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حسن وحداني، مسوول انجمن سينماي 
جوانان اس�تان آذربايجان شرقي و عضو 
هيات مديره انجمن س�ينماگران استان است. وي سال 
74 دوره فيلمسازي را در انجمن سينماي جوانان كشور 
گذرانده و داراي مدرك كارشناسي ارتباطات با گرايش 
سينما از دانشگاه اژه ازمير تركيه و مدرك كارشناسي 
ارش�د ارتباطات با گرايش فيلمس�ازي از دانشگاه پونا 
هند است.  در يكي از روزهاي سرد و برفي تبريز در دفتر 
انجمن س�ينماي جوانان آذربايجان شرقي به گفت وگو 
با وي نشس�تيم. حس�ن وحداني معتقد است انجمن، 
پاتوقي است تا عالقه مندان سينما دور هم جمع شوند 
و از امكانات استفاده كنند و به نقد و بررسي و تمرين هاي 
الزم دست زنند. او مشكالت مالي و نبود بودجه را علت 
عدم برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور اساتيد و 
هنرمندان كش�ور در تبريز مي داند. به گفته او، يكي از 
بزرگ ترين ضعف ها و مش�كالت س�ينماي ايران، عدم 
اك�ران فيلم هاي خارج�ي و نبود فضاي رقابتي اس�ت. 
تجربه به وي نشان داده فضاي نامناسب بيروني در جامعه 
ايران مردم را به تماشاي فيلم در ال سي دي هاي خانگي 

كشانده و كسي رغبت ديدن فيلم در سينما را ندارد. 

 شما خود براي تماشاي فيلم به سينما مي رويد؟
به هيچ وجه! من مدت هاست كه به سينما نرفته ام. عالوه بر 
مشكالت سخت افزاري موجود در سينما ما با يك فرهنگ 
نادرست س��ينماروها در كش��ور مواجهيم. گويي افراد به 
پيك نيك رفته اند نه براي تماش��اي فيلم؛ صداي صحبت 
مردم و صداي گوش��خراش مواد خوراكي صورت مس��اله 
تماشاي فيلم در سينما را به كلي پاك مي كند. در حالي كه 
وقتي در خارج به سالن سينما مي رويد گويي كسي در سالن 

حضور ندارد و سكوت مطلق حكمفرماست. 

مردم ما مردم ش�فاهي هس�تند تا كتبي و بيشتر 
عالقه دارند ك�ه چيزي را ببينند تا بخوانند. با اين 
حال ما شاهد هستيم كه سينما، پاتوق سربازها و 

برخي افراد خاص است تا خانواده ها. 
درس��ت اس��ت. در همه جاي دنيا يكي از سالم ترين اوقات 
فراغت رفتن خانواده ها به سينماست. ولي به دليل فرهنگ 
و شرايط خاص حاكم بر جامعه ما ش��اهديم كه از گذشته 
داخل خانه هاي ايرانيان بسيار زيبا و مجهز است. چراكه به 
دليل نبود فضاها و زيرساخت هاي مناسب در فضاي بيروني 
س��عي كرده ايم تمام تفريحات خود را در داخل خانه انجام 
دهيم و وسايل آن را در خانه ترتيب دهيم. ولي در كشورهاي 
خارجي، خانه خوابگاه اس��ت. آنها در خان��ه حتي غذا هم 
درست نمي كنند بلكه تمام امور خود را در بيرون خانه انجام 
مي دهند. اما در ايران فضاي بيروني شامل نوع شهرسازي، و 
معماري و رفتارهاي افراد جامعه و فرهنگ ترافيك به نحوي 
است كه همه منتظرند س��اعت كاري شان به پايان برسد و 
خود را سريع از محيط بيروني به خانه پرت كنند. در تركيه 
كس��ي فوتبال را ه��م در خانه نگاه نمي كن��د بلكه همه در 

فضاهاي بيروني و به طور جمعي تماشا مي كنند. 
در گذش�ته ش�اهد اجرا و برگزاري نشس�ت هاي 
تخصصي با حض�ور بازيگران و كارگردانان بزرگي 
چون عباس كيارستمي، جعفر پناهي و امين تارخ 
در تبريز بوديم. اما چندين سال است جاي خالي 
چنين نشس�ت هايي به ش�دت احساس مي شود. 

علت عدم برگزاري چنين نشست هايي چيست؟
چنين نشس��ت هايي بس��يار مهم و تاثيرگذار است و قصد 
داريم بس��ترهاي آن را فراهم كنيم ولي به دليل مشكالت 
مالي و نب��ود بودجه قادر به آوردن اس��اتيد و هنرمندان از 

تهران به تبريز نيستيم. 
چ�ه كمبودهاي�ي مان�ع كار فيلمس�ازان جوان 

آذربايجان شرقي مي شود؟
در گذشته امكانات سخت افزاري ساخت فيلم كم و محدود 

بود؛ يك جوان و هنرمند عالقه مند براي س��اخت فيلم نياز 
داش��ت تا از امكانات دولت��ي يا انجمن س��ينماي جوانان 
اس��تفاده كند. ولي امروز با توجه به پيشرفت و در دسترس 
بودن تجهيزات فيلمسازي، هر كس خود مي تواند بسترهاي 
توليد و حتي تدوي��ن فيلم را در خانه فراهم كند. در نتيجه 
رسالت امروز انجمن بيش��تر در بخش نرم افزاري است و ما 
سعي داريم با ارائه مشاوره ها و تشكيل اتاق هاي فكر جوانان 
را از خانه ها بيرون كشيده و با ايجاد انگيزه و تفكر حرفه اي 

آنها را به مسيرهاي درست هدايت كنيم. 
فيلمسازان استان در حوزه هاي فيلم كوتاه از چه 

وضعيتي برخوردار هستند؟
يك��ي از اهداف انجم��ن س��ينماي جوان��ان دادن انگيزه 
به فيلمس��ازان براي س��اخت و حضور در جش��نواره هاي 
رس��مي كشوري اس��ت تا از س��اخت فيلم هاي زيرزميني 
نيز جلوگيري و آثار در مجراي قانوني توليد ش��ود. ساخت 
فيلم كوتاه سهل تر و قابل عرضه تر است. متاسفانه به دليل 
عملكرد ضعيف صداوسيما، بسياري از مخاطبان اين رسانه 
ريزش كرده ولي ما سعي داريم هدفمندانه جوانان را جذب 
كنيم و در شوراي بازبيني فيلمنامه كه من هم عضو هستم 
آنها را مايوس نكنيم بلكه مش��كالت ساختاري را مرتفع، و 
ضعف ها را گوش��زد كنيم. لذا در حوزه فيلم كوتاه وضعيت 
آذربايجان شرقي خوب اس��ت و در آخرين جشنواره فيلم 
كوتاه تهران كه آبان ماه برگزار ش��د از لحاظ حضور در رده 
س��وم استان ها جاي داش��تيم و كارگرداناني چون برادران 
ارك، عليرضا س��لمانپور، كمال پرناك و دلكاري فيلم هاي 
قابل اعتنا و برتري ساخته و جوايز متعدد داخلي و خارجي 

نيز كسب كرده اند. 
انجمن سينماي جوانان استان چه فرقي با انجمن 
سينماگران از لحاظ ساختاري دارد و از چه زماني 

در تبريز شروع به كار كرده است؟
انجمن سينماي جوانان زيرنظر سازمان سينمايي كشور با 
گستره ملي اس��ت و نزديك به 59 شعبه در كشور دارد. در 

اس��تان ما نيز دفاتر تبريز و مراغه فعال هستند. اين انجمن 
با نام انجمن س��ينماي آزاد از سال 50 شروع به كار كرده و 
بعدها نامش به انجمن س��ينماي جوانان تغيير يافته است. 
در گذش��ته آقايان نوعصري، نظرعلي��ان، نجفي، فاطمي و 
شب خيز مس��وول انجمن بودند و دو س��ال و نيم است كه 
مسووليت انجمن برعهده من است. اما انجمن سينماگران 
سازمان مردم نهادي است كه زيرنظر اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي استان بوده و گستره فعاليتش نيز استاني است. 
انجمن سينماي جوانان استان چند عضو دارد و چه 

فعاليت هايي در آن صورت مي گيرد؟
نزديك به 400 نفر ش��امل عكاس، فيلمساز، انيميشن ساز 
و تع��دادي اف��راد عالقه مند به اي��ن ح��وزه در دفتر تبريز 
عضو هس��تند. يكي از فعاليت هاي اصلي انجمن، برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي بلندمدت اس��ت كه هر سال يك بار و 
به طور سراس��ري و همزمان با ديگر دفاتر برگزار مي ش��ود. 
نزديك به 25 نف��راز اين افراد برگزيده پس از يك مصاحبه 
ديگر براي حضور در دوره هاي بلندمدت فيلمسازي 4 تا 6 
ماهه انتخاب مي ش��وند. هنرجويان طي اين دوره دروسي 
چون صدا، تصوير، مباني س��ينما، تاريخ سينما، سينماي 
تجربي، مس��تند و داس��تاني را فرا مي گيرند. اين كالس ها 
بعداز ظهر روزهاي زوج برگزار مي شود. در پايان نيز امتحاني 
گرفته  ش��ده و م��درك از تهران صادر مي ش��ود. دوره هاي 
كوتاه م��دت و تكدرس نيز ويژه كس��اني ك��ه عالقه مند به 
برخي حوزه هاي خاص هستند طراحي شده و در روزهاي 

فرد برگزار مي شود. 
آيا اف�راد عادي و غيرمتخصص ني�ز مي توانند در 

انجمن عضو شوند؟
بله، افراد عادي و عالقه مند نيز ب��ا پركردن فرم و پرداخت 

شهريه ساالنه مي توانند عضو شوند. 
اين اعضا از چه تسهيالتي بهره مند مي شوند؟

اين افراد مي توانند از كتابخانه انجمن اس��تفاده كنند و در 
اتاق هاي فكر و ايده ها و نشس��ت هاي عكاسي حضور يابند. 
مهم تر اينكه انجمن آمادگي دارد تا ب��ه اين افراد در حوزه 
فيلمسازي و عكاسي مش��اوره هاي الزم را ارائه كند. ضمن 
اينكه عالوه بر دوره هاي كوتاه و بلندمدت روزهاي يكشنبه 
در سينماتك فيلم هاي كوتاه ساخته اعضا يا فيلمي برگزيده 
را با حضور فيلمساز يا اس��اتيد نمايش داده و نقد و بررسي 

مي كنيم. 
همچنين تجهيزات فيلمس��ازي و اتاق هاي تدوين را براي 

هنرجويان ب��ا تخفيف و حتي رايگان ارائه مي دهيم. در كل 
اينجا پاتوقي است تا عالقه مندان سينما دور هم جمع شوند 
و از امكانات اس��تفاده كنند و به نقد و بررسي و تمرين هاي 

الزم دست زنند. 
فيلم مستند در استان از چه جايگاهي برخوردار 

است؟
 در مورد فيلم مستند با اقبال كمي در استان مواجهيم. البته 
فيلمسازان مطرحي چون آقاي سعيدپور را داريم ولي بايد 
توجه بيشتري در اين حوزه در سطح استان صورت گيرد. 

وضعيت س�اخت فيلم بلند و مستقل به چه نحوي 
است؟

معموال فيلم هاي بلند مربوط به مركز است و اين در تمامي 
دني��ا رواج دارد. مثال در امريكا، نيوي��ورك مركز فيلم هاي 
مس��تقل اس��ت. در تركيه همه چيز در اس��تانبول خالصه 
مي ش��ود. در اين ميان وضعيت هند متفاوت است. صنعت 
فيلمس��ازي هند از نظ��ر كّمي بزرگ ترين صنعت اس��ت. 
سينماي باليوود نزديك به 200 فيلم در سال توليد مي كند 
ولي جالب است بدانيد كه نزديك به 800 فيلم در ايالت هاي 
هند توليد مي شود. فيلم هاي ساخته شده در اين ايالت ها از 
نظر سير حوادث بسيار غلوآميز هستند درحالي كه سينماي 
باليوود در مقايسه با آنها از منطق بيشتري برخوردار است. 
به عنوان يك فعال حوزه فيلم، وضعيت سينماهاي 

كشور و تبريز را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به تجارب جهاني، وضعيت سينماها اسفناك است. 
سينماهاي تبريز به جز سينما ناجي همگي متعلق به پيش 
از انق��الب بوده و از لحاظ س��اختمان، س��خت افزار، پرده، 
صندلي، محيط و سيستم صوتي بسيار عقب مانده هستند. 
يكي از بزرگ ترين ضعف ها و مش��كالت در حوزه سينماي 
ايران، عدم اكران فيلم هاي خارج��ي و نبود فضاي رقابتي 
است. اين عامل مهم موجب كاهش فروش و عدم استقبال 
سينمادوستان حرفه اي و نزول سطح كيفي فيلم هاي توليد 
داخلي ش��ده است. در اينجا فيلم ايراني نه در حال رقابت با 
صنعت فيلمس��ازي جهان بلكه در حال رقابت با فالن فيلم 

سفارشي داخلي است. 
از طرفي ش��اهد پيش��رفت وس��ايل توليد و فيلمبرداري و 
صدابرداري هستيم ولي همين فيلم ها وقتي در سالن هاي 
داغون س��ينما پخش مي ش��ود به مانند كيفيت فيلم هاي 
توليدي 40 س��ال پيش اس��ت و مخاطب هيچ لذتي از آن 

نمي برد.

گفت و گو

نبود فضاي 
رقابتي در سينما

وحداني:با توجه به تجارب 
جهاني، وضعيت سينماها 
اسفناك است. سينماهاي 
تبريز به جز سينما ناجي 
همگ�ي متعلق ب�ه پيش 
از انقالب ب�وده و از لحاظ 
ساختمان، س�خت افزار، 
پرده، صندل�ي، محيط و 
سيس�تم صوتي بس�يار 
عقب مانده هستند. يكي 
از بزرگ تري�ن ضعف ه�ا 
و مش�كالت در ح�وزه 
س�ينماي اي�ران، ع�دم 
اكران فيلم هاي خارجي و 
نبود فضاي رقابتي است. 
اي�ن عامل مه�م موجب 
كاه�ش ف�روش و ع�دم 
استقبال سينمادوستان 
حرف�ه اي و نزول س�طح 
كيف�ي فيلم ه�اي توليد 

داخلي شده است. 

ساسان نيك رفتار خياباني

گفت وگو با مسوول انجمن سينماي جوانان آذربايجان شرقي

فيلم سينمايي در خانه به جاي سينما

نگاه

موضوع ع��دم اس��تقبال مردم از 
س��ينما موضوع تازه اي نيس��ت؛ 
ولي نگاهي به آمارها نش��ان مي دهد كه امسال 
به داليل مختلف، ميزان فروش فيلم ها و آشتي 
مردم با س��ينما مثل ش��وكي بر بدنه هنر هفتم 
بود. اتفاقي كه نه يك شبه، بلكه با گذشت زمان 
و با ياري موارد متعدد رقم خورده اس��ت شايد با 
اندكي صبوري مي توانست در مورد سينماي هنر 

و تجربه هم رقم بخورد. 
اكران فيلم ه��اي گروه هن��ر و تجرب��ه در بازار 
كم رمق س��ينماي تبريز، اتفاق��ي قابل توجه و 
خوش��حال كننده براي دوس��تداران فرهنگ و 
هنر بود كه فرصتي را مهيا مي س��اخت تا اگرچه 
سينماهاي تبريز كه از نظر بافت و ساختار ميزبان 
خوبي براي تماشاي فيلم نيستند، ولي با پخش 

آثاري ويژه، بتوانند نظرها را جلب كنند. 
ابتداي تابس��تان 94 براي نخستين بار سينماي 
هنر و تجربه با پخش فيلم ماهي و گربه در تبريز 
آغ��از به اكران ك��رد تا تنها يك س��انس در يك 
روز از هفته براي تماش��اي اين گ��روه از فيلم ها 
اختصاص يابد. حاال ولي بيش از سه ماه از توقف 
پخش فيلم هاي هنر و تجربه در تبريز مي گذرد. 
مسوول امورس��ينمايي حوزه هنري آذربايجان 
ش��رقي، دليل اين توقف اكران را عدم استقبال 
از س��وي ش��هروندان عنوان ك��رده و مي گويد: 
اين مس��ائل عمدتا بحث هاي فرهنگي اس��ت و 
نمي ت��وان فرد يا مجموع��ه اي را دليل اين عدم 
اس��تقبال دانس��ت چرا كه مس��ائل فرهنگي را 

نمي توان به مردم ديكته كرد. 
وقتي از جواد خازن س��وال مي كنم كه آيا دليل 
اين امر، انتخاب نامناسب روز و ساعت سانس هاي 
پخش فيلم هاي هنر و تجربه در تبريز بوده، عنوان 
مي كند: ما زمان هاي متفاوتي از جمله ساعت 12 
ظهر جمعه تا ساعت 16 روزهاي دوشنبه را براي 
پخش اين فيلم ها اختصاص داديم ولي متاسفانه 

حتي اين تغيير زمان س��انس ها هم نتوانس��ت 
موجب استقبال از سينماي هنر و تجربه باشد. 

خازن ادامه مي دهد: من معتقدم وقتي كس��ي 
عالقه مند به فيلمي باش��د، با وجود تمام مسائل 
همچون س��اعت و وضعيت نامناسب سينماها، 
فرصت ديدن يك فيلم را از دست نمي دهد؛ اين 
در حالي اس��ت كه ما در حين پخش اين فيلم ها 
شاهد حضور تماش��اچي اندك و حتي كمتر از 

تعداد انگشتان دو دست در سالن بوديم. 
مسوول امورس��ينمايي حوزه هنري آذربايجان 
ش��رقي در پاس��خ به اينكه ش��ايد عواملي مثل 
تبليغ��ات و... مي توانس��ت در افزاي��ش اقب��ال 
عمومي براي تماش��اي اين فيلم ها موثر باش��د، 
مي گوي��د: فرهنگ س��ازي در حيط��ه كاري ما 
نيس��ت! اين امري پر پيچ و خ��م بوده كه متولي 
آن اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��ت. 
سينما تنها ارايه دهنده خدمات بوده و وظيفه ما 

سينماداري است. 
هرچند مس��وول امور س��ينمايي حوزه هنري 
آذربايجان ش��رقي، تبليغات و فرهنگ سازي را 
وظيفه نهادي ديگر عن��وان مي كند ولي بارها و 
بارها همه ما ياش��ار اس��كندري هنرمند تئاتر و 
يكي از كاركنان س��ينما 29 بهم��ن تبريز را در 
مواقع مختلف پيش از شروع سانس هاي جديد، 
ديده ايم كه ب��ا لبخندي گرم از رهگذران دعوت 
به تماش��اي فيلم مي كند. روي پله هاي ورودي 
سينما ايس��تاده و مي گويد: »س��انس جديد تا 
چند دقيقه ديگه ش��روع ميشه، بفرماييد داخل 

سينما«
اسكندري با اش��اره به استقبال خوب مخاطبان 
از فيلم ه��اي بخ��ش هنر و تجرب��ه مي گويد: ما 
فيلم هايي مث��ل پرويز، ماه��ي و گربه، احتمال 
باران اسيدي و... را در اين بخش اكران كرده ايم 
كه با استقبال بسيار خوب از سوي عالقه مندان 

همراه بود. 
هن��ر و تجربه نوعي از سينماس��ت كه هدف آن 
فرات��ر از فروش و ن��گاه تجاري اس��ت و در واقع 

به دنبال نگاهي ويژه و جل��وه اي متفاوت از هنر 
اس��ت. هنر و تجربه س��ينمايي نوپاس��ت و به 
فراخور اين تازگي، به آهس��تگي مخاطبان خود 
را يافته است. براي استقبال هر چه بيشتر از آن 
نيازمند زمان و سيري ماليم براي همراه ساختن 

مخاطب هستيم. 
امير مرتضوي از فعاالن سينمايي تبريز با اشاره 
به اينكه خود از مخاطبان سينماي هنر و تجربه 
است، مي گويد: به نظرم فيلم خوب در هر ساعت 

و زماني توانايي جذب مخاطب را دارد. 
وي ادامه مي دهد: متاس��فانه سينماهاي تبريز 
طي مدت آغاز به كار اكران فيلم هاي هنر و تجربه 
موف��ق نبودند. اين عدم موفقي��ت از جنبه هاي 
مختلف مي تواند مورد بررسي باشد، از ضعف در 
اطالع رساني تا عدم ارايه خدمات رفاهي مطلوب. 
پري ناز سهرابي يكي ديگر از مخاطبان سينماي 
هن��ر و تجربه هم با تاكيد بر اينكه س��ينماهاي 
تبريز ب��ه معناي واقع��ي عامل دف��ع مخاطب 
هستند، اظهار مي كند: صداي بد، تصوير تاريك، 
صندلي هاي وحش��تناك و عمدت��ا خراب تنها 

گوشه اي از ضعف اين سالن ها است. 
س��هرابي اضافه مي كند: مثال در سالن شماره 2 
س��ينما 29 بهمن براي پيدا كردن يك صندلي 
س��الم براي نشس��تن بايد خيلي خوش شانس 
بود. از طرفي پرده اين س��ينما هم كه پاره شده 
و با نوارچس��ب به نوعي وصلش كرده اند. سالن 
ش��ماره 1 اين س��ينما هم، گرفتار مشكل نور و 
صداي ناواضح است. در مورد سينما فرهنگيان 
هم، تمامي صندلي ها جير جير مي كنند. سينما 
قدس نيز در حال تعمير اس��ت. س��الن سينما 
ناجي هم كه تنها سالن سينماي مناسب تبريز 
اس��ت، معموال فيلم هاي خوبي را ب��راي اكران 

انتخاب نمي كند. 
اين فعال رس��انه اي با انتقاد از زمان نامناس��ب 
پخش فيلم هاي بخش هن��ر و تجربه، مي گويد: 
متاسفانه س��اعت پخش اين فيلم ها در بدترين 
ساعت ممكن بود ولي بايد در نظر داشته باشيم 

كه مردم عادي به سراغ س��ينماي هنر و تجربه 
نمي رفتند؛ اما با اين وجود اس��تقبال اهالي هنر 
و فرهنگ ش��هر از اين بخش، با توجه به محدود 

بودن ساعت آن، خوب بود. 
امروز اگر نگاه مان به سينما چيزي فراتر از فروش 
و تجارت باشد، شايد بتوانيم هنر هفتم را در ايران 

از ورطه س��قوط نجات دهي��م؛ فرصت دادن به 
فيلم هاي هنر و تجربه براي شناخته شدن كمك 

بزرگي به اين سينما خواهد كرد. 
س��ينماي هن��ر و تجربه نيازمند فرصت اس��ت 
تا بتواند خ��ود را به مخاطبي ك��ه خوراكش در 
سال هاي اخير فيلم هاي دم دستي و ستاره محور 

بوده است، بشناساند. سينماداران به علت ركود 
سينما از اكران فيلم هاي مخاطب خاص وحشت 
دارند، در حالي كه آنها مي توانند مطمئن باشند 
كه اين جان نيمه از سينماها گرفته نمي شود و 
با اكران اين ژانر حداقل كف فروش آنها تضمين 

خواهد شد. 

به بهانه توقف اكران فيلم هاي هنر و تجربه در تبريز 
سينماي هنر و تجربه، در بازار كم رمق سينماي تبريز

هنر هفتم

در تبريز حتي 
از ظرفيت 

موجود سينماها 
هم استفاده 

نمي شود؛ حتي 
سينما ناجي 
كه به تازگي 

تاسيس شده نه 
ورودي اصولي 

دارد نه بليت 
 فروشي اش 

درست و 
حسابي است

ت��ب 2018 كه ب��اال م��ي رود، هر 
روز ساختماني گوش��ه اي از خاك 
ش��هر را مي بلعد. آنقدر از عدم نياز به اين حجم از 
مجتمع هاي تج��اري در تبريز گفته ايم و گفته اند 
كه ديگر صداها در هم گم مي شود. اين روزها هرچه 
بر طبقات مجتمع هاي تجاري ش��هر نخستين ها 
افزوده  مي شود، كم توجهي مسووالن به فضاهاي 

فرهنگي شهر بيشتر رخ مي نمايد. 
طي س��ال هاي اخير بي��ش از 10 مجتمع تجاري 
تفريحي بزرگ در اين ش��هر كه جمعيتي نزديك 
به 2 ميليون نفر دارد، س��اخته شده. تنها در دوره 
دولت يازدهم، نزديك به 15 مجتمع تجاري و هتل 
در تبريز مجوز س��اخت گرفته ان��د و در اين ميان، 
جاي خالي سينماي استاندارد در اين شهر، هنوز 

به چشم مي خورد. 
امروز پرتال خبري ش��هرداري كالنش��هر تبريز، 
وجود 8 س��الن س��ينما تحت مالكيت شهرداري 
را عن��وان مي كند اما در آمار ارايه ش��ده تنها نام 7 
س��ينما )آزادي، انقالب، فرهنگي��ان، 22 بهمن، 
سرباز، فلس��طين و قدس( به چشم مي خورد كه 
از اين تعداد س��ينما سرباز غيرفعال است و سينما 

آزادي تخريب شده. 5 سالن باقيمانده هم به قدري 
از اوليه تري��ن اس��تانداردها محرومن��د، كه عمال 
مي توان گفت، تبريز به جز سينما ناجي، سينماي 
ديگري ندارد. معاون عمراني استاندار آذربايجان 
شرقي، با بيان اينكه برخي پروژه ها كه در شهر اجرا 
مي ش��ود در دوره هاي قبل و دولت هاي گذش��ته 
مصوب ش��ده مي گويد: در تمام مصوبات تجاري 
و خدماتي دولت يازده��م، حتما مراكز فرهنگي، 
ورزشي، و مجموعه هايي كه مي تواند به خانواده ها 
ارايه خدمت كنند، مورد تاكيد بوده اند. محمدصادق 
پورمه��دي ادامه مي دهد: نه تنها در تبريز بلكه در 
بقيه شهرستان هاي استان هم، فضاهاي فرهنگي 
را م��ورد توجه ق��رار داده ايم. هرچن��د پورمهدي 
توجه به فضاهاي فرهنگي را جزو ش��روط ساخت 
مجتمع هاي تجاري مي داند، اما اشاره اي به سينما 
در اين فضاه��اي فرهنگي نمي كن��د و مي گويد: 
با توجه ب��ه اينكه تبريز در منطقه سردس��ير قرار 
دارد، دچار كمبود فضاهاي بازي  و سرگرمي هاي 

زمستاني در اين شهر هستيم. 
پورمهدي اذعان مي كند، كه سينما به طور مستقل 
مدنظر مس��ووالن ش��هري نيس��ت، و سالن هاي 
چندمنظوره بيش��تر مورد توجه ق��رار مي گيرند. 
معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي، مي گويد: 

س��ينما به مفهوم گذشته، از نظر اقتصادي توجيه 
ندارد. اما وقتي تركيبي باش��د، و بتوان از آن هم به 
عنوان س��الن كنفرانس، و تئاتر و همايش و هم به 

عنوان سينما استفاده كرد، بهتر است. 
اما با شرايطي كه محمدصادق پورمهدي به آن اشاره 
مي كند، س��ينما تعريف و هويت خود را از دست 
مي دهد.  مديرعامل يكي از ش��ركت هاي سازنده 
مجتمع هاي تجاري، هن��گام بازديد خبرنگاران از 
پروژه تجاري عتيق كه در مركزي ترين نقطه تبريز 
واقع شده است، ضمن صحبت هاي خود اعالم كرده 
بود كه اين پروژه نيازي به فضاهاي فرهنگي ندارد. 
آنچه احمد س��جودي در توضيح حرف خود آورد، 
پيش بيني فودكورت و هايپرماركت و شهربازي در 
اين پروژه بود. به عبارت ديگر، مسووالن اين پروژه از 
همان ابتدا فودكورت و هايپرماركت را جزو فضاهاي 
فرهنگي تعريف كرده بودند تا يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي عمراني تبريز، بدون پشتوانه فرهنگي راه 
خود را پيش بگيرد. هرچند سجودي در ادامه وجود 
موزه آذربايجان و مس��جد كبود را به عنوان فضاي 
فرهنگي در منطقه كافي دانست. اما اشاره اي هم 
به تجاوز پروژه عتيق به حريم فيروزه اسالم نكرد. 

پروژه عتيق تنها مثال ناديده گرفته شدن حقوق 
فرهنگي ش��هروندان در طرح هاي توس��عه تبريز 

نيست. 
مدير پروژه سرمايه گذاري مجتمع تجاري تفريحي 
ايپك پ��االس تبريز با بي��ان اينكه در اي��ن پروژه 
سالن س��ينما پيش بيني نشده اس��ت، مي گويد: 
در طرح اوليه يك س��الن سينما براي اين مجتمع 
پيش بيني ش��ده بود ام��ا وقتي به س��راغ يكي از 
شركت هاي تجهيز كننده سينماها رفتيم، گفتند 
اگر بخواهيم سينما داشته باش��يم، بايد پرديس 
سينمايي تاسيس كنيم. احمد احمدپور با تاكيد 
بر اينكه سالن سينماداري اقتصادي نيست، ادامه 
مي دهد: به ما گفتند اگر تنها يك س��الن س��ينما 
بسازيم، سازمان سينمايي وزارت ارشاد براي اكران 
فيلم هاي روز حمايت نمي كند و مجبور مي شديم 

مثل ويديوكلوب عمل كنيم. 
احمدپور در پاس��خ به اينكه پس چ��را هر روز در 
پايتخت به تعداد مجتمع هاي تجاري داراي سالن 
سينما اضافه مي ش��ود گفت: در تهران هم فشار و 
اجبار شهرداري است كه سرمايه گذاران را مجبور 
به ساخت سينما در مجتمع هاي تجاري مي كند. 

وي ادامه مي ده��د: در تبريز حت��ي از ظرفيت 
موج��ود س��ينماها هم اس��تفاده نمي ش��ود و 
سينماهاي موجود وضعيت خوبي ندارند؛ حتي 
س��ينما ناجي كه به تازگي تاس��يس ش��ده، نه 

ورودي اصولي دارد، نه بليت فروشي اش درست 
و حس��ابي اس��ت. مدير روابط عمومي مجتمع 
تجاري ستاره باران نيز به صراحت اعالم مي كند 
كه اين پروژه از ابتدا تصميمي براي ايجاد سينما 
نداشته اس��ت. رضا اژدري، ادامه مي دهد: اخيرا 
تصميم گرفته  شده كه يك سالن در اين مجتمع 
تجهيز ش��ود. مجتمع ستاره باران هم در يكي از 
پرجمعيت ترين منطقه هاي تبريز واقع شده كه 

هيچ سالن سينمايي در آن وجود ندارد. 
امرز در حالي مجتمع هاي تجاري بلندمرتبه مانند: 
الله پارك، ستاره باران، ايپك پاالس، اطلس، برج 
بلور، شهريار، آيسان، مركز تجارت جهاني و امثال 
اينها ب��دون در نظر گرفتن فضايي براي س��ينما 
و مرك��ز فرهنگي، س��ر از خ��اك برمي آورند، كه 
ساختمان سينما آزادي، كه با قدمتي بيش از50 
سال، بخشي از خاطره شهر را نيز با خود به همراه 

داشت، به بهانه بهينه سازي تخريب شد. 
اوايل س��ال 93 بود كه مدي��ركل وقت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي آذربايجان شرقي خبر از بازسازي 
س��ينما آزادي داده و گفته بود: بر اساس ضوابط و 
قوانين كميسيون بند 5 كه جهت بررسي طرح و 
نقشه هاي سالن نمايش جديد سينما و تبديل آن به 
مجتمع فرهنگي، سينمايي و تجاري تشكيل شده 

بود، ساختمان سينما با نظارت كميسيون ياد شده 
بازسازي خواهد شد. 

علي اكبر صفي پ��ور در آن تاريخ احداث حداقل 
يك س��الن نمايش فيلم با ظرفيت بيش از 200 
صندلي در محل فعلي س��ينما را ش��رط آغاز به 
كار اي��ن مجتمع تج��اري عنوان ك��رده بود. اما 
انگار ساخت سالن سينما در مجتمع فرهنگي، 
سينمايي به دست فراموشي سپرده شده است. 
صادق نجفي، شهردار تبريز، در روزهاي نخستين 
مس��ووليت خود، داش��تن توجيه فرهنگي را از 
مهم ترين اولويت هاي پروژه هاي اقتصادي اين 
شهر اعالم كرده بود. مطلبي كه انگار در پيچ و خم 
پروسه اداري ساخت و ساز مراكز تجاري و توسعه 
شهر گم شد. حال كه تبريز خود را براي استقبال 
از 2018 آماده مي كند تا بتواند پايتخت خوبي 
براي گردشگري اسالمي باش��د، هر روز برجي 
تجاري بر تعداد مراكز تجاري بدون س��ينماي 

اين شهر مي افزايد. 
و در كنار آن، اين شهر همچنان از فقر سينما رنج 
مي برد تا اكنون كه قرار اس��ت فيلم هاي جشنواره 
فجر امسال، به طور همزمان با پايتخت در تبريز هم 
به نمايش درآيند، سالن هاي نامناسب و قديمي اين 

شهر، از لذت فيلم هاي خوب مي كاهند. 

سينما، هويت گمشده مراكز تجاري تبريز
پري ناز سهرابي

امروز اگر 
نگاه مان به 

سينما چيزي 
فراتر از فروش 
و تجارت باشد 
شايد بتوانيم 

هنر هفتم را از 
ورطه سقوط 
نجات دهيم 

فرصت دادن به 
فيلم هاي هنر 
و تجربه كمك 
بزرگي به اين 

سينما خواهد 
كرد

ش�ركت ملی مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالی م�ورد نياز خود را مطابق جدول زير از طري�ق برگزاری مناقصه ی عمومی 
تأمين نمايد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره 95-3-1532

روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب

شركت ملی نفت ايران
 شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب 

)سهامی خاص( 

نوبت دوم
شماره مجوز : 1395/4396

لذا كليه شركتهايی كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست می باشد می بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهی 
فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتی ذيل الذكر ، نس�بت به استخراج و تكميل >فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با استانداردهای 
شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب< و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابی كيفی 

) برای معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمايند .
WWW.NISOC.IR  فرم پرسش نامه ارزيابی   مديريت تداركات و امور كاال   مزايده و مناقصه

كسب حداقل نمره 60در ارزيابی كيفی جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامی است.
ضمنًا مبلغ تضمين شركت در مناقصه 285/285/000 ريال می باشند.

آدرس پستی : اهواز – كوی فدائيان خريد كاالی داخلی اسالم )نيوسايد( – خيابان شهريور – مجتمع تداركات و امور كاال – ساختمان 
102- اداره تداركات – واحد خريد عمومی اتاق 3 كد پستی 61138-54579  تلفن : 061-341-25129

درگاه های اينترنتی مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فنی و مقادر كاال :
WWW.SHANA.IR       WWW.NISOC.IR       WWW.IETS.MPORG.IR

شماره تقاضاجمع عددیموضوع مناقصهشماره قلم

9500071-7648تجهيزات ايمنی و آتش نشانی1 الی 7

سحر فكردار


