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شماره 108۹1

بســیاری از فعــل و انفعاالتی که در 
فضای سینمای ایران رخ می دهد، برآمده 
از ساختار و نهادهای آشکار و پنهان این 

عرصه است.
 ساختار حاکم بر این سینما نه محصول 
یک مقطع یا مدیریت خاص، بلکه ماحصل 
یک قرن تجربه حضور و فعالیت هنر هفتم 

در این کشور است. 
ظهور و بروز یا تخفیف و تضعیف جریان ها - 
اینکه هر سال شاهد تولید حجم باالی فیلم های 
گیشه ای و جشنواره ای و در مقابل، تعداد اندکی 
فیلم ارزشــی هســتیم - همه برآمده از همین 

ساختار است. 
قاچاق فیلم های داخلی نیز از تبعات همین 
ساختار است. مجموعه ای از مناسبات، تعامالت 
و بده بســتان های مختلف دست به دست هم 
می دهند تا زمینه ها و اقدامات منتج به انتشــار 
غیرقانونی فیلم ها ایجاب شود. برای از بین بردن 
یــا کاهش جریان قاچاق این آثار باید نواقص و 
حفره های موجود در این ساختار را از بین برد. 
هر چند که این معضل، با روش های پلیسی 
و قضایی گره خورده است و در کنار کار فرهنگی 
مبتنی بر آگاه ســازی جامعه، باید از ابزارهای 
سلبی قانونی هم استفاده کرد، اما قاچاق فیلم و 
هر محصول فرهنگی دیگری ناشی از نقص در 
ســاختار و مناسبات تولیدی و توزیعی این آثار 
اســت. به همین دلیل هم هست که طرح های 
ضربتی جمــع آوری فیلم های قاچاق، فقط در 
کوتاه مدت فضای پیاده روها و فروشگاه ها را از 
این نوع محصوالت پاک می کند. اما بعد از اینکه 
آب ها از آسیاب افتاد، روز از نو، روزی از نو؛ دوباره 
فیلم هــای روی پرده لو می روند و قبل از اینکه 
نسخه مجاز آنها به شبکه نمایش خانگی بیاید، 
دی وی دی قاچــاق آنها به بازار می آید. دلیل 
اینکه فیلم قاچاق همیشه موجود است و هیچ 
گاه از بین نمی رود به ضعف ساختاری در کنترل 
آثار بر می گردد. به طور مسلم، برخورد با چند 
دستفروش یا تکثیر کننده و فروشنده، به معنی 
مبارزه با قاچاق نیست. چون همان طور که بیان 
شد، اقدامات قهرآمیز با متخلفان، تنها حکم یک 
مسکن را دارند اما مشکل را حل نمی کنند. برای 
از بین بردن جریان انتشار غیرقانونی فیلم ها باید 
ساختاری که موجب بروز این مشکل شده است 
را اصالح کرد. در غیر این صورت، همیشه شاهد 

بروز قاچاق فیلم خواهیم بود. 
لزوم انگیزه و اراده برای مبارزه 

به طــور طبیعی، نخســتین قــدم در هر 
مبارزه ای، وجود اراده قوی و راسخ برای رسیدن 
به هدفی اســت. این درحالی است که بسیاری 
از سینماگران معتقدند که مسئوالن و نهادهای 
سینمایی اساسا تمایل چندانی به از بین بردن 

قاچاق فیلم ندارند.
محمد خزاعی، تهیه کننده سینما که برخی 
از فیلم های وی ازجمله قربانیان جریان قاچاق 
هستند به گزارشگر کیهان می گوید: »این گونه 

 آرش فهیم

جدو    ل

✔   محمد خزاعــی، تهیه کننده فیلم قالده های طال : پس 
از شــکایت ما برای قاچاق فیلم ، در همین حد اقدام شد که 
چند نفر از فروشندگان سی دی های قاچاق بازداشت شدند و 
فیلم ها را از خیابان جمع کردند! اما این اقدام، نه خسارت های 
وارد شــده به ما را جبران کرد و نه موجب ریشه کن شدن 

قاچاق فیلم شد!

و تهیه کننده سینما نیز معتقد است: » یکی از 
مشکالت مبارزه با قاچاق کاالهای فرهنگی، خود 
مدیران بخش هنر و سینما هستند. آنها دغدغه 
چندانی برای اجرای قانون ندارند. این درحالی 
است که جلوگیری از قاچاق فیلم هم به عهده 
مسئوالن صنفی است و هم مسئوالن دولتی. من 
در مســئوالن این دو نهاد، هیچ انگیزه ای برای 

پیگیری قاچاق فیلم ها ندیده ام!« 
اصالح قوانین

بســیاری از ســینماگران معتقدند که اگر 
برخورد صرفا پلیسی با مسئله قاچاق فیلم نتیجه 
بخش بود، تا به حال باید شاهد برافتادن چنین 
معضلــی بودیم! قاچاق فیلــم هم یک بیماری 
فرهنگی و ساختاری اســت. مانند هر بیماری 
دیگری، برای قاچاق فیلم هم این حکم صادق 
است که پیشگیری از درمان، کم هزینه تر است. 
اما متأســفانه در شرایط کنونی، تنها روش های 
درمانی آن هم فقط در حد شــکایت در مراجع 
قضایی برای قربانیان قاچاق فیلم موجود است. 
پس از اعتراض  سینماگران به بی تفاوتی »خانه 
سینما« به عنوان اصلی ترین مرجع صنفی سینما 
در ایران، رئیس هیئت مدیره خانه سینما واکنش 
نشان داد. همایون اسعدیان در نشست خبری 
هیئت مدیره خانه ســینما کــه 20 تیر برگزار 
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✔ مهدی عظیمی میرآبادی، 
و  فرهنگــی  کارشــناس 
از  تهیه کننده ســینما: یکی 
قاچاق  با  مبارزه  مشــکالت 
خود  فرهنگــی،  کاالهــای 
مدیران بخش هنر و ســینما 
آنها دغدغه چندانی  هستند. 
برای اجرای قانون ندارند. این 
درحالی اســت که جلوگیری 
از قاچــاق فیلم هم به عهده 
هم  و  است  صنفی  مسئوالن 
مســئوالن دولتــی. من در 
مســئوالن این دو نهاد، هیچ 
انگیزه ای برای پیگیری قاچاق 

فیلم ها ندیده ام!

✔  سعید سعدی، تهیه کننده: 
مدیران وزارت ارشــاد، ابتدا 
باید بخواهند که جلوی قاچاق 
فیلم هــا را بگیرنــد، اما در 
شرایط کنونی چنین عزمی در 

آنها دیده نمی شود.

معضالت دیجیتالی قاچاق فیلم
ســعید رجبــی فروتــن، معاون اســبق 
رئیس سازمان سینمایی در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامــه کیهان می گوید: »فنــاوری دیجیتال 
به رغم همه ســهولت ها و دسترســی هایی که 
برای دســت اندرکاران ســینما دارد، از طرفی 
هم امکان ســرقت و به دست آوردن محتوای 
فیلم به صورت نامشــروع را برای کســانی که 
نیت ســوئی هم دارند فراهم کرده اســت. در 
پروسه تولید فیلم چون مراحل تولید و توزیع و 
نمایش فیلم ها یک زنجیره را تشکیل می دهند، 
امکان سرقت نسخه ای از فیلم وجود دارد؛ چه 
در اســتودیوهایی که تولید فیلم انجام می شود 
و چه در ســینماهای نمایــش دهنده به طرق 
مختلفی امکان بهره برداری ســوء از آن نسخه 
فیلم فراهم اســت. این عارضه نه فقط مختص 
جغرافیــای ما بلکه در کل جهان وجود دارد. به 
طور مثال، امروز همزمان با اکران یک انیمیشن 
در سینماهای آمریکا، نســخه غیرمجاز آن به 
اینترنت راه یافته و امکان تکثیر آن به زبان های 

مختلف دنیا فراهم است.«
این کارشناس فرهنگی درباره راه حل از بین 
بردن قاچاق فیلم از طریق ابزارهای دیجیتال هم 
اظهار می کند: »خود تهیه کنندگان و صاحبان 

آثار باید با کمک متخصصین، در فرایند تولید 
و آماده ســازی فیلم ها آثار خود را قفل گذاری 
کنند. پیشنهاد این است که دولت یا تشکل های 
صنفی مثل شــورای عالی تهیــه کنندگان با 
حضــور متخصصان آی تی و کارشــناس هایی 
که خلل و فرج های این عرصه را می شناســند، 
دوره آموزشی برای تهیه کنندگان برگزار کنند 
تا هم روزنه های بهره برداری های سوء شناسایی 
شــود و هم اینکه صاحبان آثار، توجیه شوند و 
با باال رفتن سواد آی تی، زمینه های قاچاق این 

محصوالت کاهش یابد.«
تمهیداتی برای مسدود کردن راه های قاچاق

سعید سعدی، تهیه کننده سینما در این باره 
به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »مهم ترین 
نقــص موجود این اســت که نســخه های آثار 
سینمایی ما سیستم هولوگرام ندارند. هولوگرام، 
ابزاری اســت که می تواند فیلم را کنترل کند. 
همچنین براســاس تجربه، نبود کپی رایت در 
ایران یک معضل است. چون عالوه بر دیسک ها، 
پخش فیلم در شبکه های ماهواره ای هم خیلی به 
فیلمسازها لطمه وارد می کند. برخی از فیلم ها 
در همان ابتدا که وارد شــبکه نمایش خانگی 
می شوند، به دست شــبکه های ماهواره ای هم 
می افتند و توسط آنها به نمایش در می آیند. اما 
چــون قانون کپی رایت نداریم، نمی توان با آنها 

برخورد قانونی و قضایی کرد.«
عظیمــی میرآبادی هم یکی از اقداماتی که 
می توانــد زمینه قاچاق فیلــم را کاهش دهد، 
پیگیری از طریق فروشندگان مواد خام می داند و 
به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: » یک بار که 
با یکی از تولید کنندگان سی دی خام صحبت 
می کردیم، می گفت وقتی یک فیلم پرفروش روی 
پرده سینماها می آید، فروش مواد خام ما خیلی 
بیشــتر می شود، بلکه گاهی چندبرابر می شود. 
مشخص است که این مواد خام در چنین مواردی 
برای قاچاق فیلم ها اســتفاده می شود. به نظر 
می رسد که ردگیری کردن قاچاقچی ها و اخالل 
در کار آنها از این طریق، چندان پیچیده نیست. 
باید بررسی شود کسانی که در یک مقطع زمانی 
خاص تعداد زیادی سی دی یا دی وی دی خام 
خریداری می کنند چه کسانی هستند؟ همچنین 
می توان قیمت دی وی دی خام را افزایش داد 
تا کمتر هدف استفاده قاچاقچی ها قرار بگیرند.«

وی همچنیــن مدیریــت فضــای مجازی 
و اینترنــت را هــم از راه های مقابله با انتشــار 
نســخه غیرمجاز فیلم ها برمی شــمرد و اظهار 
می کند:»درحــال حاضر ســایت هایی فعالیت 
می کنند که به طور آشکار برای عرضه غیرقانونی 
فیلم های قاچاق، مشترک می گیرند. یعنی من 
به عنوان یک کاربر با اطمینان عضو می شــوم، 
پــول می دهــم و هر وقــت دلــم می خواهد، 
فیلم ها را دانلود می کنم. جای ســؤال است؛ آیا 
واقعا نمی توان جلوی این ســایت ها را گرفت؟ 
 پاسخ روشن اســت؛ می توان به سادگی با آ نها 

برخورد کرد.«

بدون نقطه کور
جدو    ل

شد، گفت که این نهاد صنفی حاضر به پیگیری 
قاچاق فیلم هاست، اما به شرطی که سازندگان 
فیلم های قاچاق شده، شکایت کنند. وی در این 
باره بیان می کند: »دوستان در ناجا به ما گفتند 
هر شکایتی که به پلیس فتا شود زیر 72 ساعت 
نه تنها اقدام می کند بلکه نتیجه هم می دهد.«

اما نتیجه شکایت فیلمسازها 
چه می شود؟ 

محمد خزاعی تهیه کننده فیلم قالده های طال 
درباره نتیجه شــکایت از قاچاق فیلم های خود 
در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان توضیح 
می دهد: » پس از شکایت ما، در همین حد اقدام 
شــد که چند نفر از فروشندگان سی دی های 
قاچاق بازداشــت شــدند و فیلم ها را از خیابان 
جمع کردند! اما این اقدام، نه خسارت های وارد 

شــده به ما را جبران کرد و نه موجب ریشه کن 
شدن قاچاق فیلم شد!«

وی به این پرسش که با این شرایط برای در امان 
ماندن از قاچاق فیلم چه باید کرد؟ پاسخ می دهد: 
»مراکزی که مسئول این جریان هستند باید همواره 
و به طور جدی پــی گیر حفظ حقوق هنرمندان 
باشــند. در حد اینکه شــما بروید در یک دادگاه 
فرمی پر کنید و چند مأمور بروند سی دی فروش ها 
را جمع کنند، اتفاق خاصی نمی افتد. ضمن اینکه 
برای مبارزه با قاچاق فیلم باید قوانینی وضع شود 
که این قوانین باعث شوند که عوامل قاچاق فیلم، 

جریمه های سنگینی را پرداخت کنند.«
یک کارشــناس فرهنگی و تهیه کننده نیز 
معتقد اســت که برای از بین بردن این معضل 

باید دست به رفع برخی نقایص زد. 
مهدی عظیمی میرآبــادی در گفت وگو با 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: » اولین نکته، 
خلل و فرجی اســت کــه در قوانین مربوط به 
حفظ حقــوق هنرمندان و تولید کنندگان آثار 
سمعی و بصری وجود دارد. متأسفانه این قانون 
چندان جدی نیســت و گریزگاه هایی دارد که 
می توان به سادگی از آن عبور کرد. به طور مثال، 
مجازات های در نظر گرفته شده برای این مسئله 
به قدری نازل و کوچک است که هیچ بازدارندگی 
ندارد. بنابراین یکی از مســائل، قانون اســت و 

نهادهای قانونگذار باید آن را برطرف کنند.«
وی می افزایــد: »مبارزه بــا قاچاق فیلم فقط 
از عهده یک یا دو نهــاد برنمی آید؛ قوه قضاییه، 
مجلس، دولت و تشکل های صنفی، چهار ضلعی 
هستند که باید اقدام کنند. اگر نقص ها را یک بار 
برای همیشه برطرف کنند، می توان قاچاق فیلم 
را ریشــه کن کرد. و اال اگــر فقط نیروی انتظامی 
وارد می شــود، چون نقص ها وجود دارد، نتیجه و 
اثر کارش دوام نمی آورد. تا وقتی مأمورها اقدام به 
جمع آوری فیلم های قاچاق و برخورد با قاچاقچی ها 
می کنند، قاچاق کمتر می شود و وقتی برخوردها 

کاهش می یابد، قاچاق هم چند برابر می شود.«

نیست که ما قدرت مبارزه با جریان قاچاق فیلم را 
نداشته باشیم. اما انگیزه این کار برای پی گیری 
نزد دست اندرکاران وجود ندارد. آنچه با هر بار 
شکایت سینماگران اتفاق می افتد این است که 
صرفا یک سری جلسات و کمیسیون ها برگزار 
می شود، بدون اینکه به نتیجه مطلوب برسد.« 

سعید سعدی، تهیه کننده دیگری است که 
وی نیز ضعف انگیــزه در نهادهای فرهنگی را 
اولین مانع ســاختاری در مبارزه با قاچاق فیلم 
می داند و به گزارشــگر روزنامــه کیهان اظهار 
می کند: »مدیران وزارت ارشاد، ابتدا باید بخواهند 
که جلوی قاچاق فیلم ها را بگیرند، اما در شرایط 

کنونی چنین عزمی در آنها دیده نمی شود.«
مهدی عظیمی میرآبادی، کارشناس فرهنگی 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه سود و زیان مالی شرکت در سال 1394 و مورد تصویب 
قرار گرفت.

آقای قادر فرهادی به شماره ملی 5459250536 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم لیال احمدی پشکلو به شماره ملی 0059398231 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت رازی
 سهامی خاص به شماره ثبت 291033 

و شناسه ملی 10103290633

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به خرید 78 دستگاه سلول فشار 
متوســط AIS شامل 58 دســتگاه بریکری، 17 دستگاه سکســیونری، 2 دستگاه 
میترینگ و یک دســتگاه کوپلری جهت 16 پست جزیره از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 411075992077713 
بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش.

مهلت و مکان خرید اسناد مناقصه:
شــرکتهای داوطلب حضور در مناقصه از روز سه شــنبه مــورخ 1396/4/27 لغایت 
ســاعت 12 ظهر روز سه شــنبه مورخ 1396/5/3 با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش 

بانکی مربوطه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه:

پاکت دربسته محتوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه 
می بایستی تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 1396/5/10 به نشانی ذیل تحویل گردد.

زمان و مکان گشایش پاکتهای پیشنهادات:
روز پنجشنبه 1396/5/12 در دفتر شــرکت، پاکت های پیشنهادات مناقصه گشوده 

خواهد شد.
نشانی شرکت:

جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش
تلفن: 3-44424880 )076(، فاکس: 44423818 )076(

محل مراجعه در تهران:
خیابان اســتاد حســن بنا، پایین تر از میدان ملت، نبش خیابان شهید خسروآبادی، 
پالک1، طبقه 2، واحد 5، کد پستی 94745-16658 تلفاکس: 26322086 )021(
امور بازرگانی

آگهی
 مناقصه ۹۶/۱

دعوتنامه شرکت تعاونی اعتبار ایثارگران ظفر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

از کلیه ســهامداران محتــرم تعاونی دعوت بعمل می آیــد تا در مجمع 
عمومــی  عادی نوبت اول راس ســاعت 9 صبح روز پنجشــنبه مورخه 
96/5/26 در مســجد الزهرا)س( شهرک شــهید الماسی برگزار می شود 
حضور بهم رســانند. الزم به توضیح است ســهامداران محترم داوطلب 
عضویت در ســمت بازرسی شرکت می بایســتی تا 7 روز پس از صدور 
آگهی تشــکیل مجمع عمومی عادی نوبــت اول )96/4/28 تا 96/5/5( 

جهت ثبت نام به دفتر شرکت در شهرک شهید الماسی مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1395

3- انتخاب بازرس هیئت مدیره
مدیرعامل- سیدمحمد حسینی شکیب


