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مستند
فیلمبرداری مراحل پایانی
مستند مسابقه فرمانده در چاپهار

جدیدترین سری مستند مسابقه «فرمانده»
که از  ۲۴آبان ماه  ۹۷فیلمبرداری خود را
در مناطق بکر و دیدنی منطقه سیس��تان
و بلوچس��تان آغاز کرده اس��ت ،مراحل
نهایی خ��ود را در چابهار فیل��م برداری
میکن��د .ب��ه گ��زارش میزان ب��ه نقل
از رواب��ط عموم��ی پ��روژه ،جدیدترین
سری مستند مس��ابقه «فرمانده» که از
 ۲۴آب��ان ماه  ۹۷فیلمب��رداری خود را در
مناطق بکر و دیدنی منطقه سیس��تان و
بلوچستان آغاز کرده است ،مراحل نهایی
خود را در چابهار فیل��م برداری میکند.
این مستند مس��ابقه که با ثبت نام بیش
از  ۴۴هزار نفر تا پایان تابس��تان  ۹۷وارد
مرحله انتخاب ش��رکت کنندگان شد ،با
پای��ش ابتدای��ی داوطلب��ان در نهایت با
ش��رکت حدود  ۸۰۰نفر در پایگاه بیست
رمض��ان نی��روی زمینی سپ��اه در جاده
ته��ران به قم ،دومین مرحله غربالگری
خود را طی سه روز به پایان رساند.پس از
آن با شروع مرحله نهایی مسابقه ،از ۲۴
آبان ماه یازده شرکت کننده راهی منطقه
کویری زاهدان برای شروع رقابت اصلی
مستند مس��ابقه فرمانده ش��دند .در این
رقابت سخت و نف��س گیر که در استان
سیستان و بلوچستان و مناطق دیدنی آن
فیلمبرداری شد ،در نهایت دو نفر به عنوان
برگزی��دگان نهایی برای مس��ابقه فینال
انتخاب گردیدند.بخش پایانی مسابقه در
منطقه « َد َرک» به عنوان حاشیه ایترین
منطقه استان سیستان و بلوچستان و در
نقطه صفر مرزی فیلمبرداری شد.مستند
مس��ابقه فرمانده  ۵با پایان مراحل ضبط
و ش��روع مراحل تدوی��ن و صدا گذاری،
نوروز امسال از شبکههای مختلف سیما
به نمایش گذاشته میشود.

کتاب
تهامی :کتاب خوب خواندن
معرفت انسان را باال میبرد

بازیگ��ر فیلم رگ خواب گف��ت :از همان
دوران نوجوانی که کتاب خواندن را شروع
کردم ب��ه هیچ وجه خوان��دن کتابهای
عاش��قانه که آن روزها باب بود را دوست
نداشتم زیرا احس��اس می کردم خواندن
آنها چیزی را به دانس��ته های من اضافه
نمی کند.کوروش تهام��ی بازیگر سینما،
تئات��ر و تلویزیون در گفتوگ��و با میزان،
درخص��وص تاثیر ف��راوان کتابخوانی در
زندگ��ی گفت :از نظر م��ن خواندن کتاب
در پیش برد بسیاری از اتفاقات در زندگی
موثر است .پیش از اینکه فضای مجازی
وجود داش��ته باش��د و مطالب کوتاه و دم
دستی به این حد وارد زندگی مردم ش��ود،
آدمه��ا با دیدن فیلمهای خوب و خواندن
کتابهای مفی��د اطالعات خ��ود را باال
میبردن��د.وی در همین راست��ا ادامه داد:
کتاب به صورت واضح و مستقیم می تواند
در معرفت و شناخت آدمها تاثیر گذار باشد.
البته این را هم باید یادآور ش��وم که کتاب
خ��وب تاثیر خوب می گ��ذارد و نمیتوان
ای��ن اتفاق را ب��ه هر کتابی نس��بت داد.
کتاب خوب انسان را صاحب تجربههایی
میکند که اگر قرار بود به صورت شخصی
و فیزیکی آنها را لم��س کنیم باید بهای
سنگینی پرداخت میکردیم.

تئاتر
حضور آتیال پسیانی در نمایشی
بر اساس فیلم آلفرد هیچکاک

آتیال پسیانی بازیگر قدیمی سینما ،تئاتر
و تلویزیون این روزها مش��غول گذراندن
تمرین��ات نمایش “طناب” به کارگردانی
“نصی��ر ملکی ج��و” اس��ت .وی در این
نمایش با بازیگرانی همچون رامین ناصر
نصیر ،علی ش��ادمان و خس��رو پسیانی
همبازی ش��ده است .به گزارش میزان،
آخرین ماه از پایی��ز  1397با اجرای آثار
نمایش��ی در تماشاخانههای دولتی و غیر
دولتی و خصوصی ته��ران همراه است.
آثاری که برای دیده شدن و حضور موفق
روی صحن��ه تئات��ر با توج��ه به نزدیک
ش��دن به سی و هفتمین جش��نواره بین
المللی فجر فرصت چندانی ندارند.در این
میان جوانان و هنرمندان قدیمی تئاتر راه
سختی رای برای ارائه آثارش��ان در پیش
دارن��د .ای��ن راه سخت وقت��ی نمود پیدا
میکند که آنها باید در ارائه نمایشش��ان
و جذب مخاطب آثاری همچون بینوایان
که ب��ر پایه سلبریتیها بس��ته ش��ده را
پش��ت سر بگذارند.آتیال پس��یانی بازیگر
قدیم��ی سینم��ا ،تئات��ر و تلویزیون این
روزها مشغول گذراندن تمرینات نمایش
“طناب” به کارگردانی “نصیر ملکی جو”
اس��ت .وی در این نمای��ش با بازیگرانی
همچون رامین ناصر نصیر ،علی شادمان
و خسرو پسیانی همبازی شده است.

 20آذر؛ ورود پیکر مطهر  ۷۲شهید دوران دفاع مقدس به کشور

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد
کل نیروهای مس��لح گفت :پیکرهای
طیبه  ۷۲شهید دوران دفاع مقدس در
صبح روز سهشنبه ۲۰ ،آذرماه  ۹۷از مرز
شلمچه وارد کش��ور خواهند شد.سردار
سید محم��د باق��رزاده ،فرمانده کمیته
جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای

مسلح ،در گفتوگو با تسنیم  ،با اشاره
به ورود پیکرهای مطهر شهدا به کشور
گفت :پیکرهای طیبه  72شهید دوران
دفاع مقدس که در دوره اخیر در مناطق
عملیات��ی جنوب ع��راق و استانهای
میس��ان و بصره توسط اعضای کمیته
جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای

مس��لح کاوش ش��ده و آماده انتقال به
کشورمان شدهاند ،در صبح روز سه شنبه
 20آذرماه  97از مرز شلمچه وارد کشور
خواهند ش��د.فرمانده کمیته جستجوی
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در
ادامه تصریح ک��رد :مراسم استقبال از
این ش��هدا را برادران بسیج اهل سنت

گچین بندرعباس به نمایندگی از ملت
ایران در م��رز انجام خواهن��د داد.وی
افزود :این شهدا مربوط به عملیاتهای
رمضان ،محرم ،کربالی 5و تک دشمن
در شلمچه هستند که متعلق به لشکر
 14امام حس��ین(ع) ،لش��کر  8نجف،
لش��کر  19فج��ر ،لش��کر  27حضرت

«مجيد مجيدي»
از هنديها جايزه گرفت

رسول (ص) ،لشکر  10سید الشهدا(ع)،
یگانهایی از ارتش جمهوری اسالمی و
مجاهدین عراقی در لشکر بدر هستند.

اکبرلو از روند توليدات سینما انتقاد کرد

پولهاي نامعلوم ،مافياي اکران و سينماي مبتذل!

گروه فرهنگی  :منتقد سينما و تلويزيون،
گف��ت :در ح��ال حاض��ر ب��دون ن��گاه
کارشناسي متوجه ميشويم تکرار بسيار
زياد چند سوژه ثابت يا شوخيهاي تکرار
شونده نه تنها جذابيت الزم را ندارد بلکه
جز موارد استثنايي ،تماش��اگر رغبتي به
هزينه کردن و تماش��اي اين فيلمها را
ندارد.
صحبته��اي مس��عود فراست��ي درباره
ايجاد ي��ک گرايش در سينم��اي ايران
تحت عن��وان “سينم��اي مبتذل” يک
دغدغ��ه مهم اس��ت .جايي ک��ه براي
خنداندن هرکاري توس��ط هنرمندان و
فيلمسازان انجام ميشود حتي سخيف،
مبت��ذل و ب��دون محتوا! آثار نمايش��ي
ساخته ميشوند تا پيام داشته باشند .اما
در سينما به سراغ هر نوع پرداختي رفتيم
و در تلويزي��ون هم با سلبريتيها همراه
ش��ديم .اما واقع ًا چرا چنين اتفاقي افتاده
و محتواي آموزشي و کاربردي سينما و
آثار نمايشي براي مخاطب ندارند؟ اصغر
سمسارزاده بازيگر و گوينده راديو درباره
اين اتفاق يک نکته جالب مطرح ميکند؛
او به تسنيم ميگويد“ :مشکل به ابتذال
رفت��ن سينما و ع��دم تأثيرگ��ذاري آثار
نمايش��ي ما به پولهايي برميگردد که
معلوم نيست از کجا ميآيند و صاحبان
سرماي��ه آن چه هدف��ي دارند .نام آن را
ران��ت ميگذارند و اص ً
ال آنها ميگويند
که چه کسي بازي کند ،کارگرداني کند
يا راهبري! خيلي اهل کارشناسي و کار
تخصصي نيستند بيشتر به دنبال گيشه و
زرق و برقند .در اين راستا براي مخاطب
هي��چ جايگاهي دي��ده نميش��ود .چه
بخواهيم و چ��ه نخواهيم اين پولهاي
کثيف ب��ه سينماي ايران آمدهاند .اينها
را ما نميش��ناسيم ولي هرکه هس��تند
سينماگر نيستند .هرچه زودتر بايد جلوي
اين پولها گرفته شود مگرنه بايد شاهد

تیپ منظم نظامی حاج احمد توجه او را
ب��ه خود جلب میکن��د؛ لباس فرم سپاه
اتوکش��یده ،پیراهن خود را داخل شلوار
گذاشته و فانسقهای سبزرنگ را محکم
به کمر بس��ته است .به گزارش تسنیم،
حمی��د داودآبادی از جمله نویس��ندگان
ح��وزه ادبیات انقالب اسالم��ی و دفاع
مق��دس است که ساله��ا در این عرصه
مش��غول ب��ه کار اس��ت و کتابه��ای
متع��ددی از وی به چ��اپ رسیده است.
متأسفانه اخیراً بر اثر حادثهای پای چپش
شکسته ،با این حال مطالب و خاطراتی
ک��ه از سالهای دفاع مق��دس در کانال
تلگرامی ش��خصی خود منتشر میکند
حالوت و ش��یرینی خاص خود را دارد.
ش ِروی شماست:داخل
نمونهای از آن پی 

اضمحالل اين سينما باشيم».
منوچهر اکبرلو منتقد سينما و تلويزيون
در پاسخ به اين سوال چرا سينماي ايران
مس��ير ابت��ذال و سخيفساخت��ن را در
دست��ور کار خود قرار داده است ،تصريح
کرد :سينماي ايران مس��ير ابتذال را در
پيش گرفته ،چون شکل ناسالميدر روند
توليداتش دارد .به همينخاطر ماحصل
آن يکسري فيلمهاي بدون محتوا و دور
از اخالق است ک��ه روي پرده ميروند.
حت��ي اگر از منظ��ر سرگرمکننده بودن
ب��ه آن نگاه کنيم که دليل اصلي حضور
تماش��اگر در سينماست هم حرفي براي
گفتن ندارند .زيرا بس��ياري از خانوادهها
خجال��ت ميکش��ند ي��ک دورهميدر
سينما داشته باش��ند .پيش از اين يکي
از تفريحات مناسب خانوادههاي ايراني
رفتن به سينما بود و حاال پدرها و مادرها
ترجي��ح ميدهند ي��ا تنها به تماش��اي
فيلميبنشينند يا به سينما نروند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه استف��اده از

پوله��اي دولت��ي همواره اي��ن آفت را
دارد ک��ه رانت ايجاد ش��ود ،گفت :يکي
از اتفاقات��ي که باعث ش��د ت��ا سينماي
م��ا رو به ابتذال حرک��ت کند ساز و کار
ناسالم و غيرطبيعي سرمايهگذاري براي
ساخت يک فيلم سينماي ياست .يعني
حضور مستقيم يا پنهان پولهاي دولتي
است که يا به شکل عيان و با اعالم در
تيتراژ يا اين پولها به صورت پنهان به
برخي از فيلمها تزريق ميشوند .استفاده
از پولهاي دولتي هم��واره اين آفت را
دارد که رانت ايجاد ش��ود .چرا که فيلم
رانت��ي کمتر نياز و توجهي به ساليق يا
نياز مخاطب دارد .به همين خاطر است
که انبوهي از فيلمهاي مشابه با سوژهها،
بازيگران و خط داستاني تکرار شونده ،به
سرعت و شتاب زده توليد ميشوند.
اکبرلو با بيان اينکه در بخش خصوصي
نبايد توقع سرمايهگذاري در زيرساختها
را داش��ته باش��يم ،تأکيد ک��رد :بخش
ديگ��ري از ناسالم ب��ودن روند توليد به

ورود پولهايي برميگردد که منش��أ آن
مش��خص نيس��ت .اينکه سرمايههاي
بخش خصوصي وارد سينما شود ايدهآل
صنع��ت سينماست .يعن��ي بودجههاي
دولت��ي بايد صرف آم��وزش ،پژوهش و
گسترش زيرساختها شود و نه سپردن
به برخي از تهيهکنندگان و کارگردانان!
اما در بخش خصوصي نبايد توقع توجه
به زيرساختها يا مث ً
ال توجه به جوانترها
و زمينهسازي براي تجربهاندوزي آنها
را داشته باش��يم .زيرا بخش خصوصي
توق��ع دارد که اين سرمايهگذاري همراه
با بازگشت سرمايه به اضافه سود معقول
باشد .وي با اش��اره به اينکه سوژههاي
ثابت يا ش��وخيهاي تکرار شونده مردم
را از سينم��ا ناراحت کرده است در ادامه
اضاف��ه کرد :در ح��ال حاضر بدون نگاه
کارشناسي متوجه ميشويم تکرار بسيار
زياد چند سوژه ثابت يا شوخيهاي تکرار
شونده نه تنها جذابيت الزم را ندارد بلکه
جز موارد استثنايي ،تماش��اگر رغبتي به

خاطرهای منتشرنشده از احمد متوسلیان

حرم مطهر حضرت زین��ب(س) هیئت
عالیرتبه سیاسی نظامی ایران متشکل
از عل��ی اکبر والیتی وزی��ر امور خارجه،
سرهن��گ محم��د سلیمی وزی��ر دفاع،
سرهنگ صیاد ش��یرازی فرمانده نیروی
زمینی ارتش ،احم��د متوسلیان فرمانده
تیپ محم��د رسول اهلل(ص) ،محس��ن
رفیقدوست مسئول پشتیبانی و تدارکات
سپاه پاس��داران و بقیه مش��غول زیارت
هستند.همراه هرکدام از شخصیتهای
سیاسی نظامی ،دو نفر سپاهی بهعنوان
محاف��ظ حض��ور دارن��د .محافظه��ای
سرهنگ سلیمی و صیاد شیرازی لباس
ارتش��ی بر ت��ن دارند.هم��ه محافظین،
درحالی که بهط��ور منظم لباس نظامی
بر تن دارند ،پیراهن خود را روی ش��لوار

انداختهاند .در آن میان محمود مسافری
چشمش میافتد به حاج احمد متوسلیان
ک��ه در کناری ایس��تاده و رو به ضریح،
مش��غول گفتن ذک��ر است.تیپ منظم
نظامی ح��اج احمد توج��ه او را به خود
جلب میکند؛ لباس فرم سپاه اتوکشیده،
پیراهن خود را داخل ش��لوار گذاش��ته و
فانس��قهای سبزرن��گ را محکم به کمر
بسته است .یک کیف برزنتی سبزرنگ
کوچک حاوی قطبنما در سمت چپ و
غالف چرمی سیاهرنگ که کلت کمری
برتا داخل آن قرار دارد ،بر پهلوی راست
او قرار دارد.
محمود خودش را م��ی رساند کنار حاج
احمد و با لبخند به او میگوید:
میگویم حاجی ،ماشاءاهلل چقدر منظم

و خشک تیپ زدی!
حاج احمد با تعجب میگوید:
چطور مگر؟
تیپ محافظها را به او نش��ان میدهد و
میگوید:
ما همه پیراهنهایممان را گذاشتهایم
روی ش��لوار ،ولی فقط شما پیراهنت را
داخل شلوار گذاشتی.
خب مگر عیبی دارد؟
عی��ب که نه .ول��ی میخواهم بگویم
ماشاءاهلل کمرباریک هم که هستی...
و شیطنتآمیز میخندد.
حاج احمد هم با او میخندد و میگوید:
ای شیطون...
نه حاجیجان ،اص ً
ال منظوری نداشتم.
بله ،درست میگوی��ی هیچ منظوری

هزينه کردن و تماش��اي اين فيلمها را
ندارد .اما اين آث��ار به تعداد زياد توليد و
تکثير ميشوند و ما را با اين سوال روبرو
ميکند که چرا سرماي��ه گذاران حاضر
هس��تند که اين عرصه پر ضرر را ادامه
دهند؟
منتقد سينما و تلويزيون با تأکيد بر اين
موضوع که بسياري از فيلمهايي که در
جشنواره هستند رنگ پرده را نميبينند
و فيلمهاي��ي ک��ه تمايلي به جش��نواره
ندارند پروانه نماي��ش ميگيرند ،افزود:
اين پولها قرار اس��ت در سينما هزينه
ش��وند براي اينکه رد آنها گم ش��ود يا
به ص��ورت پنهان��ي در ح��ال مصرف
بودجهه��اي عموميهس��تند ،مس��ئله
ديگ��ري را نميت��وان تصور ک��رد .چرا
ک��ه هر سرمايهگذار ،زماني که کااليش
م��ورد استقبال واقع نش��د سعي ميکند
مسير خود را تغيير دهد .اين روند ناسالم
توليد فيلم ،خروجياش وضعيت کنوني
اکران سينماهاست .جالب اين است که
بس��ياري از فيلمهايي که در جشنوارهها
مطرح ميش��وند کمتر رنگ پرده را به
يبينند و برعک��س فيلمهاي در
خود م 
حال اکران بسياري از آنها هيچ تمايلي
به حضور در جشنواره ندارند.
وي در خاتم��ه خاطرنش��ان ک��رد :اين
فيلمهاي��ي که کمتر به جش��نوارهها راه
پي��دا ميکنند يا تمايلي ندارند ،ش��تاب
زده ساخت��ه ميش��وند و ب��ه راحتي نيز
فرصت اکران پي��دا ميکنند .اين همان
چي��زي است که از آن به عنوان مافياي
توليد يا مافياي اکران ناميده ميش��ود.
ت��ا زمانيک��ه اين روند ناسال��م و حضور
پوله��اي نامعلوم بيتالم��ال يا بخش
خصوصي بدون هيچ کنترلي در صنعت
سينما حضور دارد فضاي عمومياکران
در اختيار اين فيلمهاي سخيف و مبتذل
خواهد بود.

نداشتی!
فق��ط میخواستم بگوی��م این جوری
خوب نیست.
چرا خوب نیست؟
چون کمر شما باریک است و این طوری
فانس��قه را محک��م به کمرتان بس��تید،
این نظامیان س��وری که میبینند پیش
خودشان میگویند“ :این بابا با این هیکل
الغ��ر و ضعیف بلند ش��ده از ایران آمده
اینجا که مث ً
ال به ما کمک کند؟ این که
با یک باد کمرش میشکند»!
و هر دو با هم میزنند زیر خنده.
(«محمود مسافری” محافظ سابق سردار
محسن رضایی و محسن رفیقدوست23 ،
مرداد  1392ب��ر اثر تصادف در جاده قم
فوت کرد).

معاون دادستان کل کشور :نبايد يکباره از پيام رسان داخلي انتظار بااليي داشته باشيم

معاون امور فضاي مجازي دادستاني کل کشور با
بي��ان اين که فيلترينگ تلگرام موفقيت آميز بود،
گفت :نبايد يکب��اره از پيام رسان داخلي که عمر
يکساله دارد انتظار بااليي داشته باشيم.
جواد جاويدني��ا در گفتگو با مهر در خصوص اين
که آيا سياست يکپارچه فيلترينگ تلگرام توانست
ب��ه اهداف خود دست پيدا کند و چقدر توانس��ت
موفق باشد ،اظهار کرد :اجراي فيلترنيگ تلگرام و
ميزان موفقيت آن را ميتوان از منظرهاي مختلف
بررسي کرد ،از يک نظر فيلترينگ موفقيت آميز
بود زيرا ش��بکههاي پيام رسان داخلي به معايب
خود پي برده و آنها را اصالح کردند .وي افزود:
در همان بره��هاي که تلگرام فيلتر ش��د ،حجم
عظيمياز مردم وارد ش��بکههاي اجتماعي داخلي
ش��دند و اين امر باعث ش��د که پي��ام رسانهاي
داخلي با اش��کاالت خود آشنا ش��وند زيرا اساس
اي��ن گونه فعاليتها و فض��اي مجازي اين است
که تا زماني ک��ه فضاي مجازي زير بار مخاطب
نرود بس��ياري از نواقص آن مشخص نميشود،
بايد زي��ر بار برود تا نواقص آن برطرف و به يک
سطح از پايداري برسد.وي افزود :در مقطعي ۸۰۰
هزار کاربر روزانه وارد شبکههاي اجتماعي داخلي
ميش��دند و عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي
نق��ل ميکرد ک��ه در همان ايام برنامه نويس��ان
پي��ام رسانهاي داخلي با همت مضاعف در حال
برط��رف کردن نواقص کار بودند.جاويدنيا با بيان
اين ک��ه زحمت و تالش اين گ��روه بازتاب داده
نميش��ود تا مردم با آن آش��نا شوند ،گفت :وقتي
وارد نرم افزارهاي داخلي (ش��بکههاي اجتماعي،
مسيريابها ،موتورهاي جستجو و غيره) ميشويم
به اين توجه نميش��ود که آن ن��رم افزار خارجي

فيلترينگ تلگرام موفقيت آميزبود

چندين سال زودتر از نرم افزار داخلي فعاليت کرده
و توانس��ته نواقص خود را برطرف کند.وي افزود:
بايد فرهنگ سازي شود که مردم انتظار خود را در
ابتدا از شبکههاي اجتماعي داخلي پايينتر آورده
و از آن حمايت کنند ،انتظاري که در مردم ايجاد
ش��ده درست نيس��ت ،نبايد يکباره از نرم افزاري
که عمر يکس��اله دارد انتظار داش��ته باشيم مانند
تلگراميکه  ۶سال فعاليت ميکند ،توانايي داشته
باش��د.معاون امور فضاي مج��ازي دادستاني کل
کش��ور بيان کرد :با آن فش��اري که وارد شد نرم
افزارهاي داخلي رش��د کردند و اکن��ون مديران
پيام رسانهاي داخلي بيان ميکنند که ميتوانيم
حجم بيشتري از مخاطب را پاسخگو باشند.

باشد بايد حداقل معادل  ۳۰۰ميليارد تومان بودجه
و امکانات داشته باش��د.جاويدنيا گفت :ميتوانيم
بگوييم که پيش��رفتي که در نرم افزارهاي داخلي
انجام شد بعد از فيلترينگ تلگرام بسيار مؤثر بود،
اما از اين حيث که سياست گذاريهاي بعدي که
انجام ش��ده درست بوده يا خي��ر و اين طرح که
تصميم گرفته ش��د پوستهاي از تلگرام (هاتگرام
و تلگرام طاليي) شکل بگيرد و ما از آن حمايت
کنيم ،آيا اگر ما چنين تواني داش��تيم بهتر نبود از
پي��ام رسانهاي داخلي حمايت ميکرديم ،اينها
سؤاالتي است که رسانهه��ا و مردم بايد دنبالش
باش��ند و پاسخهاي متقن و دقيق��ي راجع به آن
دريافت کنند.

دولته�ا به پيام رس�انهاي بوميخود کمک
ميکنند

اقدامات�ي ب�راي اصلاح جرائ�م رايانهاي در
دست اقدام است

جاويدنيا تأکيد کرد :صنعت شبکههاي اجتماعي
هر کشوري که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد
بدون کمکهاي دولت شکل نگرفته و هرجايي
که موفقيتي بوده حتي در خود آمريکا ،با حمايت
دولت اين کار انجام ش��ده اس��ت .وقتي ظرفيت
فضاي مجازي به ي��ک سقف خاص ميرسد در
همه کش��ورها حمايتهايي از جمله پهناي باند،
سرور و غيره ص��ورت ميگيرد.وي تصريح کرد:
تلگ��رام سه هزار سرور ب��راي ايرانيها دارد و به
وزارت ارتباطات تکليف شده که از ناحيه شوراي
عال��ي فضاي مجازي تس��هيالت مؤثر در اختيار
آنه��ا قرار دهن��د ،آيا اين تس��هيالت مؤثر بوده
است؟  ۱۰سرور يا کمک پنج ميليارد تومان چقدر
توانسته کمک کند ،در ارزيابي که صورت گرفته
براي آن که سرويسي بتواند مانند تلگرام پاسخگو

معاون امور فضاي مجازي دادستاني کل کش��ور
در پاسخ به اين سؤال که آيا ميپذيريد که قوانين
فضاي مجازي نواقصي دارد و مشکالتي را براي
برخ��ي کاربران از جمله کس��اني ک��ه خريدهاي
اينترنتي انجام ميدهند ،به وجود آورده است؟ چه
راهکارهايي در اين زمينه انديش��يده شده است؟،
گف��ت :قوانين ما ناقص ب��وده البته طرح اصالح
قان��ون جرائم رايان��هاي در دست اق��دام است و
اميدواريم ک��ه زوردتر به نتيجه برسد.جاويدنيا در
خصوص ميزان آمادگ��ي در برابر جرائم اينترنتي
گف��ت :از نظ��ر تخصص��ي نيروه��اي پليس فتا
و ش��عب تخصص��ي جرائ��م رايان��هاي از سطح
تخصصي خوبي برخوردار هستند اما مشکلي که
با آن برخورد ميکنيم اجازه فعاليت بدون ضابطه
به فعاليت پيام رسانهاي خارجي است.وي افزود:

زماني جرميدر تلگرام انجام ش��د و مديران اين
پي��ام رسان خارجي هيچگونه پاسخگويي در اين
خصوص ن��دارد ديگر ما چه انتظ��اري از مراجع
قضاي��ي و امنيتي کش��ور داريم ،البت��ه مأموران
پلي��س فتا و ضابطان قضايي با همه کم لطفيها
که وجود دارد متحمل زحمات زيادي ميش��وند
و از راهکاره��اي فني و قانوني براي ش��ناسايي
متخلفان استفاده ميکنند.جاويدنيا گفت :ميتوان
براي ش��فاف شدن اين موضوع مثالي زد ،فعاليت
در ش��بکههاي خارجي مانند اي��ن است که يک
ش��هروند ايراني در آمريکا سرمايه گذاري کند و
زماني که براي وي اتفاق يا مش��کلي پيش آيد از
ايران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.وي
خاطرنشان کرد :اگر مجبور شديم از يک سرويس
خارجي استفاده کنيم بايد يک دوره گذار مشخص
ب��راي آن تعريف ک��رده و حتم ًا به فکر جايگرين
براي آن باشيم و در آن دوره گذار هم ،پيام رسان
خارجي را مکلف کنيم که تمام قوانين کشور ما را
رعايت کند و سرورهاي خود را به کشور ما منتقل
کند ،همچنين اطالعات کاملي که نياز است را به
ما بدهد زيرا هيچ کشوري نسبت به امنيت مردم
و جامع��ه خود تعارف نميکند و اگر به اين اصول
توجه نکنيم يک خالف امنيتي کرديم.

«مجي��د مجي��دي» جاي��زه «يک عمر
دستاورد هنري» را از جشنواره بينالمللي
فيلم کراال هندوست��ان دريافت کرد.به
گزارش ف��ارس به نقل از سايت فرست
ُپس��ت« ،مجيد مجيدي» جايزه «يک
عم��ر دست��اورد هنري» را از جش��نواره
بينالمللي فيلم کراال دريافت کرد .او در
اين رويداد به عنوان رئيس هيأت داوران
حنيز حضور داشت«.پيناراي ويجاران»
رئي��س بيس��ت و يکمي��ن جش��نواره
بينالمللي فيلم کراال ،جايزه «يک عمر
دستاورد هنري» مجيدي را به او تقديم
کرد .مجيدي آخرين فيلم خود به نام «آن
سوي ابرها » را در هندوستان توليد کرد.
وي همچنين قصد دارد فيلم ديگري با
عنوان «معدن زغالسن��گ» را در اين
کشور پرجمعيت آسيايي جلوي دوربين
ببرد.فيلمساز شهير ايراني مجيد مجيدي
که جايزه يک عمر دستاورد هنري را از
دست ويجايان دريافت کرد در اين مورد
گفت« :من بيش از هر جايزه و موفقيتي،
گرميو مهرباني مخاطبين برايم ارزنده
است».اي��ن جش��نواره با فيل��م «همه
ميدانن��د» از اصغر فره��ادي که دارنده
دو جايزه اسکار است ،افتتاح ش��د .طي
 ۷روز برگزاري اين جشنواره بينالمللي،
 ۱۹۰فيل��م از  ۶۵کش��ور ب��ه نماي��ش
درميآيد.تم جشنواره امسال کراال «روح
انس��اني :فيلم و اميد و بازسازي» است
که  ۶فيلم تحت اين عنوان ويژه اکران
خواهند شد.

فيلم
پايان تصويربرداري فيلم جمال
شورجه در الجزاير

تصويربرداري فيلم ضد استعماري «احمد
باي » به کارگرداني جمال شورجه در الجزاير
به پايان رسيد.به گزارش فارس ،فيلم ضد
استعماري «احمد باي » محصول مشترک
ايران و الجزاير که مردادماه امسال در اين
کشور جلو دوربين رفته بود ،پس از  ۴ماه
فيلمبرداري به کار خود خاتمه داد.بيش��تر
عوامل اين فيلم از جمله تهيهکننده (سميره
حاج جيالني) و بازيگران الجزايري هستند،
اما جمال شورجه از ايران کارگرداني«احمد
باي« را بر عهده داش��ته اس��ت .از ديگر
عوامل ايراني اين فيلم ميتوان به مجيد
ميرفخرايي (طراح صحنه و لباس) ،تورج
منصوري(مدير فيلمبرداري) و کامران خلج
(ط��راح گريم) اش��اره کرد«.محمد طاهر
زاوي» در نق��ش «احمد ب��اي» و «ژرار
دوپارديو» بازيگر مش��هور فرانسوي ـ که
تابعيت روسي ه��م دارد ـ در نقش «داي
حسين» يکي از حاکمان مشهور الجزاير،
ايفاي نقش کردهاند.اين فيلم نخس��تين
پروژه ب��زرگ تاريخي سينم��اي الجزاير
محس��وب ميش��ود و روايتگر رويارويي
«احم��د باي» س��ردار استقاللطلب اين
کشور آفريقايي با استعمارگران فرانسوي
در ق��رن نوزدهم ميالدي است.ش��ورجه
پيشتر درباره ساخت «احمد باي» گفته
است :برخ��ي از گروهه��اي تکفيري در
ت�لاش بودند که در راه ساخت اين پروژه
سينمايي سنگاندازي کنن��د؛ اما وزارت
فرهنگ الجزاير زير بار اين فشارها نرفت.

تلويزيون
«فوق ليسانسهها»
تا پايان  ۹۷کليد ميخورد

بازيگر سريال «ليسانس��هها» با اشاره به
تغييرات فصل جديد اين مجموعه از کليد
خ��وردن آن تا پايان سال  ۹۷خبر داد.امير
کاظميبازيگر سريال «ليسانسهها» درباره
توليد فصل جديد اين سريال با نام «فوق
ليسانس��هها» که قرار است به کارگرداني
سروش صحت کليد بخورد به مهر گفت:
سريال «فوق ليسانس��هها» قطعا امسال
وارد توليد ميش��ود و احتمال دارد بعد از
به پايان رساندن فيلم سينمايي که سروش
صحت درگير ساخت آن است در اسفندماه
وارد توليد سريال شويم.وي ادامه داد :من
از بيستم بهمن سال جاري ايران نيستم و
تا  ۱۵اسفن��د در سفر خواهم بود بنابراين
ش��روع توليد سريال «فوق ليسانسهها»
ب��ه بعد از اين تاريخ موکول ميش��ود .ما
پيش از اين هم جلساتي براي شروع کار
داش��تهايم و حتي دو قسمت از کار نوشته
ش��ده بود و تمريناتي انجام ش��د اما قرار
شد اين دو قس��مت هم دوباره بازنويسي
ش��ود و با ساخت پروژه سينمايي سروش
صحت و باقي کارها نيمه اسفندماه به بعد
کار کليد خواهد خورد .کاظميبا اشاره به
تغييرات داستاني اظهار کرد :سريال «فوق
ليسانس��هها» با يک فاصله زماني نسبت
به «ليسانس��هها» توليد ميشود که اين
فاصله زماني  ۲سال��ه در قصه هم وجود
دارد بنابراين صحبتهايي که فعال داريم
بر اين مبناست که قصه و ش��خصيتها
تغييرات عمدهاي داش��ته باش��ند .سريال
«ليسانس��هها» ب��ه کارگردان��ي سروش
صحت و تهيهکنندگي رضا جودي در دو
فصل به توليد رسيد و از شبکه سه سيما
پخش ش��د و فصل سوم آن با نام «فوق
ليسانس��هها» براي توليد در اين ش��بکه
تصويب شد.

