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نهال موسوی
ایران  سینمای  در  فروش  روزها وضعیت  این    
بسیار بد است. به شهادت دست اندرکاران پخش 

فیلم حتی از دوران کرونا هم بدتر است. 
 سینمای ایران تنها راه تبلیغی که داشت شبکه های 
اجتماعی بود که آن هم دیگر در دسترس نیست 
وضعیت  جریان  در  چندان  هم  مردم  طبیعتا  و 
چند  در  حتی  نیستند.  اکران  حال  در  فیلم های 
روز قبل یک رکورد رقم خورد که نشان دهنده 
وضعیت بحرانی سینمای ایران است، در یک روز 
 6400 کشور  سراسر  در  فیلم ها  فروش  مجموع 

بلیت بود.
 سعید خانی پخش کننده و تهیه  کننده سینما در 
از  مردم  کرونا  »زمان  کرد:  اعالم  مهر  با  گفتگو 
حضور در سالن سینما ترس داشتند اما امروز دل 
و دماغ حضور در سالن سینما را ندارند و فیلم ها 
هم از ابزارهای تبلیغی به  ویژه در فضای مجازی 
شرایط  امروز  دلیل  همین  به  هستند،  بی بهره 

بحرانی تر است.«
فیلمشان  اکران  از  فیلم ها  صاحبان  از  بسیاری   
امتناع کرده و امید دارند که در زمانی که اوضاع 

بهتر شود فیلم هایشان را به نمایش درآورند.
یک  در  هم  ارشاد  وزارت  و  سینمایی  سازمان   
انفعال کامل، بیشتر درگیر تولید فیلم با موضوعات 
راه  فکر  این که  تا  مورد عالقه خودشان هستند 
چاره ای برای این سینمای در حال احتضار داشته 

باشند. 
 فقط به فکر این هستند که جشنواره فجر را با 
کنند.  برگزار  خود  نظر  مورد  فیلم  زیادی  تعداد 
به جای اقدام عملی فقط حرف است که شنیده 
می شود و هیچ کمکی نه به سینماگران می کنند، نه 
به سینماداران. هیچ ایده  و راه حلی هم برای تغییر 

در این رویه ندارند.
 در شرایط کنونی نهایت فکر و راه حلی که دارند 
این است که در زمان جام جهانی بازی های فوتبال 
را در سینما نمایش دهند تا شاید از این راه جنب 
آید و دوباره سالن های سینما  بوجود  و جوشی 

رنگ تماشاچی را به خود ببیند.
 واقعیت این است که سینما 3 ضلع اصلی دارد: 
نمایش  این طرح  فیلم و مخاطب.  سالن سینما، 
بازی فوتبال در سالن های سینما فقط یک ُمسکن 
برای سینماداران و سالن های  بسیار کوتاه مدت 
فرآیند  برای  مثبتی  برآیند  هیچ  اال  و  سینماست 
سینمای ایران یعنی عرضه فیلم در سینما و جذب 
مخاطب نخواهد داشت. باید به مدیران سینمایی 
کشور گفت که جام جهانی یک ماه است بعد از 

آن چه؟ 
 سعید خانی به درستی گفته است: »یکی از راه ها 
دلیل  به  که  فیلم هایی  دهند  اجازه  که  است  این 
در صورت  و  مانده اند  اکران  ممیزی پشت خط 
اکران می توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، 
اکران شوند. اکران فیلم هایی مثل »چپ، راست«، 
»برادران لیال«، »شیشلیگ« و »قاتل وحشی« در این 
دوستان  اما  باشد  کمک کننده  می تواند  وضعیت 

سازمان سینمایی به این مسئله هم تن نمی دهند.
 در مقطع کرونا و زمانی که دوستان قبلی در رأس 
سازمان سینمایی بودند، به آن ها گفتیم تنها راه حل 
همین است و به حرف ما گوش نمی کردند! حدود 
هفت الی هشت ماه زمان برد تا آن دوستان بعد 
از اکران یک سری فیلم ضعیف، باالخره به حرف 
ما رسیدند و اجازه دادند »دینامیت« به  عنوان یکی 
هم  زمان  همان  اکران شود.  توقیفی  فیلم های  از 
به طراحی جدولی رسیدیم که اگر فیلمی تا دو 
میلیارد تومان فروخت، یک میلیارد تومان حمایت 
دریافت کند و برای فروش باالی ۵ میلیارد هم 
۲.۵ میلیارد توان حمایت در نظر گرفته شد. این 
یک گزینه حمایتی برای همه فیلم ها بود. امروز 
هم حرف مان به مدیران جدید ارشاد همین است.«
 از آن طرف در شرایطی که سینما هیچ مخاطبی 
ندارد و حتی بسیاری فیلم وجود دارد که اکران 
نشده و صاحبان آن ها هم هیچ عالقه ای به اکران 
فیلم  بسیاری  موازی  شکلی  به  اما  ندارند  آن 
سینمایی در حال ساخته شدن است! این فیلم ها 
را برای کی، کجا و چرا می سازند هم از عجایب 

دیگر سینمای ایران است. 
 در هیچ دوره ای سینمای ایران با چنین موقعیت 
وحشتناکی روبرو نبوده است که امروز می بینیم، 
ایران نیست و طبیعتا  به فکر سینمای  کسی هم 
مدیران  و  دولت  برای  اهمیتی  هیچ  بحران  این 
سازمان سینمایی ندارد و اال قطعا به راه حلی فکر 
می کردند. به شکل بسیار دراماتیکی بی سینماترین 
دوران سینمای ایران در حال رقم خوردن است. 

نسل جدید شاید نداند که به چه اعتراض می کند
کاهش تاثیر نهاد خانواده و سیاست روی جوانان
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رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و 
ماه  در6  گفت:  شرقی  آذربایجان  ای  جاده  نقل 
اول امسال، ۲4۱ هزار سفر در استان ثبت شده و 
ناوگان  مسافری استان در این مدت دو میلیون و 

۲00 هزار نفر را جابه جا کرده است.

اداره  مسافر  اداره  رئیس  محمدی  نوروز 
استان  جاده ای  ونقل  وحمل  راهداری  کل 
گو  و  گفت  در  امروز  صبح  آذربایجان شرقی 
سال  اول  ماه   6 در  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با 
در  مسافر  نفر  هزار   ۸00 و  میلیون  یک   ،۱400
قالب ۲۵6 هزار سفر در استان جابه جا شده بودند، 
اظهار کرد: امسال به دلیل دایر شدن مجدد سفر 
اربعین در قالب ناوگان اتوبوسی استان، سفرها با 
اتوبوس انجام شد که تعداد سفرها کاهش شش 
درصدی داشته اما تعداد مسافران ۲۲ درصد رشد 

را تجربه کرد.وی بیشترین میزان جابه جایی مسافر 
را به ترتیب مربوط به ناوگان  اتوبوسی، سواری و 
مینی بوس اعالم  کرد و گفت: در سفرهای درون 
استانی بیشترین میزان سفر به ترتیب از شهرهای 
مراغه، مرند و اهر به تبریز و بالعکس بوده و در 

مسافران  مقصد  بیشترین  استانی هم  برون   حوزه 
استان؛ تهران، ارومیه و اردبیل بوده است.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و 
 ۱۱ پرداخت  از  شرقی  آذربایجان  ای  جاده  نقل 
میلیارد تومان تسهیالت برای  نوسازی و بازسازی 
3۷ دستگاه اتوبوس در 6 ماه اول سال خبر داد و 
افزود: متوسط عمر اتوبوس های استان ۱۵ سال، 
مینی بوس ها ۲۸ سال و سواری های عمومی ۱۲ 
سال است که هر سه مورد جزو ناوگان  فرسوده 

محسوب می شود و نیاز به بازسازی دارد.

سفر در آذربایجان شرقی کاهش یافت

طراحی مجدد نمای میدان آذربایجان بررسی می شود
شهردار تبریز از بررسی طراحی دوباره ورودی و 
نمای میدان آذربایجان خبر داد و گفت: مباحث 

ترافیکی این میدان مورد مطالعه قرار می گیرد.
یعقوب هوشیار اظهار کرد: با توجه به وضعیت 
میدان آذربایجان به عنوان یکی از مبادی ورودی 
شهر تبریز، شهرداری نسبت به بررسی و طراحی 

مجدد نمای این میدان اقدام می کند.
مربع  متر   ۵00 راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 

باقی مانده  مقدار  و  شده  انجام  میدان  نماکاری 
انجام  آتی  روزهای  طی  نیز  میدان  نمای  از 

خواهد شد.
به مباحث  لزوم توجه  بر  تاکید  با  تبریز  شهردار 
دنبال  به  کرد:  عنوان  آذربایجان،  میدان  ترافیکی 
آذربایجان  میدان  ترافیک  اصلی  موضوع  مطالعه 
نیز  ترافیکی  مباحث  اجرای  امکان  و  هستیم 

بررسی خواهد شد.

در  کننده  شرکت  رسانه ای  و  سیاسی  فعال  دو 
نشست »راه گفتگو« با تاکید بر اینکه شکاف بین 
کشورها  دیگر  در  و  نیست  ایران  مختص  نسلی 
نیز وجود دارد، گفتند: اکنون تاثیر نهاد خانواده و 
سیاست روی جوانان کاهش یافته و فضای مجازی 

اثرگذاری بیشتری بر افکار این قشر دارد.
 »نشست راه گفت و گو« صبح یکشنبه با موضوع 
در  دهه هشتادی ها  خاستگاه  و  نقش  »واکاوی 
تنش های اخیر« با حضور عباس عبدی، پژوهشگر 
و فعال رسانه ای و ناصر ایمانی، پژوهشگر و فعال 

رسانه ای برگزار شد.
عبدی که به عنوان پژوهشگر و فعال رسانه ای در 
این نشست حضور داشت، با بیان اینکه وضعیتی 
که در کشور و در مورد نسل ها وجود دارد، فقط 
مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم میان 
شکاف هایی  گذشته  نسل های  و  جدید  نسل های 

وجود دارد.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه هرچه بشر رو به 
شده  طوالنی  اجتماعی  فرآیند  است،  آمده  جلو 
است، اظهار داشت:  فرآیند اجتماعی شدن در ایران 
از سه دهه گذشته دچار اشکال شده است؛ خانواده، 
دین، سیاست، رسانه و اقتصاد نهادهایی هستند که 
کودک را اجتماعی می کنند، اما این نهادها در طول 

زمان متحول شده اند.
بر  شدن  اجتماعی  فرآیند  گذشته  در  افزود:  وی 
عهده خانواده بود؛ اما امروز بر عهده نهاد آموزش 
و پرورش است و نهاد سیاست یک بخش دیگر را 
بر عهده دارد. نهاد دین نیز بخش بزرگی دیگری از 

اجتماعی  شدن را بر عهده دارد.
عبدی با طرح این موضوع که »آموزش و پرورش 
را  جوان ها  و  هشتادی ها  دهه  نتوانست  چطور 
اینکه  به  منجر شد  آنها  کند و مجموعه  شناسایی 
افزود:  نمی شود«  شناخته  که  بگیرد  شکل  نسلی 
بنابراین  می خواهد.  جامعه  که  نیست  چیزی  این 
گذشته  ارزش های  با  که  است  نسلی  نسل،  این 
بیگانه است، به شدت منفرد و از طریق نهاد دین و 

سیاست اجتماعی نشده است.
این  ایمانی دیگر فعال رسانه ای حاضر در  ناصر 
نشست نیز با اشاره به بروز تفاوت نسلی در ایران 
فکر  نیست.  ایران  به  مختص  موضوع  این  گفت: 
نکنیم در ایران موجودی متولد شده که هیچ جای 
دنیا نیست. این موجود همه جای دنیا وجود دارد.

موضوع  این  سویی  از  گفت:  رسانه ای  فعال  این 
کلیت ندارد و صفر و صدی نیست. این حکم را 
صادر نکنیم که همه دهه هشتادی ها همان رفتاری 
را داشتند که معترضان در دوماه گذشته در خیابان ها 
اقلیت  در  شاید  هشتادی  دهه  معترضان  داشتند. 

باشند، شاید هم اکثریت باشند، ولی همه نیستند. 
دهه هشتادی هم داریم که متفاوت از این معترضان 

فکر کرده و زندگی می کند.
وی گفت: در گذشته فرهنگ پذیری نسل ها از طریق 
خانواده و پس از آن هم در حد محالت و مساجد 
بود. اما در ۲0 یا 30 سال اخیر یک شکاف نسلی 
به وجود آمد که فضای مجازی در آن بسیار موثر 
بوده است. در واقع محل اصلی انتقال اطالعات به 

نسل ها که در گذشته خانواده بود، بهم ریخت.
خانواده  نهاد  تاثیر  کرد:  تاکید  رسانه ای  فعال  این 
و سیاست روی جوانان کمتر شده و تاثیر فضای 
مجازی بیشتر شده است و فایل های زیادی وارد 
ذهن جوانان می کند که امکان پردازش آن وجود 

ندارد و بنابراین شناخت کمتری منتقل می شود.
ایمانی ادامه داد: قباًل شناخت از نهاد خانواده ایجاد 
می شد، اما االن شناخت ضعیف شده و احساسات 
غلبه پیدا می کند. در خانواده هم اختالف نظر بسیار 
زیاد داریم چون احساسات جای شناخت را گرفته 
است و با ایجاد هر ناهنجاری در خانواده، جامعه و 

سیاست، احساسات خود را بروز می دهد.
با  گفت وگو  در  کرد:  اضافه  ای  رسانه  فعال  این 
نسل جدید متوجه می شویم که آنها گزاره خاصی 
ندانند  شاید  حتی  دارند؛  اعتراض  تنها  و  نداشته 
ما  کشور  در  سویی  از  می کنند.  اعتراض  چه  به 
به  نسبت  هم  من  و  دارد  وجود  ناهنجاری هایی 
بعضی کارکردهای کشور مثل آموزش و پرورش 
اعتراض دارم.ایمانی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی 
آموزش و پرورش، نظام مبتنی بر مونولوگ است، 

تربیتی است  نظام  نوع  ما  ادامه داد: مشکل اصلی 
و  رود  می  و  می گوید  را  مطالبش  معلم  که یک 
دانش آموز حق بحث، نقد و حرف زدن ندارد.این 
تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه ما مشکالت 
این  همه  گفت:  داریم،  تربیتی  سیاسی،  اقتصادی، 
مشکالت جمع شده و به اعتراض رسیده است که 
بود  نبود. مشخص  انتظار  غیرقابل  اعتراضات  این 
اعتراضات  این  البته  داشت.  خواهیم  اعتراض  ما 
در سایر کشورها هم وجود دارد که به دلیل اینکه 

پوشش داده نمی شود، دیده نمی شود.
ایران  از  اینکه نقش رسانه های خارج  بیان  با  وی 
در شکل دهی به نسل جدید نادیده نگیرید، افزود: 
البته قبول دارم که برخی از این تاثیرات به ضعف 
رسانه ای ما برمی گردد. همه نظام رسانه ای ما در 
مقابل رسانه هایی که متعلق به کشور نبودند بسیار 

ضعیف عمل کردند.
این فعال رسانه ای اظهار داشت: این اتفاقاتی که رخ 
داد، قابل پیش بینی بود. به عنوان یک نمونه تورم 
۸0 درصدی که وجود داشت، به این شکل از دل 
جامعه بیرون زد. بهتر است تحوالت دو ماه اخیر 
در کشور را آنالیز کنیم و ببینیم که این تحوالت از 

کجا نشأت کرفته است.
ایمانی اضافه کرد: سیاسیون باید اجازه بدهند که 
اجتماعی  روانشناسان  توسط  جدی  پژوهش های 
انجام شود تا بببینیم ریشه این تفاوت ها در چیست 
داده  رخ  جامعه  این  از  بخشی  در  تغییری  چه  و 
نسلی  فاصله  با شناخت مشکالت می توان  است. 

را  کاهش داد.

معترضان و نمایندگان

اعزام 2200 پزشک به 
بیمارستان های کشور

دوشنبه 23 آبان  1401 - 19 ربیع الثانی 1444 ه . ق - November 14  2022 - شماره  6411 - سال بیست و پنجم

جناب آقای مهرداد کیانی
انتصاب شایسته جناب عالی را بعنوان شهردار کالنشهر کرج  تبریک عرض می کنم. رجای 
واثق دارد حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و درستکار با کوله باری از 
تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. دوام 

توفیقات جناب عالی را از خداوند مهربان مسالت دارم.
با تجدید احترام- علیرضا نصیرمنش سرپرست روزنامه امین


