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 یک تهیه کننده سینما معتقد است 
ســینمای ایران پس از کرونا باید در 
اکران فیلم ها حساسیت بیشتری به 
خرج دهد و لزوما هر فیلمی که ساخته 

می شود، مناسب اکران نیست. 
بــه گــزارش ایلنا، ســیدجمال 
ساداتیان  با اشاره به انباشت فیلم هایی 
که اکران نشــده اند و خطر از دســت 
رفتن ســرمایه های سینما گفت: این 
موضوع تبدیل بــه یک معضل جدی 
برای سینمای ایران شده است. تعداد 
زیادی فیلم از سال گذشته باقی مانده 
که اکران نشده اند و امسال هم اگرچه 
تولید فیلم کمتر اتفاق افتاده اما بازهم 
آثار متعددی در حال ساخت است که 
به تعداد فیلم هایــی که منتظر اکران 

هستند، اضافه می کند.
وی افزود: اگرچه شیوع کرونا با تمام 
معایبش یک مزیت را به سینمای ایران 
معرفی کرد و آن اکران آنالین است اما 
به نظرم بایــد برنامه ریزی ای صورت 
بگیرد تا فیلم هایی که ظرفیت جذب 
مخاطب دارند در ســالن های سینما 

نمایــش داده شــوند و فیلم هایی که 
مناســب اکران آنالین هســتند، در 
پلتفرم های پخش فیلم اکران شوند. 
VODها االن شرایط خوبی دارند و 
از لحاظ جــذب مخاطب خوب عمل 
کرده اند. باید از این ظرفیت اســتفاده 
شود و بخش اعظمی از آثار تولید شده 

در این سامانه ها اکران شوند. 
ساداتیان در ادامه گفت: اگر امروز 
بخواهیم فیلمی اکــران کنیم دیگر 
نباید مانند گذشــته عمل کنیم. اگر 
قرار باشــد مثل قبل ۱۰ – ۱۲ تا فیلم 
در ســینماها اکران کنیم و هیچ کدام 
هم مخاطب نداشته باشــد، این یک 
فرصت سوزی اســت. VODها یک 
امکان و پیشنهاد تازه هستند تا آثاری 
که مخاطب کمتری دارند و یا اساســا 
مخاطب هــدف آن هــا در درازمدت 
شکل می گیرد، در همان قالب اکران 
شوند. در نمونه های خارجی هم تجربه 
استفاده از VOD موفقیت آمیز بوده 
اســت. مگر در آمریکا تمام فیلم های 
ساخته شده؛ به ســینماها می آیند؟ 

بخش اعظمــی از آن ها در VODها 
پخش می شوند. انشــااهلل بعد از پایان 
کرونا مردم نیاز به تغییر ذائقه و تنوع 
دارند و حتما باید آثاری در ســینماها 
اکران شود که بتواند مخاطب را راضی 
کند. در این میــان یکی از جاهایی که 
می تواند به حال خوب مردم کمک کند 
سالن های سینما و نمایش فیلم های 
خوب است. یعنی سالن سینما با اکران 
فیلم با کیفیت رونــق می گیرد. برای 
همین معتقدم بعد از کنترل شــرایط 
ویروس کرونا اگر فیلم های خوب و با 
کیفیت اکران کنیم بازهم سینما رونق 
می گیرد و می تواند از رکود خارج شود. 
این تهیه کننده ســینما با اشاره به 
نقص ها و معایب اکــران آنالین و نبود 
نظارت بر دانلــود غیرقانونی فیلم ها 
گفت: شــاید در این زمینه پلتفرم ها 
چندان مقصر نباشــد بلکه باید ساز و 
کار حقوقی و قضایی مناســبی برای 
مبارزه با قاچاق فیلم شکل بگیرد. باید 
سیستم هایی ایجاد شــود تا کسانی 
که دانلود غیرقانونــی و قاچاق فیلم 

می کننــد، ردیابی شــوند و از طرفی 
مجازات هایی مناســب با جرم در نظر 
بگیریم. با قانونی کــه االن وجود دارد 
 نمی توان نســبت به بازدارندگی آن 

امیدوار بود. 
وی با اشــاره به مشــکالتی که از 
ناحیه پلتفرم ها در نحوه خرید فیلم ها 
و قراردادها ایجاد می شود و انحصار در 
این حوزه گفت: اتحادیه تهیه کنندگان 
و شــورای مرکزی این اتحادیه باید 
نقش خودش را در ایــن موضوع ایفا 
کند. باید نقطه نظرات و شکایت های 
تهیه کننــدگان را دریافــت کند و با 
صاحبان پلتفرم ها جلسه بگذارد و به 
یک سازوکاری برای نحوه قراردادها 
دست پیدا کنند. اینکه تهیه کنندگان 
به صورت تک نفره با این پلتفرم ها وارد 
مذاکره شوند امر پسندیده ای نیست. 
کارکرد صنوف همین اســت. صنوف 
تشکیل می شود تا رابط بین اعضای 
صنــف و مصرف کننده ها باشــند. 
در ایــن زمینه به نظــرم اتحادیه 
تهیه کنندگان کــم کاری کرده 

است و باید درد دل تهیه کنندگان را 
بشــنوند و برای معضالت آن راه حلی 
پیدا کنند. اگر امروز شاهد انحصار در 
زمینه پلتفرم های پخش فیلم هستیم 
به دلیل کم کاری باقی پلتفرم هاست 

که از رده خارج شدند. 
در ابتــدا ۱۲ پلتفــرم فعالیــت 
می کردنــد و االن ۱۰ تای آن ها دیگر 
کار نمی کنند. البتــه به تازگی باخبر 
شدم قرار است برخی از تهیه کنندگان 
در زمینــه راه انــدازی پلتفرم های 
جدیــد کارهایی انجــام دهند که به 
نظرم اتفاق خوبی است و باعث ایجاد 
رقابت در این عرصه می شــود. ایجاد 
فضای رقابتی بیــن پلتفرم ها باعث 
بروز ابتکارهای جدید می شــود که 
 حاصلش برای ســینمای ایران مفید 

خواهد بود. 
ساداتیان که در هیات انتخاب فیلم 
ایرانی برای حضور در جایزه اســکار 
نیز حضور داشــته؛ در پاســخ به این 
شایعات که این هیات برخی از فیلم ها 
را برای بررســی انتخاب نکرده است، 
گفت: انتخاب فیلم برای اسکار تابع دو 
آیین نامه است. یکی آیین نامه خارجی 
و بین المللی است که از سوی آکادمی 
اسکار اعالم می شود و شرایط فیلم ها 
برای حضور در ایــن رویداد را توضیح 
داده اســت؛ ازجمله اکــران فیلم در 
کشور متقاضی و داشتن پخش کننده 

مطــرح بین المللی و 
ســال ســاخت و... 
که بایــد آثاری که 
انتخاب می شوند 
ایــن شــرایط را 

داشــته باشند. 

فیلم هایی که برخی از رسانه ها از آن ها 
اســم می برند و می گویند در شورا رد 
شده است اصال این شرایط را نداشتند. 
فیلم ها اصال اکران داخلی نداشــتند 
یعنی بایــد مثل فیلم »خورشــید« 
و یا »درخــت گردو« کــه یک هفته 
اکران شدند این کار را انجام می دادند 
 تا بعد در شــورا پیرامــون حضور آن 

صحبت کرد. 
در واقع اراده ای از سوی این فیلم ها 
برای تکمیل کردن شرایط حضورشان 
وجود نداشــت که بخواهیــم درباره 
چرایی انتخاب نشدنش صحبت کنیم. 
از طرفی هیات انتخاب فیلم های ایرانی 
به عالوه آیین نامه اســکار یکســری 
مولفه ها را بر اســاس یک آیین نامه 
داخلی باید در نظر بگیرد. برای همین 
این هیات تمامی آثار واجد شــرایط 
را تماشــا می کنند و بــه جمع بندی 
می رسند و بر اساس ویژگی هایی که 
دارند امتیازهایی را دریافت می کنند. 

بعضی فیلم ها تهیه کننده خارجی 
دارنــد، همچنین حضــور موفق در 
جشنواره های بین المللی و داشتن 
پخش کننده معتبر بین المللی هم 
جزو فاکتورهای مهم برای انتخاب 
فیلم برای اسکار است. ضمن اینکه 
قصه فیلم، مضمون و جهان شــمول 
بودن داستان آن برای معرفی به این 
آکادمی مهم است. در مجموع 
این شــرایط و نظرات، 
اعضای هیات انتخاب 
فیلم بــرای اســکار 
بــرای امســال فیلم 
»خورشــید« آقای 
مجیــدی را انتخاب 

کردند.

تهیه کننده سینما:

 لزوما هر فیلمی را نباید اکران کرد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سیدضیا هاشمی: 
نمی توان سینما را به بهانه کرونا 

تعطیل کرد 

یک تهیه کننده سینما با اشاره به وضعیت تولید 
فیلم در شرایط کرونا گفت: ما نمی توانیم کارها را 
تعطیل کنیم زیرا جمعیت زیادی از اهالی سینما 
بیکار می شوند و معیشت آن ها دچار مشکل خواهد 
شد.  به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدضیا هاشمی افزود: 
دولت هم کمک چندانی نمی تواند به اهالی سینما 
بکند. اگر بسته معیشــتی برای حمایت به اهالی 
سینما اختصاص دهد هزینه ۴ روز هم نخواهد بود. 
بنابراین باید همه تالش را کنیم که با رعایت بهداشت 
فردی و رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم کار 
کنیم همانطور که در سطح جامعه مردم مشغول 
زندگی و امرار معاش هســتند.  تهیه کننده فیلم 
سینمایی »شوکران« با اشاره به ترافیک فیلم های 
اکران نشده و خســارت هایی که کرونا به اقتصاد 
سینما زده است، گفت: به هیچ وجه خسارت کرونا 
به سینما قابل جبران نیست. باید پروانه ساخت ها 
محدود صادر شود و برای آثاری که امید به فروش 

دارند اجازه ساخت صادر شود. 
    

»بر سر خاک« آماده نمایش شد 
مستند »بر سر خاک« به کارگردانی محسن 
خان جهانی و از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی آماده نمایش شد.  به گزارش ایلنا، 
تولید »بر سر خاک« که ساخت آن از دو سال قبل 
آغاز شده بود، به پایان رسید و محسن خان جهانی 
با این مســتند متقاضی حضور در چهاردهمین 
جشنواره ســینماحقیقت شــد.  »بر سر خاک« 
به روند فرســایش خاک در ایران می پردازد. این 
مستند توسط امیر جغتایی در شهرهای مختلف 
فیلمبرداری شده و تدوین آن را آرش زاهدی اصل 
برعهده داشته اســت.  محسن خان جهانی تالش 
کرده است تا با ساخت این مستند در زمینه روند 
فرسایش خاک در ایران هشداری جدی بدهد تا 
شاید مسوالن تدبیری در این زمینه بیاندیشند.  در 
ساخت این مستند عالوه بر گفتگو و برخی تصاویر 
تکان دهنده از فرســایش خاک در ایران از گفتار 
متن با صدای شهرام درخشــان بهره گرفته شده 
است.  عواملی که در ساخت این مستند همکاری 
داشته اند، عبارتند از: صدابردار: احمدرضا طایی، 
صداگذار: آرش قاســمی، توازن رنگ و نور: رضا 
تیموری، تصویربرداری هوایی: احمد آزاد، مدیر 
تولید: امیر مهدی صادقی، تولید شــده در: مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی.
    

چشم انداز سینمای مستند شیلی 
در »سینماحقیقت« 

در بخش چشــم انداز جشــنواره بین المللی 
»سینماحقیقت«، منتخبی از آثار مستندسازان 
برجسته کشور شیلی به نمایش گذاشته می شود.   
در بخش چشم انداز چهاردهمین دوره جشنواره 
بین المللی »ســینماحقیقت«، منتخبی از آثار 
مستندسازان برجسته کشــور شیلی به نمایش 
گذاشته می شود.  در این دوره »سینماحقیقت« 
که بخش بین الملل آن به صورت غیررقابتی و در 
قالب نمایش های برخط )آنالین( برگزار می شود، 
منتخبی از بهترین آثار مستندســازان برجسته 
شــیلیایی به نمایش درمی آید.  مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی 
کشــور، چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« را به دبیری 
محمد حمیدی مقدم، در آذر ۱۳۹۹ و با توجه به 
شیوع جهانی بیماری کووید ۱۹ بصورت مجازی 

و نمایش برخط )آنالین( برگزار خواهد کرد.

پردهنقرهای

سینمای ایران در تازه ترین حضور بین المللی خود در 
جشنواره هایی از ترکیه و کانادا گرفته تا افغانستان و آمریکا 

حضور خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا، فیلــم ســینمایی خداحافظ دختر 
شیرازی به نویســندگی و کارگردانی افشین هاشمی در 
دوره ششم جشنواره بین الملی فیلم زنان هرات به نمایش 

درمی آید.
بیش از ۳۰۰ فیلم از ۱۲۲ کشــور جهــان در ۲ بخش 
»سینمای جهان« موضوع آزاد و »سینمای زنان« متمرکز 
به مسایل زنان به دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم زنان 
هرات رسیده اســت که از این میان، ۷۳ فیلم از ۲۷ کشور 
جهان در ۲ بخش مســابقه و نمایش به این جشنواره راه 

یافته است.
خداحافظ دختر شیرازی آبان سال گذشته روی پرده  
سینماها رفت و در آن شــبنم مقدمی، افشین هاشمی، 
آیســان حداد، مونا فرجاد، رویا تیموریان، حسین یاری، 

هومن برق نورد، هدایت هاشمی بازی کرده اند.
پخش بین المللی خداحافظ دختر شــیرازی برعهده  

حوزه  هنری است.
جایزه جشنواره ترکیه به »گوســفندان ما را خواهند 

بلعید« رسید
فیلم کوتاه گوسفندان ما را خواهند بلعید جایزه بهترین 
 Eastern Europe فیلم  کوتاه جشنواره بین المللی فیلم
International Movie Awards ازمیــر ترکیه را 

دریافت کرد.
این فیلم داستان زندگی دختری به نام طاهره است که 

قربانی رســم ازدواج زود هنگام و در سن پایین می شود. 
طاهره حاال می خواهد تالش کنــد تا از تکرار تجربه های 

تلخ خود برای خواهرش خاطره جلوگیری کند.
این جشنواره ۹ نوامبر برابر با ۱۹ آبان ماه برندگانش را 
شناخت. طاهره شریفی، محمد شکروی، رضا علیجانی، 
احســان اطمینان، هانیــه فرزین و علی حســن فرزین 

بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

 نامزدی فیلمنامه »خواِب بیدار« 
در جشنواره فیلم های آسیایی آمریکا

فیلمنامه خــواِب  بیــدار )Sleep No More( به 
نویسندگی ایمان داوری، در ششمین حضور بین المللی 
خود نامزد دریافت جایزه الماس طالیی بهترین فیلمنامه 

از جشنواره فیلم های آسیایی لس آنجلس آمریکا شد.
دومیــن دوره ایــن جشــنواره بــه علــت شــیوع 

 کرونــا بــه صــورت آنالیــن در لس آنجلــس آمریکا 
برگزار خواهد شد.

ایمان داوری یکی از فیلمنامه نویســان و کارگردانان 
جوان و مستقل کشــور اســت که تاکنون بیش از ده ها 
فیلمنامه کوتــاه و بلند و همچنین فیلمهــای کوتاه او در 
جشنواره ها و رویدادهای بین المللی حائز دریافت جایزه و 
همچنین راهیابی به مراحل نهایی فستیوال ها شده است.

»شکارچی« به جشنواره کانادایی می رود
فیلم کوتاه شــکارچی به تهیه کنندگی و کارگردانی 
دالور دوســتانیان در چهارمین حضــور بین المللی خود 

در بخش اصلی جشنواره hecare کانادا اکران می شود.
شــکارچی درامی عاشــقانه - حادثه ای است که در 
دشتی به همین نام در هفتاد و پنج کیلومتری استان ایالم 

تصویربرداری شده است و روایتی داستانی دارد.
این مستند روایت عاشــقانه ای از زندگی ۲ خزنده از 
خانواده سوسمارها به نام آگاماست که ورود یک شکارچی 

به قلمرو آنها نظم زندگی شان را به هم می زند.
این فیلم کوتاه که پیش از این در جشــنواره های بین 
المللی ایتالیا، مجارســتان و روسیه هم حضور داشته این 
بار در بخش اصلی جشــنواره hecare کانادا به نمایش 

گذاشته می شود. 
 )HECFF( این فســتیوال محیط زیست انســانی
رویدادی فرهنگی در کاناداســت که منحصراً به آثاری با 
موضوعات مراقبت و حفاظت از محیط زیســت و حقوق 
بشــر اختصاص دارد و بخش ویژه ای را از امسال به کرونا 

اختصاص داده است.

حضور پررنگ سینمای ایران در جشنواره های جهانی
گزارش

سینمای ایران پس از 
کرونا باید در اکران فیلم ها 

حساسیت بیشتری به خرج 
دهد و لزوما هر فیلمی که 
ساخته می شود، مناسب 

اکران نیست
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