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جوایز ساالنه فیلم  مستقل »نیویورک« 
اهدا شد

جوایز ساالنه فیلم  مســتقل »نیویورک« )گاتهام( 
با اعطای جایزه بهتریــن فیلم  به »همه چیز همه 
جا به یکباره« برگزار شــد. به نقل از ورایتی، فیلم  
»همه چیز همه جا به یکباره« به کارگردانی »دنیل 
کوان« و »دنیل شینرت« که در سه شاخه از جوایز 
»گاتهام« امسال نامزد کسب جایزه بود، در نهایت 
برنده بزرگ این رویداد نام گرفت و توانست عنوان 
بهترین فیلم  را از آن خود کند، ضمن این که »کی 
هوی کوان« هم برای بــازی در این فیلم ، بهترین 

بازیگر نقش مکمل نام گرفت.
در شاخه بهترین فیلم  جوایز گاتهام ۲۰۲۲، فیلم  های 
»پس از خورشید«، »کلیسای جامع«، »دو فصل« و 
»تار« هم برای کسب جایزه رقابت کردند و »شارلوت 
ول« هم برای فیلم  »پس از خورشــید« برنده جایزه 
کارگردانی شد، در حالی که »اُون کالین« )صفحات 
خنده دار(، »الگانس براتون« )بازرســی(، »آنتونتا« 
)مورینــا(، »بــت آروجو« )نرم و ســاکت( و »جین 
شــونبران« )همه به نمایشگاه جهانی می رویم( هم 

نامزد جایزه کارگردانی بودند.
فیلم  ســینمایی »تار« ســاخته »تاد فیلد« که با 
نامزدی در ۵ شاخه پیشتاز نامزدهای »گاتهام« بود، 
در نهایت فقط جایزه بهترین فیلم نامه را گرفت.»تاد 
فیلد« کارگردان آمریکایی پس از ۱۶ ســال دوری 
از ســینما، فیلم  »تار« با بازی »کیت بالنشــت« 
بازیگر برنده اسکار در نقش »لیدیا تار« موسیقیدان 
مشهور و نخستین رهبر ارکستر زن در تاریخ آلمان 

را ساخته است.
در شــاخه بهتریــن فیلم  بین المللــی نیز »آتن« 
ســاخته »رومن گاوراس«، »ارواح اینیشرین« به 
کارگردانی »مارتین مک دونا«، »کورساژ« ساخته 
»ماری کروتزر«، »تصمیم به ترک کردن« ساخته 
»پارک چان-ووک«، »اتفاق« از »اودری دیوان« و 
»ســنت عمر« به کارگرانی »آلیس دیوپ« نامزد 
دریافت جایــزه بودند که در نهایت جایزه به فیلم  

»اتفاق« رسید.
جایزه بهترین بازیگــر نقش اصلی جوایز گاتهام که 
بدون تمایز جنســیتی اعطا می شود هم به »دنیل 
دیدیلر« برای بازی در فیلم  »تا« اعطا شــد و »همه 
آنچه نفس می کشد« هم برنده جایزه بهترین مستند 
این رویداد شــد. »آدام سندلر« و »میشل ویلیامز« 
هم جایزه ویژه امسال جوایز فیلم  مستقل نیویورک 

)گاتهام( را دریافت کردند.

 کرونا دوباره سینماهای چین را
 به هم ریخت

با افزایش ابتال به کووید در چین، وضعیت فروش 
در ســینماهای این کشــور به هم ریخــت و آمار 
فروش فیلم  ها در آخر هفته با کاهش بیش از ۶۰ 

درصدی روبه رو شد.
به نقــل از ورایتی، باکس آفیس چین به پایین ترین 
ســطح خود در ۶ ماه اخیر ســقوط کرد و بازگشت 
محدودیت هــای کووید و اکران نشــدن فیلم  های 

جدید، مردم را از رفتن به سینما بازداشت.
پرفروش ترین فیلم  این هفته چین، انیمیشن ژاپنی 
»کارآگاه کانن: عروس هالووین« بود که نســبت به 

هفته قبل افتی ۷۱ درصدی را تجربه کرد.
فروش کل سینماهای کشور چین در فاصله جمعه 
تا یکشنبه تنها ۸.۶ میلیون دالر بود که نسبت به 
آخر هفته قبلی، کاهشــی بیش از ۶۰ درصدی را 

نشان می دهد.
چین به شدت درگیر موج جدید کرونا شده و موارد 
جدید در تمام استان های کشور شناسایی می شود. 
رکورد ۳۹ هزار و ۳۰۰ مبتالی جدید در روز یکشنبه 
گذاشته و مرگ های جدید هم برای اولین بار پس از 

ماه ها، گزارش شده است.
سینماداران چینی امیدوارند خبر هفته گذشته مبنی 
بر اینکه »آواتار ۲« از ۱۱ دسامبر در سینماهای چین 
هم زمان با دیگر نقاط جهان اکران می شــود، بتواند 

جان دوباره ای به سینماها بدهد.

بازیگر »جان سخت« درگذشت
»کالرنس گیلیارد جونیور« استاد دانشگاه و هنرپیشه 
آمریکایی که برای بازی در »جان سخت« شناخته 
شد، در ۶۶ سالگی درگذشت. گیلیارد جونیور بیشتر 
برای ایفای نقش در فیلم  »واکر«، »تگزاس رنجر« و 

مکمل »جان سخت« شهرت داشت.
جزئیات بیشــتری از مرگ این هنرپیشه آمریکایی 
در دســت نیســت. »تاپ گان« و فصل دوم »بچه 
کاراته کا« دیگر آثاری اســت که گیلیارد جونیور در 
آنها بازی داشت.درگذشت این بازیگر در بیانیه ای از 
سوی دانشــگاه نوادا الس وگاس تایید شد. گیلیارد 
جونیور به عنوان استاد فیلم  و تئاتر در کالج هنرهای 

زیبای UNLV دانشگاه نوادا فعالیت داشت.
مجموعه فیلم  های »جان سخت« شامل پنج قسمت 
اســت و اولین نســخه در ســال ۱۹۸۸ و پنجمین 
قسمت در سال ۲۰۱۳ ساخته شد. شخصیت اصلی 
این فیلم  ها »جان مک کالین« با نقش آفرینی »بروس 
ویلیس« بــود. او بازرس پلیس نیویــورک و در هر 
قسمت درگیر یک حمله تروریستی است. این فیلم  ها 

شهرت و فروش فراوانی در تمام دنیا به دست آورد.

 طاووس های طالیی و نقره ای
 برای سینمای ایران

جشــنواره بین المللــی فیلم  هند ۲۰۲۲ در مراســم 
اختتامیه خود جوایزی را به فیلم  های ایرانی »بی پایان« 
و »نرگســی« اهدا کرد.به نقل از »هندوستان تایمز«، 
پنجاه و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم  هند در 
نهمین روز برگزاری خود در »گوا« با اهدای جوایز در 
مراســم اختتامیه به کار خود پایان داد.درام اسپانیایی 
»من رویاهــای الکتریکی دارم« والنتینا مائورل جایزه 
بزرگ بهترین فیلم  جشــنواره یعنــی طاووس طال را 
دریافــت کرد و دانیال مارین نــاوارو برای همین فیلم  
جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را برد.نادر ساعی ور 
برای فیلم  »بی پایان« جایزه بهترین کارگردان جشنواره 
و طاووس نقره ای را دریافت کرد و جایزه بهترین بازیگر 
مرد به وحید مبصری بــرای همین فیلم  تعلق یافت.

جایزه بهترین فیلم  بلند اول یک کارگردان به آسیمینا 
پرودرو برای »پشــت انبارکاه« اهدا شد و جایزه ویژه 
هیات داوران نصیب الو دیاز بــه »وقتی امواج از بین 
می روند« رســید.مدال گاندی که از ســوی یونسکو 
اهدا می شــود هم به پیام اســکندر برای »نرگسی« 
رسید. شهاب حســینی تهیه کننده و بازیگر این فیلم  
بود. این فیلم  تالش یک فرد مبتال به ســندرم داون را 
برای پیدا کردن عشقی به امید ازدواج تصویر می کند.

امسال فرانسه به عنوان کشور مهمان در این جشنواره 
حضور داشت تا ۷۵ سال روابط دیپلماتیک با این کشور 
گرامی داشــته شود. این اتفاق در پاسخ به حضور هند 
به مناسبت هفتادوپنجمین سال استقالل در جشنواره 
کن امســال بود. در این جشــنواره ۹ روزه در مجموع 

۲۸۰ فیلم  از ۷۹ کشور به نمایش درآمد.

برگزاری جشنواره نمایش عروسکی 
»تهران-مبارک« به بهار 1402 موکول شد

با درخواست هادی حجازی فر، دبیر جشنواره و موافقت 
کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، نوزدهمین جشــنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران-مبارک به منظور فراهم شدن 
فرصت مناسب مشاهده، یادگیری و هم افزایی از طریق 
گفت وگو و نقد برای دانشــجویان، دیگر مخاطبان و 
به ویژه عالقه مندان تمامی استان ها به بهار سال ۱۴۰۲ 
موکول شد.هادی حجازی فر با ذکر دالیل این تصمیم و 
با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی نمایش عروسکی 
تهران-مبارک امانت باارزشــی است، گفت: »با توجه 
به جمیع جهات از جمله صحبت با گروه ها، اســتادان 
و فعــاالن ایــن عرصه و اعضای انجمن نمایشــگران 
عروسکی باور دارم برگزاری جشنواره در حال حاضر و 
به دالیل فنی همچون عدم تمرین های مستمر گروه ها، 
عدم امکان برخورداری درســت شــرکت کنندگان و 
مخاطبان از اجراهای داخلی و بین المللی، عدم امکان 
مشــارکت بخش های خصوصی به واســطه همزمانی 
با جام جهانی و... از دســت خواهد رفت«.حجازی فر 
بــا بیان این که یک برگزاری ناقــص آن هم در زمانی 
که هدف مجموعه اداره کل هنرهای نمایشــی ارتقا و 
توسعه نمایش عروسکی است، ما را از بسیاری برکات 
این جشنواره محروم خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد 
با تغییر زمان نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران-مبارک و برگزاری آن در بهار ۱۴۰۲ 
شاهد یک جشنواره باشکوه بین المللی باشیم و فرصتی 
فراهم کنیم تا دانشــجویان و دیگر مخاطبان به ویژه 
عالقه مندان تمامی استان ها امکان مشاهده، یادگیری 

و هم افزایی از طریق گفت وگو و نقد را پیدا کنند.

دژاکام: نمایشنامه ام را نپذیرفتند چون 
درد جامعه را بیان می کند

امیر دژاکام که از بهار سال ۱۴۰۱ نمایشنامه »احمد 
شمس یا قصه همین روزها« را برای دریافت مجوز 
به شورای نظارت و ارزشــیابی ارائه داده، اعالم کرد 
این متن توســط شــورا پذیرفته نشــده است.امیر 
دژاکام نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در این باره 
گفت: از زمان مدیریت ســعید اسدی در مجموعه 
تئاتر شــهر قصد اجرای نمایش »احمد شــمس یا 
قصه همین روزها« نوشــته خودم را در سالن اصلی 
مجموعه تئاتر شهر داشتم و بارها پیگیری کردم اما 
نشــد.او ادامه داد: بهار سال ۱۴۰۱ نیز نمایشنامه را 
به شــورای نظارت و ارزشیابی هم ارائه داده و حتی 
نمایشنامه را بازنویسی کردم اما اعضای جدید شورا 
چون نمایشــنامه به روز است و درد طبقات مختلف 
اجتماعــی را خیلی صریح و واضح بیان می کند، آن 
را نپذیرفتند.دژاکام یادآور شد: به آقای کاظم نظری 
گفتم شورای نظارت و ارزشیابی نماینده ای را معرفی 
کند تا دالیل پذیرفته نشدن متن را بیان کنند ولی نه 
تنها نماینده ای معرفی نشد بلکه همه چیز در سکوت 
گذشت.این کارگردان تئاتر درباره موضوع نمایشنامه 
»احمد شــمس یا قصه همین روزها« توضیح داد: 
این نمایشــنامه دارای موضوعات اجتماعی اســت 
و روایتگر زندگی یک دکتــرای هنر و یک دکترای 
ادبیات است که به دالیلی دچار مشکالت اقتصادی و 
کاری می شوند و به ناچار به شغل های دیگری روی 
می آورند اما باز هم مشکالتی برای شان پیش می آید 
که مجبور می شوند به کارهای خالف روی بیاورند.

ایــن هنرمند در پایان تصریح کرد: همه چیز از نظر 
من نامعلوم و گنگ اســت. دست دوستان درد نکند 

که چنین شرایطی را برای تئاتر ایجاد کرده اند.

همدلی|  ســینمای ایران در جشــنواره های 
خارجی خوش می درخشــد و تقریبا هفته و 
ماهی نیســت که خبری از اعطای جایزه به 
ســینماگران ایرانی در رسانه ها منتشر نشود. 
به طــور مثــال در روزهای گذشــته هادی 
محقق برای فیلم  »ِدرب« جایزه بالون نقره ای 
جشنواره سه قاره نانت را دریافت کرد و فیلم  
کوتاه »رویــا« به نویســندگی و کارگردانی 
محمدرضا محمدی موفق به کسب سه جایزه 

از جشنواره »پنج قاره« ونزوئال شد.
در ســال های گذشــته نیــز کارگردان های 
شاخص و برجسته ای مثل عباس کیارستمی، 
جعفر پناهی و بهمن قبادی حضور پررنگی در 
جشنواره های خارجی داشته اند و برنده جوایز 
مهم و معتبری از کن، ونیز و برلین شــده اند. 
اصغــر فرهادی نیز دو بار برنــده بزرگ ترین 
جایزه ســینمایی جهان شــده، در حالی که 
غول هایی همچون آلفــرد هیچکاک، دیوید 
لینچ، جرج لوکاس، ریدلی اسکات، کریستوفر 
نوالن، آکیرا کوروساوا و دیوید فینچر، هیچ گاه 

دست شان به اسکار نرسیده است.
البته ســینمای ایــران در ســال های اخیر 
در بُعــد جهانی افول چشــم گیری داشــته 
و آخرین حضــور فیلمی از کشــورمان در 
مراسم اسکار به ۶ ســال پیش و درخشش 
»فروشنده« اثر اصغر فرهادی برمی گردد. بعد 
از موفقیت »فروشــنده« در هشتادونهمین 
دوره جوایز اســکار، هیچ فیلم  ایرانی دیگری 
توســط هیأت داوران آکادمی پذیرفته نشد. 
»نفس« بــه کارگردانی نرگس آبیار، »بدون 
تاریخ، بدون امضاء« ساخته وحید جلیلوند، 
»در جســتجوی فریده« اثر آزاده موسوی و 
کوروش عطایی، »خورشــید« به کارگردانی 
مجید مجیدی و »قهرمان« آخرین ســاخته 
اصغر فرهادی در راهیابی به جمع نامزدهای 
نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم  بین المللی 
ناکام ماندند. امســال نیــز »جنگ جهانی 
ســوم« به عنــوان نماینده ایران به اســکار 
معرفی شــده و باید دید می تواند جایی در 
میان کاندیداهای نهایی داشته باشد یا خیر.

از سوی دیگر جشــنواره ای بین المللی با نام 
»فجر« هر ســاله در ایران برگزار می شود اما 
هیچ وقت به اندازه جشنواره فیلم  های داخلی 
فجر مورد توجه قرار نگرفته و شاید بزرگ ترین 
دســتاوردش را بتوان حضور »الیور استون« 

کارگردان آمریکایی در تهران قلمداد کرد!
البته در این میان دوگانه مهمی به نام سینمای 
خصوصی و سینمای دولتی مطرح می شود. در 
سال های اخیر فیلم سازان مستقل به اشکال 
مختلف از حمایت سازمان هایی مانند »اوج« 
و بنیاد سینمایی »فارابی« از برخی فیلم  های 

موسوم به جریان اصول گرا انتقاد کرده اند.
ســینمای خصوصی بدون حمایــت دولت 
به نــدرت توانســته جایی بــرای عرضه در 
جشنواره های خارجی پیدا کند. البته نباید از 
یاد برد فیلم  های ایرانی که در جشــنواره های 
برون مرزی مــورد توجه هیأت هــای داوران 
قرار می گیرند هم سهم چندانی از اکران های 
بین المللی ندارنــد و کم تر فیلمی را می توان 
مثــال زد که در ســینماهای جهــان اکران 
شــده و فروش قابل توجهی داشــته باشد. 

این اتفاق در دنیا بســیار رایج بــوده و مدام 
می بینیم و می شنویم اخباری از اکران و آمار 
فــروش جدیدترین فیلم  هــای هالیوودی در 
دیگر کشــورهای اروپایی و آسیایی به گوش 
می رسد؛ حتی سینمای هند نیز در سال های 
اخیر توانسته اکران بین المللی خویش را رونق 
ببخشــد و درآمد قابل توجهی کسب کند اما 
ایران هم از اکران های خارجی بی بهره اســت 
و هم نتوانســته هنوز معضل اکران فیلم  های 

خارجی در داخل کشور را حل کند.
در جدیدترین اتفاق محمــد خزاعی رئیس 
سازمان ســینمایی مدعی شــده سینمای 
خصوصــی ایران به تنهایی تــوان حضور در 
عرصه هــای جهانی را ندارد. رئیس ســازمان 
ســینمایی اخیرا به این نکته اشاره کرده که 
سینمای خصوصی برای موفق شدن در عرصه 
بین المللی نیاز بــه حمایت دولتی دارد. او در 
این باره اظهار داشــته: »با وجود درخشــش 
فرهنگی سینمای ایران در عرصه های جهانی 
متأســفانه در زمینه تجاری سازی محصوالت 

سینما موفق عمل نکرده ایم«.
چنان که خبرآنالین نوشــته دالیل این ماجرا 
کامال مشخص است. نکته اول اینکه شورای 
پروانه نمایش و پروانه ساخت همواره با اعمال 
ممیزی های فراوان اجازه بروز و ظهور کافی به 
فیلم  ها را نمی دهند تا آثار ســینمایی بتوانند 

جایی برای ابراز وجود داشته باشند.
نکته بعدی بودجه اســت؛ اساسا سازمان های 
دولتــی از جمله اوج، فارابــی و حوزه هنری 
توانایی فراهم ســازی بودجه به میزان کافی 
برای فیلم  هایشــان را دارند. این در شرایطی 
اســت که اساسا یکی از معضالت فیلم سازان 
مســتقل تأمین بودجه اســت. اگر یک فیلم  
مستقل قصد حضور در عرصه جهانی را داشته 
باشد، باید بتواند یک پخش کننده مناسب پیدا 
کند که تعداد کمی از سازندگان توانایی انجام 

این کار را دارند.
نکته بعدی شــوراها هستند. شــورای پروانه 
نمایش و پروانه ســاخت، اگر تصمیمی برای 
تبدیل سینما به صنعت دارند، باید عرصه را 

برای ساخت فیلم  هایی باز بگذارند که توانایی 
جذب مخاطب بین المللی را داشــته باشــد. 
ضمن رعایت مالحظات اخالقی و اســالمی، 
نکته دیگر اینکه در صدور پروانه نمایش دقت 
بیشــتری را به خرج دهند  وبرای یک بار هم 
شده اجازه دهند تا سازندگان توانایی خود در 

مخاطب شناسی را به رخ بکشند.
محمــد خزاعی در بخشــی از صحبت های 
خود گفته: »به دلیــل اهمیت فعالیت های 
مشترک بین المللی در اولین جلسه شورای 
عالی سینما، بودجه ای را به منظور تولیدات 
مشــترک تصویب کرده و بنا داریم با کمک 
ســینماگران دیگر کشورها و اســتفاده از 
منابع و ظرفیت های مشترک محصوالتی را 

تولید کنیم«.
اساســا نیازی نیست همیشــه به نیروهای 
خارجی بســنده کنیــم. ایــران کارگردانی 
مانند سعید روســتایی دارد که توانسته در 
عرصه هــای بین المللــی بدرخشــد و اتفاقا 
فیلمش هم فروش خوبی داشته، پس توانایی 
اســتفاده از ظرفیت های داخلــی را دارد و 
نیازی نیست هزینه دالری برای کارگردانان 

خارجی پرداخت شود.
رئیس سازمان ســینمایی همچنین گفت: 
»بخش خصوصی ســینمای ایران به تنهایی 
توان حضور در عرصه های جهانی و بین الملل 
را ندارد و ضروری است از طریق تعامالت بین 
بخشی با کمک وزارت امور خارجه، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات و ســازمان سینمایی در 
این زمینه ظرفیت ســازی و بسترسازی های 

الزم صورت گیرد«.
خزاعی همکاری مستمر دو سازمان سینمایی 
و فرهنگ و ارتباطات اسالمی را برای برگزاری 
هفته ها و روزهای فیلــم  مهم خواند و اضافه 
کرد: »مهم ترین مشکل ما عدم ارتباط رایزنان 
فرهنگی با دبیران جشــنواره های بین المللی 
در دنیا اســت. عدم ارتباط دو ســویه در این 
بخش به ضعف بزرگی در حوزه جشنواره های 
بین المللی تبدیل شده و همیشه از این نقاط 
آســیب دیده ایم چرا که تعامالت و مراودات 

کمک می کنــد تا حضــور قدرتمندتری در 
جشنواره ها داشته باشیم«.

ابوالفضــل جلیلی، عباس  اصغر فرهــادی، 
کیارستمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، 
بهرام بیضایی، مســعود کیمیایی، کیومرث 
پوراحمد و در سال های اخیر نیز کارگردانان 
جوانی مانند سعید روستایی و هومن سیدی 
که آثارشــان جوایز جهانی گرفتند محصول 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی بوده اند. در 
مقابل سینمایی که سینمای دولتی تعریف 
می شــود و یک سازمان و نهاد، چه دولتی و 
چه حاکمیتی از این ســینما حمایت کرده، 
نتوانســته نظر مخاطبان و داوران سینمای 
بین المللــی را آن طور که ادعا می شــود به 

خودش جلب کند.
فارغ از اینکه این مســئله سیاســی است یا 
خیر، ماجرای دیده شــدن در عرصه جهانی 
برای سینمای دولتی تا کنون رخ نداده است. 
بــه طور مثال، اگر بــه فیلم  هایی که در پنج 
سال گذشته به اســکار معرفی شده، نگاهی 
بیندازیم تنها نام مستند »در جست و جوی 
فریده« را می بینیم که حمایت دولتی داشته 
و دیگر فیلم  های معرفی شده محصول بخش 
خصوصی بوده اســت. فیلم  هایی که حمایت 
ســازمان های دولتی را به همراه داشــته اند، 
مورد اســتقبال قرار گرفته اند اما در جشنواره 
فیلم  فجر؛ آن هم با بودجه ای گزاف ولی کم تر 
فردی در بخش خصوصی، جرئت هزینه بدون 

اطمینان از بازگشت سرمایه اش را دارد.
کارگردان نامداری همچون مجید مجیدی نیز 
اگر توانست به شهرت جهانی برسد، به واسطه 
حمایت مالی ســازمان های دولتی نبود، بلکه 
بازهم بخش خصوصی در تولید و توزیع آثار 
این کارگردان تأثیر داشــت. البته باید متذکر 
شد نام هایی مانند فرهادی و مجیدی بعد از 
سال ها فیلم سازی امتحان خود را پس داده اند 
و نام و سابقه آنها در جلب نظر بخش خصوصی 
نقش فراوانی داشته، وگرنه کم تر تهیه کننده و 
پخش کننده ای به فیلم ســازی جــوان برای 
عرضه اثرش در سطح جهانی اعتماد می کند.

فیلم سازی خصوصی بدون حمایت دولتی در جشنواره ها موفق نمی شود؟ 

سینمای ایران؛ غریبه ای در داخل و خارج

رئیس صداوسیما در ســخنانی با اشاره به حوادث ۷۰ روز 
گذشته در کشور گفت: اگر قدرت، امکانات و اطالعات الزم 
به  موقع در اختیار صداوسیما قرار می گرفت، بسیاری از این 

بحران ها یا پیش نمی آمد یا مدیریت بهتری می شد.
به نقل از روابط عمومی صداوســیما، پنجاه و نهمین مجمع 
عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های آســیا و اقیانوســیه با 
حضور رؤســا و نمایندگان رســانه های ۷۲ کشور جهان از 
جمله رئیس ســازمان صداوســیما صبح روز گذشته )سه 

شنبه ۸ آذرماه( آغاز به کار کرد.
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در سخنانی در این 
مراسم طرح هنرمندانه و هوشمندانه توانمندی های ایران و 
هند در صداوسیما را به  منظور تقویت و ارتقای بیشتر سطح 
روابط دو کشور ضروری خواند و از آمادگی صداوسیما برای 

تسریع و کمک به این فرآیند خبر داد.
جبلــی در جریان ســفر به هند برای شــرکت در اجالس 
اتحادیه رادیو و تلویزیون های آســیا و اقیانوســیه در محل 
سفارت کشــورمان در دهلی نو با سفیر و کارکنان سفارت 
جمهوری اســالمی ایران در دهلی نو دیــدار کرد و گفت: 
معرفــی توانمندی ها و بــازار ایران به فعــاالن اقتصادی، 
فرهنگی و رســانه ای هند و بالعکــس، می تواند به ارتقای 

روابط دوجانبه اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای منجر شود.
او از عزم صداوســیما برای طرح مطالبات تجار و بازرگانان 
ایرانی ســاکن در هنــد و نیز فعاالن مرتبــط با طرف های 
هندی نیز ســخن گفت و افزود: با تولید و پخش گزارش ها 
و برنامه هــای متنوع در زمینه مطالبــات تجار ایرانی و نیز 
چالش های موجود در تکمیل طرح های اقتصادی دو کشور، 

مشکالت را تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری می کنیم.
رئیس سازمان صداوسیما در ادامه با بیان اینکه شکل گیری 
فضای مجازی و توسعه شــبکه های اجتماعی چالش پیش 
روی رسانه های مرجع و رسمی در تمام کشورهاست، گفت: 

در سرتاسر جهان نفوذ، مرجعیت خبری و مصرف رسانه ای 
شــبکه های بزرگ تلویزیونی تنزل پیــدا کرده و به مصرف 

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی سوق یافته است.
تاکنون هیچ  یک از رؤسای صداوسیما تحریم نشده بودند

جبلی به حمالت پیاپی و گسترده به صداوسیما و برقراری 
تحریم هــای اخیر از ســوی کانادا، اتحادیــه اروپا و وزارت 
خزانه داری آمریکا علیه شــبکه »پــرس تی وی« و مدیران 
و خبرنگاران این سازمان اشــاره کرد و گفت: این حمالت 

نشان از تأثیرگذاری و عملکرد موفق  صداوسیما دارد.
او اظهار کرد: تاکنون هیچ  یک از رؤسای صداوسیما تحریم 
نشــده بودند اما این اتفاق در این دوره رخ داد. دشــمنان 
می دانند اگر صداوسیما خوب کار کند، نقشه هایشان نقش 
برآب می شــود، از ایــن رو به هر نحو ممکــن با اثرگذاری 

صداوسیما مبارزه می کنند.
رئیس صداوسیما ســپس به زمینه های بروز تأخیر در ارائه 
روایــت اول از برخی حوادث ۷۰ روز گذشــته نیز پرداخت 
و خاطرنشــان کرد: اگر صداوســیما به  موقــع وارد میدان 
اطالع رسانی بشــود، می توان بحران ها را مدیریت و به حل 
مشــکالت کمک کرد. در وقایع اخیر، اگر قدرت، امکانات و 
اطالعات الزم به موقع در اختیار صداوســیما قرار می گرفت، 
بسیاری از این بحران ها یا پیش نمی آمد یا مدیریت بهتری 

می شد.
پیمان جبلی در پایان تأکید کرد: الزم اســت برای اجرای 
طرح هــای بزرگ اقتصادی و فرهنگی دولت، یک پیوســت 
رســانه ای در نظر گرفته شود تا پیامدهای مختلف آن ها به 

حداقل برسد.
رئیس صداوسیما عالوه بر حضور در افتتاحیه پنجاه ونهمین 
دوره مجمــع عمومــی اجــالس  ABUقرار اســت طی 
دیدارهایی با رؤســای شــبکه های رادیو و تلویزیونی چند 

کشور نیز گفت وگو کند.

در چند روز گذشته و پیش از آغاز مجمع عمومی، چندین 
نشســت از جمله کمیته فنی و آموزشــی برگزار شــد. در 
جلسه کمیته فنی، داوران پس از ارزیابی و بررسی مقاالت 
تخصصی ارسال شده از ۷۲ کشــور عضو، بهترین های این 
دوره را معرفی کردند که دو مقاله ارســالی از سازمان صدا 
و ســیمای جمهوری اســالمی ایران نیز در این بخش برتر 

شناخته و به ارائه کنندگان آنها جوایزی اهدا شد.
آیین گشایش مراســم پنجاه و نهمین دوره مجمع عمومی 
اجــالس ای بی یــو در هتل پولمن دهلی نو با ســخنرانی 
رئیــس اتحادیه ای بی یــو، دبیر کل ایــن اتحادیه و وزیر 

اطالعات و رادیو تلویزیون های هند برگزار شد.
 ،ABU در این مراســم عالوه بر کشــورهای عضو اتحادیه
نمایندگانــی از یونســکو )ســازمان ملــل(، اتحادیه رادیو 
تلویزیون هــای اروپا EBU و اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
آفریقا موسوم به AUB حضور داشتند. موضوع مورد بحث 
در مجمع عمومی امســال »خدمت به مردم: نقش رسانه ها 

در زمان بحران« است.
»پراســار بهارتی« ســازمان ناظر بر رادیــو وتلویزیون های 
هندوستان میزبانی این مراســم را برعهده دارد. در مجمع 
عمومی امســال حدود ۳۰۰ نماینده از کشــورهای جهان 
حضور دارنــد. در کنفرانس های بین المللی مجمع عمومی 
قرار اســت موضوعاتی از جمله برنامه نویسی، ورزش، فنی، 
مشارکت زنان، برنامه ریزی و راهبرد برنامه به بحث گذاشته 

شود.
مدیر عامل ســازمان »پراسار بهارتی« در سخنانی بر نقش 
مهم رســانه های الکترونیکــی در هنگام بحــران کووید و 

ضرورت آمادگی رسانه ها تأکید کرد.
او در پایــان گفــت: در مــدت دو روز، فرصت هایــی برای 
رادیو وتلویزیون ها فراهم می شــود تا با یکدیگر گفت وگو و 

چالش ها پیش روی رسانه ها را بررسی کنند.

روایت رئیس رسانه ملی از وضعیت مجموعه تحت نظرش:

حمله به صداوسیما به خاطر عملکرد موفق  است

رویداددریچه


