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برگزاری کارگاه آموزشی الیور استون
در جشنواره جهانی فجر

...

اختتامیه جشنواره مردمی «سین سیما» برگزار شد

جشنواره جهانی فجر

نوروز،97پربینندهتریندورانتاریختلویزیون

وزیر ارشاد :جشنواره جهانی جایگاه خود
را پیدا کرده است
ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،ضمن
بازدید از جشــنواره جهانی فیلم فجر به پرســشهای اهالی
رســانه پاســخ داد.به گزارش ســتاد خبری سیوششــمین
جشنوارهجهانیفیلمفجر،سیدعباسصالحیوزیرفرهنگ
وارشادعصرشنبهباحضوردرپردیسچارسومحلبرگزاری
جشنواره،درجمعخبرنگارانحاضرشدودربارهجداسازی
بخشملیوجهانیجشنوارهگفت«:جداسازیایندوبخش
بهچنددلیلبودکهمهمترینآن،دیدهنشدنبخشجهانیبا
توجهبههیجانفیلمهایداخلیبودآنهمدرحالیکهبخش
جهانیکارکردهایمتنوعیداشت».ویافزود«:بهنظرمن،
در این ســالها که از تفکیک دو بخش جشــنواره میگذرد،
جشنوارهجهانیتوانستهجایگاهخودراپیداکندوروندروبه
رشدی داشته است ».وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره
بهاینکهعنوان«فجر»نبایدبرگزاریجشنوارهرابهدههفجر
منحصر کند ،بیان کرد« :عنوان «فجر» نسبت جشنواره را با
جمهوری اسالمی مشخص میکند و این نسبت با سینمای
ایــران ،همواره حفــظ خواهد شــد».صالحی دربــاره تعامل
سینمایایرانباجشنوارههایدیگردنیاوحضورفیلمسازانی
چوناصغرفرهادیوجعفرپناهیدرجشنوارههایخارجی
گفت« :نگاه ما تعامل حداکثری با ســینمای جهان اســت و
جشنوارهجهانیفیلمفجرنیزباهمینسیاستحرکتکرده
است .ما با همین رویکرد ،ارتباطات جهانی خود را تنظیم و
ترســیم کردهایم .البته طبعا پارهای از قوانین و قواعد وجود
دارد که باید رعایت شــود و درباره این دو فیلمســاز به موضع
رسمینرسیدهایم».ویدرپاسخبهپرسشیدربارهنامهنگاری
سینماگرانبارئیسجمهورگفت«:اهالیسینمااینحقرا
دارندکهطرفخطابرااشخاصمختلفقراردهند».

پایگاه «تاریخ نگاری سینمای ایران»
افتتاح شد
مراسم رونمایی از مرحله اول پایگاه «تاریخ نگاری سینمای
ایران» عصر شنبه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
این مراســم با حضور ســیدعباس صالحی وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی ،محمدمهدی حیدریان رئیس ســازمان
ســینمایی ،ســیدرضا میرکریمــی دبیــر سی وششــمین
جشــنواره جهانی فیلم فجر و برخی مسئوالن و هنرمندان
برگزار شد .ایرج تقیپور مجری این پروژه گفت« :سینمای
ایران ،سینمای شناخته شده ای در جهان است اما تا پیش
از این سایت ،منابع موثقی درباره آثارمان به زبان انگلیسی
وجود نداشــت ».تقی پــور زمان آغــاز بــه کار آژانس خبری
این سایت را بیش از یک سال گذشته اعالم و تصریح کرد:
«راه انــدازی پایــگاه « »CICو بانک اطالعاتــی آن از حدود
هشت ماه پیش آغاز شد و امروز فاز اول این طرح را رونمایی
کردیم و توسعه این سایت ادامه خواهد داشت ».تقی پور با
ابراز امیدواری از این که پایگاه « »CICبه زودی به یکی از50
سایت برتر ایرانی از نظر تعداد بازدیدکنندگان تبدیل شود،
گفت« :این پایگاه صد درصد ایرانی است .همچنین «»CIC
یکی از امن ترین ســایت های دنیاست و هکرها نمی توانند
امنیت آن را به چالش بکشند .امیدواریم بتوانیم این پایگاه
را در حد و اندازه شبکههای اجتماعی ارتقا دهیم».
امین هدایتی مدیر اجرایی و فنی وبسایت نیز با بیان این که
طراحی این سایت از ابتدای مهر  96آغاز شد ،افزود10« :
هزار فیلم ســینمایی و کوتاه در اختیار داشتیم که بسیاری
از آن ها بدون پوســتر یا اطالعاتی مانند اســامی بازیگران
و عوامل بــود .جمع آوری ایــن اطالعات و ترجمــه آن ها به
انگلیسی کار ســختی بود و از طرفی همزمان با جمع آوری
اطالعات ،طراحی وبسایت نیز آغاز شد .طراحی گرافیکی
و بحث «ســئو» در پروســه طراحی ســایت برایمان اهمیت
ویژه ای داشت .همچنین ما برای امنیت بیشتر و اطمینان
از حضــور وبســایت « »CICروی اینترنــت ،آن را روی چند
سرور قوی دنیا قرار دادیم تا اگر سروری دچار مشکل شد،
وبســایت دچار مشــکل نشــود ».عالقه مندان با مراجعه به
آدرس  www.cicinema.comمی توانند به بانک جامع
سینمای ایران دسترسی پیدا کنند.

الیوراستونکارگردانسرشناسسینمایآمریکاوبرندهسهجایزهاسکار،امروزکارگاهآموزشیکارگردانیرادربخش«دارالفنون»جشنوارهجهانیفیلم
فجر برگزار میکند .او تاکنون بیش از 20فیلم بلند ســاخته که در میان آنها میتوان به فیلمهای مهمی چون «متولد چهارم جوالی» »JFK« ،و «اسنودن»
اشــاره کرد .اســتون 11بار در رشــتههای بهترین فیلمنامه ،بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامزد اسکار شــده و ســه بار این جایزه را به خانه برده است.

آییــن اختتامیــه جشــنواره «ســین ســیما» بــا حضــور
هنرمنــدان و مدیــران ســازمان صداوســیما در مرکــز
همایشهای این سازمان برگزار شد.
به گزارش مهر ،در این مراســم عبدالعلی علی عسکری
رئیس ســازمان صداوســیما و مرتضی میرباقری معاون
سیما حضور داشتند .اجرای مراسم را نیز رضا رشیدپور
برعهده داشت .مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه
ملی در ابتدای مراســم بیان کــرد« :برنامه های نوروزی
در سال  97بدون شــک پربیننده ترین و پرشنونده ترین
برنامه هــای تاریــخ تلویزیون بودنــد .نــوروز  97یکی از
پررونق ترین دوره هــای تلویزیــون بود کــه از حیث تعدد
و تنوع برنامه ها ،بیشــترین میــزان رضایــت مخاطب را
داشــتیم ».وی ادامه داد« :آخرین نظرســنجی ما که دو
هفته بعــد از پخــش برنامه هــای نوروزی شــکل گرفت،
نشــان داد برنامه هــای نــوروزی حــدود  86/7درصد
مخاطب داشــت و بیش از  90درصد رضایت مخاطبان
را جلب کرد .در این میان ،سریال «پایتخت» بیش از 92
درصد و «دورهمی» بیــش از  90درصد رضایت مردم را
جذب کرد».
بخش دیگــر ایــن مراســم ،بــا اســتندآپ کمدی مهران
غفوریان همراه بود که بیشترین شوخی های وی با خود

خبرهای مدیر گروه اجتماعی شبکه 3از تغییرات برنامههای پرمخاطب این شبکه

از بازگشت فرزاد حسنی تا غیبت
«حاال خورشید» در ماه رمضان

مدیر گروه اجتماعی شبکه 3ضمن تشریح برنامههای
جدید این شبکه در گروه اجتماعی ،از بازگشت فرزاد
حســنی به تلویزیون بــا برنامه «پــدر من» خبــر داد .او
همچنیــن دربــاره برنامه «ماه عســل» در مــاه رمضان
امسال،جزئیاتبرنامه«هفت»،تغییرساختاریبرنامه
«حاال خورشید» و ساخت فصل جدید آن پساز ایام ماه
رمضان ،مطالبی را مطرح کرد.
ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شــبکه 3ســیما در
پاسخ به پرسش ایسنا درباره جزئیات پخش برنامه ای
با اجرای فرزاد حسنی توضیح داد« :برنامه «پدر من»
قرار اســت به زودی بــه تهیه کنندگی و اجــرای فرزاد
حسنی روی آنتن برود .هر هفته دو قسمت این برنامه
پخش خواهد شد« .پدر من» یک بخش دکور ویژه دارد
که منوط به این اســت ویدئو مپینگــی که می خواهند
اجرا کنند آیا در برنامــه زنده جواب خواهــد داد یا نه،
در غیر ایــن صورت به شــکل تولیدی خواهــد بود ».او
در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که آیا «پدر من»
فرزاد حســنی در ســاختار ،به برنامه ای که در شــبکه
5با عنوان «پدر دوستت دارم» ساخته شده ،شباهتی
ندارد ،اظهــار کرد« :ایــن برنامــه ربطی بــه آن برنامه
نــدارد و موضوع آن ،نــگاه به چهره های برتر کشــور از
زوایای مختلف است .محور این برنامه پدران هستند
اما هیچ گاه پــدران در برنامــه حضور ندارنــد .روایتی
از پدران در برنامــه از منظر فرزنــدان و نزدیکان آن ها
مطرح خواهد شــد ».کریمان در پاســخ به ایــن که این
برنامه چه زمانی روی آنتن خواهد رفت؟ توضیح داد:
««پدر من» قرار اســت پس از ایام ماه مبارک رمضان و

بعد از عید فطر روی آنتن برود».
او درباره مجــری برنامه «هفت» نیز گفــت« :در تالش
هســتیم برنامه «هفت» قبــل از ماه رمضــان روی آنتن
برود به شرطی که مجری آن مشخص شود .نام مجری
را نمی گوییم چراکه هر بار اعالم شــده حاشــیه هایی
برای مجری ،در مقابله با اظهارات سینماگران ایجاد
شده است».
کریمان در ادامه درباره فصل جدید «حاال خورشــید» و
تغییراتی که خواهد داشت ،گفت« :این برنامه متفاوت
و جدید خواهد شــد .مقدمات ســاخت دکور این برنامه
در ایــام رمضــان آغاز میشــود .حــاال خورشــید در ماه
رمضان روی آنتن نمیرود اما پساز آن با دکور ،ساختار
و بخشهای جدیدی به تلویزیونبرمیگردد ».کریمان
گفت«:پسازماهمبارکرمضانبرنامهصبحگاهی«حاال
خورشید»رابهشکلجدیدیخواهیمداشت.پسازآن
کهسریقبلیاینبرنامهبهاتمامرسید،فصلجدیدآن
بعدازایامرمضانرویآنتنخواهدرفت».
او همچنیــن در بخــش پایانــی گفت وگــو ،از تــدارک
ویژه برنامه «ماه عســل» بــرای ایام رمضان خبــر داد و
گفت«« :مــاه عســل» دو روز قبل از ایــام رمضان و قبل
از اذان مغــرب روی آنتن خواهد رفــت .در این دو روز،
جمع بندی هایی از سال گذشته و مهمانان سال قبل
برنامه خواهیم داشت».
وی در پایان از تدارک مســابقه ویژه در شــبکه 3سیما
خبر داد و گفت« :این مسابقه اطالعات عمومی مردم
را محک می زند و یک چهره سرشــناس اجــرای آن را
برعهده خواهد داشت».

صداوســیما انجام شد؛ شــوخی هایی که در شبکه های
اجتماعی هم بازتاب فراوانی داشت .غفوریان در بخشی
از این اجرا به کارتون های تلخ کودکی اشاره و بیان کرد
که به طور مثال اگر احســان علیخانی در آن زمان برنامه
«ماه عسل» را داشت ،هاچ زنبور عسل را دعوت می کرد
و آرزوی او را می پرســید .وی در ادامه استندآپ خود ،به
ممیزی ها در سیما اشاره کرد که مدت پخش سریال ها
در بازپخش کوتاه می شــود .غفوریان همچنین با پخش
بازی هــای والیبــال و سانســور در آن هــا شــوخی کرد.
انتقادهای طنز مهران غفوریان با تشویقهای هنرمندان
مواجه و باعث شد رشیدپور به شوخی از این استندآپ به
عنوان آخرین اجرای تلویزیونی یاد کند.
در ادامه مراســم ،تندیسهایی به برترینهــای تلویزیون
اهدا شــد و چهرهها و برنامههای برتر تلویزیون که پیشتر
نامشان در شب عید مبعث اعالم شده بود ،تجلیل شدند.
بهرام شــاهمحمدلو ،پژمان بازغی ،محمد سلوکی ،بهنام
تشکر ،الله اسکندری ،ســیروس مقدم ،علیرضا خمسه،
الهام غفوری ،علیــرام نورایی و افشــین زینوری از جمله
هنرمندان رادیو و تلویزیون و همچنین محمد احســانی،
ناصــر کریمــان و ســیدفضلا ...شــریعتپناهی از جمله
مدیرانصداوسیمابودندکهدراینمراسمحضورداشتند.

فــروش «بازیکــن شــماره یــک
آمــاده» جدیدترین فیلم اســتیون
اســپیلبرگ در سراســر جهــان از
مرز  500میلیــون دالر عبور کرد.
به گزارش مهر ،اسپیلبرگ با فیلم
جدیدش یعنی «بازیکن شماره یک
آماده» که در سینماهای جهان در
حال اکران است موفق شد فروش
ایــن فیلــم را از مــرز نیــم میلیــارد
دالر عبور دهد .ایــن فیلم که برای
کمپانی برادران وارنر ســاخته شــده اســت در سراسر
جهان بــا اقبال روبه رو شــد و چینی ها بیــش از همه به
آن اقبال نشــان دادنــد .این فیلــم موفق شــد دهمین
فیلم پرفروش تاریخ چین شود و فروشی بیش از 200
میلیون دالر را ثبــت کند .فیلم اکشــن علمی-تخیلی
اســپیلبرگ ،بزرگ ترین افتتاحیه فیلمی را از برادران

مهران مدیری سریال تلویزیونی می سازد؟
تهیهکننده برنامه تلویزیونی «دورهمی» از همکاری دوباره
خود با مهران مدیری خبر داد.
ســیدمصطفی احمــدی تهیه کننــده برنامــه تلویزیونــی
«دورهمی» ،در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان ،از
ســاخت مجموعه ای جدیــد و همــکاری با مهــران مدیری
خبر داد و گفت« :همکاری ما با مهــران مدیری قطع ًا ادامه
خواهد داشت و شاید در آینده مدیری با ساخت یک سریال
تلویزیونی به شبکه های ســیما بازگردد ».وی درباره اقبال
عمومــی بــه برنامــه «دورهمــی» گفت« :خــدا را شــاکریم
کــه برنامــه تلویزیونــی «دورهمــی» بــا کســب  95درصد
رضایتمندی ،مورد اقبال مردم قرار گرفت».

«شب فیروزه ای» از شیراز شروع می شود

...

مجریبرنامه«شبفیروزهای»ازشروعدوبارهاینبرنامهخبر
داد و بیان کرد فصل جدید این مجموعه با شهر شیراز شروع
خواهدشد.ابوالفضلآقاخانیدرگفتوگوبامهردربارهاین
برنامهگفت«:اینبرنامهازهفتهآیندهدوبارهرویآنتنمیرود
و اولین شهر در دورجدید برنامهسازی ،شیراز خواهد بود».
وی اضافه کرد« :از آن جا که برنامه دوباره در شهرهای ایران
تولید و پخش میشود ،معلوم نیست من چقدر در آن حضور
داشته باشم .چند وقت دیگر هم وارد ماه رمضان میشویم و
برنامه«جشنرمضان»راخواهیمداشتکهباهمینتیم«شب
فیروزهای»تولیدمیشوداماهنوزمشخصنیستمنمجری
آنباشمیاخیر».

سینمای جهان

فیلم جدید اسپیلبرگ نیم میلیارد دالری شد

...

تلویزیون

وارنــر در آمریــکا کســب کــرد و
 61میلیــون دالر فروخــت .در
عین حال فروش  179میلیون
دالری فیلــم در بازارهــای
خارجــی دیگــر به جز چیــن نیز
تاکنون ثبت شده است .این در
حالی اســت که کشــوری چون
ژاپن ،تــازه از آخر ایــن هفته به
تماشــاگران ایــن فیلــم اضافــه
می شود تا بازارهای بین المللی
آن را کامــل کند« .بازیکن شــماره یک آمــاده» در بازار
آمریکا تاکنون بیش از  120میلیون دالر فروخته است.
این فیلم بــا بازی تای شــرایدن در کنــار اولیویا کوک،
بن مندلســون ،لنا وایت و تی.جی.میلر ســاخته شده
است .زاک پن و ارنست کالین نویســندگان فیلم نامه
آن برمبنای رمان پرفروشی به قلم خود کالین هستند.

فیلمساز بزرگ برزیلی درگذشت

نلسون پریرا دوس سانتوس یکی
از پیشــگامان جنبش ســینما نوو
برزیل و کارگردان «زندگی های
عقیم» در  89سالگی درگذشت.
بــه گــزارش مهــر ،پریــرا دوس
سانتوس که یکی از بنیان گذاران
جنبــش ســینما نــوو در کشــور
برزیل شناخته می شــود ،از چند
روز پیــش بــه علــت ذات الریه در
بیمارستانی در شهر ریودوژانیرو
بستری شد با این حال علت درگذشت وی سرطان کبد
اعالم شده است .خبر درگذشت او را فرهنگستان ادب
برزیل که خود پریرا دوس ســانتوس نیز بــه عنوان تنها
عضو سینمایی حاضر در آن فعالیت داشت ،اعالم کرد.
نلســون پریرا دوس ســانتوس که در  28اکتبر 1928
در شــهر ســائوپائولوی برزیل به دنیا آمده بــود ،پس از

تحصیــل حقوق در دانشــگاه این
شــهر ،مدتی بــه عنــوان خبرنگار
فعالیت داشــت .با ایــن حال وی
بعدها به یکــی از مهم تریــن فیلم
ســازان کشــور برزیــل و یکــی از
پیشــگامان جنبش سینمایی این
کشور موسوم به سینما نوو مبدل
شــد .وی در طــول دوران کاری
خــود بیــش از  20فیلــم ســاخت
که از مهم ترین آن هــا می توان به
«مدار  40درجه ریــو» ( )1955و «زندگی های عقیم»
( )1963اشاره کرد .در واکنش به خبر درگذشت وی،
میشــل تمر رئیس جمهور کشــور برزیل چنین نوشت:
«فرهنگ برزیل امــروز عزادار اســت؛ ما امــروز یکی از
تحسین شــده ترین و مهم ترین فیلم ســازان کشورمان
را از دست دادیم».
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