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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

فربهی ساختاری ،پرهزینه بودن و ...که رسانه
ملی را درگیر کرده است.

مصطفی قاسمیان

پایان فیلم برداری
«قاتالن ماه کامل» پس از  ۷ماه

خیز «بلفاست»
برای اسکار از جشنواره تورنتو
جایزه فیلم منتخب مردم جشنواره تورنتو۲۰۲۱
به «بلفاست» ساخته کنت برانا رسید.
به گزارش مهر« ،بلفاست» موفق شد جایزه فیلم
منتخب مــردم را از جشنواره بینالمللی فیلم
تورنتوی امسال دریافت کند .فیلم برنده جایزه
منتخب مردم در این جشنواره ،معموال به معنی
پیشگویی برای جوایز اسکار محسوب میشود و
سال پیش «سرزمین آوارگان» کلوئی ژائو ابتدا
برنده تورنتو شد و در نهایت به اسکار رسید.
«کتاب سبز» ۱۲« ،سال بردگی»« ،سخنرانی
پــادشــاه» و «میلیونر زاغهنشین» نیز از دیگر
فیلمهایی هستند که همین تجربه را پشت سر
گذاشتند.
دومــیــن بــرنــده جــایــزه منتخب مــــردم ،درام
کانادایی «اسکاربورو» ساخته ساشا نخعی و
ریچ ویلیامسون بود که برمبنای رمان پرفروش
کانادایی سال  ۲۰۱۷ساخته شده است .این
فیلم همچنین برنده جایزه بنیاد شان مندس شد
که با یک جایزه نقدی  ۱۰هزار دالری همراه بود.
جایزه فیلم سوم هم به درام «قدرت سگ» ساخته
جین کمپیون رسید که بندیکت کامبربچ بازیگر
آن است.
جشنواره فیلم تورنتو که از سال  ۱۹۷۶شروع
به کار کرده امسال چهل و ششمین دوره خود را
از جمعه  ۱۹شهریور تا شنبه  ۲۷شهریور برگزار
کرد.

▪تغییرات قطعی در رسانه

عصر دیـــروز  28شــهــریــور وبــســایــت خبری
نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی،
اخباری را که از ریاست پیمان جبلی بر سازمان
صداوسیما به گوش میرسید ،تایید کرد و او
را «گزینه اول ریاست رسانه ملی» دانست.
این رسانه در ادامه این گزارش کوتاه ،حضور
جبلی را در جایگاه ریاست صداوسیما مثبت
ارزیابی کرد و نوشت« :دانش کالسیک ،تجربه
عملی و طی کردن سطوح مختلف مدیریتی
در صداوسیما از جمله ویژگیهای مثبت
پیمان جبلی در حوزه مدیریت رسانه است که
میتواند در ارتقای سطح کیفی و حرفهای
این رسانه در تراز نظام جمهوری اسالمی موثر
واقع شود .انتظار میرود حضور او در رأس هرم
مدیریتی رسانه ملی موجب ایجاد تحول در
حوزههای مختلف سازمان به ویژه بخشهای
خبری شود و انتظارات افکار عمومی را برآورده
ســازد ».پیش از انتشار خبر نورنیوز ،برخی
رسانهها نیز از تغییرات قریبالوقوع در سازمان
صداوسیما خبر داده بودند .بامداد یک شنبه

عکس  :فرهیختگان

فیلم بــــرداری جــدیــدتــریــن ســاخــتــه مارتین
اسکورسیزی پس از یک دوره طوالنی هفت ماهه
در اوکالهما به پایان رسید.
به گــزارش ایسنا ،اسکورسیزی  ۷۸ساله پس
از پــایــان حــدود هفت مــاه فیلم بـــرداری بــرای
جدیدترین ساخته اش ،حاال باید حــدود شش
ماه نیز با تلما شونمیکر روی تدوین «قاتالن ماه
کامل» کار کند تا این فیلم را احتماال برای اکران
در سال آینده میالدی آمــاده کند .این فیلم بر
اساس کتاب پرفروش و غیرداستانی نوشته دیوید
گرن ساخته شده و داستان آن درباره مجموعه
قتلهایی است که در دهه  ۱۹۲۰میالدی در
اوکالهما روی میدهد؛ زمانی که سرخپوستان
منطقه اوسیج در زیرزمینهای خود نفت کشف
کردند و سپس تکبهتک کشته شدند و با افزایش
آمــار قتلها ،ســازمــان تاز هتاسیس ا فبــیآی
پرونده را در دست گرفت و یکی از هولناکترین
جنایتهای سازمانیافته تاریخ آمریکا افشا شد.
در این فیلم لئوناردو دیکاپریو در نقش «ارنست
برکهات» بازی میکند که خواهرزاده یک دامدار
قدرتمند به نام «ویلیام هیل» با نقشآفرینی رابرت
دنیروست .لیلی گلد استون نیز در فیلم در نقش
همسر دیکاپریو بازی میکند.

در روزهای اخیر اخبار تحوالت قریبالوقوع
در رسانه ملی اوج گرفته است .گفته میشود
عبدالعلی علیعسکری رئیس رسانه ملی که
از اردیبهشت  95بر کرسی ریاست سازمان
صداوسیما تکیه زده اســت ،به زودی جای
خود را به یکی از معاونانش خواهد داد .این
در حالی اســت که از اوایــل امسال ،به طور
جدی زمزمههای بررسی کارنامه عبدالعلی
علیعسکری در نهادهای عالی شنیده و
نــام گزینههای متفاوتی بــرای تصدی این
مسئولیت برده میشد که به نظر میرسید
چندان صحیح نباشد؛ چــرا که با سیاست
اعتماد به نیروهای داخلی رسانه ملی که
جایگاه ریاست سازمان در دو دهه اخیر شاهد
آن بوده ،چندان مطابق نبود.

▪فروغی ارتقا مییابد؟

خبرگزاری صبا در خبری اعالم کرد نام پیمان
جبلی معاون برونمرزی رسانه ملی ،شهاب
اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما و
مصطفی محمدی رئیس مرکز طرح ،برنامه و
بودجه این سازمان برای تصدی ریاست رسانه
ملی مطرح شده و جد یترین گزینه تصدی
بزرگ ترین و فراگیرترین رسانه کشور ،پیمان
جبلی است.

محمد سرافراز در صداوسیما ،معاون خبر
ایــن ســازمــان بــود؛ معاونتی که پیش و پس
از او ،عــنــوان «مــعــاونــت ســیــاســی» داشته
و ه ـماکــنــون در اخــتــیــار مجید آخــونــدی
از مــدیــران بازنشسته ســازمــان رسانه ملی
است.
▪یک جنگ رسانهای

وقــوع تغییرات در فراگیرترین ،مهم ترین و
پرمخاطبترین رسانه کشور در حالی اتفاق
▪پیمان جبلی کیست؟
پــیــمــان جبلی مــتــولــد  1345در تــهــران ،افتاده که در سالهای اخیر ،چندین بار رهبر
انقالب دربــاره وقــوع جنگ رسانهای و
دانشآموخته کارشناسی ارشد معارف
تبلیغاتی سنگین علیه جمهوری اسالمی
اسالمی و تبلیغ و دکترای فرهنگ و
ایـــــــــــران صــحــبــت
ارتـــــبـــــاطـــــات از
کردهاند؛ از جمله در
دانـــشـــگـــاه امــــام
پیمان جبلی متولد  1345در
بیانات اخیر ایشان
صادق(ع) است .او
تهران ،دانشآموخته کارشناسی
در دیـــدار بــا اعضای
که از سال 1395
هیئت دولت که از آن
و ابــتــدای ریاست
ارشد معارف اسالمی و تبلیغ و
با عناوین «جنگ نرم»
عـــلـــیعـــســـکـــری
دکترای فرهنگ و ارتباطات از
و «جنگ فرهنگی» یاد
بــــر صــداوســیــمــا
دانشگاه امام صادق(ع) است
کردند .بنابراین آن
ت ــاک ــن ــون مــعــاون
چه بدیهی است ،این
بــرونمــرزی رسانه
ملی بــوده اســت ،پیش از این در بخشهای که سازمان صداوسیما از جهات مختلف نیاز به
خــبــری رادیـــو و تلویزیون فعالیت ک ــرده و بازطراحی ساختاری دارد تا به عنوان صدای
مسئولیتهای مختلفی چــون دبیر خبر ،رســای جمهوری اسالمی در این عرصه ،به
سردبیر ،مدیرکل خبر و ...را در این زمینه اندازه آن چه که باید ،حرفی برای گفتن داشته
داشته است .جبلی در دوره دو ساله ریاست باشد؛ بماند که مسائلی از قبیل شفاف نبودن،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تغییرات در سازمان صداوسیما ،محدود به
رئیس سازمان نیست و بعضی مدیران ارشد
رسانهنیزتغییرکردهیاخواهندکرد.صبحدیروز
علی دارابــی معاون امور استانهای سازمان
صداوسیما ،با حکم عزتا ...ضرغامی به وزارت
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
رفت و عهد هدار معاونت این وزارتخانه شد؛
کسی که در یک دهــه اخیر همواره در میان
مــدیــران ارشــد رسانه ملی بــوده اســت .برای
تصدی مسئولیت معاونت استا نهای رسانه
ملی که در اختیار دارابی بود و به تازگی خالی
شده نیز گزینههایی مطرح شده که بر اساس
ادعــای کانال تلگرامی نبض صداوسیما ،در
روزهای اخیر نام علی فروغی بیش از دیگران
شنیده شده است .هر چند دوران حضور فروغی
در شبکه  ۳بسیارخبرساز بوده اما او با حضور
احتمالی در جایگاه معاونت استا نها ،یک
ارتقای مهم را در 33سالگی تجربه خواهد کرد.
▪دیگر تحوالت در رسانه ملی

بر اســاس ادعــای کانال نبض صدا وسیما با
حضور احتمالی فروغی در معاونت استانها،
شبکه 3مدیر تــاز های به خود خواهد دید که
محسن یزدی خواهد بود .یزدی مدیر شبکه
مستند سیماست که سابقه حضور در شبکه3
را دارد و پیشتر قائممقام فروغی در این شبکه
بــوده است.همچنین بر اســاس شنید ههای
خراسان ،محمدمهدی رحمتی رئیس کنونی
بسیج سازمان صداوسیما نیز دیگر نامی است
که برای مدیریت شبکه 3سیما مطرح شده
است .علی فروغی نیز پیش از تصدی مدیریت
شبکه ،3رئیس بسیج سازمان صداوسیما بود.
باید تا روزهــای آینده منتظر انتصاب رسمی
رئیس جدید سازمان صداوسیما و تغییرات
احتمالی مدیران ارشد این سازمان ماند؛ به
نظر میرسد پاییز داغی در انتظار مدیران ارشد
سازمان صداوسیما خواهد بود.
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جمشید هاشمپور پنج شنبه
این هفته ساعت  ،22با فیلم
«عــقــابهــا» ساخته زنــدهیــاد
ساموئل خاچیکیان در شبکه
آیفیلم دیده میشود .این فیلم
به عنوان پرمخاطبترین فیلم تاریخ سینمای
ایران شناخته میشود.
پریناز ایزدیار با فیلم «سه کام
حبس» ساخته سامان سالور
در سیامین جشنواره هارتلند
آمریکا حضور خواهد داشت.
ایــن فیلم در سیوهشتمین
جشنواره ملی فیلم فجر رونمایی شد اما هنوز به
نمایش عمومی درنیامده است.
ژالــه صامتی با انتشار پستی
از همکاری با مرضیه برومند
در سریال عروسکی «مجتمع
مسکونی کلیله و دمنه» خبر
داد .رامین ناصرنصیر در مقام
گوینده و امیرحسین صدیق به عنوان طراح
عروسکها در سریال حضور دارند.
حمید گودرزی با فیلم «پریسا»
ساخته محمدرضا رحمانی به
نمایش خانگی آمده است .این
فیلم ســال  96ساخته شــده و
دیگر بازیگران آن عباس غزالی،
بهاره افشاری ،تــرالن پروانه،
مارال فرجاد و شقایق فراهانی هستند.
افــســانــه چـــهـــر هآزاد در فیلم
«عطرهای خالی» به کارگردانی
بهاره رهنما ایفای نقش کرده
اســت .فیلم بــرداری ایــن فیلم
دیـــروز بــه پــایــان رســیــد .نیما
رئیسی ،نیوشا ضیغمی و فریبا نــادری نیز در
اولین ساخته رهنما حضور داشتهاند.
امــیــرعــلــی دانـــایـــی ب ــه جمع
بازیگران مجری اضافه شده
و اجـــرای برنامه «رخ بــه رخ»
شبکه 2را برعهده گرفته است.
در این برنامه سواالت متفاوتی
از مهمانان پرسیده خواهد شد« .رخ به رخ» از
اوایل پاییز در  26قسمت پخش میشود.

