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پخش زنده اختتامیه
جشنواره جهانی فجر

...

یادداشت
بخت آزمایی چطور شرکتکننده
را تحریک میکند؟
قرعهکشی و سنجش اطالعات عمومی،
مسیرهای معمول شرکت در مسابقههای
تلویزیونیاستاما«برندهباش»ازابتدامسیر
متفاوتی را برای خودش انتخاب کرد .روشی
که ظاهر ًا اطالعات عمومی را میسنجد
ولی در واقع تکیهاش روی زمان و پول است.
آزمون ورودی افراد را وارد مبارزه میکند:
«بجنگ! سؤال بخر! سریع باش! برای بردن
چیزی که احتمال به دست آوردنــش زیاد
نیست ،ریسک کن» .سازوکاری که معلومات
عمومی و هوش در آن به هیچ وجه به اندازه
صرف پول و وقت گذاشتن دخیل نیست.
روا نشناسان در توضیح اعتیاد به شرکت
در بخت آزمایی از چهار پاداش نام میبرند:
 .1پاداش مالی :بردهایی که شخص هر از
گاهی به دست مــیآورد؛ مثل امتیازهای
باالتر.
 .2پاداش روانشناختی :احساس لذتی که
در اثر باال رفتن آدرنالین به دست میآید.
 .3پاداش اجتماعی :تحسینی که به خاطر
برد ،از طرف دیگران نصیب شخص میشود.
 .4باخت میلیمتری :شخص در شرایطی
ببازد که به برد بسیار نزدیک بــوده است؛
چــیــزی کــه از ب ــی ــرون ،شــکــســت بــه نظر
میرسد ،اما برای کسی که از لحاظ روانی و
فیزیولوژیک درگیر بازی شده است ،امید به
برنده شدن را تقویت میکند.
نکته دیگری که استقبال از «برنده باش» را
توجیه میکند ،عالقه اجتماعی ما به پول
بادآورده است؛ گواه آن هم قرعهکشیهای
بینهایت و وعدههای عجیبوغریبی است
که مردم را به سرمایهگذاری در بانکها،
خریدن محصوالتی خــاص و پیامک زدن
به برنامههای تلویزیونی ترغیب میکند.
روی ــای راحــت به دســت آوردن چیزی که
رسیدن به آن از مسیر طبیعی و معمول
سخت یا غیرممکن است ،انگیزه و محرک
فوقالعادهای به افــراد تزریق میکند .جز
تعدادی اندک و قشری خاص ،بقیه مردم
چند سال و چقدر باید تالش کنند که 200
میلیون تومان پول توی حسابشان داشته
باشند؟

...

سینمایایران

رونماییازپشتصحنه«گاو»
پشت صحنههای فیلم سینمایی «گــاو»
ساخته داریوش مهرجویی ،پس از  ۵۰سال
درجشنوارهجهانیفیلمفجربهنمایشدرآمد.
به گزارش تسنیم ،نسخه پشتصحنه فیلم
سینمایی «گــاو» با حضور علی نصیریان و
عـــزتا ...رمضانیفر ،بازیگران ایــن فیلم
رونماییشد.ایننسخهپشتصحنهبهدنبال
بررسیهاییکهدرفیلمخانهایرانانجامشده
بود کشف و بعد از چاپ مشخص شد که این
راشهامتعلقبهپشتصحنهفیلم«گاو»است
که پس از ترمیم آن در جشنواره جهانی فیلم
فجر به نمایش درآمد .نصیریان درباره این
نسخه پشت صحنه گفت« :مهرجویی برای
انتخاب بازیگر قبل از آغاز به کار بازیگران را
به روبهروی ساختمان وزارت ارشاد برد و از
آنهاخواست راه بروند ،بنشینند و به اطراف
نگاه کنند که این حرکتها در این نسخه
مشهود بود .بعد از این تست ،بازیگران به
روستایی در اطراف قزوین رفتند تا با محیط
و شرایط کار در آن جا آشنا شوند ».وی افزود:
«مهرجویی قبل از آغاز فیلم برداری صحنهها
را اتــود مـیزد و بازیگران در محیط روستا
فعالیتمیکردند.امازمانیکهمیخواستیم
برگردیم انتظامی آن جا ماند تا با روستاییان
بیشتر آشنا شود و رفتار آنها را برای بازی در
فیلم بیاموزد .با چنین سختیهایی بود که او
بازیگر شد و نقش «مش حسن» را ایفا کرد».
نصیریان درباره بازی سایر بازیگران توضیح
داد« :جمشید مشایخی و فنیزاده بازی
بسیار درخشانی در این فیلم داشتند .اما
بازی انتظامی نگذاشت مشایخی و فنیزاده
خوب دیده شوند».

انتقاد مجدد مرجعیت از «برنده باش»

آیتا ...مکارم شیرازی :گرفتن پول از مردم و دادن
بخشی از آن تحت عنوان جایزه ،قمار و حرام است
حضرت آی ـتا ...مکارم شیرازی صبح دیروز
در درس خــارج فقه ،بر فتوای خود مبنی بر
حرمت برخی مسابقات تلویزیونی تأکید
کــردنــد .ای ــن در حــالــی اس ــت کــه ســازمــان
صداوسیما و به طور خاص شبکه  3سیما ،تا
لحظه تنظیم این گزارش هیچ واکنشی به این
فتوا نشان ندادهاند .تنها واکنش منتشرشده،
پست اینستاگرامی رواب ــط عمومی برنامه
«برنده باش» بود که با یک جمله کوتاه ،متن
پرسش استفتا را زیر سؤال برده و آن را ناقص
دانسته بود.
به گزارش خبرگزاری حوزه ،حضرت آیتا...
مکارم شیرازی صبح دیروز در مسجد اعظم قم،
در واکنش مجدد به برگزاری برخی مسابقات
تلویزیونی و پرداخت جایزه به شرکتکنندگان
از سوی برگزارکنندگان این نوع مسابقات
گفتند« :اگر دستگاهی بگوید هرکس جواب
این سواالت را داد ما به او جایزه می دهیم ،آیا
این کار درست است یا خیر،جواب این است
که اگر این جوایز از طرف خود برگزار کنندگان
پرداخت می شود خب مانعی نــدارد ،اما اگر
این جوایز از سوی مردم جمع آوری می شود و
سپس بخشی از آن به مردم و شرکت کنندگان

پرداخت شود این مصداق بخت آزمایی و قمار
است و همه آقایان هم همین نظر را دارند و تنها
مننیستم».
ایشانافزودند«:نکتهبعدیاینکهبایدسؤاالت
این گونه مسابقات نیز معقول و منطقی باشد
و دیده شده که حتی سؤاالت مذهبی هم آن
چنانکهبایدمفیدومنطقینیست».اینمرجع
تقلید خاطرنشان کردند« :برخی مطلعان به
بنده اطالع دادند که بخش زیادی از پولهایی
کهجمعآوریمیشودبهجیببرگزارکنندگان
مسابقه میرود و تنها بخش اندکی تحت عنوان
جایزه به شرکتکنندگان پرداخت میشود و
این همان طور که گفتیم بختآزمایی و قمار
است».
حضرت آیتا ...مکارم شیرازی گفتند« :بدتر از
همه این ها ،پولی است که تنظیمکنندگان این
گونه برنامهها میگیرند و حال آن که در کشور
اسالمی نباید این گونه مسائل باشد و باید همه
چیز شفاف و معین باشد و گفته نشود که فالن
دستگاه به این پول نیاز دارد ،آیا برطرف کردن
نیاز با پول حرام درست است؟ مال حرام برکتی
نداردوخیریدرآننیست،بلکهبایدتالشکرد
و از راه مشروع و معقول کسب مال کرد».

ایسنا  -برنامه «سینمایش» امروز از ساعت  ،۱۸اختتامیه سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم
فجر را به طور زنده از شبکه نمایش روی آنتن میبرد .شبکه نمایش سیما در زمان برگزاری
جشنواره ،این رویداد سینمایی را هر روز در قالب این برنامه پوشش میداد.

تذکر رهبرانقالب؛ صداوسیما
بختآزمایی راترویج نکند
حــضــرت آیــــتا ...خــامــن ـهای ،رهــبــر معظم
انقالب اسالمی ،روز گذشته در بخشی از
سخنرانی خــود در دی ــدار کــارگــران صنایع
مختلف ،تذکری به سازمان صداوسیما دادند
که به بختآزماییهای تلویزیونی برمیگشت.
به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انقالب ،ایشان در این بخش از سخنانشان،
تواناییهای ملت ایــران و جوانان پرتالش و
خوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع
فعلی خواندند و خاطرنشان کردند« :باید
فرهنگ کار و تولید و تالش را ترویج دهیم و
روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم
و روشهایی شبیه بختآزمایی را ترویج نکنیم
که دستگا ههای مختلف از جمله صداوسیما
باید متوجه این معنا باشند».
ایشان با استناد به آیــه شریفه قــرآن کریم،
دســتــاورد حقیقی انــســان را حاصل سعی و
تالش او برشمردند و افزودند« :رشد فرد و
جامعه در گرو اراده و همت و تالش است
و جوامعی که در دنیا از لحاظ مادی
رشد کردهاند ،بر اثر همین عوامل
بوده است چراکه خداوند وعده داده

به کسانی که برای دنیا هم کار میکنند ،کمک
خواهد کرد ».حضرت آیتا ...خامنهای« ،رفاه
ملت» و «رشد اقتصادی ،فناوری و علمی» را در
کنار «معنویت و پیشرفت اخالقی» ،از اهداف
اصلی نظام اسالمی خواندند و خاطرنشان
کــردنــد« :تحقق ایــن اهــداف به کــار و تالش
مستمر نیاز
دارد».

بختآزماییهایتلویزیونی؛ از«برندهباش»تا«روبیکیو»

گروه سینما و تلویزیون  -بیانات رهبر انقالب
و فتوای آیتا ...مکارم شیرازی درباره مسابقات
بختآزمایی تلویزیونی ،افکار عمومی را بیش از
گذشته به ماجرای این برنامهها حساس کرده
است .مسئوالن مختلفی از جمله وزیر ارتباطات
به این دو موضع ،واکنش نشان دادهاند و به نوبه
خودسعیکردهانددرمسیرتحققاینبیاناتقدم
بردارند .اگرچه هنوز سازمان صداوسیما به این
ماجراواکنشینشاننداده است.
▪دستوروزیرارتباطاتبراینظارتاپراتورها

بیاناترهبرانقالببا استقبال
وزیر ارتباطات مواجه شد و
محمدجواد آذری جهرمی
ساعتی بعد از انتشار آن،
در حساب کاربری خود در
توئیترنوشت«:روزگذشتهطی
دستورالعملی ،مدیران عامل اپراتورهای تلفن
همراه را موظف کردم شخص ًا بر روند مسابقات
غیرمشروع بختآزمایی در تلویزیون و غیر آن
نظارتکنندوجلویاینپدیدهسوءرابگیرند.عدم
رعایتدستورالعملبرایاپراتورهاعواقبجدیدر
پیخواهدداشت».بنابراینمیتوانانتظارداشت
دامنهاینبحثبهمسابقاتآنالینماننداسنپکیو
که چند وقتی است به راه افتاده و مخالفتهای
زیادیراهمبرانگیخته،کشیدهشود.
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▪ورودعجیبشوراینظارت

در پــی اعـــام ای ــن مــواضــع،
دیروز اظهارنظری عجیب
از غالمرضا کاتب نماینده
مجلس و عــضــو شـــورای
نظارتبرصداوسیمامنتشر
شد که جای سؤال داشت .این
عضو شورای نظارت در گفتوگو با ایرنا ،وعده داد
در جلسه بعدی این شورا که  15روز دیگر برگزار
میشود،دربارهحواشی«برندهباش»بحثکنند!
یعنی در حالی که از شورای نظارت بر صداوسیما
انتظاراقدامعاجلمیرود،اینشورادوهفتهدیگر
تازه قرار است ماجرا را بررسی کند و این بررسی،
طبع ًا ممکن است به تــداوم پخش آن بینجامد!
همه این اتفاقات در حالی است که رهبر انقالب
در سخنرانی دیروز خود صراحت ًا صداوسیما را از
برگزاریمسابقاتبختآزمایینهیکردهاند.
▪«پنجستاره»همهست

بـــــایـــــد تـــــوجـــــه داشــــــت
بختآزماییهایتلویزیونی
محدود به مسابقه «برنده
باش»نیستواینبرنامهبه
دلیل مخاطب گستردهتر،
تنها در مــرکــز توجهات قــرار
گرفته اســت .مسابقاتی نظیر «پنج ستاره» هم
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▪جوایزچندصدمیلیونیفراموشنشود

اگر بخواهیم به گستره بیانات
رهبر انقالب توجه کنیم،
متوجه میشویم که برخی
قرعهکشیهایتلویزیونی
هم کــارکــرد همان ترویج
«روحــیــه انتظار بــرای ثــروت
بادآورده» را دارد که در بیانات ایشان آمده است؛
مانند جایزه  500میلیونی که  780حامی مالی
«خندوانه»اهدامیکردوخودروی 170میلیونی
قرعهکشی فروشگاه رفــاه که هر شب از شبکه
 3پخش میشود .این دو مثال هم اگرچه بر پایه
خرید کاال هستند ،اما همان روحیه ناپسند را
ترویجمیکنند.ازهمهبدترمسابقهعجیبوغریب
روبیکیواستکهاینشبهاتلویزیونراپرکردهودر

هــادی حجازیفر که مدتی اســت مدیریت
تماشاخانه «هامون» با نام قبلی «باران» را بر
عـــهـــده گـــرفـــتـــه ،اواســـــط
اردیبهشت نمایشی را به
کارگردانی خودش در این
تماشاخانه،بهرویصحنه
خواهدبرد.
منصور ضابطیان دربــاره پخش فصل جدید
«رادیــو شب» اعــام کرد این برنامه به دلیل
مشکالت جــذب حامی مالی تا
پایانماهرمضانپخشنمیشود
ودرصورتحلمشکالت،بعداز
مـــاه رمــضــان روی آنتن
میرود.
پیمان قاسمخانی ایــن روزهـــا مشغول
نگارش فیلم نامه فیلم «خوب ،بد ،جلف »2
است .قسمت اول این فیلم به
کارگردانی او ،سال  95مورد
استقبال تماشاگران قرار
گرفت و حضور موفقی
در گیشه داشت.

نگاهی به گستره تذکر رهبر انقالب درباره روش های شبیه بختآزمایی

هستند کــه بــا همین روش فعالیت میکنند.
اپلیکیشن «پنج ستاره» که ساختاری مشابه با
«برنده باش» دارد ،اگرچه شامل خریدن سؤال
نیست،اماباعضویتاجباریدرسرویسیپیامکی
همراه است که روزی  600تومان برای مخاطب
آبمیخورد.بنابراینمیتوانمطمئنبودباتوجه
به مقدار کمتر جوایز اهداشده در «پنج ستاره»
نسبت به «برنده بــاش» ،جوایز این برنامه هم از
شرکتکنندگان گرفته میشود و مشابه با تعریف
قماراست.

...

چهره ها و خبر ها

هر شبکهای یافت میشود .این مسابقه نیز اگرچه
بختآزمایی نیست ،اما نوعی پولپاشی است و در
همانمسیرناپسندحرکتمیکند.

سود حداقل  135میلیاردی
«برنده باش»!
با یک حساب سرانگشتی از بین  65هزار
شرکتکننده فعال «برنده باش» که هرکدام
به طور میانگین و برای خرید تقریب ًا سه بسته
 500تایی سؤال در هفته ،باید بیش از 60
هزار تومان هزینه کنند ،به عدد باورنکردنی
چهار میلیارد تومان درآمد برای هر هفته این
برنامه میرسیم .با وجودی که تعداد شرکت
کننده های اپ در هفته های قبل که برنامه
در اوج قرار داشت ،بیش از این حرف ها بود.
با توجه به این که «برنده باش»  35هفته است
که پخش شده ،چیزی حدود  138میلیارد
تومان درآمد داشته است و اگر هر هفته به
طور میانگین  100میلیون تومان جایزه به
شرکتکنندگان داده شده باشد ،بنابراین
تا به حال بیش از  135میلیارد تومان سود
برای سازندگان برنامه باقیمانده است!
با دانستن تعداد دقیق شرکت کنندگان در
هفته های قبل ،ممکن است این رقم تا ۲۰۰
میلیارد هم باال برود.

افسانه بایگان در همکاری با کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،کتاب صوتی
«تیستو سبز انگشتی» را خوانده
است و امسال با این کتاب
صـــوتـــی در نــمــایــشــگــاه
بینالمللی کتاب تهران
حضور دارد.
بــهــاره رهنما ایــن روزه ــا در کنار کامبیز
دیرباز ،مشغول تمرین برای اجرای نمایش
«مــاربــازی» بــه کــارگــردانــی و
نویسندگی صــحــرا فتحی
اســت .او ســال گذشته در
نمایش «شا هلیر» ایفای
نقش کرده بود.

...
خبر

بن افلک سراغ جنگ جهانی رفت
ن افلک کارگردانی فیلمی با موضوع جنگ
ب 
جهانی دوم را برعهده گرفته است و در این
فیلم به عنوان بازیگر نیز حضور دارد.
به گــزارش مهر ،بن افلک در فیلم «ارتــش
شبح» که با اقتباس از کتابی با عنوان «ارتش
شبح جنگ جهانی دوم» ساخته میشود،
به عنوان کارگردان و بازیگر حضور خواهد
داشـــت .فیلم نامه نوشته نیک پیزوالتو
نویسنده«کارآگاهحقیقی»برایشبکهHBO
است که بر مبنای طرح اولیهای از هنری
ِگیدن نویسنده «شزم!» شکل گرفته بود.
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