
سینمای ایران همیشه در شش ماه دوم سال و با نزدیک 
شدن به جشنواره فیلم فجر با دغدغه هایی روبرو است از 
جمله اینکه برخی معتقدند، »همه فیلم ها که نباید اکران 
شوند« یا انتقاد دارند که » چرا نظارتی بر تعداد فیلم هایی 
یا می گویند  و  ندارد؟«  تولید می شود وجود  که هرسال 
»تناسبی بین میزان تولید و ظرفیت اکران در سینماها 
وجود ندارد.« و این ها فقط بخشی از مشکالت اکران در 

این ایام است.
به گزارش ایسنا با پشت سر گذاشتن دو ماه محرم و صفر و 
و   داشت  وجود  فیلم ها  برخی  اکران  برای  که  محدودیت هایی 
رسیدن روزهای شلوغ جشنواره های سینمایی هر ساله سینمای 
ایران و گیشه با تراکم اکران آثار سینمایی مواجه می شود و بیشتر 
فیلمسازان در صدد قرار می گیرند که فیلمشان را تا پیش از شروع 
جشنواره فیلم فجر به نمایش بگذارند. همین امر به گفته فعاالن 

این عرصه باعث »فیلم سوزی « می شود.
 برای بررسی این شرایط با برخی از فعاالن و پخش کنندگان 
سینمایی گفت وگویی انجام شده تا ارزیابی آن ها را هم از این 

شرایط بدانیم.
همه فیلم ها که نباید اکران شود !

سعید خانی _ مدیر پخش خانه فیلم _ در گفت وگویی با ایسنا 
با اشاره به تراکم اکران تا شروع جشنواره ها بیان کرد: با توجه 
به اینکه امسال دیگر اکران آزاد فیلم ها را نداریم، شورای صنفی 
به دلیل آنکه فیلم های در صف نمایش زیاد بودند یک سرگروه 
سینمایی اضافه کرد و این مانند یک اشتباه بزرگ بود، زیرا ظرفیت 
سالن های ما بسیار کم است مخصوصا در شهرستانها که بیشتر 
سینماها تک سالنه هستند و با این اوصاف شاید در یک سال 
در سینمایی در شهرستان فقط ۶ فیلم بتوانند نمایش پیدا کنند.

او با تاکید بر اینکه "تراکم اکران با کاهش هفته های نمایش فیلم 
روی پرده بیشتر می شود" گفت: هیچ گاه در سینمای ایران عرضه 
و تقاضا با هم همراه نبودند و همین امر مشکالت زیادی را ایجاد 
کرده است. میزان تولیدات ما در طول یک سال بسیار بیشتر از 
ظرفیت سینماهای ماست و این چنین هر سال تا حدود ۳۰ درصد 
از فیلم های ساخته شده فرصت اکران پیدا نمی کنند و به سال بعد 
منتقل می شوند. این در حالی است که صاحبان آثار برای اینکه 
فرصت نمایش فیلمشان را از دست ندهند و فیلمشان کهنه نشود 
تمام تالش خود را به کار می گیرند تا بتوانند اثرشان را تا پیش از 
شروع جشنواره به نمایش دربیاورند و فکر می کنند این تنها فرصت 

آنها است و در نهایت شاهد تراکم اکران می شویم.
خانی ادامه داد: دیجیتال شدن صنعت سینما همانطور که سود 
داشت همراه خود مشکالتی را هم به وجود آورد. سرعت تولید را 
باال برد و مقداری سهولت در ساخت آثار ایجاد کرد اما وضعیت 
نمایش را دچار مساله کرد. نمی شود جلوی ساخت فیلم ها را 
گرفت، طرف پول دارد، می رود فیلم می سازد و دیگر به هیچ چیز 
توجه نمی کند. هنوز زیر ساخت ها در شرایط مطلوبی نیست و 
نکته ای که وجود دارد این است که همه فیلم ها نباید روی پرده 

بروند بلکه می توانند به صورت های دیگری مانند نمایش خانگی، 
vod یا هنروتجربه به نمایش در بیایند و به دست مخاطب برسند 
تا به این ترتیب مقداری از حجم متراکم فیلم های در صف اکران 

کم شود.
اکران آزاد را برداشتند اما این تصمیم چندان کارا نبود

علی سرتیپی _مدیر پخش فیلمیران_  در همین مورد بیان 
کرد: ما این اتفاق را معموال شاهد هستیم که صاحب فیلم ها تا 
بخواهند جا بیفتند و برنامه ریزی کنند، شش ماه اول سال را از 
دست می دهند. به این ترتیب در شش ماه دوم با تقاضای زیادی 
برای نمایش فیلم مواجه هستیم. این در حالی است که ما اکران 
آزاد فیلمها را هم نداریم. در آدر ماه سال گذشته ۴۷ فیلم همزمان 
با هم روی پرده داشتیم اما امسال شاید بیشتر از ۲۷ فیلم نشود. 

همین اتفاق فشار می آورد که تعداد فیلم های کمی اکران شوند.
وی خاطر یادآور شد: خطر بزرگتر این است که اکران آذرماه 
را هم از دست بدهیم زیرا معموال در زمستان فیلم های خوبی 
اکران می کردیم که بتواند گیشه را زنده نگه دارند ولی امسال هنوز 
شاهد اکران فیلمی نیستیم که بتواند گیشه این فصل را پویا نگه 
دارد. در حقیقت امسال برای اینکه فیلم سوزی اتفاق نیفتد، اکران 
آزاد را برداشتند اما این تصمیم چندان کارا نبوده است. در نهایت 
هرچقدر هم که گفته می شود ما ظرفیت اکرانشان کم است اما 

حجم تولیداتمان زیاد است کسی توجهی نمی کند و همه فکر 
می کنند بهترین فیلم را ساخته اند و فروش باالیی خواهد داشت 
ولی در عمل این اتفاق نمی افتد و فرصت نمایش فیلمهای خوب را 
هم می گیرد. در این میان دست بخش خصوصی را باید باز بگذارند 
تا به ساخت سالن های سینمایی بپردازند تا از این راه به چرخه 

اکران فیلم ها  کمکی شود.
گروه های سینمایی اضافه شد اما تراکم کم نشد!

همایون امکانیان _مدیر پخش هدایت فیلم_  در گفت وگویی با 
خبرنگار ایسنا با تاکید بر اینکه "اگر برنامه ریزی مشخصی در زمینه 
اکران فیلم ها نداشته باشیم، قطعا نتیجه خوبی نخواهیم گرفت" 
درباره ارزیابی اش از شرایط اکران و گیشه سینما و پیک ترافیکی 
اکران فیلم ها تا زمان آغاز جشنواره فجر، گفت: در مورد اکران و 
گیشه امسال سینمای کشور شاهد تغییری بودیم که به جای 
شش گروه، هفت گروه سینمایی داشته باشیم ولی با این اوصاف 

همچنان شاهد تراکم اکران فیلمها هستیم.
او ادامه داد: هر ساله ماه محرم و صفر  باعث به وجود آمدن یک 
فاصله برای اکران برخی فیلم ها می شود و بخشی از آنها نمی توانند 
دو ماه موقعیتی برای اکران پیدا کنند و به این ترتیب نمایش  آنها 
به بعد از این ایام منتقل می شود که در نهایت شرایطی را ایجاد 
می کند که هرساله شاهد تراکم اکران تا قبل از شروع جشنواره 

فجر هستیم. امسال شرایط مقداری تغییر کرده اما مشخص نیست 
که باعث بهتر شدن و حل مشکالت شود. البته همه االن درحال 
تالش هستند تا این چنین مشکالت را برطرف کنند اما باز هم ما با 

حجم باالی تولید فیلم های سینمایی مواجه هستیم.
امکانیان با اشاره به استثنا قائل شدن برای برخی فیلم ها گفت: 
وقتی برای اکران آثار روی پرده استثنا قائل می شویم و تعداد 
هفته ها و یا کف فروش را تغییر می دهیم باعث ایجاد مشکل برای 
دیگر فیلمها می شود ولی از طرف دیگر نمی شود این شرایط را 
برای برخی فیلم ها قائل نشد و حمایت از فیلم ها و آثارسینمای در 
همه جای دنیا رخ می دهد. همه این شرایطی که توصیف کردیم از 
یک جا نشات می گیرد،  آن هم کبود سالنهای سنیمایی است. باید 
حداقل ۵۰ درصد تعداد سالن های ما افزایش پیدا کند تا شرایطی 

مناسب پیدا کنیم.
این فعال حوزه پخش در پایان بیان کرد: ما در سازمان پخش یا 
سازمان سینمایی چیزی به نام بخش تحقیقات نداریم و این باعث 
شده است که ما گیشه استانداردی در سینما نداشته باشیم و در 
یک زمان با انبوهی از فیلم هایی مواجه می شویم که همه از یک 
ژانر سینمایی هستند. اکنون فیلمسازان به صورت جزیره ای به 
تولید آثار مورد نظرشان می پردازند و توجهی به ظرفیت سالن های 

سینمایی، جذب مخاطب و تبلیغات ندارند.
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انتخاب آثار بخش دیگر گونه های اجرایی تئاتر فجر

انتخاب آثار بخش دیگر گونه های اجرایی سی هفتمین جشنواره  تئاتر فجر 
آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره  تئاتر فجر، گروه انتخاب این 
بخش متشکل از آزاده گنجه، اصغر دشتی و امیر راد قرار است از میان ۲۰ طرح 
اجرایی، انتخاب نهایی این آثار را به دبیرخانه اعالم کنند. این بخش از جشنواره  
تئاتر فجر شامل هنرهای اجرایِی بینارشته ای  اجراهایی در فضاهای غیرآشنای 
تئاتری است، همچنین در این بخش اجراهایی حضور دارند که با رویکرد تغییر در 
قراردادهای اجرایی، مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب رخ می دهند. برای اطالع 
از اسامی به سایت جشنواره مراجعه کنید. سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند 1۳9۷ با دبیری نادر برهانی مرند برگزار خواهد شد.

قاسم خان از موزه سینما رفت

مدیر فیلمخانه ملی ایران، سرپرست موزه سینما شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، محمد مهدی 
حیدریان در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان  سینمایی که صبح سه شنبه 
۲۲ آبان ماه برگزار شد ضمن تقدیر از خدمات علیرضا قاسم خان گفت: »ایشان به 
عنوان شخصیتی  اهل فکر و متخصص در این حوزه در مدت حضورشان در موزه 
سینما بسیار خوش درخشیدند و خوشبختانه موزه را به وضعیت مناسبی رساندند.« 
رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: »با توجه به اینکه آقای قاسم خان از اوایل مهرماه 
استعفاء داده بودند، خانم طاهری که مسئولیت فیلمخانه ملی را عهده دارهستند با 

مصوبه هیات امناء موزه به عنوان سرپرست جایگزین شدند.«

متقاضیان جشنواره  فیلم فجر این خبر را بخوانند
مدیر دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره روند ارسال آثار به 

دبیرخانه فجر توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، سیمون سیمونیان 
درباره ثبت نام آثار برای حضور در جشنواره گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به 
سایت جشنواره به آدرس fajrfilmfestival.com و یا به صورت حضوری با پر 

کردن فرم شرکت در جشنواره ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: تهیه کنندگان و کارگردان ها توجه داشته باشند که اگر اولین اثر 
سینمایی شان است در بخش نگاه نو و اگر فیلم چندمشان است در بخش سینمای 

ایران و اگر مستند است در بخش فیلم های مستند ثبت نام کنند.
سیمونیان با بیان اینکه متقاضیان باید بر اساس آیین نامه ثبت نام کنند، یادآور 
شد: در جشنواره سی و هفتم فیلمی مورد پذیرش است که پروانه ساخت یا نمایش 
سینمایی داشته باشد و فیلم های مستند باالی ۷۰ دقیقه مجاز به ثبت نام هستند .

وی با بیان اینکه امسال در فراخوان جشنواره بخشی برای ثبت نام فیلم کوتاه 
داستانی وجود ندارد، توضیح داد: بهترین فیلم کوتاه داستانی از بین برگزیده های 
جشن خانه سینما و همچنین برگزیدگان جشنواره انجمن سینمای جوان به داوری 
گذاشته و انتخاب می شوند بنابراین بخشی مجزا برای ثبت نام فیلم کوتاه داستانی 

وجود ندارد.
مدیر دبیرخانه جشنواره فیلم فجر با اشاره به مهلت ارسال آثار گفت: مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه فیلم فجر به صورت اینترنتی و حضوری تا پایان آبان ماه است و 
بازبینی آثار توسط هیات انتخاب آذرماه صورت می گیرد یعنی متقاضیان باید آثار 
خود را به صورت dvd و یا dcp در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار دهند تا توسط 
هیات انتخاب در آذرماه بازبینی و هفته اول دی ماه نتیجه بازبینی ها اعالم شود و 
فیلم های راه یافته به بخش مسابقه نسخه های dcp را برای نمایش عمومی و برای 

داوران  آماده کنند تا جشنواره ای با نظم و حرفه ای برگزار شود.
مدیر دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: بهتر است فیلمسازان 
نسخه کامل آثارشان را برای نمایش به هیات انتخاب تحویل دهند تا اگر فیلمشان 

انتخاب نشد اعتراضی مبنی بر ناقص بودن فیلم هایشان نداشته باشند.
سیمونیان درباره آثار رسیده به دبیرخانه نیز گفت: از زمانیکه فراخوان جشنواره 
اعالم شده استقبال فیلمسازان برای ثبت نام در بخش مستند، سینمایی و نگاه نو 

خوب بوده البته در بخش نگاه نو تعداد فیلم بیشتری ثبت نام شده است.

جایزه پرویی  به »آخرین داستان« رسید
»آخرین داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر برنده جایزه 

بهترین فیلم بلند جشنواره بین المللی انیمیشن آجایو شد.
به گزارش روابط عمومی استودیو هورخش، انیمیشن بلند سینمایی »آخرین 
داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر برنده جایزه بهترین فیلم بلند 

سومین جشنواره بین المللی انیمیشن آجایو در کشور پرو شد.
اکبر  فرهی،  بیتا  اشکان خطیبی،  بهداد،  لیال حاتمی، حامد  پرستویی،  پرویز 
زنجان پور، فرخ نعمتی، حسن پورشیرازی، باران کوثری، مجید مظفری، شقایق 
فراهانی، ملیکا شریفی نیا، زهیر یاری و بانیپال شومون از گویندگان نقش های این 

انیمیشن هستند.
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پوستر جدیدی از »گرگ بازی« رونمایی شد
پوستر دوم فیلم سینمایی »گرگ بازی« در پایان هفته دوم اکران رونمایی شد. به گزارش  روابط عمومی فیلم، پوستر دوم فیلم سینمایی »گرگ بازی« در حالی رونمایی شده است که این اثر هفته دوم اکران خود را سپری می کند. »گرگ بازی« به 

کارگردانی عباس نظام دوست و تهیه کنندگی محمدعلی نجفی اکنون روی پرده سینماهای کشور است.

همه فیلم ها که نباید اکران شود !

تراکم اکران، فیلم سوزی و چند داستان دیگر

یک هنرمند نقاش عنوان کرد

آثار استادان سبک قهوه خانه ای را برای تمرین کپی کنید
یک نقاش معتقد است که هنرجویان باید از هنر ایران و دنیا دیدن کنند و در 

خالل آن سعی کنند کار عملی خود را تقویت کنند.
شقایق جزایریـ  نقاش سبک قهوه خانه ایـ  در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این 
سبک نقاشی امروزه بیشتر حالت مدرن پیدا کرده و از فرم سنتی خود خارج شده و 
از طرف هنرمندان و دانشگاه ها نیز توجه چندانی به آن نمی شود، گفت: می توان در 
دانشگاه ها در سطح بیشتری به نقاشی قهوه خانه ای پرداخت و آن را معرفی کرد؛ البته 
در حال حاضر در برخی از دروس دانشگاهی رشته هنر به سبک قهوه خانه ای اشاره 

شده ولی از هنرجویان کار عملی خواسته نمی شود.
جزایری با بیان اینکه اکثر استادان این سبک از نقاشی دیگر در قید حیات نیستند و 
یا اینکه دارای سن باال هستند، گفت: نسل جدید هنرجویان هنوز هم به اساتید نقاشی 
قهوه خانه ای احتیاج دارند و باید بر روی این سبک از نقاشی تحقیق شود بلکه بتوان آن 
را به هنرجویان آموزش داد. در واقع افراد حاضر در این عرصه باید بتوانند از استادان 
این هنر که هنوز در قید حیات هستند استفاده کنند و سبک های آنها را به گونه ای که 

برای نسل جدید نیز گویا باشد ادامه دهند.
وی اضافه کرد که در حال حاضر در موزه »رضا عباسی« و »امام علی )ع(« تعداد 
زیادی از آثار نقاشی قهوه خانه ای اساتیدی همانند استاد »حسین همدانی« به نمایش 

گذاشته می شود ولی کمتر هنرجویی برای بازدید از این آثار رفته است.
او در همین راستا ادامه داد: دانشگاه ها باید دانشجویان را جهت آشنا شدن با این 
گونه آثار سنتی و قدیمی به این موزه ها معرفی کنند. همچنین دانشگاه ها باید از 

هنرجویان بخواهند که آثار اساتید سبک قهوه خانه ای را برای تمرین کپی کنند.

جزایری درباره سطح کار عملی دانشجویان رشته هنر گفت: هنرجویان ما در سطح 
تئوری دروس خود را به خوبی می دانند ولی مسئله اینجاست که یک هنرمند باید 
بتواند آنچه را که یاد گرفته، پیاده کند. در واقع یک هنرمند واقعی باید توانایی خلق 
اثر داشته باشد و از ذهن خود استفاده کند. همچنین هنرجویان می توانند هنر سنتی 

ایران و هنر مدرن دنیا را با یکدیگر تلفیق کنند و سبکی جدید به وجود آورند.
او در بخش دیگری از این گفت وگو به توضیحاتی درباره هنر نقاشی »پشت شیشه« 
پرداخت و بیان کرد: نقاشی پشت شیشه یکی از شیوه های سبک سقاخانه ای و هنری 
وارداتی است، که در دوره صفویه از اروپای شرقی و هندوچین وارد ایران شده است. در 
حال حاضر کمتر کسی آن را می شناسد و اکثرا آن را با »ویترای یا نقاشی روی شیشه« 
اشتباه می گیرند، در صورتی که این دو سبک نقاشی کامال با یکدیگر متفاوت هستند.

این هنرمند تصریح کرد: نقاشی پشت شیشه سبکی سنگین و بسیار گویاست. 
امروزه اکثر هنرمندان بر روی بوم کار می کنند ولی نقاشی پشت شیشه کار سخت 
و دارای سنتی خاص است. دانشگاه ها باید جهت جلوگیری از نابود شدن آن از 

دانشجویان بخواهند که در این سبک نیز کار عملی ارائه دهند.
او درباره وضعیت دانشکده های هنر، گفت: امروزه هنرجویان تنها به دنبال کسب 
مدرک هستند و پس از گذشت هفت و یا هشت سال درس خواندن در کار عملی 
ضعیف هستند و تنها در حد یک نقاش شش ماه کار کرده می توانند نقاشی کنند، 

گرچه که باید توانایی خلق آثار را به خوبی داشته باشند.
وی اضافه کرد: البته این مشکل تقصیر دانشگاه و نظام آموزشی ماست. به عنوان 
نمونه دانشکده های هنر باید برای هنرجویان سفر تدارک ببینند. به گونه ای که با 

هنر ایران و جهان آشنا شوند. زمانی که هنرجو از موزه »لوور« پاریس دیدن می کند 
می تواند با هنر دنیا در سطح گسترده ای آشنا شود. سفر برای هنرجویان بسیار مهم 
است. چرا که می توانند با هنر هنرمندان مختلف و مشهور از نزدیک آشنا شوند و با 
آنها ارتباط برقرار کنند. در این صورت متوجه خواهند شد که ریشه هنرهای وارد شده 

به ایران از کجا بوده است.
او در پایان سخنان خود گفت: اگر این نظام قدیمی آموزشی دانشگاه ها تغییر پیدا 
کند می توانیم هنرمندان قابل تر و بهتری را تربیت کنیم. دانشجویان باید بدانند که با 

هنر می توانند روح خود را پرورش دهند نه اینکه تنها یک مدرک کسب کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: »رئیس سازمان سینمایی 
تا 2۶ آبان ماه تعیین خواهد شد و اگر به نتیجه قطعی نرسیم 

احتمال دارد که سرپرست معرفی کنیم.«
به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه 
تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه »چه کسی قرار است 
در سمت رئیس سازمان سینمایی قرار بگیرد؟«، گفت: »من هنوز 
نمی توانم جواب قطعی به شما بدهم اما تا پایان هفته یا ۲۶ آبانماه 
قطعی خواهد شد و کسی را که سکاندار سینمای ایران خواهد شد، 
مشخص می کنیم.« او درباره علت به تعویق افتادن اعالم جایگزین 
توضیح داد: »این مسیری که با فاصله اتفاق افتاد به این علت است که 
وقتی قانون منع به کارگیری بازنشستگان ابالغ شد، فرصت دو ماهه ای 
به وجود آمد که چون مهندس حیدریان بازنشستگی زودتر از موعد 
داشتند در حال گفت وگو بودیم که آیا کسانی که بازنشستگی زودتر از 
موعد دارند می توانند از منظر حقوقی دوباره به کار گرفته شوند یا خیر. 
بعد که روشن شد این امکان وجود ندارد، ما در صدد برآمدیم به دنبال 
جایگزین باشیم.« وزیر ارشاد اظهار کرد: »گزینه های متعددی از داخل 
صنف سینما و مدیران حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و 

اسم های مختلفی مطرح شد. 
در یک فرصت یک ماه و نیمه به جمع بندی رسیدیم و تا حدود ۲۵ 
روز قبل اسامی مختلفی را ارجاع دادیم چون باید با معاونین وزرا و حوزه 
نهاد ریاست جمهوری هماهنگی هایی صورت بگیرد و همچنین مراحل 

استعالم ها طی شود که این امر زمان بر است. امیدواریم تا ۲۶  آبان به 
نتیجه قطعی برسیم؛ البته احتمال این هم وجود دارد که کسی را به 

عنوان سرپرست این سازمان منصوب کنیم.«
او ادامه داد: »مالک های مختلفی را در نظر گرفتیم. سینما دارای 
صنف های متعددی است. اینکه کسی بتواند به گونه ای ارتباط برقرار کند 
که این صنف های مختلف در کنار هم قرار بگیرند، مسأله مهمی است. 
می دانیم در پاره ای از شرایط تفاوت یا تضاد منافع بین اصناف وجود 
دارد. اینکه کسی بتواند خانواده سینما را گرد هم قرار دهد و همه با هم 
حرکت کنند برای ما مهم است زیرا کشتی سینما اینگونه نیست که 
فقط به یک صنف محتاج باشد بلکه باید همه همراه باشند. نکته دیگر 
این است که آن مدیر نسبت به سینما ناآشنا نباشد. البته اینکه رئیس 
سازمان سینمایی از خانواده سینما باشد، اولویت است اما یک ضرورت 
نیست چراکه ممکن است  فرد خارج از سینما راحت تر بتواند خارج از 

دایره آن تعارض منافعی که به آن اشاره شد، حرکت کند.«
صالحی افزود: »ویژگی دیگری که در نگاه ما بسیار مهم است این 
است که آن مدیر بتواند ترکیب اقتصاد و سینما را با هم به پیش ببرد. 
سینما دو بال دارد؛ یک بال فرهنگی و هنری دارد که کمک می کند 

سینمای ما با نگاه هویتی و اجتماعی به پیش برود. 
از طرف دیگر سینما یک صنعت هم هست و می تواند اشتغال ایجاد 
کند. اینکه کسی بتواند این دو بال را با هم در حرکت نگه دارد تا دیگری 

به خطر نیفتد، بسیار مهم است.«

اظهارات وزیر ارشاد درباره  تغییر رئیس سازمان سینمایی


