقه در فیلمسازی دارم. 

تالش می کنند من را هم قانع کنند.

* یکی از حواشی اخیر مرتبط با نظارت بر فیلم ها، شکل گیری شورایی سه نفره 
به موازات شورای پروانه نمایش بود؛ ماجرای این کمیته سه نفره چه بود؟

ممکن اســت چنین شورایی هم وجود داشته باشــد. من به این مصداق کاری ندارم اما 
معتقدم وقتی ترکیب ها دانش محور نیستند و رابطه و پیشکسوتی و رفاقت جای دانش را 
می گیرد، مجبور می شویم عده ای را مأمور کنیم تا مالحظه کاری کنند! ببینید که چقدر 
اشتباه دارد صورت می گیرد. مجبور می شویم کمیته ای تشکیل دهیم که تشخیص دهد 
فالن فیلم به دلیل کسوت فیلمسازش، باید مردود شود! اگر یک شورای سه نفره بگذاریم، 
کنارش یک شورای هفت نفره و حتی باالتر از آن یک شورای ۱۵ نفره هم تشکیل دهیم، 
باز هم منافع مخاطب را درنظر نگرفته ایم. فقط متوجه مالحظات سیاسی و صنفی هستیم 

و کسی هم نیست که از مخاطب دفاع کند.

* ماجرای آن فهرســت ۳۰ فیلم مسئله داری که آقای نوباوه درباره آن صحبت 
کرده بودند چه بود؟

در جریان آن فهرســت هم نیستم. این فیلم ها را هم ندیده ام. کاًل خیلی وارد جزییاتی از 
این دست نمی شدم چراکه با کلیت این ساختار مشکل داشتم.

* در همین دوره صدور پروانه نمایش برای فیلم هایی مانند »چپ، راست« و یا 
»مسیح پســر مریم« با حاشیه هایی در فضای رسانه ای همراه شد. ماجرای این 

فیلم ها چه بود و مشکل در کجاست؟
مسئله ای که من همواره درباره شورای پروانه نمایش بر آن تأکید داشته و دارم این بوده 
است که این شورا باید به طور کامل در یک اتاق شیشه ای برگزار شود. درگاهی برای ارائه 
کلیه توضیحات باید وجود داشــته باشــد و هیچ نکته ای نباید پنهان بماند. درباره همه 
مسائل به صورت دانش محور باید توضیح ارائه شود تا صاحبان آثار مانند همین آثاری که 
به آن ها اشــاره کردید، مرجعی برای رسیدگی خود داشته باشند. اصحاب رسانه هم باید 
به این موارد دسترســی داشته باشند تا بدانند فالن فیلم بابت کدام دالیل کارشناسی و 
فنی رد شــده است. مســئله اصلی من با یک شورای صنفی و دولتی همین است. دالیل 
هم باید کاماًل اقناع کننده باشد نه از جنس سلیقه های سیاسی. حتی اگر یک فیلم مسئله 
سیاســی دارد هم باید به صراحت دلیل آن در رســانه ها اعالم شود. در دوره هایی برخی 
فیلم ها مجوزشــان رد شــد و بعد در دروه ای دیگر مجوز گرفتند و هیچکدام هم درباره 

تصمیمات خود توضیح ندادند.

* شما اعالم می کنید در جلسات شورای پروانه نمایش حضور نداشتید. پیش تر 
هم مطلع شــدیم آقای نوباوه هم در این جلسات حضور نداشتند. درباره باقی 
اعضا شــرایط چگونه بود و باالخره آثار با حضور چه کســانی در شورا بررسی 

می شد؟
همه قرارها توســط حبیب ایل بیگی به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت تنظیم می شد و 
اعضایی که می توانستند حضور داشته باشند، همان ابتدا اعالم حضور می کردند. تا زمانی 
هــم که تعداد اعضا به حد نصاب نمی رســید، فیلمی نمایش داده نمی شــد. از این بابت 
شورای پروانه نمایش هیچ مشکلی ندارد اما مسئله اصلی من از ابتدای تشکیل این شورا 
تا به امروز، غیرتخصصی بودن و ترکیب سیاسی و صنفی آن است. آثار همواره در پوشش 
یک استتار مورد بررسی قرار می گرفته و هیچ نکته ای هم از آن اعالم نمی شد و این اتفاق 
بد است. اگر این شورا از وزارت ارشاد بیرون برود و یک هیأت منصفه اجتماعی عهده دار 

آن شود، درگاه های آن هم باز می شود و دیگر هیچ چیز پنهان نمی ماند. 
من به طور کامل مخالف پنهان کاری در این حوزه هســتم. این یک حوزه عمومی اســت. 
همین االن در شــورای مربوط به پروانه نمایش آثار شــبکه نمایش خانگی، با ترکیبی از 
متخصصان مواجهیم که به صورت کارشناســی محتوای آثار را بررســی می کنند و هیچ 
ســینماگر و تهیه کننده ای هم درآن حضور ندارد. تمامشــان کارشناس علوم اجتماعی 
هســتند و درباره محتوا تنها آن ها نظر می دهند. آنقدر هم نظرات درســت و کارشناسی 
می دهند که ما اساســاً نمی توانیم درباره آن ها تشکیک کنیم. شورای پروانه نمایش آثار 
ســینمایی اما چنین پشتوانه علمی ای ندارد. حتی شــورای پروانه ساخت ما هم چنین 
پشــتوانه ای ندارد. پیش تر از آن در دفاتر تولید ما هم خبری از این پشتوانه علمی نیست 
و ببینید چقدر ســینمای ما بی دروپیکر است! یک محصول اجتماعی در حال تولید برای 
مصرف عمومی اســت اما هیچ کس در فرآیند تولید آن ســراغ آمــار و پژوهش نمی رود. 

منظور از پژوهش هم مطالعه عمیق است نه یک سرچ ساده در اخبار فضای مجازی.

* فیلم »برادران لیال« به کارگردانی ســعید روســتایی هم اخیراً بدون پروانه 
نمایش در جشنواره فیلم کن حاضر شده اســت، در جریان تقاضای این فیلم 

برای بازبینی و نظر اعضای شورا درباره آن هم نیستید؟
این ها مسائلی است که روابط عمومی سازمان سینمایی باید درباره آن اطالع رسانی کند. 

مگر این اتفاق رخ نمی دهد؟

* نه، مسئوالن سازمان سینمایی در این زمینه پاسخگوی ابهامات نیستند!
این بســیار بد است. این یعنی فرار از شــفافیت که من با آن مسئله دارم. همه اطالعات 
درباره همه آثار باید در یک ســایت درج شــود و در اختیار همه قرار داشــته باشد. باید 

مشخص شود چرا یک فیلم بدون پروانه نمایش راهی جشنواره کن شده است.

* شما تأکید بسیاری بر شفافیت عملکرد شورای پروانه نمایش دارید، چرا این 
اتفاق در همین دوره رخ نداد، مگر آقای خزاعی و همکاران شان با این شفافیت 

مخالف هستند؟
موضوع این اســت که این دوستان خیلی از مسائل را تجربه نکرده اند و بابت هر عوارضی 
نگران می شــوند. این دوستان فضای باز اطالع رسانی را هنوز تجربه نکرده اند. فیلمسازان 
ما هم یک اشــکال دارند و آن اینکه غالباً اهل هیاهو و جنجال هستند. واقعاً سینماگران 
ما دانش گریز هســتند. چرا؟ چون دانش، مچ ما را می گیرد! من در تمام این ســال ها با 
دوستان بسیاری در شوراهای مختلف سینما و تلویزیون رفت و آمد داشته ام. هر چه نگاه 
می کنم، همه آن ها از دانش فرار می کنند. اگر قرار باشــد براساس دانش عمل کنیم باید 
سراغ مشورت برویم و بیشتر برای کارهای مان هزینه کنیم. به همین دلیل هم فیلمسازان 

ما نسخه هایی برای جامعه می پیچند که هیچ پشتوانه ای ندارند.
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پاسخ های صریح پرویز شیخ طادی کارگردان سینما 

همهفیلمهابااغماضپروانهمیگیرند

آگهــی دعــوت به مجمــع عمومی فــوق العــاده انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی شهرستان عباس آباد )نوبت دوم(

بدینوســیله از کلیــه اعضــای انجمــن صنفــی کارگــران 
ســاختمانی شهرســتان عباس آباد دعوت به عمل می آید که 
در جلســه مجمع عمومی فــوق العاده که در روز پنج شــنبه 
مــورخ 1401/3/19 از ســاعت 17 الی 19 عصر به آدرس 
عبــاس آباد خیابان شــهدا مســجد جامــع عباس آبــاد تحت 
نظارت کارشــناس محترم اداره تعــاون ، کار و رفاه اجتماعی 
برگــزار مــی گردد حضور به هم رســانید. دســتور جلســه: 
تصمیــم گیــری در مورد:1-افــزودن بند ســه)3( به ماده 
چهــار) وظایف اختصاصی انجمن(2-اصــاح بند دو ماده پنج 
)شــرایط عضویت(3-تبصره بند »الف« از ماده هفت)منابع 
مالی(4-تبصره بند»ب« از ماده هفت(منابع مالی(5-تبصره 
یک ماده هشت اساسنامه 6-اصاح تبصره سه ماده بیست 

اساسنامه.
هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی عباس آباد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ســراج نیستانی جهرمی وکالتا برابر وکالت نامه شماره 15470 
مــورخ 1401/1/9 دفترخانــه 205 کرج از طرف آقــای داود ملک زاده 
ضمن تســلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است سند 
مالکیت ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 1 سمت 
جنوب شــرقی به مســاحت 237/3 مترمربع قطعه 3 تفکیکی به شماره 
64025 فرعــی از 170 اصلی مفــروز از  1166 فرعی از اصلی مذکور 
ذیل شماره ثبت دفتر اماک الکترونیکی 139820331011038210 
به شماره چاپی 966148 که بنام داود ملک زاده صادر و تسلیم گردیده 
است مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشــد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیــت به این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی اســت 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نگردد ســند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 
فریدون شیاسی دهسوری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه سه کرج

آگهی دعوت)مرحله دوم-نوبت اول(
جلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مرحله دوم، نوبت اول شــرکت تعاونی ســهام 
عدالت شهرســتان رامسر برابر تصمیم هیأت مدیره، رأس ساعت 9:30 روز شنبه مورخ 
1401/03/28 در محل طبقه فوقانی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رامسر 
واقع در روبه روی بیمارستان امام سجاد)ع( جنب اداره پست-ساختمان قلم چی برگزار 
می گردد؛ لذا از کلیه نمایندگان منتخب مرحله اول دعوت به عمل می آید شــخصا رأس 
ســاعت مقرر در جلســه حضور به هم رســانند. دستور جلسه:1-اســتماع گزارش کتبی 
هیأت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد شرکت2-تصویب صورت های مالی تهیه شده 
مربــوط به ســال های مالی 97 لغایــت پایان 1400  3-تصویب بودجه پیشــنهادی هیأت 
مدیره برای اداره امور شــرکت در ســال مالی 1401  4-انتخاب 5 نفر اعضاء اصلی و 3 
نفر علی البدل هیأت مدیره برای مدت ســه ســال  5-انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک 
نفــر علــی البدل برای مدت یک ســال مالی.توضیح 1-اعضایی که تمایــل به ثبت نام در 

ســمت هیأت مدیره یا بازرســی را دارند، می توانند حداکثر تا پنج روز از تاریخ انتشــار 
آگهی دعوت نسبت به تکمیل فرم مربوطه به همراه یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی 
به محل دفتر واقع در رامســر-کتالم- خیابان شــهید بهشتی روبه روی الستیک فروشی 
ســعادتمند-دفتر شــرکت مراجعه و تحویل نمایند.توضیح 2- نمایندگان باید رأســا در 
مجمــع عمومی حضور یافته و اعمال رأی نمایند . هــر نماینده بدون در نظر گرفتن تعداد 
آراء مربوطــه )مرحلــه اول( یا حــوزه انتخابیه فقط دارای یک رأی در مجمع عمومی اســت 
. نمایندگان برای حضور در مجمع بایســتی مدرک شناســایی معتبر ارائــه نمایند تا مقام 
دعوت کننده ضمن احراز هویت آن ها و تطبیق مشــخصات مربوطه با فهرست منتخبین ، 

مجوز حضور صادر نماید.م/الف
هیأت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رامسر

آگهی مفقودی
کلیه مدارک موتور ســیکلت تیپ cdi125cc تبت مــدل 1390  به رنگ نقره ای به 
شماره موتور 91510168 و شماره تنه N2A *** 125A9002904  و شماره پاک 498 

ایران 16591 به نام هادی سوری مالیچه  مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است. 
***************************************************************************

برگ ســبز یک دستگاه خودرو سواری سیتروئن تیپ sx زانتیا مدل 1387 به رنگ 
سفید روغنی به شــماره موتور 010126 و شماره شاسی s1512287167078 به شماره 
پــاک ایــران 18- 714 س 31 متعلق به فهیمه آقا حســینی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
***************************************************************************

خانم زهرا حدادی نام پدر حبیب اله به شماره ملی 4889877665 مالک خودروی 
سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ TU3-206 مدل 1396 رنگ سفید-روغنی به شماره 
موتور 182A0012692 و شــماره شاســی NAAP03EE9HJ502380 شماره پاک ایران 
69-234 و 84 بعلت فقدان اســناد )ســند کمپانی و مالکیت برگ سبز و کارت سوخت( 
تقاضای المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص 
خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده 
ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.گنبد
***************************************************************************

خانم فاطمه آذریان نام پدر ابراهیم به شــماره ملی 4860240367 مالک خودروی 
ســواری سیســتم پــژو تیــپ PARS TU5 مــدل 1401 رنگ ســفید به شــماره موتور 
167B0163298 و شماره شاسی NAAN11FEXNK185996 به شماره پاک 935-86 
د 31  بعلت فقدان اســناد فروش ) ســند مالکیت برگ ســبز( تقاضای رونوشت المثنی 
سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق 
دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا 
جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد
***************************************************************************

 131SE سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز(خودروی سواری سیستم سایپا تیپ
مدل 1398 رنگ ســفید - روغنی به شــماره موتور M13 / 6282022 و شماره شاسی 
NAS411100K1148364 به شــماره پاک ایران 10-187 ب 74 متعلق به عبدالجلیل 
سعدی زاده نام پدر آدنه محمد به شماره ملی 4860112709 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
***************************************************************************

اینجانــب غــام علی علیجانی الکمه ســری بــه کدملــی 2702152854 مالک وانت 
مزدا 1600 رنگ ســرمه ای متالیک مدل 1372 شــماره موتور 210592 شماره شاسی 
72900212 بــه علت فقدان برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو تقاضــای صدور المثنی 
اســناد مذکــوررا نموده ام چنانچه شــخصی )حقیقی یــا حقوقی( ادعایــی درمورد خودرو 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز ازتاریخ نشــرآگهی با دردســت داشــتن مدارک کافی به 
سازمان فروش گروه بهمن واقع درکیلومتر 13 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. ساری

***************************************************************************
برگ سبز وانت نیسان 2400 مدل 1386 رنگ آبی روغنی شماره موتور 365351 
شــماره شاســی J052409 شــماره پاک ایران82-788ق98 به نام مجید خلیلی نوســر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************************

کلیه مدارک ســواری پــژو 206SD-TU5 مدل 1395 رنگ ســفید روغنی شــماره 
موتور 163B0235460 شماره شاسی NAAP41FE5GJ753774 شماره پاک ایران92-

739ب84 به نام خاتون ذبیحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************************

موتــور  مــدل 1390 شــماره  رنــگ زرد   110cc انــرژی  موتــور ســیکلت  ســند 
KB221002679 شــماره تته NBE *** 110F9001319 شماره پاک 41171-587 به 

نام مرتضی محمودی مشائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************************

ســند مالکیت ســواری پژو 206 مدل 1396 شــماره پاک ایــران62-859س94 
شــماره موتور 165A0077771 شماره شاسی NAAP03EE0HJ051193 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************************


