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استاندار تهران با اشاره به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: »از زمان آغاز این طرح تاکنون تعداد ۲۳۴ کودک که عمدتا از اتباع 
خارجی و توسط باندهای قاچاق از کشورهای همجوار به تهران قاچاق شده بودند، ساماندهی شدند.«  انوشیروان محسنی بندپی در صفحه 
توییتر خود دراین باره نوشت: »ساماندهی کودکان کار و خیابان هماهنگی همه دستگاه های مسئول را می طلبد، اما با تمام مشکالت از زمان 
آغاز این طرح تاکنون موفق به ساماندهی تعداد ۲۳۴ کودک که عمدتا از اتباع خارجی و توسط باندهای قاچاق از کشورهای همجوار به تهران 

قاچاق شده بودند، شدیم.« 

 ساماندهی ۲۳۴ 
 کودک کار و خیابان
 در تهران

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

شهروند|  رودبار، قلعه گنج و َمنوجان سینما ندارند. سینمای 
»شوباد« کهنوج تعطیل است، بمی ها 16  سال پس از آن زلزله 
مرگبار برای سینمارفتن باید تا کرمان بروند و مردم جیرفت یک 
آمفی تئاتر تازه دارند برای دیدن فیلم که فیلم ها را نصفه نیمه 
نشان می دهد. تا پنج سال پیش هیچ کدام از هفت شهرستان 
جنوب کرمان سینما نداشتند؛ موضوعی که هنوز برای تعدادی 
از این شهرها به جاست. استان کهگیلویه و بویراحمد تنها یک 
ســینما دارد؛ سینمای »دهناد« دهدشــت، در مرکز استان، 
یاسوج هم روزگاری سالن سینمایی داشته که حاال از آن تنها 
خرابه ای مانده برای پارک ماشین. دوستداران هنر هفتم البته در 
دوران جشنواره خودشان را به سالن کوچکی در اداره فرهنگ 
یاسوج می رساندند؛ ســالنی که تنها در جشنواره فیلم اکران 

داشته و حاال منتظر مناسبتی دیگر است. 
اینها گوشــه ای از ماجرای هزار شهر بدون سینمای ایرانند؛ 
شــهرهایی که بخشــی از جمعیت 80میلیونی را تشــکیل 

می دهند و در قرن بیست ویکم 
هنــوز تجربه نشســتن روی 
و  ســینما  صندلی هــای 
همراه شدن با دنیای فیلم ها را در 
شهرهای شان تجربه نکرده اند 
و گاهی برای دیدن فیلمی که 
ســروصدای زیادی به پا کرده، 
خود را به نزدیک ترین شــهر 

رسانده اند.
هفته گذشته بود که »مهدی 
جمالی نژاد« معــاون عمران و 
توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور از امضای تفاهمنامه 

همکاری مشترک بین سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور و سازمان امور سینمایی و سمعی- بصری وزارت فرهنگ 
و ارشاد خبر داد تا براساس آن در شهرهای بدون سینما سالن 
سینما ساخته شود. رمضانعلی حیدری، معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان سینمایی کشور  هم آن روز همین ها را گفت. 
آنها گفتند که حدود  هزار شهر ایران سینما ندارند و فردایش، 
وزیر فرهنگ هم گفته شان را تأیید کرد:   »بیش از  هزار شهر در 
کشور از امکان سینما بی بهره هستند و براساس آمارها حدود 
88 درصد مردم کشور تا کنون به سینما نرفته اند. با بررسی های 
صورت گرفته در شرایط کنونی شهرهای کشور با مشکل جدی 
کمبود فضاهای فرهنگی و هنری مواجهند که باید معاونین 
عمرانی استانداری های سراسر کشور در پروژه ها این امکانات 

مهم را لحاظ کنند.« 

حاال قرار است در 20 شــهری که جمعیت بیشتری دارند، 
60 سالن سینما ســاخته شود؛ ایالم، ایرانشــهر، گناوه، بانه، 
ماکو و اندیمیشک 6 شهری اند که برای داشتن پردیس امید 
مرحله تهیه نقشــه و طراحی سازه و انتخاب پیمانکار را پشت  
سر گذاشته اند. شهرداری های میناب، تربت  حیدریه، یاسوج، 
بم و طبس هم اعــالم آمادگی کرده اند تا در 11 شــهر از 20 
شهر مورد نظر استارت طرح سینمای امید زده شود؛ خبرهای 
خوشی که رمضانعلی حیدری خلیلی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع انسانی سازمان سینمایی در حاشیه همایش معاونان 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری ها از آنها ســخن گفت تا 
خاطرات دوباره »هرندی« و »تماشا« رفتن برای اهالی بم زنده 
شود و مردم تربت حیدریه را به روزهایی ببرد که در سینمای 
»22 بهمن«به تماشای فیلم می نشستند؛ اگر چه همان سالن 
هم به بهانه بازسازی کامال تخریب شد و سالن »اندیشه« هم 
هیچ گاه رنگ سینماشدن به خود ندید تا چراغ سینما در سال 
94 برای همیشــه در این شهر 

خاموش شود. 
فاصله معنادار با 

استانداردهای جهانی
تخریبش کنم؛  »نمی  گذارند 
چــون زمینــش در موقعیــت 
خوبی قــرار دارد، البتــه اجازه 
راه اندازی دوباره ســینما را هم 
نمی دهند.« اینها را صاحب تنها 
سینمای جیرفت به »شاهین« 
گفته بود. این معلم، ســینمای 
قدیمی جیرفت را به خاطر دارد؛ 
ســینمایی کــه »آدم برفی« در 
آن روی پرده رفت اما حاال سال هاست که تعطیل است. البته 
درحال حاضر تنها آمفی تئاتر شهر مسئولیت سینما را به دوش 
دارد، سالنی فاقد استانداردهای سالن سینما. »در شهرستان 
جیرفت یک ســالن آمفی تئاتر بوده که گهگاه در آن فیلمی 
اکران می شود، البته عموما با برنامه های دیگر تداخل دارد. این 
سینما سعی می کند با فیلم های روز پیش برود؛ آخرین فیلم 
»متری شش ونیم« بود و فیلم های جشنواره را هم پوشش داد.« 
»شــاهین« اقبال مردم جیرفت از فیلم های اکران شده را باال 
می داند:   »در اکران »ابدویک روز« بعضی  پشت در سالن مانده 
بودند. البته فیلم هایی بوده که به جز من و همراهم کســی در 
سالن سینما نبوده است. یکی از ایرادات این سالن آمفی تئاتر این 
است که برای صندلی های جلویی نمی توان بلیت فروشی کرد 
چون به پرده خیلی نزدیکند. مردم واقعا به سینما عالقه  دارند 

اما در بیشتر اوقات سالن کرایه داده می شود یا در جشنواره های 
تئاتر و موسیقی عمال اکران فیلم تعطیل است.«

هر چند وزیر فرهنگ و ارشــاد از نرفتن 88 درصد ایرانی ها 
به سینما می گوید، به نظر می رسد آمارهای مرکز نظرسنجی 
ایســپا به واقعیت نزدیک تر باشد؛ یعنی سهم بیشتر سینما و 
کمتر تئاتر. براساس این نظرسنجی، 30.2درصد مردم ایران 
اصال ســینما نرفته اند و از آخرین بار سینمارفتن 5.37درصد 
سه سال می گذرد، البته اوضاع تئاتر هم بهتر از سینما نیست 
چون 88.6درصد مردم اصــال تئاتر نرفته اند و  3/6دهم گاهی 

اوقات به تئاتر می روند.
ســینماهای ایران در  ســال 92 به 247 ســینما  رسیدند و 
تالش های بسیار حوزه فرهنگ توانســت این تعداد را  در سال 
97 به حدود 550 پرده نمایش برســاند؛ اگر چه این تعداد هم 
در قیاس با نسبت جمعیت و پراکندگی جغرافیایی عدد پایینی 
است. نگاهی به آمایش پژوهشی اطلس سالن های سینما بر این 
مسأله صحه می گذارد و نیاز به ســالن های سینما را با در نظر 
گرفتن افق 10 ساله و رســیدن به شرایط استاندارد دست کم 
3500 سالن سینمایی عنوان می کند و این به معنای مهیاکردن 
حدود هفتصدهزار صندلی دیگر است تا شاید تغییری در جایگاه 
ایران که میان 10تا 20 کشــور آخر لیست در میان 75کشور 

صاحب سالن سینما در جهان دیده می شود، ایجاد کند.
فضای فرهنگی سانتی متری

»سینمای قدیمی یاسوج خیلی وقت است تخریب شده و 
دیگر کسی نامش را به یاد نمی آورد و شده پارکینگ ماشین ها. 

یاسوج سینما ندارد و سالن کوچکی 
در اداره فرهنگ به شکل موقت فیلم 
نمایــش می دهد، البتــه در دوران 
جشنواره فعال بود اما این که هنوز 
فعال اســت یا نه؟ خبــری ندارم.« 
»دهناد« تنها ســینمای رســمی 
است  کهگیلویه وبویراحمد  استان 
که تابلو ســینما با نــام خودش بر 
سردرش نصب شــده و فیلم ها را با 
کمی تأخیر از شهرهای بزرگ روی 
پرده می برد و اغلب با استقبال باالی 

سینمادوستان روبه رو می شود. »محمد« ساکن دهدشت است 
و فیلم هایی که دوست داشته را در سینما »دهناد« دیده است. 
»محمد« که بیشتر اوقات به یاسوج در رفت  وآمد است از عالقه 
شــهروندان به فیلم دیدن می گوید:   »هیچ کدام از شهرهای 
استان ســینمای رسمی ندارند برای همین بیشــتر اوقات از 
کلوپ ها فیلم کرایه می کنند؛ فیلم هایی که یا تبلیغات شان را 

دیده اند یا از دوستان و آشنایان شان تعریفش را شنیده اند.«
شاید در جامعه ای که این روزها دغدغه معاش دارد و حتی 
در مقابل باال و پایین رفتن قیمت ها هم عکس العملی نشــان 
نمی دهد، گفتن از مسائل فرهنگی و کمبود سینما و تعداد کم 
عالقه مندان به تئاتر و موسیقی خیلی مناسب به نظر نرسد و 
تا حدودی هم بی معنی باشــد؛ جامعه ای که جامعه شناسان 
از تهدیدهای اجتماعی اش می گویند و در میان دالیل شــان 
بر این ادعا می توان افزایش فقر، بیکاري گســترده، بي ثباتي و 
ناپایداري شغلي، کاهش ظرفیت تولید ثروت و تامین رفاه براي 
اغلب جامعه، افزایش آســیب هاي اجتماعي، جدایي گزیني، 
فرسایش سرمایه اجتماعي و بسیاري دیگر از مشکالت که در 
روندي کم وبیش پرشتاب، وخیم تر مي شوند را دید. جامعه ای 
که در تشــکیل پرونده های قضائی، آمارهای باالیی را به خود 
اختصاص داده و نزاع های خیابانی و خشــونت های خانگی و 
... پای ثابت اخبار روزانه آن اســت و صاحب نظران بسیاری در 
حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی و ... همگی بر این مسأله 
اذعان دارند که باید به مسائل ریشه ای پرداخت و در تک تک این 
زمینه ها فرهنگسازی داشت! البته وزیر ارشاد هم در همایش 
معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری ها در کنار گفتن از 
کمبود سینما به راه های برون رفت از وضع اجتماعی حال حاضر 
پرداخته و گفته بود:   »یکی از راه هــای برون رفت از این وضع 
این است که شهر تنها محل کار و خواب نیست بلکه شهر یک 
زیست بوم است و ما باید برای این زیست بوم با توجه به تغییرات 
پیش رو بیندیشیم. اگر فضای شهری را تنها به محل مسکن و 
کار تبدیل کنیــم، عوارض 
موجود وسعت پیدا می کند 
و بحران هــای شــدیدتری 
بنابراین  داشــت،  خواهیم 
ایــن زیســت بوم نیازمند 
فضای اجتماعــی و جمعی 
است. شهرهای ما در حوزه 
فضاهــای اجتماعی رقیق و 
ضعیفند، اما مشکل بزرگ 
ما در همین شهرها فضاهای 
فرهنگی - هنری است. امروز 
سرانه فضای سبز 11متر، فضای آموزشی 5متر و فضای ورزشی 
یک متر است، اما فضای فرهنگی ما سانتی متری است. جمعیت 
شــهری ما 74 درصد شده و متاســفانه انزواگری در آن بیداد 
می کند و متعاقب آن، تعلقات جمعی هم کم شــده و در عین 
حال فضای اجتماعی هم کمتر؛ در همین وضع فضای فرهنگی 

شرایط نگران کننده ای دارد.«

 معاون عمران و امور شهر و روستایی وزیر کشور
 در گفت وگو با »شهروند«:

شروع سینماسازی برای شهرها با 
یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان!

مهدیجمالینژاد،معاونعمرانوامورشــهرو
روستاییوزیرکشورورئیسسازمانشهرداریهاو
دهیاریهادرگفتوگوبا»شهروند«ازطرحسینمای
امیدومنابعتأمینمالیآنواینکهحوزهفرهنگ
بعدازچهمدتشاهداجراییشدنکاملاینپروژه
خواهدبود،میگوید.اومیگویدبخشیازمنابعمالی
ساختپردیسهایسینماییامیدتوسطشهرداری
تاســقف5میلیاردریالوکمکهزینهایمعادل
7میلیاردریالهمبرایاحداثازسویسازمانامور
سینماییووزارتارشادتأمینشدهواینیعنیقرار
استپردیسهایسینماییبرایشهرهایبدون
ســینمابایکمیلیاردو200میلیونتومانساخته

شود.
پایلوتمناطقیکهقراراستصاحبسالنسینمایی

شوندبرچهاساسیبودهاست؟
باتوجهبهاینکهحدودیکهزارشــهرکشور
بهلحاظتعداد،نیازمنداحداثســالنهایسینما
هســتند،اجرایاینتفاهمنامهباانتخابازبین
شهرهایمذکورباهماهنگیوزارتارشادصورت

میگیرد.
درشهرهایپایلوتشدهآیااینامکانپیشبینی
شدهاستتاتمامجمعیتآنشهربتوانندبهاین

سالنهادسترسیداشتهباشند؟
استانداردجهانیدسترسیبهسالنهایسینما
بهازایهر10هزارنفریکسینماســت.شهرهای
ایرانهمدرطبقهبندیزیــر20یا10هزارنفرقرار
دارند،بهگونهایکهشهرهایزیر20هزارنفربه960
شهرمیرســند.قطعااحداثیکسالندرچنین
شهرهاییامکاندسترسیحدود74درصدازتعداد
شهرهایکشوروجمعیتساکندرآنهابهخدمات

رافراهممیکند.
پروســهتکمیلهرکــدامازاینســینماهاچه
مدتزمانیخواهدبودومنابعاینطرحهاچگونه

تأمینخواهدشد؟
مدتزمانتوافقشــدهبرایاجــرایطرحدر
اینتفاهمنامهسهســالپیشبینیشدهاستو
مطابقنقشههاوطراحیســازهپروژهبااخذمجوز
ازشــهرداریووزارتارشاد،کارساختآنهاآغاز
خواهدشد.بخشیازمنابعمالیساختپردیسهای
سینماییامیدتوسطشهرداریتاسقف5میلیارد
ریالوکمکهزینهایمعــادل7میلیاردریالهم
برایاحداثازسویسازمانامورسینماییووزارت
ارشادتأمینمیشــود،بنابراینبرنامهزمانبندی
پروژههاحسبنقشهتهیهشدهواعتباراتتنظیمو
اجراییمیشود.طرفینمتعهدبهتسریعدراجرای

پروژههاهستند.
آیااینسالنهاظرفیتپخشهمزمانفیلمهایروی
پردهکالنشهرهاراخواهندداشتیابرایتقویت

فیلمسازیتوسطبومیهاخواهدبود.
پردیسهایســینماییامیددرراستایارتقای
شاخصهایفرهنگیوعمومیسازیودسترسی
فرهنگیدرشهرهایفاقدسالنسینمادرکشوربا
استفادهازظرفیتمشترکشهرداریهاووزارت
ارشــادایجادخواهدشــد.امکاناتوتجهیزات
ونحوهمدیریــتوبهرهبرداریازاینســالنها
بهگونهایخواهدبودکهبتواندتوازنوفرصتبرابر
دردسترسیبهخدماتســینماییرافراهمآورد؛
اگرچهظرفیتیمناســبرابرایتوسعهوتوجهبه
ظرفیتهایبومیومحلیدرحوزهســینمافراهم

میکند.
سالنهایسینمادرکاهشناهنجاریهاوکمکبه

همبستگیاجتماعیچهنقشیمیتواندبازیکند؟
اینبدیهیاستکهدردسترسیبهزیرساختهای
فرهنگیاعمازســالنهاینمایش،تئاتروسینما
امکانپرکردناوقاتفراغت،حسهمبستگیو
تقویتسرمایههایاجتماعیوجودخواهدداشتو
فضاییرافراهممیکندکهناهنجاریهایاجتماعی
کاهشیافتهوهویتونشاطاجتماعیرابههمراه

خواهدداشت.

 گزارش »شهروند« از وضع سینمارفتن ایرانی ها 
و تالش های تازه برای ساخت پردیس های سینمایی جدید

داستان هزار و یک  شهر 
 پردیس های سینمایی امید قرار است شور سینما را به شهرهای دور و نزدیک ببرند
 به مرکز استانی که سینما ندارد و مردمی که امیدشان یک سالن تاریک و رویایی است

مجتبی دلیر، روانشناس  اجتماعی، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن روانشناسی 
اجتماعی ایران در گفت  وگو با »شهروند« از اهمیت سینما در جوامع می گوید و بر 
این باور است که در بررسی جامعه ایران در این حوزه باید در نظر داشت که بسیاری 
اهل سینما رفتن نیستند؛ عده ای هم که هرازگاهی به سینما می رفتند، امروز این کار 
را تکرار می کنند و در مورد دلیل این شرایط می گوید: »یکی از دالیل، نبود سالن و 
فیلم خوب می تواند باشد که به ندرت به چشم می آیند؛ اگرچه هزینه بلیت سینما 
چندان گران نیســت، اما دسترســی ارزان تر با روش های دیگر هم میسر است! از 
طرفی ابزارهای به روز پخش فیلم و امکانات رفاهی سینماها باید به اندازه ای باشد 
که فرد را برای ترجیح سینما به جای دیدن فیلم در خانه مجاب کند.« مجتبی دلیر 
سینماهای خوب را هم فاقد جذابیت برای مردم می داند:   »در دوره ای سینما 2000 
در شهربازی تهران شروع به پخش فیلم ســه بعدی کرد و مردم استقبال کردند. 
درحال حاضر چند سینما فیلم هایی را با تکنولوژی های جدید پخش می کنند که در 
اختیار مردم نباشد؟ آیا تعداد این سینماها به اندازه کافی است؟ پاسخ روشن است.« 

این روانشناس اجتماعی دور هم بودن و گردهمایی  و معاشرت را یکی از نیازهای 
جوامع بشری امروزی می داند و می گوید: »مردم نیاز به دور هم بودن، گردهمایی، 
معاشرت و جشــنواره های فرهنگی - اجتماعی دارند. اصوال ارتباط با دیگران یک 
نیاز جدی روانی اجتماعی است و تماشا کردن فیلم در سینما همراه با تعداد زیادی 
انسان عالقه مند دیگر می تواند بستر برآوردن این نیاز را فراهم آورد، اما این نوع اکراِن 
صرف فیلم جذابیت کافی برای بیننده ندارد و در مواردی هم که معدود سینماها از 
تکنولوژی های جدید استفاده می کنند، آن  هم با محدودیت های ویژه برای پخش 
فیلم، هزینه ای باال دارد که مانع مهمی محسوب می شود؛ مثال یک خانواده برای 

دیدن آن فیلم باید هزینه زیادی پرداخت کند که در توان همه نیست.«  

این عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن روانشناسی اجتماعی ایران می گوید:   »مردم 
باید در برنامه ریزی برای اوقات فراغت امکان و حق انتخاب برای رفتن به سینمای 
خوب را داشته باشند. شــیطان برای دست های بیکار همیشه کار دارد. اگر تفریح 
جمعی نباشد، تنش اجتماعی جای آن را می گیرد! اگر تنش ها به صورت نمادین، 

برای مثال با دیدن فیلم تخلیه نشود، صورت واقعی به خود می گیرد.« 
»دلیر« برای ســینما کارکردهای مختلفی می بیند و ادامــه می دهد: »البته از 
مهم ترین آنها سرگرمی، تفریح و لذت بردن است اما تماشای فیلم می تواند جنبه 
شــناختی، هیجانی، رفتاری، اجتماعی و حتی معنوی داشــته باشد. دیدن یک 
فیلم ممکن است منجر به تحول معنوی افراد شــود. از نظر شناختی دیدن یک 

فیلم خوب می تواند افکار و باورهای مثبت ایجاد و یادگیری را تسهیل کند. تغییر 
رفتار بر اثر تغییر افکار، به واسطه تماشــای فیلم خوب که در فیلم درمانی مطرح 
می شود، دستاورد بااهمیتی است. یکی دیگر از کارکردهای مهم فیلم دیدن تخلیه 
هیجان هاست. هیجان ها ماهیتی مکانیکی و هیدرولیکی دارد و اگر تخلیه نشود، 
انباشته و به بدترین شکل و در بدترین شــرایط ممکن برون ریزی می شود.« این 
روانشــناس هیجان ها را در اصل نه خوب و نه بد می داند:   »اگر در مورد هیجان ها 
تدبیر نشود، منجر به پیامدهای نامطلوب می شود. تماشای فیلم می تواند به پاالیش 
هیجان ها منجر شود؛ هیجان هایی که گاهی تجمع شان آزاررسان می شود. از طرفی، 
هیجان ها مسری اند و در جمع قابلیت هم افزایی دارند. برای همه ما پیش آمده که 
وقتی با موضوع هیجان انگیزی روبه رو می شویم، گرایش قوی برای در میان گذاشتن 
آن با دوستان و اطرافیانمان داریم. تماشای فیلم با دیگران و گفت وگوهای پس از 
آن با ایشــان راه را برای اوج گیری هیجان ها و تخلیه جامعه پسند آنها برای مردم و 

شهروندان هموار می کند.« 

مجتبی دلیر، روانشناس اجتماعی:     

سینما جایی برای اوج گیری هیجان ها و تخلیه جامعه پسند است

معاونعمرانوامورشهروروستایی
وزیرکشور:بخشیازمنابعمالیساخت

پردیسهایسینماییامیدتوسط
شهرداریتاسقف5میلیاردریالو
کمکهزینهایمعادل7میلیاردریال
همبرایاحداثازسویسازمانامور
سینماییووزارتارشادتأمینمیشود

تماشایفیلمبادیگرانو
گفتوگوهایپسازآنباایشانراه
رابرایاوجگیریهیجانهاوتخلیه

جامعهپسندآنهابرایمردم
وشهروندانهموارمیکند


