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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها
گوهر خیراندیش در سریال
«نوبت لیلی» به کارگردانی
رو حا ...حجازی بــازی کرده
اســت .او به تازگی در سریال
تاریخی «آهوی من مارال» نیز
ایفای نقش کرده و حضور پررنگی در نمایش
خانگی داشته است.

وزیر فرهنگ
به عیادت شورجه رفت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در منزل
جمال شورجه از وی عیادت کرد.
به گــزارش ایسنا ،در ایــن دیــدار محمدمهدی
اسماعیلی پیگیر آخرین وضعیت درمان جمال
شــورجــه شــد و بــرای او آرزوی شفای عاجل و
سالمتی کامل کرد .وی گفت« :سریال «یوسف
پیامبر(ع)» که نویسنده آن آقای شورجه است،
یکی از آثــار ماندگار سریالی در جهان اسالم
اســت و امــیــدوارم داستان حضرت موسی(ع)
هم با کارگردانی ایشان یک اثر ماندگار شود».
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با بیان ایــن که
آقای شورجه با مواضع محکمو انقالبی ،همیشه
محبوب همه قشرها بوده است ،افزود« :مواضع
صریح و نگاه روشن ایشان همواره مورد احترام
بوده و هیچ گاه در رسانهها مطلبی علیه ایشان
ندیدم ».اسماعیلی یــادآور شد« :آقــای شورجه
از استوانههای سینمای انقالب و مایه افتخار
همگان هستند و از خداوند متعال برای ایشان
شفای عاجل خواستاریم .سینمای ما به حضور
چنین افرادی نیاز دارد».
در این دیدار جمال شورجه با ابراز رضایتمندی
از مراحل درمانش اظهار امیدواری کرد به زودی
آمــاده حضور پشت دوربــیــن سریال «حضرت
موسی(ع)» شود.

سینمای جهان

پایان تولید فیلم جدید ایناریتو
فیلم برداری «باردو» جدیدترین ساخته ایناریتو
در شهر مکزیکوسیتی به پایان رسید.
به گــزارش صبا ،تولید فیلم جدید الخاندرو
گونزالس ایناریتو کــارگــردان مکزیکی برنده
چندین جایزه اسکار در شهر مکزیکوسیتی به
پایان رسید .عنوان رسمی فیلم ایناریتو «باردو
یا داستان دروغین یک مشت حقیقت» است.
نمایندگان ایناریتو این اثر تازه کارگردان مطرح
سینما را «یــک فیلم کمدی در بستر یک سفر
حماسی» توصیف کرده اند.
آخرین ساخته ایناریتو قبل از «بـــاردو» ،فیلم
موفق «از گور برخاسته» با بازی دیکاپریو بود که
جوایز اسکار بهترین کارگردانی ،بازیگری و فیلم
برداری را دریافت کرد.
در فیلم «باردو» که پیش از این با عنوان «لیمبو»
شناخته می شد ،ایناریتو بعد از سالها با دوست
فیلم بردارش امانوئل لوبزکی همکاری نکرده
است و به جای لوبزکی ،داریــوش خنجی فیلم
بردار ایرانی فرانسوی ،در مقام فیلم بردار حضور
دارد.
الخاندرو گونزالس ایناریتو در فیلم «باردو» بعد از
 ۲۰سال یعنی از زمان ساخت «عشق سگی» به
زادگاهش برگشته و در کشور مکزیک فیلمی را
جلوی دوربین برده است.
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کــامــران تفتی بـــرای اجــرای
ســری جدید مسابقه «دســت
فــرمــون» جلوی دوربــیــن رفته
است .یکی از تغییرات مسابقه،
حــضــور گــروههــای امـــدادی و
سنجش سرعت عمل و مهارتهای آنان در کنار
بخش مربوط به اتومبیلرانی مسابقه است.

مصطفی قاسمیان

در روزهــای اخیر اخبار متعددی دربــاره پایان
ریــاســت پنج ســال و چــهــار مــاهــه عبدالعلی
علیعسکری بر سازمان صداوسیما منتشر
شدهاستکهبهنظرمیرسداتماممأموریتوی
درجایگاهرئیسرسانهملیدرحالقطعیشدن
است .حال که سازمان صداوسیما در آستانه
تودیعهفتمینرئیسخودقرارگرفته،بدنیست
به مسائل و چالشهای حول این رسانه نگاهی
بیندازیم .بر همین اساس در گزارش پیش رو،
نگاهی داریــم به آسیبشناسی مسائل مالی
حاکمبررسانهملیوچالشهایرئیسجدیددر
این حوزه .آسیبشناسی اشکاالت صداوسیما
درگزارشهایدیگرینیزادامهخواهدداشت.
▪یک سازمان فربه و گران

سازمان صداوسیما در سا لهای گذشته،
هــمــواره بــا مشکالت مــالــی روبـــهرو ب ــوده و
ایــن مشکالت حــواشــی متعددی را چــه در
خروجی آنتن و چه در دیگر حوز هها موجب
شده است .از ریشههای اصلی این مسئله،
م ـیتــوان بــه فربهی ساختاری رســانــه ملی
اشــاره کــرد که بر خــاف رقبای خــود در آن
سوی مرزها ،بسیار بزرگ است و بسیار گران
اداره میشود .از شمار نیروهای صداوسیما
در سال  ،1400آمــار دقیقی وجــود نــدارد،
اما مطابق گفته شهاب اسفندیاری رئیس

دانشگاه صداوسیما ،شمار کارمندان رسانه
ملی در اردیبهشت  ،99حــدود  37هــزار
نفر بــوده اســت .با ایــن حــال رسانه ملی در
تمام سا لهای اخیر در حال بــزرگ شدن و
استخدام هرچه بیشتر نیرو بــوده؛ چراکه
عــز تا ...ضرغامی گفته ،صداوسیما را در
سال  ،93با  33هزار نیرو تحویل داده و این
رقم به گفته شهاب اسفندیاری در سال  99به
 37هزار نفر رسیده است .این در حالی است
که عددهای دیگری هم درباره تعداد کارکنان
صداوسیما وجود دارد .مث ً
ال سایت اقتصاد 24
در مقایسهای بین شبکههای بزرگ تلویزیونی
جهان با صداوسیما با اشاره به این که بودجه
صداوسیما بر اساس الیحه بودجه سال 99
کل کشور  1745میلیارد تومان بوده ،تعداد
کارکنان رسانه ملی را  48هزار نفر اعالم کرده
است .برخی منابع غیررسمی این رقم را تا 60
هزار نفر فراتر میبرند .اسفندیاری در همان
یادداشت نوشته بود که رسانه ملی در سال
 99ماهی  250میلیارد تومان به نیروهای
خــود حقوق میدهد؛ رقمی که ساالنه سه
هزار میلیارد تومان میشود .حال اگر این رقم
را که در سال  ،1400با رشد مواجه شده و از
سه هزار میلیارد عبور کرده ،در مقابل بودجه
دو هزار و  800میلیارد تومانی این سازمان
طی امسال قرار بدهیم ،مشخص میشود که
نخستین مشکل مالی صداوسیما ،آن است
که بودجه ساالنه این سازمان ،حتی کفاف
پرداخت حقوق کارمندانش را نیز نمیدهد،
چه برسد به برنامهسازی!

▪راهکارهایی از جنس آگهی

بدیهیاستکهتجویزمنطقیبرایرسانهملی،
پایان جذب نیرو و تالش برای چابکسازی و کم
کردن شمار نیروهاست اما در شرایط فعلی،
طبیعتا سازمانی بزرگ و سنگین که پرخرج
ادارهمیشودوبودجهساالنهاشبرایپرداخت
حقوق کارمندهایش با چالشهای جدی
مواجه است ،به سمت منابع درآمدی مختلف
می رود؛ منابع درآمدی که در سالهای اخیر با
اتفاقاتی اعم از کم شدن آگهی به دالیل متعدد
از جمله رکود اقتصادی و اختالف سیاسی با
دولتها ،محدودتر هم شده است .در چنین
شرایطی بود که رسانه ملی در دهه  ،90به
سمت قراردادهای پیمانکاری برای واگذاری
آگهیها رفــت .زمانی قــرار شد یک شرکت
دولتی پیمانکار آگهیها بشود و زمانی آگهیها
به یک شرکت واگذار شد .در این زمینه اقدام
اشتباه رسانه ملی ،سیستم واگذاری انحصاری
آگهی بــود که در نهایت به مدلهایی چون
ت ـیویشــاپ و تبلیغات بازرگانی دارکوبی
روی آنتن رسانه ملی منجر شد؛ در حالی که
بر خالف نمونههای خارجی ،با نیاز مخاطب
تناسبدرستینداشتومخالفتهایفراوانی
را برانگیخت .قیمتگذاری نجومی و حتی
تخفیفهای نجومی نیز از دیگر آسیبهایی
است که در نتیجه نیاز بیحد رسانه ملی به
آگهی حــادث شد و تأثیر خــود را روی تصور
مخاطب از غلبه آگهی بر محتوا به واسطه تکرار
عجیبوغریب و حجم بــاالی پخش آگهیها
گذاشت.

انتقادجانیدپازتحریمسینماگران
جانی دپ با حضور در جشنواره اسپانیایی سن
سباستین،برترینجایزهاینجشنوارهرادریافت
کرد.
به گ ــزارش مهر ،جانی دپ با دریــافــت جایزه
دونوستیادرجشنوارهسنسباستین،خودرایکی
از قربانیان «فرهنگ تحریم» خواند و گفت ،این
فرهنگ دارد در سراسر صنعت سینما گسترش
مییابد.اوادامهداد«:اینفرهنگتحریمموقعیت
بسیار پیچیدهای اســت ».این بازیگر  ۵۸ساله
افزود«:اینفرهنگتحریم،هجومبیدرنگیاست
برایقضاوتبراساسآنچهاساس ًامنتشرشدهتا

فضارامسمومکند».
تحریمدیگرانازکنترلخارج
دپگفت«:فرهنگ
ِ
شده و میتوانم به شما قول بدهم که هیچکس
از آن در امان نخواهد بود؛ حتی یک نفر از شما،
حتی آن افرادی که خارج از این جا حضور دارند.
هیچکسدراماننیست».دپبااشارهبهمسائلی
که سال پیش با نشریه بریتانیایی «سان» داشت،
افزود« :وقتی بیعدالتی رخ میدهد ،چه علیه
خودتان باشد چه کسی که دوستش دارید ،چه
کسیکهبهاوایمانداریدبایدبایستید،ننشینید.
چونآنهابهشمااحتیاجدارند».

▪ورودآگهیبهمحتوا

نتیجه ایجاد انحصار در آگهی و همچنین
اولویت باالی آگهیها برای رسانه ملی ،غلبه
آگهیها و بخشهای بازرگانی رسانه ملی بر
حوزههای محتوایی است که در سالهای اخیر
اتفاق افتاده و حواشی متعددی نیز دربرداشته
است .نتیجه غلبه پررنگ بخشهای بازرگانی
بر آنتن ،ماجراهایی مثل حواشی «پایتخت »6
است که از مسیری جز مسیر معمول بررسی
فیلم نامههای سریالها به آنتن رسید و بسیار
حاشیهساز شد .الزام برنامهها به داشتن حامی
مالی برای حضور روی آنتن ،ورود بازیگرها به
عرصه اجرا و ...از دیگر معایبی است که بر اثر
دخالت بازرگانی بر محتوا ،در سالهای اخیر
در رسانه ملی رخ داده و رسانه ملی را از هدف
خود به عنوان یک دانشگاه فرهنگساز به
سمت یک دستگاه صرف ًا سرگرمیساز سوق
داده است .در شرایطی که اولویت با آگهی
باشد ،اعترا ضهای چندین بــاره مسئوالن
وزارت بهداشت به برخی تبلیغات تلویزیونی
زیانبار برای سالمت افراد و جامعه و همچنین
تبلیغات بــرای کــودکــان کــه تــا مدتی پیش
حواشی زیــادی برانگیخت ،چندان شنیده
نمیشود که این مسئله از دیگر نتایج منفی
اولویت دادن به آگهیها در رسانه ملی است.
به نظر میرسد یکی از مهم ترین چالشهای
رئیس جدید ســازمــان صداوسیما ،کنترل
مسائل مــالــی ایــن ســازمــان ،چابکسازی
تدریجی رسانه ملی و حذف دخالت بخشهای
بازرگانی در محتوا در رسانه ملی خواهد بود.

م ــس ــع ــود دهنـــمـــکـــی گــفــتــه
اســــــت کـــــه وقــــتــــی فــیــلــم
پـــرفـــروش«اخـــراجـــیهـــا »2
اکران شده ،مردم در سینماها
فـــرش م ـیانــداخــتــنــد ،روی
زمین مینشستند و از روستاهای شمال به شهر
میرفتند تا فیلم را ببینند و وی از این اتفاق
احساس غرور میکرده است.
الــنــاز حبیبی امــشــب ساعت
 20در نــوزدهــمــیــن قسمت
از برنامه «پیشگو» به عنوان
مهمان حضور دارد و با پژمان
جمشیدی گفتوگو میکند.
این بازیگر آخرینبار با سریال «مردم معمولی»
در نمایش خانگی دیده شد.
نیما شعباننژاد در فیلم «خانه
شیشهای» به کارگردانی امیر
پورکیان بــازی کــرده و با امیر
جعفری ،بهاره کیا نافشار و
شهاب مظفری همبازی شده
است .این سومین همکاری او با پورکیان پس از
سریال نمایش خانگی«ممنوعه» و فیلم «موافقت
اصولی» است.
آرمــان درویــش در واکنش به
انتشار خــبــری غیررسمی از
همکار یاش با حامد عنقا در
ســریــال «کــافــر» نوشته اســت،
مشغولبررسیپیشنهادهاست
و هنوز حضورش در هیچ فیلم یا سریال نمایش
خانگی قطعی نشده است.

دپباشکایتازهمسرسابقشامبرهردبهدلیل
افترا ،تقاضای خسارت ۵۰میلیون دالری کرده
است زیــرا وی با انتشار مطلبی در واشینگتن
پست درباره خشونت خانگی نوشت تا به صورت
غیرمستقیمبهشهرتویخدشهواردکند.
جشنواره بینالمللی فیلم سنسباستین که از
 ۱۷تا  ۲۵سپتامبر برگزار میشود ،امسال در
سومینسالحضوردپ،شبپیشازویتجلیل
کرد .پیش از وی ماریون کوتیار با دریافت جایزه
دونوستیا در شب افتتاحیه یعنی جمعه شب
تجلیلشدهبود.

«فوتبال»۱۲۰یادحمیدرضاصدررازندهکرد
بــرنــامــه «فــوتــبــال  »۱۲۰در اولین
قسمت از پخش ســری جدید ،آیتم
ویــژ ه ای را به یاد حمیدرضا صدر با
صدای عادل فردوسی پور پخش کرد.
به گــزارش ایسنا ،آیتم ویژه «فوتبال
 »۱۲۰برای حمیدرضا صدر ،شامگاه
پنج شنبه اول مهر و در اولین قسمت
از سری دهم این برنامه پس از مدتی
تعطیلی روی آنتن رفت .فردوسی پور
در این آیتم که با تصاویری از حمیدرضا
صدر همراه بود ،بخش هایی از مقدمه آخرین
کتاب مرحوم صدر با عنوان «از قیطریه تا اورنج
کانتی :وقایع یک مرگ از پیش تعیین شده»
را به یاد او مرور کرد .کتاب «از قیطریه تا اورنج
کانتی» روایــتــی خودنوشت از زندگی این
منتقد سینما و کارشناس فوتبال از روزهای
دستوپنجهنرمکردنبابیماریسرطاناست.
در بخشی از کتاب میخوانیم« :همهچیز با
سرفهای حین خواب شروع شد .مگر نه اینکه

بسیاری از چیزهای مهم حین خواب شروع
شــدهانــد؟ مگر نه اینکه رخــدادهــای بزرگ
معموال از دل کوچکترین وقایع برآمدهاند؟
مگر نه اینکه پیشامدهای بد بیخبر د ِر خانه
را کوبید هاند؟»
سری جدید «فوتبال  »۱۲۰با اجرای حمید
محمدی و تهیه کنندگی عادل فردوسی پور،
از ابتدای مهر پخش خود را در شبکه ورزش
آغاز کرده است.
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