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سینما

«تنگه ابوقریب»  ۲میلیاردی شد

فیل��م س��ینمایی «تنگ��ه
ابوقریب» تازهترین س��اخته
بهرام توکلی از مرز  ۲میلیارد
فروش گذش��ت .ب��ه گزارش
ف��ارس ،فیل��م س��ینمایی
«تنگه ابوقری��ب» به کارگردانی بهرام توکلی و
تهیهکنندگی سعید ملکان ،با گذشت  ۲هفته
از اکران عمومی  ۲میلیاردی شد .در  ۲۲تیرماه
 ،۱۳۶۷کمتر از یک هفته به پذیرش قطعنامه
 ۵۹۸مان��ده و در حالی که رزمندگان به هیچ
عنوان آمادگی دفاع نداشتند ،عراقیها شروع به
پیشروی در تنگ ه بسیار استراتژیک «ابوقریب»
میکنن��د .رزمندگان گ��ردان عمار که مهیای
رفتن به مرخصی و بازگش��ت ب��ه خانه بودند،
س��ریعاً خود را به تنگه ابوقریب میرسانند و با
اینک��ه از نظر مهمات و آذوق��ه -بویژه آب -در
تنگنا هس��تند ،با اهدای حدود  ۵۰ش��هید از
جمله غالمرضا صالحی (قائممقام لش��کر ۲۷
محمد رسولاهلل) جلوی پیش��روی بعثیها را
میگیرند .روایت سینمایی این جانفشانی اکنون
به فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» تبدیل شده
اس��ت و این اثر سینمایی با کسب  ۶سیمرغ،
یوششم فجر
پرافتخارترین فیلم جش��نواره س 
شد.

 200فیلم در نظرخواهی  40سال
سینمای کودک و نوجوان

در نظرخواهي گس��ترده 40
س��ال س��ينماي ك��ودك و
نوجوان  200فيلم ش��ركت
داده ش��ده ك��ه در نوع خود
جالب توجه است .به گزارش
«وطن امروز» ،بيش از  ١٢٠منتقد و نويسنده
سينمايي ،از ميان  200فيلم سينماي كودك
و نوجوان توليد و اكران ش��ده  40س��ال بعد
از انقالب ،برترينهاي خود را انتخاب كردهاند.
براساس این گزارش ،س��يويكمين جشنواره
فيلم ك��ودك و نوج��وان ب��ه برترينهاي 40
سال سينماي كودك و نوجوان در بخشهاي
مختلفي چون بهترين فيل��م كودك ،بهترين
فيلم نوجوان ،بهترين كارگردان سينماي كودك
و نوجوان ،بهترين فيلمنامه سينماي كودك و
نوجوان ،بهترين بازيگر كودك و بهترين بازيگر
نوجوان جوايزي اهدا ميكند .اين نظرخواهي
گسترده توسط انجمن منتقدان و نويسندگان
س��ينماي ايران با همكاري دبيرخانه جشنواره
سيويكم فيلم كودك و نوجوان انجام ميشود.

فیلمبرداری «زهرمار» به نیمه رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی
«زهرمار» به تهیه کنندگی
جواد نوروزبیگی و کارگردانی
جواد رضویان به نیمه رسید.
به گ��زارش «وط��ن امروز»،
«زهرم��ار» ج��واد رضوی��ان در قالب طنزی
اجتماعی روایت میش��ود و فیلمنامه این اثر
به قلم پیمان عباسی به نگارش درآمده است.
سیامکانصاری،شبنممقدمی،شقایقفراهانی،
سیامک صفری ،نسیم ادبی ،برزو ارجمند ،علی
اس��تادی ،رضا رویگری ،حسین محب اهری و
س��یامک ادیب از جمله بازیگرانی هستند که
در «زهر م��ار» مقابل دوربین ت��ورج اصالنی
قرار میگیرند .گفتنی اس��ت تدوین همزمان
این فیلم هم توسط حسن حسندوست آغاز
شده است.
کتاب

«محرمان خلوت انس» خواندنی شد

کتاب «محرمان خلوت انس؛
مشاهیر مدفون در تکیهریزی
تخ��ت فوالد» ب��ه قلم دکتر
پژم��ان دادخ��واه و با مقدمه
دکت��ر حس��ن بلخاریقهی
توسط انتش��ارات تمدن علمی به چاپ رسید.
این کتاب با موضوع مفاخر فرهنگی در  4فصل
نگاشته شده است .در فصل نخست تکیه ریزی
معرفی و موقعیت تاریخی و مکانی آن شرح داده
شده است 3 .فصل دیگر به معرفی و شرح احوال
مشاهیر و مفاخر مدفون در این تکیه اختصاص
دارد .فصل دوم مشاهیر در مذهب ،فصل سوم
مشاهیر در هنر و ادبیات و فصل چهارم مشاهیر
در فرهنگ و سیاست را روایت میکند .طی این
فصول شرح زندگی ،آثار ،احوال و اقدامات 28
تن از مفاخر و مشاهیر ایران که در تکیه ریزی
تخت فوالد مدفون هس��تند ،در  136صفحه
مورد تامل قرار گرفتهاست؛ بزرگانی همچون
شیخ مرتضی ریزی ،مالمحمدحسین فشارکی،
مالمحمدج��واد آدین��های ،لطفاهلل ش��مس
الواعظین ریزی ،اس��تاد عبدالحسین برازنده،
میرمحمدمهدیخلیقیپور ،محمدحسینمیرزا
فصیح خاقانی ،محمدباقر انواری ،عزیزاهلل خان
شکیبا ،احمدخان فاتح الملک ،مصطفی فاتح،
محمدعلی دانش ،محمدعلی مه��رداد ،میرزا
احمدخان سرتیپ ،سید محمدحسن بنکدار و...
در این اثر معرفی شدهاند.

وطن امروز

رامبد جوان در نشست خبری برنامه تلویزیونی «خندوانه»:

گانگسترنیستیم،برنامهسازیم!
سیدعلی احمدی :خندوانه در بدترین شکل ممکن زیر  70درصد مخاطب نداشته است

گ�روه فرهن�گ و هنر :نشس��ت رس��انهای برنامه
«خندوان��ه» روز گذش��ته با حضور رامب��د جوان،
ط��راح ،مجری و کارگردان این برنامه و س��یدعلی
احمدی ،تهیهکننده آن برگزار شد تا  2چهره اصلی
این برنامه به برخی حواش��ی ایجاد شده برای این
برنامه تلویزیونی پرمخاطب پاسخ دهند .به گزارش
«وطنامروز» ،رامبد جوان در ابتدای این نشس��ت
با تأکید بر اینکه «نظارتی کلی بر همه شبکههای
تلویزیونی وجود دارد» ،گفت :در این زمینه قوانینی
کلی حاکم است و شاید برخی شبکهها مانند شبکه
یک و  3کارکردهای مشخصتری داشته باشند اما
کارکرد شبکه «نسیم» سرگرمی است.
مجری و کارگردان «خندوان��ه» ادامه داد :قرار
بر این بوده که در این ش��بکه ش��وخیهای زیادی
وجود داش��ته باشد چه در قالب برنامههای تأمینی
و چه تولیدی .فصل پنج��م برنامه خندوانه هم در
همین راستا با تمرکز روی خلق کمدی و خنداندن
مخاط��ب تولید ش��ده و در این مس��یر به تعریف
جامعتری هم رس��یدهایم .شبکه نسیم ،یک شبکه
کمدی است و باید در آن ظرفیتهایی ایجاد شود.
خندوانه یکی از این ظرفیتهاست که معتقدم بعد
از  ۵فصل به گرامر مشخصی برای ارتباط با تماشاگر
خود رسیده است.
■■ناآش�نایی «خندانندهه�ا» ب�ا خط�وط قرمز
تلویزیون

ط��راح و کارگ��ردان «خندوان��ه» در ادام��ه
صحبتهای خود در پاس��خ به س��والی در ارتباط
ب��ا عبور از خطوط قرمزهای رس��انه ملی در برخی
بخشهای ای��ن برنامه بویژه در بخش مس��ابقات
«خندانندهش��و» گف��ت :بچههایی که ب��هعنوان
خنداننده در برنامه حضور دارند ،مکانیزم تلویزیون
را نمیشناس��ند و بیشتر آنها در فضای مجازی کار
کردهاند که ش��کل و ش��مایل آن با تلویزیون فرق
میکند و ش��اید حتی ش��وخیهای رکیک هم در
آن وجود داشته باشد .در تلویزیون اما باید مراقبت
بیشتری شود که این مراقبتها توسط ما و ناظران
انجام ش��ده است .سیدعلی احمدی نیز در توضیح
کوتاهی در تکمیل صحبتهای جوان گفت :غیر از
اینکه این عزیزان با خط قرمزهای تلویزیون آش��نا
نیستند ،فضای رقابتی برنامه هم باعث تشدید برخی
حواشی میشود ،البته خیلی از خط قرمزها را جامعه
مشخص میکند و حتی تغییر میدهد .همچنین
جوان درباره واکنشهای انتقادی نسبت به «شوخی
بیش از اندازه خندانندهها با نزدیکان و خانوادهشان»
هم توضیح داد :اینکه میدیدیم این بچهها مدام با
خودشان و عمه و پدرشان شوخی میکردند به این
دلیل بود که پیشتر س��راغ هر صنفی میرفتند با
انتقاد مواجه میش��دند و اینها ناگزیر سراغ خود و
نزدیکانشان رفتند.
■■ پاس�خ تهیهکنن�ده خندوان�ه ب�ه اتهامات
فرحبخش

در بخش دیگری از این نشس��ت یکی از اهالی
رسانه درباره اظهارات اخیر حسین فرحبخش درباره
ابهام در گردش مالی برنامه «خندوانه» و نیز برخی
ش��نیدهها درباره سهم س��پاه در تولید این برنامه
پرسید که سیدعلی احمدی ،تهیهکننده خندوانه
فرهنگ سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در ساعات پایانی
شامگاه شنبه سوم شهریور میهمان برنامه «نگاه
یک» ش��بکه اول سیما بود تا درباره عملکرد این
وزارتخانه و رویکردهای یک س��ال گذش��ته آن
توضیح دهد .به گ��زارش «وطنامروز» ،او در این
برنامه ،اقدامات وزارت فرهنگ را در یک سالی که
از عمر دولت دوازدهم میگذرد اینطور برشمرد:
«مقوله شفافیت یکی از برنامههای دولت بود ،ما
ای��ن بحث را در طول یک س��ال اول دنبال کرده
و میکنیم .در حوزه دبیرخانه انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات این امر را پیگیری کرده و در کنار
آن در مس��ائل مختلفی مانند جزئیات برگزاری
جشنواره و رویدادهای فرهنگی و هنری شفافیت
را محور قرار دادیم تا به اتاقی با دیوارهای شیشهای
بیشتر نزدیک شویم».
■■تالش برای بهبود محیط کسبوکار فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارش��اد ادامه داد« :حوزه دیگر
عدالت فرهنگی و توزیع جغرافیایی بوده است ،ما
در ای��ن زمینه گرفتار بیعدالتی بودیم که تالش
کردیم به مرز عدالت نزدیک شویم .رویکرد دیگر
ما در یک س��ال گذشته بهبود محیط کسبوکار
فرهنگی اس��ت .حوزه اقتصاد فرهنگ ما نیازمند
پیگیری و توجه بسیاری است ،زیرا بخش عمدهای
از استعداد بالقوه ما در این حوزه است .بارها عرض
کردهام ایران را با تاریخ و فرهنگ آن میشناسند
و ای��ن امر هم در گذش��ته و ه��م در حال حاضر
بوده است» .صالحی با اشاره به مقوله دیپلماسی
فرهنگی اضافه کرد« :حوزه دیپلماسی فرهنگی و
هنری از حیطههای قابل توجهی است که به آن
امید بستیم .ما میتوانیم خروج از انزوا ،بستههای
تحریم ،تخریب دیوارهای ایجاد ش��ده دور کشور

که در صورت پرداخت چنین مبلغی احتماال ما هم
باید تعهدی به سپاه میداشتیم و این درحالی است
که ما خودمان اسپانسر داریم .وی همچنین درباره
ابهام حمایت مالی شهرداری از این برنامه هم گفت:
اگر شهرداری به خندوانه این همه پول میدهد ،چرا
ما هیچ کاری در برنامه برایشان انجام نمیدهیم؟
مثل س��ازمان اوج که به صورت مشخص از برخی
پروژهها حمایت میکند .بخش��ی از سواد رسانهای
این است که تشخیص دهیم چه بخشی از یک خبر
درست و چه بخشی نادرست است.

■■ س�ریال ش�بکه نمایش خانگی میساختیم
راحتتر بودیم!

نما
در ایران روانشناسی سلبریتیها نداریم
خبرنگار «وطنامروز» هم در این نشست با بیان اینکه چالش خنداننده شو ،اتفاقی بدیع در رسانه ملی
است و سرعت چهرهسازی و شهرت در این برنامه به صورت عجیبی باالست ،گفت :شخصیتهای گمنام
با یک استندآپ تبدیل به چهرههای مشهور میشوند ،این مسابقه «سلبریتیهای یکشبه»ای درست
میکند که در فضای مجازی و حقیقی اثرگذار خواهند بود؛ آیا تیم خندوانه از این جهت که بستر شهرت
و محبوبیت این افراد را فراهم کرده است ،برنامه ساختارمندی برای هدایت و مدیریت آنها در نظر گرفته
است؟ رامبد جوان با تایید این گزاره در پاسخ اظهار داشت :مشهور شدن و محبوب شدن حس عجیبی
است .ما با توجه به تجربهای که از خنداننده شو یک گرفتیم ،به بچهها در این سری گفتیم اگر شما کارتان
ب هم ندیدهاید .در هالیوود چیزی
را به خوبی انجام دهید ،میزان استقبالی را که از شما خواهد شد در خوا 
وجود دارد به نام روانشناس سلبریتیها ،ما در ایران چنین تخصصی نداریم .در آنجا هم چنین اتفاقات
مشابهی رخ میدهد .یک نفر ویدئو یا موزیکی ارائه میدهد و فردایش میلیونها بار دیده میشود و این
فرد یکش�به هم ثروتمند میش�ود و هم محبوب .تمام زندگیاش جابهجا میشود و میزان توجهی که
دریافت میکند آن قدر زیاد است که هیچگاه چنین چیزی را از قبل تجربه نکرده است .این موج در عین
حال که بهسرعت باال میرود ،خیلی زود هم افت میکند .یکی از کارهایی که روانشناسان سلبریتیها
انجام میدهند این است که آنها دچار افسردگی نشوند .در طول برنامه خنداننده شو بچهها خیلی جلب
توجه میکنند و در چشم هستند ولی وقتی برنامه تمام میشود توجه به آنها کم شده و این تغییر ناگهانی
میتواند خیلی حال آنها را بد کند .ما البته نمیتوانیم در این حد تخصصی روی آنها کار کنیم و  16نفر
را تک به تک مورد حمایت قرار دهیم اما همیشه عقیده داشتهایم که یک تعداد کمدین به کشور اضافه
کردیم و این اضافه ش�دن موقتی نیس�ت ،آنها باید بمانند و کار کنند .این اتفاق هم افتاده اس�ت؛ چه از
استقبالی که کارگردانها و تهیهکنندهها نسبت به آنها داشتند و چه کاری که خودمان تالش داشتیم برای
آنها رقم بزنیم .در نهایت ما سعی میکنیم مراقبتهای اینگونه بکنیم چون بچهها برای ما اهمیت دارند.
س�یدعلی احمدی نیز در پاسخ به این س�وال خبرنگار «وطنامروز» که آیا کمدینهایی که در خندوانه
معرفی شدهاند ،نسبت به این برنامه در کارهای خارج از تلویزیون تعهد مالی دارند یا خیر نیز گفت :نه
مطلقا این اتفاقی که میگویید وجود ندارد ،همین االن عزیزانی که در خندوانه استندآپ میکنند دستمزد
دریافت میکنند .خندوانه خیلی محترم است.

اینگونه به آن پاس��خ داد :اینکه در متن س��والتان
از پولهای س��پاه صحبت میکنی��د یعنی فضای
مجازی بس��یار گسترده ش��ده و توقع ما این است
که خود رسانهها به این موارد که سندی هم ندارد
نپردازند و حتی برخوردی هم با آن داش��ته باشیم.
درباره این مسائل اگر هم سندی در فضای مجازی
منتش��ر شده ،مخدوش بوده است .مثل سندی که
مدعی شده بود با دستور آقای عبدالحسینی از طرف
ش��هرداری و به دستور آقای اوحدی مبلغی به این
برنامه پرداخت شده است .ما در زمینه تأمین بودجه
یک برنامه ،چیزی به نام برآورد داریم که برای یک
برنامه به تلویزیون مبلغی پیش��نهاد داده میشود.
براساس همین برآورد سقف بودجه در نظر گرفته
میشود و ما در مقام یک پیمانکار فرهنگی ملزم به

■■ در بدترین شکل  ۷۰درصد مخاطب داشتیم

رعایت این سقف بودجه هستیم .روی این مبالغ هم
نظارت انجام میشود .این مکانیزم آنقدر دقیق است
که راهکاری برای تخطی از آن وجود ندارد.

احمدی ،تهیهکننده خندوانه نیز در این بخش از
نشست بار دیگر به بحث نظارت تلویزیون بر برنامه
اشاره کرد و گفت :تطبیق خروجی برنامه با قوانین
نظارتی تلویزیون به صورت روتین انجام میشود اما
ما هم خودمان باید به مرزی برسیم و ظرفیت خود
را افزایش دهیم .در این ایام بعضاً نقدها را دیدهایم
که فارغ از نقد بیش��تر جوس��ازی بوده است .با این
حال خندوانه برنامهای اس��ت که در بدترین شکل
ممکن زیر  ۷۰درصد مخاطب نداش��ته است .پس
نمیتواند ب��دون توجه به منتقدان به وضع مثبتی
برسد .نظارتها وجود دارد و ما هم از آنها استقبال
میکنیم .خندوانه یک سرمایه ملی است و تا زمانی
که تیم ما محتوای الزم را داشته باشد برنامه را تولید
میکنیم.

رامبد جوان نیز در واکنش به این پرس��ش و در
ادامه بحث گف��ت :مگر خندوانه بودجه ندارد ،پس
چرا سپاه باید بیاید بودجه بدهد .آنقدر برخی مسائل
مسخره است که نیازی نیست به آنها پاسخ گفت.
ما گانگستر نیس��تیم ،برنامهسازیم .مکانیزم هزینه
کردن و درآمدزایی در حرفه ما کامال معین اس��ت.
من اگر بتوانم پولی دربیاورم با همان پول دوباره فیلم
میسازم .من با همکاری شریکانم امسال توانستم با
 3گروه 3 ،فیلم بس��ازم .به نظرم شایعه پول دادن
سپاه اینقدر شوخی است که نیاز به جواب ندارد ،چرا

احمدی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ
به پرسشی درباره مثبت  ۱۸بودن برخی شوخیهای
خندوانه گفت :نمیدانم کجای خندوانه را مثبت ۱۸
میگویید .ما همه شوخیها را قابل دفاع میدانیم
و درباره همه آنها میتوانیم بحث کنیم .دس��ت ما
در شوخی بسیار بسته است .ما سعی کردیم احترام
قومیته��ا را حفظ کنیم ،اینجا هم در ش��وخیها
گاهی وارد لهجهها ش��دیم و اگر ب��ه وهن نزدیک
میشد اصال ورود نمیکردیم .پرداختن به عمه و پدر
و مادر هم از روی ناچاری است.

■■حمایت مالی سپاه از خندوانه شوخی است!

گزارش وزیر ارشاد از عملکرد یک سال اخیر این وزارتخانه رسانهای شد

از تحسین «به وقت شام» تا ماجرای گرانی کاغذ
توسط دشمنان و ...را از طریق
فرهنگ و هنر انجام دهیم».

■■برای بهب�ود وضع کاغذ
وارد عمل شدیم

وزی��ر فرهنگ و ارش��اد
در پاس��خ به س��والی درباره
نق��ش ای��ن وزارتخان��ه در
معضل گرانی کاغذ و کمب��ود آن در بازار توضیح
داد« :وزارت فرهن��گ و ارش��اد تا دهه  70متولی
کاغ��ذ ب��ود و واردات آن از طریق وزارتخانه انجام
میشد اما از دهه  80که بحث هدفمندی یارانهها
به میان آم��د ،وزارتخانه در حوزه کاغذ به معنای
ورود و سیاستگذاری دیگر نقشی نداشته است».
او درب��اره اقداماتی که برای بهبود اوضاع این بازار
از س��وی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده است،
گفت« :همانطور که میدانید در حال حاضر حدود
 400ه��زار ت��ن کاغذ مصرفی داریم که ش��امل
بخشهای آزاد ،آموزشوپرورش و نشر و مطبوعات
اس��ت .تا زمان تغییرات ارزی وضعیت کاغذ روال
ع��ادیاش را دنب��ال میکرد تا آنک��ه در روزهای
پایانی سال گذشته نوسانات ارزی بر این موضوع
تاثیر گذاش��ت .ما برای رفع معضل از کاغذ دفاع
کردیم تا در میان کاالهای اساسی قرار بگیرد که
خوشبختانه همینطور شد» .وزیر فرهنگ درباره
پررنگتر ش��دن نقش وزارتخانه در موضوع کاغذ
تاکید کرد« :پارهای از اتفاقاتی که در ماههای اخیر
پیش آمد باعث شد ما نقش خود را فعالتر کنیم
و بر همین اساس س��تادی متشکل از حوزههای

ج��وان همچنی��ن ب��ا اش��اره به س��ختیهای
برنامهس��ازی در س��طح برنامههای��ی همچ��ون
«خندوانه» اظهار کرد :م��ا از روز اول تا االن با یک
هدف جلو آمدهایم و پای آن هم ایس��تادهایم .افراد
تازهای به این حوزه اضافه شدهاند اما مگر چند نفر
داریم که در این سطح برنامهسازی کنند .قطعاً برای
ما راحتتر بود که س��ریال ش��بکه نمایش خانگی
بس��ازیم و پول راحتتری ه��م درمیآوردیم .زمان
کمتری هم میگذاشتیم چراکه با این انرژی و این
تیم براحتی میش��ود فیلم سینمایی ساخت .االن
تصوری در جامعه بهوج��ود آمده که انگار همه در
حال پول خوردن هس��تند! جوان در بخش دیگری
از این نشس��ت ضمن اش��اره به ادامه فصل پنجم
«خندوان��ه» تا نوروز  ۹۸گف��ت :در ادامه این فصل
و پس از پایان «خندانندهشو» رقابت «ادا بازی» را
داریم .قرار است جشنوارهای هم از تئاترهای کمدی
راه بیندازی��م و باید ببینیم میتوانی��م این گروه را
جذب کنیم یا خیر.

فعالیتکنند».

مرتب��ط اع��م از صن��وف
نش��ر ،صن��وف مطبوع��ات،
صن��وف واردکنندگان کاغذ،
سازمانهای دولتی مرتبط و
وزارت فرهنگ و ارشاد برای
کاغذ تشکیل شد تا در حوزه
تایید و نظارت ب��ر ارز کاغذ

■■شفافیت در وزارت ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین درباره
ش��فافیت در حوزه یارانه مطبوع��ات توضیح داد:
«از کاره��ای خوبی که در دولت قبل انجام ش��د
و در ح��ال حاض��ر ادامه پیدا میکند ،ش��فافیت
یارانهه��ای مطبوعاتی اس��ت و در س��امانهای به
همین نام در سایت وزارتخانه جزئیات یارانههای
ارائه شده به رسانهها کامال مشخص است؛ حدود
 20میلیارد یارانهای که از ابتدای س��ال پرداخت
ش��ده به طور کامل قابل رویت اس��ت .ما در این
بسته هم معیارهایمان و هم نتایج آن معیارها را
به صورت کامل مطرح میکنیم» .صالحی درباره
ش��فافیت در ام��ور کلی وزارت فرهنگ و ارش��اد
توضیح داد« :در س��ال  97کل حمایتهای مالی
از معاونت منابع مالی و انسانی به طور کامل قابل
رویت است ،همچنین معاونتهای مختلف موظف
شدند هزینههای خود را به فاصله  45روز پس از
برگزاری از رویداد اعالم کنند».
■■تمجید از «به وقت شام» و «تنگه ابوقریب»

در ادامه او ضمن ارائه توضیحاتی درباره رشد

■■همه شوخیهای «خندوانه» را قابل دفاع میدانیم

محتوای آث��ار فرهنگی و هنری مت��وازن با تراز
انقالب اس�لامی با ذکر نمون��های گفت« :تنگه
ابوقریب» اثر بس��یار قابل توجهی است ،نمایش
احساس��ی جنگ به این شکل برای نسل سوم و
چهارم ک��ه واقعیت آن را ندیدهاند و آثار دیگری
مانند «به وقت ش��ام» بس��یار بااهمیت است .ما
در ابتدای انقالب اصال فکر نمیکردیم که بتوان
چنین آثاری را تولی��د کرد» .او درباره تولید آثار
فرهنگی و هنری توضیح داد« :ما در حوزه تولید
نیازمند یک ارتباط فعالتر با ریش��ههای هویتی
خود هستیم ،این ریش��هها حتما ایدئولوژیک و
دینی نیست ،بلکه ریشههای ایرانی و انسانی هم
مدنظر اس��ت .حوزه دوم مصرف است ،جامعه ما
باید دارای سواد هنری باشد ،یعنی جامعه دانش
شناخت آثار هنری را داشته باشد».
■■بودجه کم و مسؤولیتهای زیاد

صالح��ی در بخش دیگ��ر این برنام��ه درباره
همخوانی پوش��ش مردان و زنان جامعه با هویت
ایرانی -اسالمی ،گفت« :در حوزه لباس و پوشش
باید طراحان ما هم کمی و کیفی رشد کنند ،این
مسیر در حال طی شدن است و طراحان حوزه مد
و لباس ایرانی روزبهروز در حال رشد هستند .توجه
بیشتر ما به حوزه مد و لباس باید در زمینه نیاز و
سلیقه مخاطب همراه با ریشه در هویت فرهنگی
باش��د» .او در پایان ضمن ارائه توضیحاتی درباره
نحوه عملکرد و رس��یدگی به حوزههای مختلف
فرهنگ و هنر ،به میزان بودجه وزارت فرهنگ و
ارشاد هم اشاره کرد و افزود« :فرهنگ ،تربیت بدنی
و گردشگری یک و نیم درصد از بودجه سهم دارند
که س��هم وزارتخانه با تمام س��ازمانهای مرتبط
حدود نیم درصد اس��ت و ما باید همه مسائل این
خانواده محترم را با این حجم رفع کنیم».

شماره 13 2520
تلویزیون

«مهدی محقق» میهمان ششمین
قسمت شوکران میشود

ش��وکران شش��م میزب��ان
«مه��دی محق��ق» ادی��ب
و مجتهد  ۸۹س��اله اس��ت
و ب��ه بح��ث درب��اره رون��د
انحط��اط تمدن اس�لامی و
وضعیت آم��وزش عالی در کش��ور میپردازد.
به گزارش «وطنامروز» ،شش��مین قس��مت
برنام��ه تلويزيون��ى «ش��وکران» دوش��نبه
 ۵ش��هریور (امش��ب) با حض��ور دکتر مهدی
محقق ،عالمه و ادیب از شبکه  4سیما پخش
میش��ود .محقق که بی��ش از  ١٠٠تألیف در
کارنامه خود دارد ،هماکنون رئیس هیأتمدیره
انجم��ن آثار و مفاخر فرهنگ��ى ایران و رئیس
موسس��ه مطالعات اسالمى دانشگاه مک گیل
کاناداس��ت و به پرس��شهای پیامفضلینژاد،
س��ردبیر برنامه درباره «رون��د انحطاط تمدن
اسالمی»« ،کیفیت دانشگاهها و وضع آموزش
عالی» و «وضع نامطلوب بهرهگیری حاکمیت از
اساتید دانشگاهها ،دانشمندان و علما» و ...پاسخ
میدهد.
«ش��وکران» محصول مش��ترک حوزه هنرى
و ش��بکه  4سيما به تهيهکنندگى على قربانى
است که دوشنبهها حوالی ساعت  ٢١روى آنتن
میرود و بازپخش آن نيز روزهاى سهشنبه ١٠
صبح ،جمعه  ۱۴و يکشنبه ساعت  ١٩است.
نمایشخانگی

تبعات افزایش عجیب قیمت
فیلمهای شبکه نمایش خانگی

یک تهیهکننده درباره افزایش
قیم��ت DVDهای نمایش
خانگی معتقد است :افزایش
قیمت عالوه بر مصرفکننده،
به صاحب اثر و شرکت پخش
ب خواهد زد .به گزارش ایسنا ،موسوی با
آس��ی 
بیان اینکه «قیمت کنونی این محصوالت باید
با بررس��ی بیشتری انجام میشد» ،اظهار کرد:
احساس میکنم این افزایش قیمت زیاد است
و بای��د ح��دود  2هزار تومان کمت��ر از قیمت
کنونی میبود .با توجه به همین گرانیها نباید
ن همه شاهد افزایش قیمت میبودیم ،البته
ای 
امیدوارم با توجه به این ش��رایط مردم به جای
آنکه به سمت دانلود غیرقانونی بروندVOD ،
را جایگزین خرید  DVDکنند .زیرا تماشای
اینترنتی فیلمها قطعا به صرف ه و استفاده از آن
ت محصول
راحتتر خواهد بود همچنین قیم 
نهایی هم مناسبتر خواهد شد .این تهیهکننده
در ادامه درباره عرضه ش��دن نسخههای شبکه
نمایشی فیلمها با فاصله کمی از اکرانشان در
س��ینماها گفت :این یک بحث قدیمی اس��ت
که مدتهاس��ت بین اهالی سینما وجود دارد.
تعدادی معتقدند نباید خیلی س��ریع فیلمها
وارد ش��بکه نمایش خانگی شود و برخی هم
معتقدند تاثیری بر فروش سینما ندارد .در واقع
تمام نگرانی کس��انی که میگویند این فاصله
باید بیشتر باشد ،این است که سینماها فرصت
داشته باش��ند فیلم را نمایش دهند اما االن با
وجود سیس��تم نمایش دیجیتال در سینماها
این امکان وجود دارد که یک فیلم را در سراسر
کشور به صورت همزمان نمایش دهیم.
سینمایجهان

مورچهایهای هالیوودی
نیممیلیاردیشدند

فیلم جدی��د کمپانی مارول
با عن��وان «م��رد مورچهای
و زنبورک» با اس��تقبال در
باکسآفیس چی��ن روبهرو
ش��د و به مدد همی��ن امر،
فروشش را از مرز نیممیلیارد دالر عبور داد .به
گزارش مهر به نقل از ددالین« ،مرد مورچهای
و زنب��ورک» با فروش  ۲۴میلی��ون دالری در
چین در روز افتتاحیهاش موفق ش��د فروش
جهانیاش را از م��رز  ۵۰۰میلیون دالر فراتر
ببرد .این فیلم که محصول مش��ترک دیزنی/
مارول است با وجود سایز کوچک بازیگرانش
در چین فروش باالیی داشت و در روز جمعه
نزدیک به  ۲۴میلیون دالر فروخت .این فیلم
ک��ه ادامهای بر فیلم قبلی «م��رد مورچهای»
اس��ت چهارمین فروش ب��االی افتتاحیه در
می��ان فیلمهای جهان داس��تانی م��ارول در
چین را کسب کرده است .قهرمان مورچهای
م��ارول اینبار ماموریت جدی��دی دارد و باید
برابر زنبورکی با بازی اوانجلین لیلی بایس��تد.
پ��ل راد بار دیگ��ر نقش خ��ودش یعنی مرد
مورچهای را ایفا کرده و پیتون رید نیز بار دیگر
بر صندلی کارگردانی این فیلم نشسته است.
«انتقامجویان :عص��ر اولتران»« ،انتقامجویان:
جن��گ ابدی��ت» و «کاپیت��ان آمریکا :جنگ
داخلی» باالتر از این فیلم ایستادهاند .در بازار
بینالمللی «مرد مورچهای و زنبورک» تا روز
پنجشنبه فروشش را به  261/8میلیون دالر
رسانده بود و با توجه به فروش داخلی آمریکا
این فیلم اکنون نیممیلیارد دالری شده است.

