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صنــدوق اعتباری هنر و بیمــه دانا با هدف 
متناسب سازی نحوه ارائه خدمات بیمه ای با 
وضعیت و شرایط فعاالن فرهنگ و هنر و ارائه 
خدمــات ویژه به اعضای صندوق تفاهم نامه 

توسعه همکاری امضاء کردند.
بــه گزارش ایلنا، به منظــور ایجاد همکاری 
مشــترک در راســتای متناسب ســازی و 
گسترش پوشــش ارائه خدمات بیمه ای به 
اصحاب فرهنگ و هنر، صدور بیمه نامه های 
مختلف با تخفیفات ویــژه و ترویج فرهنگ 
بیمه ای تفاهم نامــه همکاری میان صندوق 
و بیمه دانا با حضور ســیدمجید پوراحمدی 
مدیرعامــل صنــدوق اعتباری هنــر و رضا 
جعفری، مدیرعامل بیمه دانــا و تعدادی از 
چهره های حوزه فرهنگ و هنر )به نمایندگی 

از اعضای صندوق( امضا شد.
پوراحمدی در ابتدای این مراسم گفت: تالش 
ما در صندوق اعتباری هنر حمایت از اهالی 
فرهنگ، هنر ورسانه سراسر کشور خصوصاً 
در مناطق کم برخوردار و دورافتاده اســت. 
یکی از راهبردهای ایجاد امنیت خاطر برای 
جامعه فرهنگی و هنری کشور برخورداری از 

تسهیالت بیمه ای است.
مدیرعامــل صندوق اعتباری هنــر در ادامه 

تصریح کرد: صندوق اعتباری هنر در دولت 
ســیزدهم در تالش اســت که با گسترش 
خدمات بیمه ای، فضایــی امن را برای تداوم 
فعالیت حرفه ای فعاالن حوزه فرهنگ و هنر 
که جز شــریف ترین اقشــار جامعه هستند، 
فراهم آورد. وی با اشاره به انعقاد قرارداد بیمه 
درمان تکمیلی با شــرکت بیمه ی دانا برای 
دومین سال متوالی گفت: طبق بررسی های 
انجام شــده، سال گذشــته با تغییر شرکت 
بیمه گر رضایت حداکثری اعضا کسب شد و 
جمعیت تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی 
۳۸ درصد افزایش داشت. با توجه به اعتماد 
اعضا به صندوق و بیمه دانا، تمام تالش خود 
را برای ارائه خدمات منظم و شفاف خواهیم 
کرد و در برابر تعهدات خود پاسخگو خواهیم 
بــود. پوراحمدی در ادامــه گفت: ما همواره 
بدنبال توســعه کمی و کیفــی حمایت ها و 
ایجاد تنوع در خدمات ارائه شــده به جامعه 
تحت پوشــش خود هســتیم. بر این اساس 
با توجــه به پراکندگــی جغرافیایی اعضای 
صندوق و شــرایط مختلف آفرینندگان آثار 

فرهنگــی و هنری، صنــدوق درصدد ایجاد 
ســاختاری مشــخص برای ارائه خدمات به 
اعضای تحت پوشــش اســت. وی در ادامه 
افزود: لزوم پیشرفت، توجه به منابع انسانی و 
ایجاد فرایند و ساختارهای مشخص است که 
به همراهی این دو موضوع زیربنایی در حوزه 

فرهنگ و هنر کمتر توجه می شود.
مشــاور وزیــر فرهنگ تصریح کــرد: توجه 
به اقتصاد فرهنــگ و هنر یکی از مهم ترین 
سیاســت های صندوق اعتباری هنر اســت. 
اکنون هنرکارت بستر مناســبی برای ارائه 
خدمات بــه اعضــا در دو بعــد حمایتی و 

اقتصادی فراهم کرده است.
مدیرعامــل صندوق اعتبــاری هنر خدمات 
بیمه ای برای تمامی اقشــار جامعه را بسیار 
کارآمد دانســت و گفت: بســته بیمه ای با 
همکاری بیمه دانا طراحی شــده اســت و 
پیش بینی شده است که براساس این تفاهم 
نامه، خدمات بیمه ای متنوعی را برای اهالی 
فرهنگ و هنر عملیاتی خواهیم ساخت. وی 
یکی از مهمترین مطالبات صندوق از مدیران 

بیمه دانــا را انجام کامل تعهدات و تقویت و 
تســریع در ارائه خدمات رســانی به جامعه 
فرهنــگ و هنر بیان کرد و گفت: هنرمندان 
سرمایه های اجتماعی جامعه هستند و ارائه 
خدمات دقیق و منظم به این قشر فرهیخته 
حساسیت باالیی دارد. امیدوارم دو مجموعه 
با همدلی و همراهی در کنار یکدیگر در راه 
هدف مشترکمان که رضایت اعضای صندوق 

از خدمات درمانی است، گام برداریم.
رضا جعفــری، مدیرعامل بیمــه دانا نیز در 
مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: امضای 
این تفاهم در درجه اول در راســتای ایفای 
مسئولیت اجتماعی بیمه دانا در قبال جامعه 
فرهنگ و هنر کشور است. تالش می کنیم در 

این راه شفاف و پاسخگو عمل کنیم.
مدیرعامل بیمه دانا در ادامه گفت: در قرارداد 
ســال گذشــته ما ۷۱ میلیــارد تومان حق 
بیمه از صندوق اعتباری هنر برای پوشــش 
جامعه هنــری دریافت کردیــم اما بیش از 
۹۲ میلیارد تومان خسارت به بیمه شدگان 
صندوق اعتباری هنر پرداخت شد. در سال 

جاری نیز با گذشــت دو ماه از قرارداد جدید 
نسبت خســارت درمانی ما ۱۲۰ درصد بوده 
است. نگاه ما در حوزه درمان و سالمت نگاه 

اجتماعی است.
وی تصریح کرد: مــا بدنبال افزایش ضریب 
نفوذ و پیوند صنعــت بیمه با حوزه فرهنگ 
و هنر هســتیم. امیدواریم با رضایت اعضای 
صندوق، پیوند میان صنعــت بیمه با حوزه 

فرهنگ و هنر فراهم شود.
در انتهای این مراســم تعدادی از هنرمندان 
به نمایندگی از اعضای صندوق پیشنهادات 

و مطالبات خود از بیمه دانا را مطرح کردند.
این تفاهم نامه در۷ ماده تنظیم شده است. 
بسط و گسترش انواع خدمات بیمه ای برای 
اشــخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه 
فرهنگ، هنر و رسانه کشور، همکاری طرفین 
برای طراحی پوشش بیمه ای جدید مورد نیاز 
برای ریسک های شناســایی شده در حوزه 
فعالیت های فرهنگــی، هنری و مطبوعاتی، 
تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی و بهبود 
فضای کســب و کارهای فرهنگی و هنری از 
طریق کاهش ریســک و پیوند میان صنعت 
بیمه بــا حوزه فرهنگ و هنــر از مهمترین 

محورهای این تفاهم نامه است.

خدماتبیمهایهنرمندانگسترشمییابد

خانه ســینما، هم اکنون ۷۵ روز است که مدیرعامل ندارد 
حال آن که طبق اساســنامه، هیات مدیره موظف اســت 
حداکثر ۲ ماه پس از انتخابات، نسبت به تعیین مدیرعامل 

اقدام کند.
به گزارش ایرنا، خانه سینما پس از پشت سر گذاشتن یک 
انتخابات پرحاشیه که یک بار به تعویق افتاد، حاال گویا وارد 

چالش دیگری شده است.
طبق اساسنامه، هیات مدیره جدید، حداکثر ۲ ماه فرصت 
دارد تــا مدیرعامل را معرفی کند حــال آن که هم اکنون 
۷۵ روز از تاریــخ انتخابات می گــذرد و هنوز خبر موثقی 
مبنی بر انتخاب مدیرعامل مهم ترین نهاد صنفی سینمایی 
کشور منتشر نشده است. حال آن که هیات مدیره طی این 
مدت، به واسطه پرهیز از هرگونه حاشیه سازی، تقریبا هیچ 
گفت وگوی رســانه ای ترتیب نداد و از فرصت کافی برای 
جمع بندی برخوردار بود اما بسیار عجیب است که چطور 
این هیات مدیره تاکنون نتوانســته به فــرد واحدی برای 

تصدی مدیرعاملی خانه سینما برسد.
شــاید بــروز برخــی اختالف نظرهــا در میــان اعضای 
هیات مدیره، دلیل این تعویق باشددر نگاه دیگر، شاید بروز 
برخی اختالف نظرهــا در میان اعضای هیات مدیره، دلیل 
این تعویق باشــد. در روز رای گیــری، نتایجی از صندوق 
بیــرون آمد که این نتایــج، تاثیر چندانــی در انتخابات 
داخلی هیات مدیره نداشــت و محمدمهدی عسگرپور که 
در انتخابات، به صورت مشــترک، سوم شده بود، به عنوان 
رئیس هیات مدیره خانه سینما انتخاب شد. از همان زمان 
نیز برخی رســانه ها نســبت به این انتخاب اعتراض هایی 
داشتند که چرا فردی که در انتخابات، مشترکا سوم شده 

است، حاال باید به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شود.

البته که این اعتراض چنــدان حرفه ای نبود چرا که این 
انتخــاب، در میان اعضای راه یافته به هیات مدیره شــکل 
گرفتــه بود و با رای گیری داخلی اتخاذ شــده بود اما آن 
رســانه ها شاید نســبت به این اتفاق اعتراض داشتند که 
انتخاب عســگرپور در مقام رئیــس هیات مدیره، به نوعی 
تداوم همان مسیر منوچهرشاهسواری است که انتقادهای 
بســیاری را به همراه داشــت. در ایــن ۷۵ روز، از برخی 
چهره های ســینمایی نظیر منوچهر محمــدی و مجید 
مســچی به عنوان مدیــران عامل احتمالی خانه ســینما 
یاد شــد که حاال تعویق به وجود آمده، شــائبه هایی را به 

وجود آورده اســت که در ادامه، به مهم ترین آنها خواهیم 
پرداخت. نخستین شائبه آن است که احتماال این چهره ها 
یا چهره های دیگری که کاندیدای تصدی مدیرعاملی خانه 
ســینما بوده اند، ترجیح داده اند تا دراین شرایط دشوار، از 
قبول این پســت، خودداری کنند. فارغ از برخی تحوالت 
اجتماعی، وضعیت سینما و ســینماگران، از سال ها قبل 
تاکنون بغرنج است. شــائبه نپذیرفتن این پست از سوی 
برخی چهره های ســینمایی، از محتمل ترین گزینه های 
ممکن استمهم ترین خواسته سینماگران در زمان تصدی 
منوچهر شاهســواری، حداقل های یک زیست صنفی بود 

که ازجمله آنها می شــد به مواردی چون امنیت شــغلی، 
بیمه پایه، بیمه بیکاری و معیشت اهالی سینما اشاره کرد. 
مواردی که متاسفانه طی سالیان اخیر چندان مورد توجه 
قرار نگرفته تا مدیرعامل خانه سینما، همواره به این مورد 
متهم باشد که کار چندانی برای حدود ۵ هزار عضو خانه 

سینما انجام نداده است.
کرونا اما مزیدعلت شــد تا این رونــد نارضایتی اعضاء از 
خدماتی که می شــد ارائه شــود، به اوج خود برسد. این 
نارضایتی، از زمان کرونا تا به امروز، با اعضا ماند و بنابراین، 
کامال طبیعی اســت که هر کاندیدایی در مســیر تصدی 
کرسی مدیرعاملی خانه سینما، با مواجهه انبوه مشکالت 
تلنبارشده از مدیریت قبلی، عطای این پست را به لقایش 
ببخشد. بنابراین شائبه نپذیرفتن این پست از سوی برخی 
چهره های ســینمایی، از محتمل ترین گزینه های ممکن 
است. شائبه دیگر، شاید به فوت وقتی مربوط باشد که طی 
آن، هیات مدیره فعلی درصدد هستند تا با آرامش روانی 

جامعه بتوانند به انتخاب مورد نظر خود برسند.
یــک شــائبه دیگر، بــه انتخــاب احتمالــی چهره های 
غیرســینمایی برای پســت مدیرعاملی مربوط می شود. 
رویکردی که اتفاقا در ادوار قبلی خانه ســینما نیز سابقه 
داشــته و اگر چنین موردی مدنظر اســت، طبیعی است 
که انتخاب یک فرد غیرسینمایی که قرار است بر کرسی 
مدیرعاملی خانه ســینما تکیه بزند، فرآیندی طوالنی تر 

نسبت به انتخاب فردی سینمایی دارد.
حــاال باید منتظــر بمانیم تا ببینیــم هیات مدیره جدید 
خانه ســینما، در چه ســودایی برای سیزدهمین کرسی 
مدیرعاملی خانه سینما به سر می برند و قرعه سیزدهم را 

به نام چه کسی رقم خواهند زد.

۷۵روزگذشت

چرامدیرعاملخانهسینمامعرفینمیشود؟
واکنشوزیرارشادبهبیانیهخانهسینما

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: ما با دو قطبی ســازی 
و افزایش تنــش مخالفیم و 
دوست نداریم حتی برای یک 
نفر از اهالــی فرهنگ و هنر 
مشکل درســت شود. محمد 
اســماعیلی در گفت  مهدی 
وگو با ایســنا، دربــاره بیانیه 

اخیر خانه سینما اظهار کرد: این بیانیه تحلیل درستی از اتفاقات نیست. تالش 
ما بر این است که وضعیت فرهنگ و هنر به حالت عادی برگردد. ما با هر اقدامی 
که به دو قطبی سازی یا افزایش تنش منجر شود مخالفیم. وی ادامه داد: از هیات 
مدیره خانه سینما که بیانیه صادر کردند می خواهیم به وظیفه صنفی و حرفه ای 
خود عمل کنند و به ما کمک کنند تا مسائل خاتمه یابد. استفاده از لحن های غیر 
دوســتانه کمکی نمی کند جز اینکه تنش ها افزوده می شود. وزیر ارشاد با تاکید 
بر اینکه ما با دو قطبی ســازی مخالفیم، خاطرنشان کرد: ما بر این اعتقادیم که 
جریان اصلی هنر با مردم همراهی کرده است. ما بنا داریم با گفت وگو با کسانی 
که ابهاماتی دارد، مسائل را حل کنیم. ما عالقه نداریم حتی برای یک نفر از اهالی 
فرهنگ و هنر مشــکل درست شــود. بنابراین با این دوستان آمادگی گفت وگو 
داریم. البته قبول دارم که فضای تروریسم رسانه ای سعی در ایجاد ابهام و دروغ 
کرده و چون اینها را می دانیم همچنان بر گفت وگو و رفع ابهام تاکید داریم و از 

دوستان هنرمند خود هم می خواهیم اختالفات را دامن نزنند.

واکنشبهشایعهدربارهبیحجابیدربرخیفیلمها
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی نسبت به انتشار خبر تولید آثار سینمایی 

به دو وجه بی حجاب و با حجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، بهمن حبشی 
مدیرکل دفتر تولید ســازمان ســینمایی در واکنش به خبر فیلمبرداری برخی 
آثار ســینمایی در دو شکل بی حجاب و با حجاب گفت : بر اساس اطالع موثق 
ســازمان سینمایی چنین خبری صحت ندارد و هیچ یک از فیلمهای سینمایی 
در حال تولید دســت به چنین اقدام قانون شکنانه ای نزده اند. وی افزود: بدیهی 
اســت در صورت صحت چنین خبری، فیلم موردنظر در هر مرحله ای از ساخت 
و تولیــد، متوقف و تبعات جبران ناپذیری را برای ســازندگان اثر در پی خواهد 
داشت. حبشی ادامه داد: توصیه ما به عنوان سازمان سینمایی به سرمایه گذاران، 
تهیه کنندگان و کارگردانان این است که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند، 
چرا که تبعات هرگونه تخطی از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد 
بود. وی عنوان کرد: سینمای ایران همواره سینمایی شریف ، قانونمند و متعالی 
بوده و بدون تردید مطابق با قوانین رســمی و موجود کشور به حیات پر برکت 
خود ادامه خواهد داد. مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی اعالم کرد: بر اساس 
پیگیری ها و اطالع دقیق مســئولین سازمان سینمایی پروژه های در حال تولید 
کامال منطبق بر قوانین و مقررات در حال تولید است و حاشیه سازی ها تاثیری بر 
روند طبیعی تولید و زیست حرفه ای و قانونمند سینماگران نخواهد گذاشت. به 
گزارش ایسنا، طی چند روز گذشته خبر غیر رسمی مبنی بر فیلم برداری برخی 

پروژه های سینمایی به دو شکل بی حجاب و با حجاب منتشر شده است.

صداوسیماازمدیرعاملآپاراتشکایتکرد
مدیرعامل صباایده و بنیانگذار آپارات و فیلیمو در توییتر خود خبر از شــکایت 
صداوســیما و ابالغ آن داد. به گزارش ایرنا محمدجوادشکوری مقدم، در صفحه 
شخصی خود نوشت: امروز حکم جدید کیفری بنده با شکایت شاکی همیشگی، 
ســازمان صدا و سیما از آپارات، صادر و ابالغ شد. در این حکم، با عدم توجه به 
کاربر محور بودن آپارات، مســئولیت محتواهای صدا و سیما که توسط کاربران 
در سایت آپارات بارگذاری شده را متوجه مدیر سایت دانسته اند. شهریورماه سال 
گذشــته نیز روابط عمومی کل سازمان صداوســیما اعالم کرد، مدیر عامل وب 
سایت آپارات، به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صداوسیما در فضای 

مجازی محکوم شد.

۷۵فیلممتقاضیحضوردربخشسودایسیمرغ
جشنوارهفیلمفجر

تعداد ۷۵ فیلم متقاضی حضور در بخش سودای سیمرغ چهل و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر شــدند. به گزارش ایرنا از جشنواره فیلم فجر، طی یک ماه 
فرصت ثبت نام آثار ســینمایی در سامانه جشنواره که تا پایان آبا ادامه داشت، 
تهیه کنندگان ۷۵ اثر درخواســت خود را برای حضور در بخش سودای سیمرغ 
)مسابقه ســینمای ایران( جشنواره چهل و یکم ثبت کرده اند. تطابق آثار ثبت 
نامی با آیین نامه توســط دبیرخانه جشنواره آغاز شده و فیلم های حائز شرایط 
حضور پس از ارسال نسخه کامل توسط هیات انتخاب بازبینی خواهد شد. هیأت 
انتخاب مســابقه بخش ملی، بازبینی فیلم های متقاضی حضور را از ۱۵ آذر آغاز 
و تا ۱۵ دی اسامی فیلم های منتخب را برای حضور در بخش مسابقه سینمای 
ایران چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اعالم خواهند کرد. گزارش 
بخش بین الملل جشــنواره نیز بعدا اعالم خواهد شد. چهل و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ســال جاری به دبیری مجتبی امینی 

برگزار می شود.

»لوپتو«راهیجشنوارهجهانیکیدزسینمای
بمبئیشد

»لوپتو«  سینمایی  انیمیشن 
به کارگردانی عباس عسکری 
محصول مرکز انیمیشن سوره 
بین المللی  ادامه حضــور  در 
جهانی  جشنواره  راهی  خود، 
کیذر ســینمای هند شد. به 
گزارش ایلنا به نقل از روابط 

عمومی سازمان سینمایی سوره، انیمیشن سینمایی »لوپتو« به کارگردانی عباس 
عســکری و تهیه کنندگی محمدحسین صادقی و احسان کاوه، به بخش رقابتی 
ســومین دوره جشنواره جهانی کیدز ســینما راه یافت. این جشنواره که از ۱۱ 
آذرماه جاری در شهر بمبئی کشور هند برگزار می شود، به فیلم هایی با محوریت 
کودکان و با شعار »آینده بهتر برای کودکان« می پردازد و تالشی است در جهت 
زدودن آثار محدودیت هایی که همه گیری کووید ۱۹، روی کودکان و دنیایشان 

گذاشته است.
محدودیت هایی که با تعطیلی پارک ها و زمین های تفریح و معاشرت با دوستان 
برای بچه ها ایجاد شد و آن ها را در خانه ها محبوس کرد که موجب شد خالقیت 
بچه ها کم رنگ شده و آزادی آن ها محدود شود. در این رویداد ۷ روزه کودکان 
می توانند فیلم تماشــا کنند، با کارگردانان و بازیگران تعامل داشــته باشند و 
همچنین در کارگاه های زنده مختلف در زمینه فیلمنامه نویســی، انیمیشــن و 
فیلمســازی شرکت کنند. پخش بین الملل انیمیشن سینمایی »لوپتو« برعهده 

مرکز بین الملل سوره است.

اکران»اینان«از۹آذردرسینماهایهنروتجربه
فیلم سینمایی »اینان« به کارگردانی رهبر قنبری و تهیه کنندگی علی برادری از 
چهارشنبه ۹ آذر در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود. به گزارش ایلنا به 
نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم سینمایی »اینان« به کارگردانی رهبر قنبری 
و تهیه کنندگی علی برادری سال گذشته در شهر مشهد ساخته شده و داستان 
عماد یک جوان ۳۰ ساله را روایت می کند که برادرش نیازمند اهدای عضو است.

عماد برای یافتن عضو پیوندی راهی مشــهد می شــود اما این ســفر طوالنی و 
غیرمنتظره تجربیات و آشــنایی با افرادی را در پی دارد که باورهای قبلی اش را 
به چالش می کشــد و عشقی زمینی او را به درکی تازه از زندگی می  رساند. علی 
برادری، الهه جعفری، صبا ســهیلی، ســپیده آرمان و مرتضی قراغانی بازیگران 
اصلی »اینان« هســتند که در کنار جمعی از بازیگران ســینما و تئاتر خراسان 
از جمله احمد ریحانه، علیرضا ضیاء چمنی، برات ربانی، شــاپور ترکمن سرابی، 
علیرضا سنایی، محمد جعفرزاده، بهنام ربانی، زهره مرادی، الهه پژوهی، صدیقه 
چک، کبری شــمس، محمود کریمی، محســن کریمی، کیمیا فراهانی، سیده 
فاطمه وفایی، ســیاوش رویین تن، آرنیکا رویین تن، غالمرضا پورموسی و علی 

عسگرزاده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
»اینان« از چهارشــنبه ۹ آذرماه در سالن های گروه سینمایی هنر و تجربه روی 

پرده می رود . عنوان و پوستر این فیلم را میدیا واثقی طراحی کرده است.

اخبارکوتاه

»به نــام خــدای رنگین کمــان«، عبارتی 
اســت که در این چند روزه در موقعیت های 
گوناگون بسیار دیده و شــنیده ایم. ترجیع 
 بندی که بیش از هر چیز نشان گر همراهی 
گوینده بــا ماجرای غم بار کیــان پیرفلک، 
پســربچه ۹ ساله ایذه ای است که در جریان 
ناآرامی ها جان خود را از دست داد و پس از 
آن ویدیویی شــامل تکلیف درسی اختیاری 
از او منتشر شد که کالمش را با این عبارت 
آغــاز کرده بود. اما آنچه در این میان غریب 
می نماید، سوء استفاده برخی از سودجویان 
از این ماجرا برای تبلیغات اســت! باورتون 

می شود؟
در حالی که یک کودک جان خود را از دست 
داده و جامعه را احساساتی کرده، بخشی از 
همین جامعه به دنبال این است که کاسبی 
تجــاری خود را با اســتفاده یا بهتر اســت 
بگوییم سوء اســتفاده، از همین احساسات 

مردمی انجام دهد.
به گزارش ایســنا، اخیرا برخی شرکت ها که 
تورهای مسافرتی می فروشند، تبلیغات تازه 
خود را بــا عنوان »خــدای رنگین کمان« 
آغــاز کرده و برای هر یــک از تورهای خود 
از ایموجی رنگین کمان اســتفاده می کنند. 
نخستین بار نیســت که یک نام یا ماجرای 
مشــهور که جامعه هنــوز در تب و تاب آن 
است، در تبلیغات تجاری مورد سوءاستفاده 

قرار می گیرد.
پیش تر با هشــتگ های مهسا امینی و »زن 
زندگی آزادی«، برای فروش لباس یا کفش 
زنانه تبلیغ شــده و اندکی قبل تــر، بعد از 
درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج، یک صفحه 
فروش لوازم آرایش با بهره گیری از تخلص 
شاعری او »سایه« به تبلیغ محصوالت خود 

پرداخته بود.
در فرهنگ کوچه بــازاری ایران اصطالحی 
داریم زیر عنوان »مرده خوری« که توصیفی 
بســیار منفی و مذمت بار از کســانی است 
که از موقعیت ناگــوار دیگران به نفع منافع 
خود اســتفاده می کنند. البتــه پیش تر هم 
سوء اســتفاده از نام ها، ترانه ها و عبارت های 
مشــهور در تبلیغات با واکنش منفی جامعه 
رو به رو شــده که برخی از آنها بسیار جای 
بحث داشته است. اساسا این پرسش وجود 
دارد که چرا افراد برای تبلیغ کاالهای خود 
باز هم به این اقدام شکســت خورده دســت 

می زنند. 
پس این پرســش را با دکتر حمید شکری 
خانقــاه، اســتاد جامعه شناســی ارتباطات 
فرهنگــی در میان گذاشــتیم. این اســتاد 
دانشــگاه در پاسخ به ایســنا ابتدا موضوع 
پارادوکس های ســواد رســانه ای و ســواد 
اطالعاتی را توضیح داد: در جهانی هســتیم 
که تعارض های شدیدی بین سواد رسانه ای و 
سواد اطالعاتی وجود دارد. این پارادوکس ها 
بــه این معناســت که مردم تولیــد کننده 
انبوه اطالعات هســتند. این اطالعات اغلب 
ابهام آلود، تکه تکه شــده و از هم گسسته و 
بویژه احساسی هستند. اغلب مردم به صورت 
احساســی با اطالعاتی که بــه دغدغه های 
فردی  شــان نزدیک است برخورد می کنند 
لذا این اطالعات درواقع باعث باال رفتن موج 

هیجان های مردم می شود.
او با تاکید بر اینکه استفاده از نام مهسا امینی  
و دیگر مباحث روز جامعه برای استفاده های 
ابزاری و سودجویی های اقتصادی قطعا امری 
ناروا و سواســتفاده از احساســات اجتماعی 
محسوب می شــود، یادآوری کرد که قطعا 

چنین سوءاستفاده هایی در دراز مدت برای 
همان کســب و کارها، بازخورد منفی در بر 

خواهد داشت.
نویســنده کتــاب »برنامه ریــزی راهبردی 
ارتباطــی در روابــط عمومــی« در توضیح 
این نکته افزود: بازخورد منفی به دو شــکل 
صورت می گیرد: اول اینکه این سوءاستفاده، 
برایشان منفعت تجاری در پی نخواهد داشت 
ولی بُردش از این جهت است که شاید آنها 
را در جریان ســازی دخیل کند. به این معنا 
که این افراد علیرغــم اینکه صرفا به جنبه 
اقتصادی ماجــرا نگاه می کنند ، در گام اول 
خود را همراه با جریان روز نشــان می دهند 
که ممکن اســت در کوتاه مــدت، منافعی 
برایشــان داشته باشــد ولی در بلند مدت و 
با روشن شــدن ماجرا که آنها از رویدادهای 
کشور به دنبال ســودجویی بوده اند، چنین 

نخواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت جامعه 
امروز ایران توضیح داد: االن شــرایط جامعه 
مــا حتی بیش از آنچه سیاســی یا عقالیی 
باشد، جنبه احساسی به خود گرفته و نشان 
گر این مطلب است که بسیاری از مردم هر 
کســی را که با آنــان همراهی کند، خودی 
می داننــد و هرکس را که ســکوت کرده یا 
همراهی نکند، سرزنش می کنند، خواه یک 
فوتبالیست باشد یا یک استاد یا هر شخص 
دیگــری. یعنی به طور احساســی همراهی 
همگان را می خواهند. این یک بُعد احساسی 
شدن جریان اســت. در این بین یکسری از 
کسب و کارها هم از جریان احساسی شدن 
جامعه، استفاده یا سوء استفاده می کنند اما 
باید در عمل دید این استفاده ها چقدر باعث 
افزایش فروش یا جلب مشــتری یا منفعت 

مالی برای شرکت مذکور می شود که بررسی 
این موضوع نیازمنــد یک مطالعه میدانی و 

پژوهشی است.
حمید شکری خاطرنشان کرد: افرادی که بر 
بســتر موج  احساسات و هیجان های جامعه 
ســوار می شــوند و منفعت طلبی تجاری و 

اقتصادی خود را دنبال می کنند، عمال اصل 
موضوع و محتوای آن جریان خاص برایشان 
اهمیتی ندارد بلکه ســودآوری شــخصی و 
ســازمانی، بیش از هر چیزی برایشان مهم 
اســت. غافل اینکه این رویــه در بلند مدت 

حتما نتیجه معکوس خواهد داشت.

سوءاستفادهاز»خدایرنگینکمان«برایفروشبیشتر!

یک عضو شــورای علمی و هیات داوری جایزه پژوهش 
ســال ســینمای ایران معتقد اســت حرکت به سمت 
دانش افزایی برای سینمای ایران با نگاه علمی و پژوهشی 

به سینما امکان پذیر است.
مینو خانی )عضو شــورای علمی و هیــات داوری جایزه 
پژوهش سال سینمای ایران و عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد( در گفتگــو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه هر جایزه، 
مسابقه و رقابت پژوهشی یکی از مهمترین اقداماتی است 
که ســازمان ها و نهادها انجام می دهند؛ چراکه اساســا 
پژوهــش در هر زمینه ای همان چیزی اســت که باعث 
رشد و پیشرفت آن موضوع می شود، اظهار داشت: جایزه 

پژوهش سال ســینمای ایران هم از این قاعده مستثنی 
نیست و قطعا برگزاری آن بستر مناسبی برای نگاه علمی، 
بنیادی و میان رشته ای به این هنر،صنعت، رسانه خواهد 

بود.
وی ادامه داد: این اتفاق به ویژه باعث توجه دانشجویانی 
می شــود که در مقطع کارشناسی ارشــد و دکتری باید 
پژوهشــی انجام دهند که یک ســرمایه گذاری مادی و 
معنوی جدی  را می طلبد. حال اگر بدانند فرصتی هست 
که نتیجه پژوهش آن ها دیده می شــود و مورد ارزیابی و 
رقابت جدی تر از فضای دانشــگاه قرار می گیرد، قطعا با 

انگیزه بیشتری کار خود را انجام خواهند داد.
عضو شــورای علمی و هیات داوری جایزه پژوهش سال 
ســینمای ایران با اشاره به اینکه ایران کشوری است که 
تاریخ شــکل گیری ســینما در آن تفاوتی با تاریخ ابداع 
ســینما در جهان نــدارد، مطرح کرد: بــه نظر من باید 

این جایزه و رقابت، ســال های  پیشــتر از این راه اندازی 
می شد تا به رشد اصولی تر آن و شناسایی معضالت و حل 
مشکالت آن کمک می کرد؛ اما برگزاری پنجمین دوره آن 
با گذشت صد سال از حیات سینما در ایران، نشان از آن 

دارد که این جایزه بسیار دیر راه افتاده است.
وی افزود: البته این بدان معنی نیســت که سینماگران 
و مسئوالن ســینمایی وظیفه و مسئولیت خود در قبال 
ســینما را انجام نداده انــد یا ســینماگران در ارتباط با 
موضوع اثر خود مطالعه نمی کنند، بلکه بدین معناســت 
که پژوهش های ســینمایی با محورها و ابعاد مختلف و 
البته مبتنی بر اصول علمی، یعنی انجام پژوهش با توجه 
به معضــالت، خالها، نیازها، آسیب شناســی ها، مطالعه 
فرصت ها و تهدیدها، ارزیابی نگاه و نیاز مخاطبان و البته 
با بداعت و نوآوری از هر کدام از این منظرها می توانست 

کمک بیشتری به رشد سینمای کشور کند.

خانــی درباره اهمیــت پژوهش در ســینما توضیح داد: 
همانگونه که گفتم پژوهش در هر موضوع و از هر وجهی 
کمک به رشــد بهتر، ســریع تر، عقالنی تر و علمی تر آن 
موضوع است. سینما با توجه به میزان توجهی که از سوی 
مخاطبان به آن می شود و در میان هنرها در همه جهان 
و نــه فقط در ایران، پرمخاطب ترین هنر اســت و دالیل 
متقن تر برای پژوهش و نیاز بیشتر به آن وجود دارد. هنر-
صنعتی که مخاطب انبوه دارد، باید دقت عمل بیشتری به 

خود و عملکردش و حتی آینده اش داشته باشد.  
عضــو هیات علمی دانشــگاه آزاد در بخــش دیگری از 
صحبت های خود با بیان اینکه ســینما اساســا چه برای 
سازنده آن چه برای مخاطبش دانش و آگاهی است، تصریح 
کرد: اگر هر کدام از ما به تجربه زیسته سینمایی مان دقت 
کنیم، می بینیم بسیاری از آگاهی هایمان را از طریق پرده 

نقره ای به دست آورده ایم. 
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