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قبل از شــیوع کرونا هر ســال جشــن خانه تئاتر در 
اردیبهشــت تئاتر ایران برگزار می شــد، در یک هفته 
انجمن های تئاتری جشن های خود را برگزار می کردند 
اما در این دوره، بعد از 2سال که شیوع کرونا فروکش 
کرده، جشن شب بازیگر در سالن اصلی تئاترشهر برگزار 
شد. در شب بازیگر از 4بازیگر پیشکسوت تئاتر تجلیل  و 

یادبودی برای هنرمندان درگذشته برگزار شد.
هفدهمین مراســم گرامیداشــت روز جهانی تئاتر و 
»شب بازیگر« با دبیری شهره سلطانی و ریاست ایرج 
راد، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. تانیا 
جوهری، محمد ساربان، بدرالسادات برنجانی و سلمان 
فارســی صالحزهی 4بازیگری بودند که در این شب از 

آنها تجلیل شد.
مراســم هم مانند دیگر مراســم   تئاتری با یک ساعت 
تأخیر برگزار شد و رضا بابک و گالب آدینه چراغ صحنه 
شب بازیگر را روشن کردند. اجرای این مراسم بر عهده 
امیر غفارمنش بود، اجرای گروه های موسیقی و حرکت 
ازجمله برنامه های اصلی شب بازیگر به حساب می آمد.

یکی از سخنرانان شــب بازیگر، علی نصیریان بود. این 
بازیگر پیشکسوت تئاتر در ابتدای صحبت هایش گفت: 
»حضورم در چنین مجالســی از حوصله و روحیه من 
در این روزگار خارج اســت و این روزها اینگونه مراسم 
از حوصله مردم نیز خارج اســت چراکــه روحیه آنان 
مناسب نیست.« در مراسم شب بازیگر بیشتر زمان به 
اجرای موسیقی گذشت که این موضوع به نظر نصیریان 
زیاد جذاب نبود. نصیریان با اشاره به اینکه بخش زیادی 
از برنامه های شــب بازیگر به اجرای قطعات موسیقی 
اختصاص داشته، تصریح کرد: »قصد انتقاد ندارم. برای 
این برنامه خیلی زحمت کشــیده شده ولی هر چیزی 
جایی دارد. االن که مردم گرفتاری دارند، بهتر بود فقط 
با هم صحبت می کردیم. من به دعوت آقای راد به این 

مجلس آمدم ولی فقط بخش هایــی مانند ارائه بیانیه 
خیلی خوب بود چون دردهای تئاتــر را بیان کرد. در 
چنین شرایطی نباید جشن بگیریم. وقتی روحیه مردم 
ما خوب نیست، می توانستیم به جای اجرای موسیقی، 
با هم حرف بزنیم. می توانســتیم در این شب که شب 
بازیگر است، درباره بازیگری صحبت کنیم که چرا بعد 
از کار معدن، سخت ترین کار است.«  وی با بیان اینکه 
بازیگری زایش اســت و بازیگر خود یک مؤلف است، 
گفت: »بازیگر با تصویر کردن و تجسم یک کاراکتر، آن 
نقش را می آفریند و این کار ساده ای نیست که مقابل 
هزاران چشم آن را به نمایش بگذارد.« ایرج راد، از دیگر 
سخنرانان این مراسم بود. وی با اشاره به وضعیت تئاتر 
گفت: »هنرمندان ما در فقر هســتند اما فقیر نیستند. 

هنرمندان ما با سختی و تالش کاری را برای روی صحنه 
 بردن آماده می کنند اما آیا حمایتی می شوند و حداقل 
هزینه دکور و رفت وآمدشــان را به دســت می آورند؟ 
خیر. متأسفم که هنرمندان ما بسته حمایتی دریافت 
می کنند. چرا همه حمایت ها از هنرمندان بریده شده و 
مجبور به پرداخت مالیات و همه هزینه های خودشان 
هستند. با همه این مشــکالت درود بر شما که تنها به 
عشــق تئاتر کار می کنید.« با پایان صحبت های راد، 
بیانیه انجمن صنفی بازیگران تئاتر خوانده شد و شهره 
سلطانی، دبیر مراسم هم سخنرانی کوتاهی داشت. با 
حضور ایرج راد، علی نصیریــان، محمود دولت آبادی، 
سیاوش طهمورث، اسماعیل خلج، اکبر زنجانپور و اصغر 

همت از تانیا جوهری و محمد ساربان قدردانی شد.

در ادامه با اضافه شــدن ناصر آقایــی، محمود عزیزی 
و گالب آدینه از 2هنرمند شهرســتانی؛ بدرالسادات 
برنجانی و ســلمان فارســی صالحزهی از خوزستان و 
سیستان و بلوچســتان تجلیل شــد. به جز تقدیر از 
4پیشکسوت، از افشین هاشمی و مونا فرجاد برای تولید 
مجموعه »تک گویی های زنانه براساس حروف الفبا« 
قدردانی شد. طوالنی شدن مراسم و اجرای برنامه های 
موسیقی باعث شده بود که برخی  هنرمندان در طول 
برگزاری برنامه، سالن را ترک کنند و همین باعث شد 
که دبیر جشن از هنرمندان بخواهد به سالن برگردند. 
با این حال نماهنگی که برای یادبود درگذشتگان آماده 
شده بود، پخش نشد و برخی از مدعوین هم از بی نظمی 

و طوالنی شدن برنامه ها گله مند بودند.

جشن بازیگر؛ شب انتقاد
از گالیه علی نصیریان تا بی نظمی در برگزاری برنامه های جشن بازیگر

درحالی کــه فیلم های »بــرادران لیــال« و »تصور« 
به عنوان نمایندگان سینمای ایران در جشنواره کن 
امسال حضور دارند، رئیس سازمان سینمایی بر لزوم 
داشتن پروانه نمایش برای شرکت در جشنواره های 
جهانی تأکید کرد. برادران لیال و تصور بدون دریافت 
پروانه نمایش راهی کن شــده اند. نکته اینجاســت 
که قانونی برای لزوم دریافــت پروانه نمایش داخلی 
جهت حضور در محافل جهانی وجود داشــته، ولی 
در سال های اخیر این آیین نامه چندان جدی گرفته 
نمی شده است . درواقع سال هاست که این الزام قانونی 
مسکوت مانده بود. حاال محمد خزاعی از لزوم اجرایی 
شدن این ماده قانونی خبر داده است. قاعدتاً در مورد 
برادران لیال و تصور که در روزهای آتی در جشــنواره 
کن به نمایش درخواهند آمد، محدودیتی نمی شود 
اعمال کرد؛ فقط ممکن است این فیلم ها برای دریافت 
پروانه نمایش دچار مشکل شوند. نکته دیگر واکنش 
دیرهنگام سازمان ســینمایی است؛ واکنشی که اگر 
زودتر رخ می داد شاید حضور برادران لیال و تصور در 
کن با چالش هایی مواجه می شد، به خصوص برادران 
لیال که یکی از پرهزینه ترین فیلم های سال های اخیر 
اســت و برای ســازندگانش نگاه به داخل همان قدر 

اهمیت دارد که حضور در محافل جهانی.

آیین نامه ای که فراموش شده بود
اما آنچه خزاعی گفت تأکیدی بر آیین نامه ای مغفول 
مانده در این سال ها بود: »بنابر نص صریح آیین نامه 
و دستورالعمل نمایش فیلم، هرگونه حضور و نمایش 
فیلم ســینمایی در مجامع و جشنواره های خارجی 

مستلزم اخذ پروانه نمایش است.«
خزاعی با بیان این مطلب افزود: »حضور بین المللی 
ســینمای ایران قطعــا، یکــی از ارکان مهم پیکره 
ســینمای ملی ماست که در ســپهر سیاستگذاری 
مدیریت ســینمای کشــور جایگاه ویــژه ای دارد. 
برای این مهم به زودی آیین نامه روشــن و شــفافی 
به عنوان راهبرد بین المللی سازمان سینمایی تدوین 
و اعالم می شــود.« وی ادامه داد:» آنچــه در مورد 
حضور فیلم های بخش خصوصی در جشــنواره های 
جهانی مهم اســت رعایت آیین نامه هــای قانونی و 
دســتورالعمل های اجرایی اســت که متأسفانه، در 
ســال هایی در مقام اجرا و نظارت دچار مسامحه و 

سهل انگاری شده است.«
به گفته رئیس ســازمان ســینمایی، قطعــا بنا به 
نص صریح آیین نامه و دســتورالعمل نمایش فیلم 
هرگونه حضور و نمایش فیلم ســینمایی در مجامع 
و جشنواره های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش 
است و قانون بر این امر صراحت دارد و قطعا، تخلف 
تهیه کنندگان در این زمینه، موجب خدشه در صدور 
پروانه نمایش، اکران و تولیــدات بعدی کارگردان و 
تهیه کننده خواهد شد. رئیس سازمان سینمایی بر 
لزوم هماهنگی با دولت برای حضور در محافل جهانی 
تأکید کرد: »شایسته است تهیه کنندگان درصورت 
ارائه و تمایل برای شرکت در جشنواره ها، بازارهای 
فیلم و سایر عرصه های بین المللی با معاونت نظارت 

سازمان سینمایی هماهنگی های الزم را به عمل آورند 
تا درصورت پذیرفته شــدن فیلم ها در جشنواره ها 
نسبت به بازبینی و صدور پروانه نمایش به موقع برای 

تسهیل در حضورهای بین المللی اقدام شود.«

حضور در فستیوال جهانی غیبت در اکران داخلی 
در ســینمای ایــران بخشــی به عنوان ســینمای 
جشــنواره ای وجود دارد که اکران داخلی اساســا 
مسئله اش نیســت؛ فیلم هایی که سازندگانشان از 
همان مرحله تولید یا قید نمایش در ایران را می زنند 
یا فاقد جذابیت های الزم برای اکران عمومی هستند. 
پدیده آشنای ســینمای ایران در این سال ها تولید 
فیلم هایی است که به جشنواره های خارجی می روند 
بدون اینکه در داخل به نمایش درآیند؛ موضوعی که 
رئیس سازمان ســینمایی به آن انتقاد دارد: »اینکه 
فیلمی در جشــنواره ای نمایش داده شــود و امکان 
حضور در اکــران داخلی، چه در ســینماها و چه در 
نمایش خانگی و سایر ساحت های نمایشی را نیابد، 
پدیده خوشایندی نیســت؛ از این رو، ضروری است 
برای پرهیــز از این امر ســازندگان آثار نســبت به 

پایبندی به قانون و رعایت آن دقت کنند.«

بازگشت به گذشته امکان پذیر است؟
در دهه ۶۰ متولی اصلــی حضور فیلم های ایرانی در 
جشــنواره های جهانی بخش بین الملل فارابی بود. 
شکل گیری »ســینمای نوین ایران« به عنوان یکی 
از برنامه های مدیریت وقت فارابی، با حضور پررنگ 
دولت امکان پذیر شد. سال هایی که کوشیده می شد 
تصویر تازه ای از ســینمای ایران کــه پس از انقالب 
تحوالت گسترده ای را پشت ســر گذاشته بود، ارائه 
شود. درواقع سینمای جشنواره ای ایران در دهه ۶۰ 
با حضور پررنگ وزارت ارشاد و در راستای سیاست 
ســینمای هدایتی، حمایتی شــکل گرفت. در آن 
سال ها اساسا امکان حضور در جشنواره بدون تأیید 
ارشاد امکان پذیر نبود. از دهه 7۰هم به بعد، به مرور 
پای پخش کننده های بخش خصوصی هم به میدان 
باز شد؛ ضمن اینکه به مرور و با گذر از دوران آنالوگ 
و ورود به عرصه دیجیتال، فرستادن فیلم به خارج هم 
بسیار آسان شد. در سال های بعد بخشی از سینمای 
جشنواره ای ایران، خرج خودش را از اکران داخلی جدا 
کرد. می توان فهرستی طوالنی از فیلم هایی تهیه کرد 
که هیچ کدامشان در ایران اکران عمومی نشدند، ولی 
در جشنواره های خارجی به نمایش درآمدند و حتی 
جایزه هم گرفتند؛ اتفاقی که در دهه ۶۰ امکان پذیر 
نبود. باید دید در آیین نامه ای که خزاعی از تدوینش 
خبر داده چه نکاتی ذکر شــده و آیا قرار است شاهد 
تکرار تاریخ باشــیم یا راهبرد بین المللی ســازمان 

سینمایی، آغازی است برای ورود به مسیری تازه؟

امروز ششــمین روز سی وسومین 
نمایشــگاه کتاب در حالی شــروع کتاب

می شود که اعالم شــد فروش 3روز 
نخست این رویداد فرهنگی 41میلیاردو5۰۰میلیون 
تومان بوده اســت. اگر معلوم بود این میزان فروش در 
ازای چند جلد کتاب بوده، راحت تر می شد با استناد به 
این رقم، تحلیل و تفســیر کرد یا اگر مشخص می شد 
سهم فروش کتاب های عمومی چقدر است و چقدر از 
این مبلغ به فروش کتاب های دانشگاهی و کمک درسی 
تعلق دارد، می شــد به نتایجی درباره ذائقه خریداران 
کتاب رســید. فعال همین قدر می دانیم که از فروش 
حدود 41میلیــارد و 5۰۰میلیــون تومانی کتاب در 
2بخش مجــازي و فیزیکی، ســهم بخــش فیزیکی 
 25میلیاردو4۰۰میلیــون تومان و بخــش مجازی 
1۶میلیارد و 1۰۰میلیون تومان بوده است. این آمار را 
علی رمضانی، ســخنگو و قائم مقام سی وسومین دوره 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، روز شنبه اعالم کرده 
و مســلما تا االن تغییراتی در آن رخ داده است، اما اگر 
بخواهید به عدد و رقم و آمار اکتفا نکنید، باید راه بیفتید 
و غرفــه بــه غرفه بــه ناشــران ســر بزنیــد و پای 
صحبت هایشان بنشــینید. اغلب ناشران معتقدند که 
نمایشگاه امسال از سال های گذشته خلوت تر است و 
مخاطبان قدرت خرید کمتری دارند و آنهایی هم که 
می تواننــد کتاب بخرنــد، گاه می آینــد از روی جلد 
کتاب های موجود در غرفه ها عکس می گیرند و می روند 
در بخش مجازی ســفارش می دهنــد؛ چون بن های 
تخفیف فقط در بخش مجازی قابل استفاده است. برخی 
خلوتی نمایشــگاه کتاب را به افول فرهنگ و سقوط 
ناشران و کتابفروشــان و مســائلی از این دست ربط 
می دهند، اما واقعیت این است که به راحتی نمی توان 
درباره افول یا رونق کسب وکار ناشران نظر داد؛ چراکه 
الزمه اظهارنظر درباره وضعیت کلی نشــر ایران، یک 
کاسه کردن ناشران است؛ درحالی که وضع وحال ناشران 
بزرگ و کوچک، خصوصی و دولتی، مشهور و مهجور با 
هم توفیر دارد و نمی توان موفقیت یا شکست یک یا چند 
ناشر را به وضعیت کلی نشر ربط داد. ناشران مشهور و 
نامدار در همین نمایشگاه امسال وضعیت بهتری دارند 
و بیشتر از همکاران شان می فروشند. فعال آنچه مشخص 
است این است که مســائل و مشکالت اقتصادی روی 
قدرت خرید کتابخوانان تأثیر گذاشته و نمایشگاه رونق 

سابق را ندارد.

اهمیت دادن به گرافیک کتاب در نمایشگاه امسال
گرافیک یکی از بخش های مهم صنعت نشر است که 
کمتر به آن توجه می شــود. علی رمضانی، سخنگو و 

قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره این 
موضوع گفت: »در فرایند تولید کتاب، عوامل مختلفی 
دخیل هســتند که اغلب نقش آنها دیده نمی شــود؛ 
طراحی و گرافیک کتاب، یکی از این موضوعات است 
که ما در نمایشگاه امسال در این سالن توجه ویژه ای به 
آن کرده ایم.« امسال در نمایشگاه نشست های تخصصی 
طراحی، گرافیک و تصویرسازی کتاب به صورت روزانه 
برگزار می شــود. همچنین موضوعاتی چون طراحی 
جلد، کتاب آرایی و تصویرسازی در این بخش با حضور 
کارشناسان و فعاالن این حوزه بررسی می شود. وی با 
بیان اینکه طراحی جلد اهمیت زیادی برای مخاطبان 
دارد، ادامه داد: »معموال طراحی های جذاب در خرید 
و خوانده شــدن کتاب ها نقش بسزایی دارد و ضروری 
است که از فعاالن و دست اندرکاران این حوزه قدردانی 
شــود. برای فرهنگی شدن فضای نمایشــگاه باید به 
چنین مباحثی توجه کنیم. اگرچه در ابتدا جایگاهی 
در شبســتان برای این بخش پیش بینی شده بود، اما 
به دنبال اســتقبال ناشــران از فضای شبستان، محل 

جداگانه ای برای آنها درنظر گرفتیم.«

تخلف های کتابی
به گفته وی با ناشــری هــم که کتاب های خــود را با 
تخفیف 5۰درصدی عرضه می کردند برخورد شده و 
همچنین بر محتوای کتاب های نمایشگاه نیز نظارت 
ویژه ای می شود؛ حتی اگر ناشــران خارجی کتابی را 
خارج از مسیر رسمی گمرک بفروشند بر آنها نظارت 
می شود تا محتوای سالمی از طریق نمایشگاه کتاب در 
اختیار مخاطبان قرار گیرد. همچنین، اگر در نمایشگاه 
ناشری از شما خواست پول کتاب را به صورت کارت به 
کارت پرداخت کنید، شاید برای شما فرقی نکند، اما 
بدانید که این کار برای ناشران تخلف محسوب می شود. 
رمضانی در این باره گفته: »اســتفاده از هر کارتخوانی 
غیراز بانک صــادرات تخلف اســت؛ البته کارت همه 
ناشران به حساب خانه کتاب متصل نیست؛ زیرا برخی 
ناشران مشکل حقوقی داشتند و برخی دیگر که دیر به 
نمایشگاه آمدند، نتوانستند کد مالیاتی دریافت کنند. 
از یک هزار و 7۰۰ناشری که کارتخوان دارند، کارتخوان 
یک هزار و 4۰۰غرفه متصل به حساب خود ناشر است 
و مابقی شــامل غرفه های خارجی، ناشران حقوقی و 
دیر پیوسته به نمایشگاه به حساب خانه کتاب متصل 
هستند.« همچنان غرفه های خالی نمایشگاه توی ذوق 
می زند و با اینکه نمایشگاه به میانه رسیده این غرفه ها 
هنوز پر نشــده اند. تجربه برگزاری نمایشگاه فیزیکی 
امسال بسیار مهم است و می تواند تعیین کننده تکلیف 

برگزاری نمایشگاه فیزیکی در سال های آینده باشد. 

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

 کن هفتادوپنجم
فردا استارت می خورد

هفتادو پنجمین دوره جشــنواره کــن با فروکش کردن شــیوع 
ویروس کرونا در اغلب نقاط دنیا، امســال از تاریخ17مه تا 28مه 
)27اردیبهشت تا 7خرداد( برگزار می شود. 2دوره قبلی جشنواره 
کن با حاشیه های بسیاری همراه بود، در سال 2۰2۰و در دوران اوج 
شیوع کرونا برگزاری این جشنواره لغو شده بود، در سال 2۰21نیز 
به تعویق افتاده بود و هم به صورت حضوری و هم به صورت آنالین 
برگزار شده بود، اما این دوره از جشنواره به صورت کامال حضوری با 
فیلمی در ژانر زامبی-کمدی به نام »زد« به کارگردانی میشل هازانا 
ویسوس که در بخش غیررقابتی حضور دارد، در تاریخ 17مه افتتاح 
خواهد شد. در پی انتخاب آیریس نابالک به عنوان رئیس جشنواره 
کن این دوره از جشنواره نسبت به سال های قبل متفاوت تر برگزار 
خواهد شــد. ازجمله این تغییرات می توان به حضــور فیلم   های 
بیشــتری از کارگردانان زن و انتخاب فیلم هایی از کشورهایی که 
کمتر در سال های قبل فرصت حضور در این جشنواره جهانی معتبر 
را داشته اند، اشاره کرد. سینمای ایران نیز مانند ادوار گذشته این 

جشنواره حضور پررنگی در کن خواهد داشت.

اصغر فرهادی، داور بخش رقابتی
اصغر فرهادی که ســال گذشــته با فیلم »قهرمان« در جشنواره 
کن حضور داشت و در نهایت جایزه بزرگ این جشنواره را به خود 
اختصاص داد، در جشنواره امســال به عنوان یکی از داوران هیأت 

داوران بخش رقابتی انتخاب شده است.
 ریاســت هیأت داوران بخش امسال را ونســان لیندون عهده دار 
خواهد بود. ربکا هال بازیگر، فیلمنامه نویس و کارگردان بریتانیایی، 
دیپیکا پادوکونه تهیه کننده و بازیگــر هندی، نومی راپاس بازیگر 
سوئدی، یاسمینه ترینکا بازیگر و کارگردان اهل ایتالیا، جف نیکولز 
کارگردان و فیلمنامه نویس آمریکایی، یواخیم تری یر کارگردان و 
فیلمنامه نویس نروژی و الج لی کارگردان، بازیگر و تهیه کننده اهل 
فرانســه دیگر اعضای هیأت داوران بخش رقابتی هفتادوپنجمین 

جشنواره کن هستند.

نخستین نمایش برادران لیال   
فیلم برادران لیال به کارگردانی ســعید روستایی به عنوان نماینده 
سینمای ایران در میان 18فیلم بخش رقابتی این دوره از جشنواره 

کن حضور خواهد داشت.
این فیلم قرار است روز 2۶مه )5خرداد( در ساعت 14:15در سالن 
آنیس واردا برای نخستین بار نمایش داده شود. برادران لیال بار دوم 
روز 27مه )۶خرداد( در ساعت 17:3۰در سالن آئورا و برای بار سوم 
روز 28مه )7خرداد( در ســاعت 15در سالن آیمکس جشنواره بر 

پرده سینما نمایش داده شود.  

بازی بزرگان
در ایــن دوره از جشــنواره کن در بخــش رقابتی آثــار مهمی از 
کارگردانان باســابقه و مطرحی نظیر بــرادران داردن، هیروکازو 
کورئدا، کلر دنی و پارک چان ووک حضور دارند. ازجمله فیلم های 
مطرح بخش رقابتی می توان به فیلم هــای »جنایت های آینده« 
ســاخته دیوید کراننبرگ با بازی ویگو مورتنســن، »ستارگان در 
ظهر« ســاخته کلر دنی، کارگردان زن سینمای فرانسه، »توری و 
لوکیتا« به کارگردانی برادران داردن از بلژیک، »زمان آرماگادون« 
به کارگردانی جیمز گری از آمریکا، »کارگزار« فیلم کره ای که به 
کارگردانی هیروکازو کورئدا کارگردان مشهور ژاپنی ساخته شده، 
»نوستالژی« ساخته ماریو مارتونه از ایتالیا، »آر ام ان« به کارگردانی 
کریستین مونگیو از رومانی و »تصمیم به ترک« ساخته پارک چان 

ووک از کره جنوبی اشاره کرد.

آماری از تلویزیون
پربیننده ترین برنامه های رمضان معرفی شدند

با اعالم نتایج نظرســنجی صداوســیما درباره برنامه های 
ماه رمضان ســیما، »خوشــنام« و »عصر جدید« به ترتیب 

پربیننده ترین سریال و برنامه سیما نام گرفتند.
به گزارش همشهری، براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات، 
سریال »خوشــنام« از شــبکه یک با 32/8 درصد بیننده و 
برنامه »عصر جدید« از شــبکه3 بــا 48/8 درصد بیننده، 
بیشترین مخاطب را در ماه مبارک رمضان در میان سریال ها 

و برنامه های سیما داشته اند.
نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان می دهد 
در ماه مبارک رمضان 78/۰9 درصد از پاسخگویان، بیننده 
برنامه های ســیما اعم از سریال، فیلم ســینمایی، مسابقه، 
سخنرانی، برنامه های گفت وگو محور، برنامه های ورزشی و 
اخبار بوده اند. براساس نظر سنجی یادشده، از بین سریال های 
جدید پخش شده در ماه مبارک رمضان سریال »خوشنام« 
از شبکه یک 8/32 درصد، سریال »نجال 2« از شبکه3 سیما 
32/۰1 درصد، سریال »از سرنوشت 4« از شبکه2 سیما 2۶/2 
درصد و سریال » مسافران شهر« از شبکه5 سیما 3/4 درصد 

بیننده داشته است.
در این نظرسنجی، میزان بیننده سریال  های تکراری سیما 
در ماه مبارک رمضان نیز بررسی شده است که از میان آنها 
ســریال »آنام«، از شــبکه آی فیلم، پربیننده ترین سریال 
تکراری سیما بوده است. در این نظرسنجی برنامه های ویژه 
ماه مبارک رمضان در شبکه های سیما نیز بررسی شد. از میان 
برنامه های نظرسنجی شده، »عصر جدید« با 48/8 درصد، 

پربیننده تر از سایر برنامه ها بوده است.
پس از برنامه »عصر جدید«، »خندوانه« از شــبکه نسیم با 

3۰/1 درصد بیشترین مخاطب را داشته است. 

 زین العابدین
 مدیرعامل بنیاد رودکی شد

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
رئیس هیأت امنای بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی، در حکمی مجید 
زین العابدین را به عنوان مشــاور 

وزیر و مدیرعامل این بنیاد منصــوب کرد.به گزارش 
مرکز روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، محمدمهدی اســماعیلی خطاب به 
مجید زین العابدین شناخت و به کارگیری استعدادهای 
درخشان هنری و ادبی در ســطح داخلی و بین المللی 
به ویژه نســل جوان انقالبی، حمایت مادی و معنوی از 
آفرینش های حرفه ای هنرمندان کشــور، تالش برای 
پیشرفت و توســعه هنر همتراز با  شان تاریخی-ملی و 
دینی ایران اســالمی، حمایت از جشنواره های هنری 
و ادبی فاخر در ســطح ملی و بین المللی، تبیین و نشر 
مبانی نظری هنر و نمونه سازی  در زمینه های دینی و 
انقالبی را از وظایف مدیرعامل جدید این بنیاد برشمرده 
اســت. بنیاد فرهنگی هنری رودکی براساس مصوبه 
هیأت وزیران و به اســتناد ماده واحده قانونی مصوب 
مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است و از مهم ترین 
بنیادهای فرهنگی کشور است که به منظور حمایت از 
پیشرفت و اعتبار برجسته ملی و بین المللی فعالیت های 
هنری و ادبی کشور زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی فعالیت می کند.  مجید زین العابدین پیش از 
این مدیریت شــبکه های 1، 3 و 5 تلویزیون را هم در 
کارنامه دارد. پیشــتر مهدی افضلی مدیرعاملی بنیاد 

رودکی را عهده دار بود.

معارفه ای برای مدیران جوان سیما

جلسه تکریم و معارفه مدیران ســابق و جدید شبکه های یک، دو، 
چهار، قرآن، آموزش و امید تلویزیون با حضور محســن برمهانی، 
معاون سیما و دیگر اعضای شورای مدیران این معاونت برگزار شد.

به گزارش همشــهری، با آمدن محســن برمهانی و گرفتن سکان 
معاونت سیما، اسامی ای که قبل تر برای مدیریت شبکه های مختلف 
به گوش می رســید، حکم شــان را از معاون جدیــد گرفتند. طی 
جلسه ای مراسم معارفه و تکریم مدیران جدید و سابق برگزار شد. 

برمهانــی در این جلســه دربــاره مدیران پیشــین ســیما 
گفت:»جعفری جلوه با بیش از 4 دهه فعالیت در رادیو، تلویزیون 
و سینما از چهره های پیشکسوت و منحصر به فرد است و سیما 
همچنان از تجربه ایشــان در جایگاه مشــاور رئیس سازمان 
صداوسیما نیز بهره خواهد برد.«  در این نشست به رسم دیرینه، 
مدیران پیشین شــبکه های یک، 2، 4، قرآن، آموزش و امید از 
دستاوردهای شبکه های متبوع خود و فرصت های پیش روی 
مدیران جدید ســخن گفتند. محســن برمهانی، معاون سیما 
سه شنبه، 2۰اردیبهشت ماه در احکامی جداگانه، میثم مرادی 
بیناباج را به سمت مدیر شبکه یک، حامد بامروت  نژاد را به سمت 
مدیر شبکه2، حســین شاه مرادی را به ســمت مدیر شبکه4، 
علی عبدالعالی را به سمت مدیر شبکه آموزش، محمد حسین 
کشکولی را به سمت مدیر شبکه قرآن و معارف و محمد صادق 

باطنی را به سمت مدیر شبکه امید، منصوب کرد.

سیما

سریال خبر

 خبر

آرش نهاوندی؛ مترجمسینمای جهان

چرا »دردسرهای عظیم3 « ساخته نشد؟ 
مهران مهام از تهیه کنندگان 
با ســابقه صداوســیما دلیل 
ســاخته نشــدن فصل سوم 
از مجموعــه »دردســرهای 
عظیم« را نبــود جواد عزتی 
عنوان کرد و گفت: جواد عزتی 

آنقدر در فضای سینما و ویدئو تقاضا داشت که ما نتوانستیم او 
را با بودجه صداوسیما نگه داریم. مهام که هم اکنون سریال های 
»دردسرهای عظیم1« و »متهم گریخت« را روی آنتن شبکه 
تماشا دارد، شامگاه شنبه، 24 اردیبهشت ماه پیش از بازپخش 
»دردســرهای عظیم« در ارتباط زنده تلفنی با شــبکه تماشا 
صحبت هایی را در زمینــه ادامه پیدا نکردن فصل ســوم این 
مجموعه بیان کرد. سریال »دردسرهای عظیم 1« به کارگردانی 
برزو نیک نژاد با بازی جواد عزتی، مهدی هاشمی، مریم سعادت، 
مهران رجبی و الناز حبیبی هر شب از شبکه تماشا ساعت21 
به روی آنتن می رود.این تهیه کننده توضیح داد: آنچه من االن 
در ارتباطاتم با مردم دارم این اســت که هنــوز تولید و پخش 
»دردسرهای عظیم 3« را تقاضا می کنند. راستش آن زمان که ما 
این کار را انجام می دادیم، فصل سوم آماده بود ولی به لطف خدا 
جواد عزتی از »دردسرهای عظیم« پر و بال گرفت و الحمداهلل 
رفت و دیگر به جایی رســید که آنقدر تقاضا در سینما و ویدئو 
باال بود که دیگر نمی توانست ادامه بدهد. از طرفی با رقم هایی 
هم که ما در سازمان صداوسیما داشتیم، نمی توانستیم جواد 
عزتی را نگه داریم و متأسفانه »دردسرهای عظیم 3« به خاطر 
نبود این بازیگر ساخته نشــد.مهران مهام که هم اکنون تهیه 
کنندگی سریال »بی همگان« را برای شبکه سه سیما برعهده 
دارد، در پایان درباره آخرین وضعیت تولید این مجموعه اعالم 
کرد: تاکنون ۶5 درصد از کل این مجموعه تصویربرداری شده 

و همچنان در حال ضبط هستیم. 

حضور جهانی به شرط پروانه نمایش
نمایندگان سینمای ایران در کن برای اکران عمومی دچار مشکل می شوند؟ 

حال و روز همه ناشران شبیه هم نیست
فروش 3روز نخست نمایشگاه، 41میلیارد و 5۰۰میلیون تومان

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار
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