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اکران رایگان «دارکوب»
برای دانشجویان اراکی

...

سینمای جهان

آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی است

 1381میلیارد دریافتی  8ماهه صداوسیما از دولت
صداوسیمای جمهوری اســامــی ای ــران از
ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از هزار و
 ۳۸۰میلیارد تومان اعتبار از دولت دریافت
کرده است.
به گــزارش خبرآنالین ،آمــارهــای ارائهشده
از ســوی وزارت امــور اقتصادی و دارایــی در
خصوص فهرست پرداختهای خزانه نشان
میدهد سازمان صداوسیما اعتباری برابر با
هزار و  ۳۸۱میلیارد تومان به صورت مستقیم
از دولت دریافت کرده است .پرداخت خزانه
در قالب «سایر هزینههای اجتنابناپذیر»
بوده است .این پرداخت جدا از پرداختهایی
اســت که بــرای شــورای نظارت صداوسیما
و همچنین ایجاد دسترسی عــادالنــه مردم
به خدمات بهداشتی و درمــانــی و کمک به
برنامههای سالمت صداوسیما و خبرگزاری
سالمت دریــافــت میکند .ایــن پــرداخــت به
صورت مستقیم از خزانه صورت گرفته است.

بازسازی «گناهکار» در هالیوود
تریلر دانمارکی «گناهکار» که نماینده این
کشور در بخش اسکار غیرانگلیسی است،
با بازی جیک جیلنهال در هالیوود بازسازی
میشود.
به گزارش فارس ،کمپانی بولد فیلمز حق
ساخت مجدد فیلم «گناهکار» را که نماینده
این کشور در بخش اسکار غیرانگلیسیزبان
است ،با بازی جیک جیلنهال به دست آورد.
این فیلم برنده جشنواره ساندنس امسال
شده بود و در بخش «بهترین فیلمنامه» و
«بهترین هنرپیشه نقش اصلی مرد» نامزد
«جوایز فیلم اروپا» شده است.
«گناهکار» داستان یک مامور پلیس تحت
تحقیقات است که با کاهش رتبه ،به کار در
یک مرکز تما سهای اورژانسی فرستاده
میشود .زمانی که تماسی تلفنی از زنی
که ربوده شده دریافت میکند این جاست
که باید با وجــدانــش بــرای نجات ایــن زن
بجنگد ...جیلنهال عالوه بر بازی در این
فیلم از تهیهکنندگان آن نیز محسوب
میشود.

▪درآمد مبهم از آگهیها

هر چند حرفوحدیثها بر سر میزان بودجه
صداوسیما باالست و برخی معتقدند بودجه
این سازمان اندک و برخی معتقدند باالست،
بــا ایــن حــال قابل انــکــار نیست کــه سازمان
صداوسیما از محل آگهیها درآمــدی قابل
توجه دارد.
تعرفه آگهیها در صداوسیمای جمهوری

اسالمی ایران باالست و دلیل این باال بودن
تعرفهها برای شبکههای سراسری وضعیت
انحصاری آن تلقی میشود .روزنامه قانون
پیش از ایــن در گــزارشــی تاکید کــرده بــود:
«نگاهی به تعرفه آگهیهای تلویزیونی در
مسابقات داخــلــی مثل داربـــی  ۸۵نشان
میدهد که قبل از شروع بازی ،رقمی حدود
 ۶۹میلیون تومان و بین دو نیمه رقمی حدود
 ۱۳۹میلیون تومان بــرای هر ثانیه تبلیغ از
صاحبان کاال دریافت شده است؛ ب ه گونهای که
درآمد حاصل شده از تبلیغات این بازی رقمی
حدود  ۱۶میلیارد تومان برآورد شده است .یا
طبق برآوردهای تقریبی ،ساالنه بین  ۲۵۰تا
 ۴۰۰میلیاردتومانازتبلیغاتلیگبرترنصیب
صداوسیما میشود .البته بر خالف کشورهای
اروپایی و آسیایی که بخش زیادی از درآمدهای
تبلیغ تلویزیونی نصیب باشگاهها میشود ،این
رقم در ایران بسیار ناچیز است و تنها درصد
کمی از آن به تیمها اختصاص پیدا میکند و
بیشتر درآمد آن متعلق به صداوسیماست».
▪صداوسیما چه تعداد کارمند دارد؟

داستان تعداد کارمندان صداوسیما داستان
مبهمی است .علی الریجانی ،رئیس کنونی
مجلس شـــورای اســامــی کــه روزگــــاری بر
صندلی ریاست ســازمــان صداوسیما تکیه
داشــت ،خــرداد  ٩٥گفته بود« :کمک کردن

فرمول کمال تبریزی برای اکران راحت فیلمهایی
که موضوع حساسی دارند

فرار از جشنواره!

پیشتازی «سوگلی» در
نامزدهای جوایز انتخاب منتقدان

مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «مارموز» به کارگردانی
کمال تبریزی شامگاه دوشنبه  19آذر با حضور شخصیتهای
سیاسی ،فرهنگی چون محمدجواد ظریف و عوامل فیلم و اهالی
رسانه در پردیس کورش برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،کمال تبریزی قبل از آغاز نمایش فیلم طی
سخنانی با خوش آمدگویی به مهمانان گفت« :فیلم «مارموز» جزو
فیلمهایی است که برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشکالت
عجیبوغریبی شد ،کما این که در مجموعه فیلمهایی که من
ساختهام چهار یا پنج فیلم هستند که خیلی سخت توانستهام
برای آنها پروانه نمایش بگیرم ».وی ادامه داد« :براساس تجربه
به تدریج متوجه شدم علت این که برخی فیلمها سخت پروانه
نمایش میگیرند ،این است که فیلمهایی مانند «مارموز» که
کمی حساسیتبرانگیز است نباید قبل از نمایش عمومی در
جشنواره فیلم فجر ،به نمایش در آیند».
تبریزی درباره علت این اتفاق گفت« :جشنواره فیلم فجر تبدیل
شده به محلی که دوستان و افــرادی دیگر از نهادهایی به جز
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تماشای فیلمها مینشینند و
بعد گزارش فیلم و آثار آن را به جاهای دیگر و نهادهای دیگر ارائه
میکنند و آن نهادها با وزارت ارشاد نامهنگاری میکنند که چرا
مث ً
ال فالن فیلم به یک مسئله حساس اشاره کرده یا فالن صحنه
چرا در فیلمی وجود دارد ».او افزود« :این مسئله ،فیلم سازان را
دچار سختی و مشکالت میکند و در راه گرفتن پروانه نمایش
دچار مشکل میشوند .البته ما برای فیلم «مارموز» توانستیم
پروانه نمایش را بگیریم و آن چه امشب به نمایش درمیآید،
تقریب ًا همان نسخهای است که در جشنواره فیلم فجر نمایش
داده شده است».
وی در نهایت به صاحبان فیلمهای پرحاشیه این گونه توصیه
کــرد« :پیشنهاد مــن ایــن اســت کــه اگــر فیلمهایی همچون
«مارمولک» یا «مارموز» ساخته میشود که بعض ًا موضوعات
حساسی دارد اصال در جشنوارههای فیلم فجر یا جشنوارههای
دیگر نمایش داده نشود و مستقیم از تولید به نمایش برسد».

نامزدهای بیست و چهارمین دوره جوایز
ساالنه انتخاب منتقدان اعالم شد.
به گزارش مهر ،در این دوره ،فیلم «سوگلی»
به کارگردانی یورگوس النتیموس محصول
فاکس سر چالیت با نامزدی در  ۱۴رشته
از جمله بهترین فیلم ،بهترین کارگردانی،
بهترین بازیگر نقش اول زن ،بهترین بازیگر
نقش مکمل زن و بهترین فیلم کمدی پیشتاز
نامزدهای جوایز امسال بــود .فیلمهای
«پلنگ سیاه» محصول دیزنی با  ۱۲نامزدی
و «نخستین انسان» محصول یونیورسال
با  ۱۰نامزدی در جایگا ههای بعدی قرار
دارند.
طی  ۲۳دوره گذشته  ۱۴بار برنده جایزه
بهترین فیلم انتخاب منتقدان در نهایت
توانسته است جایزه اسکار بهترین فیلم را
نیز از آن خود کند .در سال  ۲۰۱۷دریافت
کنندگان جوایز انتخاب منتقدان در ۱۷
شاخه با برندگان جوایز اسکار یکسان بوده
اند .در سالهای اخیر فیلمهای «شکل آب»،
«الال لند»« ،اسپاتالیت»« ،پسرانگی» و «۱۲
سال بردگی» موفق به دریافت جایزه بهترین
فیلم انتخاب منتقدان شدهاند.
هــرســال جــوایــز انتخاب منتقدان توسط
انجمن منتقدان پخشکننده فیلم اعطا
م ـیشــود .مــراســم اه ــدای جــوایــز انتخاب
منتقدان روز  ۱۳ژانویه  ۲۳( ۲۰۱۹دی
ماه) در سانتا باربارای ایالت کالیفرنیا برگزار
می شود.
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به بخشهای فرهنگی در مجلس کم نبوده
است .فرضا به رادیو و تلویزیون کم کمک مالی
نشد ولی این هم که درست مصرف شود مهم
است .حقوقها در رادیــو و تلویزیون ناگهان
افزایش یافت .فکر میکنم مدیریتی متناسب
با جاهای دیگر صورت نگرفت .اکنون یکی از
بحرانهای صداوسیما ،بحران مالی است.
منبع برای تولید برنامه کم شد .مدیریت رادیو
و تلویزیون باید تالش کند بــرای بخشهای
مختلف پول درست کند؛ ولی همه به حقوق
و مزایا مـیرود ».با این همه علیعسگری نیز
پیشتر با قیاس بودجه صداوسیما و بیبیسی
تاکید داشت که باید اصالحاتی در این حوزه
صورت گیرد چرا که بودجه شبکه بیبیسی
فارسی از صداوسیما دو هزار میلیارد تومان

بیشتر اســت .وی در سال  ۹۵هزینه جاری
صداوسیما را چهار هزار میلیارد تومان و هزینه
بیبیسی فارسی را شش هزار میلیارد تومان
اعالم کرده بود .اردیبهشت سال  ۹۵بود که
خبرآنالین گزارشی منتشر کرده بود که در آن
تعداد کارمندان صداوسیما حدود ٤٨هزار نفر
اعالم شده بود.
بودجهصداوسیمادرالیحهبودجهسال۱۳۹۵
در حدود  ۱۵۰۰میلیارد تومان اعالم شد که
برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی به این
موضوع داشتند و معتقد بودند طبق قانون این
بودجه باید بیشتر باشد.با وجود تالش های
صورتگرفتهبرایمصاحبهبامسئوالنذیربط
موفق به انجام این کار نشدیم .این موضوع در
شمارههای بعدی پیگیریخواهدشد.

نامزدهای بازیگری جشن دوازدهم منتقدان معرفی شدند

«مغزها »...و «عرق سرد» در صدر
نامزدهای بهترین بازیگران مرد و زن نقش مکمل و اصلی
در دوازدهمین جشن بــزرگ منتقدان و نویسندگان
سینمایی ایران معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی جشن منتقدان ،هفت نامزد
بهترین بازیگر نقش اول مــرد را امین حیایی بــرای
«شــعــلـهور» ،جــواد عزتی بــرای «تنگه ابــوقــریــب» ،نوید
محمدزاده بــرای «مغزهای کوچک زنـــگزده» ،سعید
آقاخانی برای «کامیون» ،رضا عطاران برای «مصادره»،
امیر جدیدی برای «عرق سرد» و میالد کی مرام برای
«امیر» تشکیل میدهند .همچنین باران كوثری برای
«عرق سرد» ،سارا بهرامی برای «داركوب» ،لیال حاتمی
برای «بمب ،یک عاشقانه» ،شبنم مقدمی برای «خجالت
نکش» و سحر دولتشاهی بــرای «امیر» نامزد تندیس
بهترین بازیگر نقش اول زن شدهاند .در بخش بازیگران
نقش مکمل نیز رقابت نزدیکی وجود دارد .امیر جدیدی
برای «تنگه ابوقریب» ،فرهاد اصالنی و نوید پورفرج برای

«مغزهای کوچک زنگزده» ،سیامک انصاری برای «بمب،
یک عاشقانه» و هادی حجازیفر برای «التاری» نامزدهای
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هستند .لیلی رشیدی،
سحر دولتشاهی و هدی زینالعابدین برای «عرق سرد»،
الدن ژاوهونــد برای «مغزهای کوچک زن ـگزده» و نگار
عابدی بــرای «دارکــوب» نامزد دریافت عنوان بهترین
بازیگر نقش مکمل زن جشن منتقدان هستند.
نکته جالب ،حضور دو بازیگر فیلم «عرق سرد» است که
در هر دو بخش نامزد هستند .نام امیر جدیدی برای
«عرق سرد» و «تنگه ابوقریب» و سحر دولتشاهی برای
«عرق سرد» و «امیر» در فهرست نامزدهای دریافت جوایز
بهترین بازیگر دیده میشود .به عالوه حضور چهار بازیگر
از هرکدام از فیلمهای «عرق سرد» و «مغزهای کوچک
زن ـگزده» در میان نامزدهای بازیگری ،نشان از توجه
و عالقه اعضای آکادمی جشن منتقدان و نویسندگان
سینمایی به این دو فیلم دارد.

...

چهره ها و خبر ها
پرینازایزدیاربهدلیلتعهدبهپروژهدیگری،از
هــفــتــم دی «بــیــنــوایــان» را
هــمــراهــی نــخــواهــد کــرد و
نیلوفرخوشخلقجایگزین
اومیشود.ایزدیاردراین
نمایش نقش «فانتین»
رابازیمیکند.
سیروس الوند فیلم بـــرداری جدیدترین
ساختهاش به نام «آنجا ،همان ساعت» را به
دلــیــل شکستگی دســت
شــهــرام حقیقتدوست
یکی از بازیگران اصلی در
جریان فیلم بــرداری،
متوقف کرد.
آزیــتــا حاجیان بــه تــازگــی بــازی در سریال
«س ــاله ــای دور از خــانــه» به
کارگردانیمجیدصالحیرا
آغــاز کــرده اســت .او بعد از
 27سال دوبــاره بــازی در
یــک مــجــمــوعــه طــنــز را
تجربهمیکند.
امیر کربالییزاده با گریم بسیار متفاوتی در
سریال«هشتگخالهسوسکه»
ظاهر شده است و به زودی با
این سریال که ویژه مخاطب
کـــودک ســاخــتــه شـــده ،به
شبکه نمایش خانگی
میآید.
ســارا خوئینیها بعد از مــدتهــا دوری از
تلویزیون ،به جمع بازیگران
سریال «آچمز» اضافه شده و
در حال بازی در این سریال
است .او اکنون مجموعه
«بیقرار»رارویآنتن
دارد.

...

سینمای ایران

معرفی هیئت انتخاب جشنواره فجر
هیئت انتخاب بخش س ــودای سیمرغ و
نگا هنو سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر
معرفی شدند.
به گزارش آیسینما ،ابراهیم داروغ ـهزاده
دبیر سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر،
احمد امینی ،محمدعلی حسیننژاد ،حسن
خجسته ،شاهرخ دولکو ،بهروز شعیبی،
حسین کرمی و رضا مقصودی را به عنوان
اعضای هیئت انتخاب این دوره جشنواره
منصوب کرد .امینی و کرمی سال گذشته
هم عضو هیئت انتخاب بودند و خجسته
پــارســال یکی از داوران جــشــنــواره بــود.
همچنین شعیبی و مقصودی در دوره قبل
با فیلمهای خود در بخش مسابقه حاضر
بودند .سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم
فجر از  ۱۰تا  ۲۲بهمن برگزار میشود.

