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حكمت 365 

انديش�ه، آيين�ه اى ش�فاف و 

عبرت از حوادث، بيم دهنده اى 

خيرانديش است و تو را در ادب 

كردن نفس همان بس كه از آنچه 

انجام دادنش را ب�راى ديگران 

نمی پسندى بپرهيزى. 

  سیدمصطفي ذاكر
رئي�س ص�دا و س�يما در اختتامي�ه ش�انزدهمين اج�اس 
فناوري رس�انه با اش�اره ب�ه راهب�رد آين�ده اين س�ازمان از 
ارائ�ه رايگان خدمات و س�رويس هاي صدا و س�يما در بس�تر 
فض�اي مج�ازي و ش�بكه هاي موبايل�ي به م�ردم خب�ر داد. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي صدا و س��یما، علي 
عسكري با بیان اينكه در دنیاي امروز، ماهیت رسانه ها به توانمندي 
رقابت پذيري آنها بس��تگي دارد، گفت: اگر يك رس��انه اين توان را 
نداشته باش��د، نمي تواند رقابت كند و از صحنه رقابت محو و نابود 
مي شود. نقش فناوري رسانه نیز در اين رقابت بسیار تعیین كننده 
است، يعني كسي كه در تراز بااليي از فناوري رسانه باشد به تاب آوري 
و مقاومت كمك مي كند و باعث مي ش��ود يك رسانه برتر، مقاوم و 
رقابت پذير باشد، بنابراين فناوري رس��انه در سه ساحت گوناگون 
مي تواند به اين ام��ر كمك كند؛ اول در زمینه تولید، يعني كس��ي 
كه داراي تراز باالي فناوري باشد تولیداتش باكیفیت تر خواهد بود 
كه عنصر رقابتي مهمي است. عالوه بر اين، فناوري رسانه در زمینه 
سرويس ها و خدمات نیز بسیار مؤثر است، به اين معنا كه هر چقدر 
توانايي سخت افزاري و نرم افزاري باال برود، توانايي ارائه سرويس ها نیز 

ارتقا مي يابد كه اين امر در ضريب انتشار مؤثر خواهد بود. 
وي ادامه داد: فناوري رسانه در زيرساخت ها، فیبر نوري و همچنین 
شبكه دسترسي موبايل نیز تأثیر دارد. آنچه مهم است اينكه در بین 
همه فناوري ها، پهن باندها و گس��ترش زيرس��اخت هاي آن سرعت 
بیشتري يافته است. در آينده نیز تمركز بر استفاده از فناوري سايبر 
قرار مي گیرد و فضاي مجازي و اينترنت روند و رشد فزاينده اي پیدا 

كرده است و اين يك عالمت و هشدار مهم براي ماست كه بايد آن را 
جدي بگیريم. راهبرد ما اين  است كه خدمات و سرويس هاي صدا و 
سیما را در بستر فضاي مجازي و ش��بكه هاي موبايلي هم رايگان به 
مردم ارائه كنیم. گرچه در زمینه پهن باند فضاي مجازي كار مي كنیم 
اما به  عنوان رسانه اي فراگیر، ساحت ديگري فراروي ماست كه در آن 
به  عنوان تسهیل گر عمل خواهیم كرد. در اين فضا در كنار همه فعاالن 
بخش خصوصي خواهیم بود تا فوران تولیدات در اين فضا ايجاد شود و 
جوانان ايراني محصوالت فراواني براي كشور تولید كنند. او افزود: بايد 
تولیدات داخلي را شكوفا كنیم چراكه اگر افراد توانمند بتوانند تولید 
كنند، با تعامل و هم افزايي در اين عرصه، حضور فعالي خواهیم داشت. 
صدا و سیما مي كوشد با ياري گرفتن از نیروهاي توانمند، جبهه اي ملي 
در مقابل اين هجمه در فضاي پهن باند شكل دهد. امروز امريكايي ها 
از اينترنت علیه ساير كشورها و ملت ها استفاده مي كنند و از آن براي 
جذب منافع خودشان بهره مي برند. آنها مي كوشند مرزهاي كشورها 

را در هم بشكنند و بر فرهنگ و هويت ملت ها چیره شوند. 

روايت علي  عسكري از ايجاد اينترنت ملي  

راهبرد آينده صدا و سيما ارائه رايگان محصوالت در فضاي مجازي است

هزينه از رهبري آزاد آزاد است!
در مواجهه با نقد عملكرد يك مجموعه عده اي به جاي دفاع 
علمي و منطقي دو حربه ناجوانمردان��ه در پیش مي گیرند. 
اخیراً سريال س��ازهاي تلويزيون بیش از ديگران از اين حربه 
اس��تفاده مي كنند. يكي اينك��ه عملكرد خ��ود را به گونه اي 
به منويات رهب��ر انقالب رب��ط مي دهند، ديگ��ر اينكه پاي 
نظرسنجي س��یما را به میان مي كش��ند كه معموالً از جذب 

باالي 80درصد مخاطبان حكايت دارد. 
يكي مي گويد، ما پیش از ساخت سريال با رهبر انقالب جلسه 
داشتیم و ايش��ان روي چند نكته تأكید كردند و بعد از آن ما 
مبتني بر آن چند نكته رفتیم و س��ريال را ساختیم. ديگري 
عنوان مي كند كه ما مضمون س��ريالمان را ب��ا توجه به فالن 
بخش از فالن دغدغه هاي رهب��ر معظم انقالب تولید كرديم. 
حاال اين وسط اصاًل هم مهم نیس��ت كه شما براي توجیه كار 
خودت داري از مهم ترين شخصیت ديني و سیاسي كشور مايه 
مي گذاري و هیچ وقت هم هیچ مدير و مسئولي به زيردستش 
به خاطر اين جفاي فاحش تذكر نمي دهد چه برسد به توبیخ. 
يعني هزينه كردن از رهبر انقالب آزاد آزاد است و اتفاقاً هر وقت 
عملكرد ش��ما مورد انتقاد قرار گرفت بدون نگراني مي توانید 
نتیجه كارتان را به رهبري ربط بدهید. اين روش راحت ترين و 
بي خطر ترين كاري است كه يك مسئول مي تواند انجام دهد. 
جالب است كه اگر نتیجه كار به طور مشخص و معین خوب 
از كار درآمده باش��د هیچ كس آن را به منويات رهبر انقالب 
مرتبط نمي كند و اينجا خالقیت ها و قابلیت هاي خود طرف 
است كه نتیجه را خوب كرده اس��ت. ديروز نويسنده سريال 
»حكايت هاي كمال« گفته: »دغدغه اي كه مقام معظم رهبري 
در اين باره داشتند اين بود كه چرا كودك امروز ما فكر كردن 
بلد نیست؟ چنین موضوعي و آموختن فكر كردن به بچه ها از 

سنین ابتدايي يكي از اهداف ما در اين سريال بود!«

جواد محرمي     یادداشت

بهترين جوكر تاريخ سينما از نگاه مسعود فراستي
مسعود فراستي فيلم »جوكر« به كارگرداني تاد فيليپس 
را بهترين جوكر س�ينما مي داند در حالي كه گيش�ه اين 
فيلم امريكاي�ي اخيراً ميليارد دالري هم ش�ده اس�ت. 
در حالي كه »جوكر« تاد فیلیپس با ادامه ركوردش��كني در 
كشورهاي مختلف در حال نمايش است، مسعود فراستي اين 
فیلم را بهترين جوكر تاريخ سینما دانست و نوشت: »جوكر« 
را هم ديدم. به  نظرم تا امروز بهترين جوكر سینماست و بازي 
»واكین فینیكس« از همه جوكرها جلوتر اس��ت، مستقل از 
اينكه لحظاتي گیج مي زند كه مشكل فیلمساز است نه بازيگر 
اما جوكر فیلم بدي نیست. شخصیت جوكر تحت تاثیر نورمن 
بیتس »سايكو« و تراويس »تاكس��ي درايور« است و اشكال 
عمده اش نیز در همین اداي تراويس درآوردن است، بماند كه 
نورمن بیتس دست نیافتني است. فیلمساز سعي مي كند اما 
نمي تواند پیچیدگي شخصیت روان رنجور را بسازد و فیلمش 

هم عصیانگر اجتماعي و ضدسرمايه داري نیست. 
فیلم »جوكر« كه با هزينه 60میلیون دالري س��اخته شده 
است، به تازگي مجموع فروش جهاني خود را به يك میلیارد 
دالر رس��اند. »جوكر« با بازي »واكی��ن فینیكس« در حالي 
فروش جهاني خود را به م��رز يك میلیارد دالر رس��انده كه 
6۷درصد از فروش خود را )حدود 680میلیون دالر( از محل 
گیشه بین الملل كسب كرده و بیش از 345میلیون دالر آن نیز 

حاصل فروش در سینماهاي امريكاست. 
اين فیلم پس از رونمايي در جشنواره فیلم ونیز و كسب شیر 
طالي بهترين فیلم و جايزه بهتري��ن بازيگر مرد، توجهات 

فراوان��ي را به خود جلب ك��رد و با آغاز اك��ران در ماه اكتبر 
تبديل به پرفروش ترين فیلم تاريخ س��ینما با درجه س��ني 

بزرگسال شد. 
»جوكر« كه ب��ا هزينه 60میلیون دالري س��اخته ش��ده با 
احتساب هزينه هاي بازاريابي تاكنون حداقل سود 500میلیون 
دالري را ب��راي كمپاني ب��رادران وارنر و دي س��ي به ارمغان 
آورده اس��ت. اين فیلم با گذر از فروش »م��رد عنكبوتي3« 
)895میلیون دالر(، هم اكنون در رتبه سیزدهم پرفروش ترين 

فیلم هاي ابرقهرماني سینما قرار دارد. 
داستان فیلم »جوكر« درباره كمدين شكست خورده اي به 
نام »آرتور فلك« اس��ت كه پس از تجربه هاي تلخ فراوان به 
يك دلقك قاتل و پوچ گراي خشن تبديل مي شود. »واكین 
فینیكس« پس از »جك نیكلسون«، »هیث لجر« و »جارد 
تلو« چهارمین فردي است كه در يك فیلم بلند سینمايي در 

نقش جوكر بازي مي كند.

»رضا عبدي« پيشكسوت راديو درگذشت

»رضا عبدي« گوينده، صداپيشه و بازيگر برنامه صبح جمعه 
راديو كه بيش�تر مخاطبان او را با ن�ام »آميز عبدالطمع« 
مي ش�ناختند، روز پنج شنبه در 88 س�الگي درگذشت. 
به گزارش فارس، رضا عبدي متولد نهم آبان 1310 بود و 

در س��ال 1332 بعد از گذراندن دوره تئاتر، فعالیت هنري 
خود را در تئاتر تهران ش��روع كرد، اما از سال 134۷ وارد 

سینما و راديو شد. 
در كارنامه كاري وي حدود 40فیلم س��ینمايي مش��اهده 
مي شود كه مي توان به سفر جادويي، كفش هاي میرزانوروز 
و مردي از جنس بلور اشاره كرد. اين هنرمند پیشكسوت از 
جمله اهالي راديو بود كه بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در 
عرصه تئاتر، تلويزيون و راديو دارد. شنوندگان راديو به ويژه 
طرفداران برنامه »جمعه ايراني« صداي او را در قالب كاراكتر 
»آمیز عبدالطمع« سابق در »صبح جمعه با شما« و »عبدل 
بیزين��س« در »جمعه ايراني« مي شناس��ند. پیكر زنده ياد 
عبدي فردا ساعت 10 صبح از مقابل ساختمان شهداي راديو 

به سمت بهشت زهرا)س( تشییع مي شود.

راه دوم براي كشف »آويني«
سيدمهدي آويني پدر شهيد مرتضي آويني درگذشت

درگذش�ت س�يدمهدي آويني پدر ش�هيد مرتض�ي آويني در 
ميان خبرهاي ريز و درش�ت غيرفرهنگي از ب�اال رفتن ناگهاني 
قيمت بنزين تا باخ�ت ايران به عراق، گم ش�د و ش�ايد اگر پيام 
تسليت رئيس اسبق صداوس�يما هم نبود، هيچ كس نمي فهميد 
پ�دري ك�ه فرزن�دي همچ�ون مرتض�ي آوين�ي را ب�ه جامع�ه 
فرهنگي اي�ران تحويل داده ب�ود، دار فاني را وداع گفته اس�ت. 
مهدي آويني تا زماني كه زنده بود هم بسیار بي ادعا زندگي مي كرد و جز 
در حیطه تخصصي خويش كه كارشناسي معدن بود درباره امور ديگر 
كمتر حرف مي زد و تا حد ممكن سعي مي كرد اشتهار فرزند را عاملي 

نكند براي موج سواري و باال كشیدن خودش. 
واقعیت آن بود كه سیدمهدي آويني پدري بود كه با آزاد گذاشتن فرزند 
در تجربه كردن هنر و بعدتر درك انقالب، ش��رايطي را فراهم كرد كه 
يكي از مفاخر فرهنگي تاريخ ايران شكل گیرد. سیدمهدي آويني در 
يكي از معدود گفت وگوهايش درباره ارتباط با سیدمرتضي گفته بود: در 
كودكي پسر بسیار آرام و متین و در عین حال باهوش و درس خواني بود. 

عالقه به نقاشي، شعر و نويسندگي از همان دوران طفولیت در ايشان 
نمايان بود و همین امر موجب شد تا در همین زمینه ها به تحصیل در 
دانشگاه بپردازد و موفق به اخذ فوق لیسانس معماري از دانشگاه تهران 
بشود. پس از پیروزي انقالب اسالمي جهت فكري سید مرتضي كاماًل 
تغییر كرد و به فعالیت در عرصه جهاد سازندگي در جبهه هاي جنگ 
تحمیلي پرداخت و بعد از آن هم به فعالیت در پروژه روايت فتح مشغول 

شد تا اينكه در سال 13۷2 به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
شايد اگر پدر س��یدمرتضي به زور مي خواس��ت از او يك دكتر يا يك 
مهندس بسازد هیچ گاه س��یر تحولي كه در اين شهید فرزانه شكل 
گرفت، رخ نمي داد. اي��ن درايت پدر پیش روي مرتضي ب��ود كه از او 
يك فرهیخته س��اخت. همان قدر كه پیگیري مسیر حركت زندگي 
شهیدمرتضي آويني از طريق تولید محصوالت ادبي يا بصري، راهي 
است براي شناخت ايشان، بد نیست هم نويسندگان ما و هم سینماگران 
ما روي زندگي پدر آن شهید هم غور و تأمل كنند و شرايطي را فراهم 
كنند كه خانواده ها با س��بك زندگي پدراني كه فرزنداني اهل تفكر و 

فرهنگ به جامعه تحويل داده اند نیز آشنا گردند. 
پرداختن به زندگي آويني از دريچه ذهني يكي مثل پدر آويني خیلي 
راحت تر و آسان تر مي تواند مخاطب را با زندگي آن شهید آشنا كند. اين 
يك تجربه اثبات شده اس��ت كه هر چقدر در متن زندگي شخصیت ها 
باش��یم، روايت دشوارتر ش��ده و گاف را بیش��تر مي كند ولي وقتي در 
حاشیه زندگي يك شخصیت بزرگ و مثاًل از دريچه زندگي پدرش، به 
مكاشفاتش برسیم، هم اثرگذاري محصول بیشتر مي شود و هم ماندگاري 
آن باالتر خواهد رفت. پس چه خوب كه بیشتر بر زندگي مهدي آويني 

به عنوان راه دومی برای كشف مرتضی آوينی تمركز شود.

   جواد محرمي
ايراد به چند ديالوگ غيراخاقي از چند فيلم كمدي اگرچه وارد است اما 
مشكل اصلي س�ينماي ايران را نبايد صرفاً در گلوگاه نظارت و ارزشيابي 
ديد و از ضعف سياستگذاري براي تقويت محتواي آثار سينما غفلت كرد. 
اخیراً ويدئويي در فضاي مجازي درباره برخ��ي ديالوگ هاي غیراخالقي آثار 
شبه كمدي سینما منتشر و نسبت به ضعف عملكرد معاونت نظارت سینمايي 
اعتراض شده است اما به نظر مي رسد تولید چنین ويدئوهايي كه دلسوزانه و 
دغدغه مندانه هم تولید مي ش��ود دو آفت كلي را دربرمي گیرد؛ يكي اينكه به 
جاي ريشه ها و داليل به معلول مي پردازد و ديگر اينكه براي مخاطب انبوهي كه 
اساساً فیلم ها را نديده اند در يك بسته نمايشي چند دقیقه اي همه بداخالقي ها 

را جمع كرده و نمايش مي دهد. 
    نگاه تقليل گرا به ضعف سينما

منتقدان وضع كنوني سینماي ايران دقیقاً مي دانند چه چیزي نمي خواهند اما 
به طور مشخص دركي از آنچه مي خواهند ندارند و 
اگر از آنها بپرسید سینماي ايران بايد چگونه باشد، 

حرف زيادي براي گفتن ندارند. 
اينكه همیشه و در همه حال نگاه مان به سینماي 
ايران اين باشد كه بگرديم و ابتذال را در البه الي 
چند ديالوگ غیراخالقي جست وجو كنیم و آن را 
نشانه اي از عدم نظارت كافي متولي سینماي كشور 
بدانیم يك نگاه تقلیل گرا درباره ضعف محتوايي 
آثار سینمايي است. اساساً سینماي كمدي در همه 

دنیا با برخي ارجاعات و ديالوگ هاي غیراخالقي عجین شده است. 
اين گرايش را نه فقط در ادبیات و هنر غرب بلكه مي توان در البه الي آثار بزرگان 
ادب ايران زمین نیز به وضوح مش��اهده كرد. بخشي هر چند كوچك از كلیات 
استاد ملك سخن سعدي به هزلیات اختصاص دارد. حرف بر سر توجیه عجین 
بودن كمدي با مسائل جنسي نیست اما اگر قرار است به سینماي ايران انتقادي 
اساس��ي صورت بگیرد ديالوگ هاي غیراخالقي برخي آثار كمدي نبايد جزو 
اولويت ها باشد چراكه وقتي پرداختن به مشكالت فرعي جاي گرفتاري هاي 

اصلي را بگیرد، تحولي اساسي به نفع فرهنگ و هنر ايجاد نخواهد شد. 
    مشكل نبود گفتمان سينمايي است 

مشكل اصلي سینماي ايران اين است كه محصولي مناسب براي خانواده ها در 
اين سینماي بلبشو ساخته نمي شود و بخش عمده اي از آثار سینمايي را همان 
فیلم هاي كمدي ضعیفي تشكیل مي دهند كه فیلمساز تالش كرده با برخي 

ديالوگ ها و ارجاعات جنسي مخاطب جوان و مجرد را جذب آن كند؛ سینمايي 
كه اصالت را به گیش��ه و جذب مخاطب به هر قیمتي مي دهد و براي فرهنگ 

اولويتي قائل نیست. 
   سينماي كاريكاتوري!

مشكل سینماي ايران فربه شدن كمدي هاي ضعیف و الغر شدن روز به روز آثار 
مناسب براي خانواده هاست. وقتي تعادل میان مضامین و ژانرها به هم بخورد، 
سینما به موجودي ناقص الخلقه و بي تناسب تبديل مي شود، درست مثل يك 
كاريكاتور كه در آن هنرمند صرفاً روي بزرگي و كوچكي اجزا كار كرده و با ديدن 
بي قوارگي آن خنده مان مي گیرد، با اين تفاوت كه اين بي قوارگي در س��ینما 
مايه خسران و گريه مي ش��ود. فرض كنید اگر قرار بود هزلیات سعدي بخش 
عمده اي از آثار او را تشكیل مي داد و به نسبت گلستان و بوستان فربه تر مي شد 
چه اتفاقي مي افتاد. ايراد اساسي به سینماي حال حاضر ايران اين است كه چرا 
بايد هارموني مضموني در اين سینما رعايت نشود و خانواده ها كاالي سینمايي 

مناسب خود را نداشته باشند. 
    دستورالعملي كه جايش خالي است

س��ینماي ايران نیازمند مضامین و ژانرهاي مختلف اس��ت. دستورالعمل 
رده بندي س��ني كه اخیراً از سوي سازمان س��ینمايي اجرا شد مي توانست 
در صورت ادامه داش��تن در دراز م��دت و كوتاه مدت تاثیرگ��ذاري مثبتي 
روي محتواي آثار به سود خانواده ها و رده س��ني كودك و نوجوان بگذارد. 
آرم هاي هش��داردهنده روي فیلم ها لكه اي بر س��ینماي ايران محس��وب 
مي ش��د. پس از اجراي رده بندي س��ني ش��اهد اين بوديم كه اغلب آثار در 
حال اكران س��ینما هشدار سني دارند و اين س��ؤال جدي ايجاد مي شد كه 
اساساً چرا سازمان س��ینمايي فكري به حال وضع موجود نمي كند و به چه 
دلیل سیاستگذاري هاي اين سازمان به سمت تولید آثاري براي خانواده ها 
نمي رود. اما لغو اين دستورالعمل سبب شد آرم هاي هشدار سني محو شوند و 

ساده ترين اطالع رساني به مردم براي انتخاب نیز از بین برود. 
تاثیر مثبت و سازنده ديگري كه رده بندي سني مي توانست بر ارتقاي محتواي 
آثار سینمايي بگذارد اين بود كه سینماگران وقتي مشاهده كردند به دلیل آثاري 
كه مغاير با فرهنگ خانواده است محدوديت هايي براي گیشه ايجاد شده به طور 
خودكار به فكر تولید آثاري مي افتادند كه بتواند با جذب خانواده ها و قشر كودك 
و نوجوان به رونق سینما منجر شود اما لغو دستورالعمل رده بندي سني نه تنها 
حق انتخاب درست را از خانواده ها گرفت بلكه از ايجاد سیستمي كه به صورت 

خودكار مي توانست به رونق سینماي خانواده دامن بزند، پیشگیري كرد. 
   سرگرمي به مثابه ابزار نه هدف 

در چنین وضعیتي كه نه سازمان س��ینمايي برنامه و راهبرد مشخصی براي 
ارتقاي محتواي آثار دارد و نه منتقدان وضع موجود چارچوب هاي مشخصي 
براي تقويت محتوايي آثار سینمايي در نظر دارند و صرفاً مطالبه را به سمت ايراد 
به چند ديالوگ محدود كرده اند، نمي توان به بهبود 

اوضاع زياد امیدوار بود. 
سینماي ايران نه صرفاً به سینماي جنگ و دفاع 
مقدس خالصه مي ش��ود و نه با افزايش تولید آثار 

طنز سروشكل مناسبي به خود مي گیرد. 
سینماي ايران بیش از همه خواهان آثاري است كه 
مناسب خانواده ها و قشر كودك و نوجوان باشد، 
الهام بخش باشد، جنبه تربیتي داشته باشد، يك 
تجربه حسي، عاطفي يا معنوي در تماشاگر ايجاد 
كند و سرگرم كننده هم باشد نه اينكه صرفاً سرگرمي ساز  باشد. سرگرمي ابزار 
ارتباط برقرار كردن با مخاطب اس��ت و نبايد هدف باش��د. سرگرمي مي تواند 
وس��یله اي براي تقويت فرهنگ باش��د اما وقتي اصالت به س��رگرمي و خنده 
داده شد، اخالق و فرهنگ رنگ مي بازد. سینماي ايران در حال حاضر دانسته 
يا نادانس��ته صرفاً وظیفه خود را در سرگرم س��ازي بدون محتوا يا بدتر از آن 
سرگرم سازي با محتواي ضدفرهنگي تعريف كرده و از اين وضعیت همه متضرر 
مي شوند، پس چه خوب است كه مطالبه را صرفاً به سمت حذف چند ديالوگ 
مسئله دار نبريم؛ ديالوگ هايي كه در قالب ژانر كمدي زياد هم نمي شود به آنها 

ايراد گرفت و مخاطبان مشخصي هم دارد. 
مطالبه را بايد به سمت ايجاد س��ینمايي ببريم كه در آن تعادل ژانر با اولويت 
خانواده ها رعايت ش��ود. وقتي نگاه مان به آس��یب هاي سینما تقلیل گرا باشد 

تحولي هم شكل نخواهد گرفت.

 مشكل سينما را 
به چند ديالوگ تقليل ندهيم!

 مطالبه را بايد به سمت ايجاد سينمايي ببريم كه در آن تعادل ژانر
با اولويت خانواده ها رعايت شود نه اينكه هدف حذف چند ديالوگ باشد

س��ينماي ايران بي��ش از همه 
خواهان آثاري است كه مناسب 
خانواده ها ، كودك و نوجوان 
باش��د، الهام بخ��ش باش��د، 
جنبه تربيتي داش��ته باش��د

 22 يورو سود در ازاي هر يورو هزينه 
براي جشنواره هاي فرانسه

هر يك يورو كمك دولت فرانسه به بخش س�ينما، منجر به بازگشت 22يورو 
سود اقتصادي مي شود. 

به گزارش فارس به نقل از لزاكو )lesechos( همه س��اله در فرانس��ه جش��نواره هاي 
سینمايي متعددي برگزار مي شود كه شمار معدودي از آنها ابعاد بین المللي دارند. غالب 
اين جشنواره ها در شهرها و استان هاي مختلف اين كشور جريان دارند، به طور مثال در 
ماه اكتبر جشنواره فیلم لومیر در لیون، در ماه مه هر سال در شهر كن جشنواره بین المللي 
سینمايي كن، در ماه سپتامبر جشنواره فیلم سینماي امريكا در شهر دوويل و در اواخر 
ماه ژانويه جش��نواره فیلم هاي كوتاه در ش��هر كلرمون فران برگزار مي شود. بررسي ها 
حاكي است كه تاثیر اقتصادي اين رويدادهاي سینمايي بر مناطق و استان هاي میزبان 
بسیار سودآور است. جدا از بعد هنري اين جش��نواره ها، موضوع اقتصاد صنعت سینما 
يكي از مؤلفه هاي اساسي اين جشنواره هاست، به خصوص آنكه روز به روز بر حجم مالي 
شركت هاي سازنده و فروش فیلم ها افزوده مي شود. امروزه كشورهاي امريكا، فرانسه، 
هند و كره در ابعاد بین المللي از صنعت سینمايي پولسازي برخوردارند. در سطح داخلي، 
در سال گذشته بیش از 210میلیون نفر در فرانسه به سینما رفتند كه درآمد حاصل از 

نمايش فیلم هاي سینمايي به 1/4میلیارد يورو مي رسد. 
در بررسي صورت گرفته از سوي وزارت امور اقتصادي فرانسه، برگزاري جشنواره هاي 
فیلم عالوه بر آنكه در رونق صنعت سینمايي سهم دارد، نقش بسیار مؤثري نیز بر اقتصاد 
محلي شهرهاي میزبان دارد.  مضاف بر اين، جشنواره هاي سینمايي فرصت و محلي 
براي دست اندركاران و فعاالن حوزه سینمايي هستند كه توافقات و قراردادهايي را امضا 
می كنند و  مشخص ش��ده هر يك يورو كمك و يارانه اي كه دولت به بخش سینمايي 

مي كند، منجر به 22يورو تولید اقتصادي و بازگشت آن مي شود.

تهيه كننده مجموعه »دورهمي« خبر داد
 مديري با »دورهمي« 

آذرماه روي آنتن مي رود
تهيه كنن�ده مجموع�ه »دورهم�ي« درب�اره دالي�ل 
مه�ران مديري، مج�ري اي�ن برنامه براي بازگش�ت اين 
مجموعه ب�ه تلويزي�ون و زمانبندي آغ�از ضبط و پخش 
س�ري جدي�د اي�ن مجموع�ه توضيحات�ي ارائ�ه كرد. 
سیدمصطفي احمدي تهیه كننده برنامه تلويزيوني »دورهمي« 
درباره تولید و پخش سري جديد اين مجموعه با وجود اعالم 
قطعي منتفي شدن دنباله آن، به مهر گفت: با توجه به استقبال 
كم نظیر بینندگان عزيز از چند سري قبل برنامه »دورهمي«، 
همچنین پیشنهاد سازمان صداوسیما و تأكید مهران مديري 
مبني  بر آنكه برنامه اي تولید شود كه همه مردم در سراسر كشور 
بدون پرداخت هزينه امكان دسترسي به آن را داشته باشند و 
باعث بهتر شدن حال مردم ش��ود، تصمیم گروه بر آن شد كه 
تولید »دورهمي« براي پخش از تلويزيون را مجدداً آغاز كنیم. 
احمدي درباره تغییرات احتمالي در دورهمي اظهار داش��ت: 
»دورهمي« در حال حاضر با همان سبك و ساختار قديمي به 
آنتن بازمي گردد و با تشكیِل اتاق فكر مشغوِل ايده پردازي براي 
اضافه كردن بخش هاي جذاب و گوناگون به برنامه هستیم كه 
به تدريج در طول كار انجام خواهد شد. وي همچنین در پاسخ 
به زمان آغاز ضبط اين مجموعه عنوان كرد: به زودي ضبط و 
تصويربرداري مجموعه را آغاز مي كنیم و »دورهمي« طي يك 
يا دو هفته آينده روي آنتن ش��بكه نسیم مي رود. تهیه كننده 
»دورهمي« در مورد رويكرد سري جديد اين برنامه نیز افزود: 
طي بیش از 30س��ال فعالیت هنريِ  مهران مديري، همواره 
شاهد نوآوري و ارائه سبك هاي گوناگون از ايشان در كارهاي 
مختلف بوده ايم كه مورد توجه مردم هم قرار گرفته و در سري 

جديد برنامه »دورهمي« هم اين اتفاق تكرار خواهد شد.
......................................................................................................
عسگرپور فيلمسازان را براي جشنواره  

جهاني فجر فراخواند
دبيرخانه جشنواره جهاني فيلم فجر فراخوان سي وهشتمين 
دوره اين رويداد س�ينمايي را منتش�ر كرد كه بر اين اساس 
جشنواره سال 99 از 28 فروردين در تهران آغاز به كار مي كند. 
به گزارش »جوان« به نقل از س��تاد خبري سي وهش��تمین 
جشنواره جهاني فیلم فجر، شروع ثبت نام فیلم هاي متقاضي 
شركت در اين رويداد سینمايي در سايت جشنواره 16نوامبر 
2019 مصادف با 25 آبان ماه 98 اس��ت و اول اسفندماه 98 
مهلت ثبت نام در سايت به پايان مي رسد. همچنین صاحبان 
آثار تا روز پنجم اس��فندماه مهلت دارند فیلم خود را به دفتر 
جش��نواره تحويل دهند. سي وهش��تمین دوره جش��نواره 
جهاني فیلم فجر از تاريخ 28فروردين تا پنجم ارديبهش��ت 
1399 به دبیري محمدمهدي عسگرپور نويسنده، كارگردان 

و تهیه كننده سینما در تهران برگزار مي شود.

مصطفي محمدي     دیده بان 

    دریچه


