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◾کدام تلویزیونها جامجهانی را  4Kپخش میکنند؟
ابوالفضل صالحی ،مدیر شبکه فراتر تلویزیون درباره
پخش  4Kدر پاسخ به اینکه کدام تلویزیونها به قابلیت
دریافت تصاویر شبکه فراتر مجهز هستند ،عنوان کرد:
از میان تلویزیونهای بازار ،آنها که سایز بیشتر از۵۰اینچ
دارند همه به امکان دریافت تصاویر  4Kمجهزند .اگر هم
با قیمت محاسبه کنیم تلویزیونهایی که ۱۰میلیون و
باالتر هستند این امکان را دارند.

سال سی و پنجم

◾

◾هریسون فورد 40سال جوان شد!
در فیلم سینمایی «ایندیانا جونز  »5از فناوری جدید
(VFXویافاک ــس) برای پایین آوردن سن هریسون فورد
استفاده شــد .هریسون فــورد در نخستین تصاویر از
«ایندیانا جونز »5که به طور انحصاری از طریق مجله امپایر
منتشر شد ،با روایتی ماجراجویانه بازگشته است .فناوری
پیریزدایی تنها در صحنه آغازین فیلم استفاده میشود
که در قلعهای در سال 1944اتفاق میافتد.

ماجرای ساخت «پدر خوانده» در یک سریال

پی
شنهادامروز

خبر درگذشت ری فردریکسون ،تهیهکننده قسمت
دوم سهگانه «پدرخوانده» در  85سالگی بهانهای شد تا
تماشای مینی سریال « »The Offerرا به شما پیشنهاد
کنیم .این محصول  2022کمپانی پارامونت ،قصه

زهــره کهندل دو روز
پایانی هر هفته ،مخاطبان
شبکه یک ،تماشاگر سریال
جدید «گیلدخت» هستند؛
ســریــالــی کــه داســتــان آن در
بستر دوره قاجار شکل گرفته
و حکایت گلنار و اسماعیل است که در میان
هیاهو و مهلکه قجری ،تاروپود دلشان با مهر
و محبت بههم بافته م ـیشــود .ایــن سریال
بــا دلــدادگــی اسماعیل و گلنار آغــاز میشود
و دشــواریهــای هجر و فــراق ایــن دو را روایــت
میکند اما باید دید در ادامــه ،وجه عاشقانه
سریال پررنگ است یا وجه تاریخی آن و آیا این
سریال به زندگی مظفرالدین شاه و اتفاقات
سیاسی و اجتماعی آن دوره ورود میکند؟
آنــچــه م ــورد تــوجــه اس ــت ،تــمــایــل ســازنــدگــان
سریالهای تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی
به دوران قاجار است که فصل مشترک آنها
هــم روای ــت قــص ـهای عاشقانه در ایــن بستر
تاریخی است؛ اما چرا پرداختن به این دوران
تاریخی در سریالسازی باب شده است؟ آیا
این فرمول تکراری ،موجب دلزدگی مخاطبان
نمیشود؟ جبار آذین ،منتقد سینما و تلویزیون
در ایــن ب ــاره بــه خبرنگار مــا مـیگــویــد :پخش
مجموعههایی بــا محوریت عشق در بستر
رویدادهای تاریخی با استقبال خوبی از سوی
مخاطبان مواجه شده و این شبها هم شاهد
پخش مجموعه «گیلدخت» از شبکه یک
هستیم که در بستر نخنمای دوران قاجاریه،
قصهای عاشقانه را روایت میکند.
او معتقد اس ــت گــرچــه مــســائــل و مضامین
عاشقانه میتواند از سوژههای جاودانه آثار
هنری باشد اما بهکار بردن مکرر این موضوع
بدون نــوآوری و خالقیت و استفاده کلیشهای
از دوران قاجار بــرای طرح چنین مضمونی به
ارتباط مخاطب با سریالهای تاریخی عاشقانه
لطمه میزند.

◾

◾ دورههای تاریخی مغفول مانده
وی با تأکید بر اینکه استفاده از منابع تاریخی
و تــوجــه بــه زنــدگــی پــرچــالــش شخصیتهای
تاریخی و ادبی ،در دورههای مختلف باید مورد
توجه قرار گیرد نه فقط دوره قاجار ،خاطرنشان
میکند :دورههای تاریخی پرالتهابی داریم که
این قصهها میتواند در آن دورهها روایت شود

خبر
وزیر ارشاد
در حاشیه نشست هیئت دولت:

پیگیر مسائل
بازیگران
بازداشتی هستیم

شماره ۹۹۶۱

◾

◾«لوپتو» راهی هند شد
انیمیشن سینمایی «لــوپــتــو» بــه کــارگــردانــی عباس
عسکری و تهیهکنندگی محمدحسین صــادقــی و
احسان کاوه ،به بخش رقابتی سومین دوره جشنواره
جهانی کیدز سینما راه یافت .این جشنواره که از ۱۱
آذرمــاه جاری در شهر بمبئی هند برگزار میشود ،به
فیلمهایی با محوریت کودکان و شعار «آینده بهتر برای
کودکان» میپردازد.

ساخته شدن فیلم معروف «پدرخوانده» است .این
مینیسریال 10قسمتی ،ماجراهایی که برای آلبرت اس
رودی ،تهیهکننده تازهکار سینما در مسیر ساخت فیلمی
براساس کتاب پرفروش «پدرخوانده» اتفاق افتاده را
روایت می کند که سبب شد او در همان سال ( )1972برنده

«گیلدخت» و تمایل سریالسازان به عاشقانههای دوران قاجار

روایت کلیشهای
از یک دوره تاریخی

اگر این ســریالها در کنار قصه عاشقانهشــان
به تحلیل شــرایط زندگی سیاسی ،اجتماعی و
گزيده اقتصادیومناسباتفرهنگیآندورانهماشاره
کنند،جایامیدواریاستولیچنینسریالهایی
درفضاییکلیشهایروایتمیشوند.

در حالیکه دوره قاجار ،دوره سیاهی در تاریخ
کشور ماست و با طرح این قصههای عاشقانه،
تصاویری مقبول از آن دوره در ذهن مخاطب
ایجاد میشود.
به گفته آذیــن ،اگــر ایــن سریالها در کنار قصه
عاشقانهشان به تحلیل شرایط زندگی سیاسی،
اجتماعیواقتصادیومناسباتفرهنگیآندوران
هم اشاره کنند ،جای امیدواری است ولی چنین
سریالهایی از «پس از بــاران» گرفته تا «بانوی
عمارت»« ،جیران»« ،مارال» و «گیلدخت» در
فضایی کلیشهای روایت میشوند.
او با بیان اینکه بهرهگیری از سوژههای عاشقانه
در سریالسازی جواب میدهد اما در ظرف و
بستر مسائل روز ،میگوید :اتفاقات جذاب و
نابی در شرایط معاصر داریــم که جــای آ نها
در ســریــالســازی خــالــی اس ــت .ای ـنهــا دیــده
نمیشود چون پرداختن به مسائل روز جامعه
ممکن است یک اثر را با ممیزی مواجه کند
محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در حاشیه نشست هیئت دولــت در
جمع خبرنگاران در پاسخ بــه ایــن پرسش که
موضع وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی دربــاره
بازیگران بازداشتی چیست ،بیان کرد :در حدود
 ۶۰روزی که اتفاقات اخیر در حال رخ دادن است
بنا داشتهایم با گفتوگو و شفافسازی اجازه
ندهیمکاربهجاییبکشدکهموجبنگرانیشود
و سیاست قطعی ما در وزارت فرهنگ این است
تا آنجا که بتوانیم از کسانی که به لحاظ کاری یا
حرفهای دچار مشکل شدهاند حمایت کنیم.
وی عــنــوان کــرد :بــه صــورت مرتب بــا نهادهای
امنیتی و دستگا ه قضایی جلساتی داریم که تا
حد امکان به کسانی که دچار مشکل شدهاند
کمکبرسانیم؛البتههمکاریهایبسیارخوبیاز

درح ــالــیک ــه مـ ـیت ــوان ش ــرای ــط اقــتــصــادی و
اجتماعی روز را بدون شعار و کلیشه ،به شکلی
ســازنــده و راهگشا ســاخــت .چنین آث ــاری که
حرف روز داشته باشند میتوانند مخاطب را
پای تلویزیون بنشانند و به آشتی تلویزیون و
مردم کمک کنند.
وی با بیان اینکه فضاسازی ،طراحی صحنه و
طراحی لباس این سریالهای تاریخی عاشقانه
قجری ،شبیه به هم هستند ،یادآور میشود:
برخی بازیگران تکراری هم در ایــن سریا لها
استفاده میشود بهویژه در نقشهای فرعی؛
مثال ًبازی محمود پاکنیت تداعیکننده نقش
خان در سریال «پس از باران» است و همانقدر
که نقشآفرینی «گلنار» برای مخاطب جذاب
و تازه است ،بازی «تقی خان» تکراری است.

◾

◾ عادت به تماشای شبانه سریال
ایــن منتقد سینما و تلویزیون با بیان اینکه

سوی دستگاههای امنیتی و قضایی در این زمینه
صورت گرفته است.

◾

◾واکــنــش آق ــای وزی ــر بــه بیانیه خانه
سینما

اسماعیلی همچنین درب ــاره بیانیه
اخــیــر خــانــه سینما اظــهــار ک ــرد :این
بیانیه تحلیل درستی از اتفاقات
نــیــســت .تـ ــاش م ــا ب ــر ایــن
اسـ ــت وضــعــیــت فــرهــنــگ
و هــنــر ب ــه ح ــال ــت ع ــادی
بــرگــردد .مــا بــا هــر اقدامی
کــه بــه دوقــطــبـیســازی یا
اف ــزای ــش تــنــش منجر
شـ ــود مــخــالــفــیــم .از

◾

◾  ۷۵فیلم متقاضی حضور در فجر چهل و یکم
در یک ماه فرصت ثبتنام آثــار سینمایی در سامانه
جشنواره ،تهیهکنندگان  ۷۵اثر ،درخواست خود را برای
حضور در بخش ســودای سیمرغ (مسابقه سینمای
ای ــران) جــشــنــواره چهل و یکم ثبت کــردهانــد .هیئت
انتخاب مسابقه بخش ملی ،بازبینی فیلمهای متقاضی
حضور را از ۱۵آذرماه آغاز و تا ۱۵دی ماه اسامی فیلمهای
منتخب را اعالم خواهند کرد.

جایزه اسکار شود .این سریال روایتگر پشتپرده جذاب
ساخت یک فیلم ماندگار در تاریخ سینمای جهان است که
پیش از این هرگز درباره آن صحبت نشده بود ،اتفاقاتی که
میتوانست منجر به ساخته نشدن «پدرخوانده» شود و
سینمای جهان را از یک اثر درخشان محروم کند.

ســازنــدگــان ســریــال «گــی ـلدخــت» گــروهــی
ح ــرفــهای هــســتــنــد و ب ــازیه ــای خــوبــی را از
بازیگران باتجربه و نوچهره آن شاهد هستیم،
عنوان میکند :اگر قــرار باشد این رویــه برای
پر کــردن آنتن یا پخش آگهی بیشتر باشد،
درسـ ــت نــیــســت و ســبــب ریـ ــزش مــخــاطــب
میشود ،بهویژه اگــر در قسمتهای بعدی،
قصه کسالتبار شود؛ ولی اگر «گیلدخت»
در ادام ــه رون ــدی کــه بـهخــوبــی ش ــروع کــرده،
تعلیق و ریتم را بهخوبی نگه دارد ،میتواند
مخاطب را با خودش همراه کند.
او میافزاید :این سریال در قسمتهای اول
نشان داد بنا بــه درازگــویــی و نگاه کلیشهای
ندارد و استقبال از قسمتهای اول آن نشان
مـیدهــد هنوز هــم از چنین آث ــاری استقبال
میشود امــا به ایــن شــرط که محدود به دوره
سیاه قــاجــار نشود و قصههای عاشقانه هم
کلیشهای نباشند بلکه مسائل اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی هم در آن مطرح شود.
آذیــن دربــاره اینکه آیا پخش دو روز در هفته
این سریال 60قسمتی به ارتباط آن با مخاطب
ضربه نمیزند ،پاسخ مـیدهــد :در سا لهای
گذشته مدیران تلویزیون مخاطب را به تماشای
شبانه سریالها عــادت دادهان ــد .این رویــه به
عادتی دیرینه برای مخاطبان تلویزیون تبدیل
ش ــده ،از ایـ ـنرو پخش دو قسمت در هفته
موجب مـیشــود مخاطب ،برنامه مشخص
و منظمی بــرای تماشای آن نداشته باشد .از
سوی دیگر ،پخش طوالنیمدت سریال با توجه
به تغییر فضای اجتماعی روز جامعه ،تازگی
خ ــودش را ب ــرای مخاطب از دســت میدهد
و پخش هــمــزمــان ســریــا لهــای شبانه دیگر،
جایگزینی برای مخاطب میشوند.
به گفته او ،پخش هفتگی این سریالها برای
مــدیــران شبکه جنبه مثبت دارد چــون هم
آنتن شبکه پر میشود و هم آگهی بیشتری
امــا ب ــرای مخاطبان و ســازنــدگــان
می
گیرند7
صفحه
جــنــبــه مــنــفــی دارد چ ــون مــوجــب از دســت
رفــتــن ســررشــتــه قــصــه و تــمــایــل مــخــاطــب به
تماشای ســریــا لهــای روز دیــگــر م ـیشــود .از
آنجا کــه مخاطب تلویزیون ای ــران عــادت به
تماشای شبانه ســریــال دارد ،پخش شبانه
«گیلدخت» تلویزیون را مکلف به افزایش
تولیداتش میکرد نه اینکه خیالش برای 6ماه
راحت باشد که سریال روی آنتن دارد.
هیئتمدیره خانه سینما که بیانیه صادر کردند
میخواهیم به وظیفه صنفی و حرفهای خود
عمل و به ما کمک کنند مسائل خاتمه
یابد .استفاده از لحنهای غیردوستانه
کمکی نمیکند جــز اینکه تنشها
افزوده میشود.
البتهقبولدارمفضایتروریسمرسانهای
سعی در ایجاد ابهام و دروغ
نه ــا را
کـ ــرده و چـ ــون ایــ 
مـیدانـیــم همچنان بر
گفتوگو و رفــع ابهام
ت ــأکــی ــد دار ی ـ ـ ــم و از
دوستان هنرمند خود
یخــواه ـیــم به
ه ــم م ـ 
اختالفات دامن نزنند.
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ش��هرداری کاخ��ک به اس��تناد مصوبه
م��ورخ  1401/01/06ش��ورای محت��رم
اس��امی ش��هر کاخ��ک در نظ��ر دارد
هشت قطعه زمین به مساحت تقریبی
هر قطع��ه  200متر مرب��ع را در تاریخ
 1401/09/20از طریق مزایده کتبی به
فروش برس��اند .متقاضیان میتوانند
جهت کس��ب اطاعات بیش��تر با تلفن
 09399709779 -051-57372624در
ساعات اداری تماس حاصل فرمایند.
علیافتخارینسب
شهردارکاخک

از کلیه اعضای محترم به منظور شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی
مس��کن دهکده آس��ایش قم با دستور جلسه ذیل که در روز دوش��نبه مورخ 1401/09/14ساعت  17:00در
محل 45 :متری صدوق 55متری فردوس��ی نبش خیابان امام س��جاد ،مسجد امام حسین تشکیل میگردد
دعوت به عمل می آید.
 -2انتخابات هیئت مدیره و بازرس
 -1استماع گزارش هیئت مدیره بازرس
 -3تصمیم گیری درخصوص ادامه روند فعالیت شرکت تعاونی اتمام پروژه مهر و در نهایت اخذ سند تک
برگی واحد ها
-4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال - 5 1401طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1400
-6تصمیم گیری در خصوص بدهی اعضای پروژه مهر و افرادی که به پرداخت بدهی همکاری نمی نمایند
-7طرح و تصویب اخذ تجاری و فروش آن و همچنین طرح و تصویب گرفتن مجوز و فروش سرایداری در
جهت گرفتن سند تک برگی واحد ها
ه��ر ی��ک از اعضا در صورت تمایل معرفی وکی��ل به منظور حضور در مجمع ف��وق میتوانند تا یک هفتهبرگزاری مجمع به همراه وکیل خود(وکیل و موکل متفقا) جهت دریافت برگه وکالت حضور در دفتر تعاونی
مراجعه نمایند .
حضور در مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر می باشد و از حضور افراد غیر عضو ممانعتبه عمل می آید.
 با توجه به شیوع بیماری کرونا و به جهت پیشگیری و حفظ سامتی اعضاء ،حضور در مجمع با ماسک الزامیمی باشد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان دهکده آسایش قم

خواندنیها
روایت جمال میرصادقی
از عالقهاش به ورزش

به خاطر برادرم
فوتبال میدیدم

جمال میرصادقی تماشای فوتبال را یکی از
سرگرمیهای بیرونیاش میداند که هنوز آن
را دنبال میکند.
این داستاننویس پیشکسوت سال گذشته
مجموعه داستانی با عنوان «جام جهانی»
منتشر کرده که یکی از داستانهایش درباره
این رویداد ورزشی و روایتی از صعود تیم ملی
ایران به جام جهانی است.
او دربـ ــاره کــتــاب و نوشتن از جــام جهانی
به ایسنا میگوید« :از اول زنــدگـیام ،اهل
ورزش نــبــودم؛ بـ ــرادرم بــه ورزش و فوتبال
عالقهمند بــود ،من هم به قصه و داستان.
برای اینکه با برادرم ارتباطی داشته باشم به
دیدن مسابقات فوتبال توجه پیدا کردم تا
حداقل موضوعی برای بحث داشته باشیم.
چیزهایی که از ورزش میدانم به خاطر برادرم
بــود .امــا به دیــدن فوتبال عالقهمندم و هر
وقت مسابقه فوتبال پخش شود ،حتما ًنگاه
میکنم زیــرا این کار بــرای من یک سرگرمی
بیرونی و قصه عالقه درونی من است».

بهمن حبشی ،مدیرکل
دفتر تولید سازمان
سینمایی در واکنش
به خبر فیلمبرداری
برخی آثار سینمایی در
دو شکل بیحجاب و با
حجاب گفت :بر اساس
اطالع موثق سازمان
سینمایی ،چنین خبری
صحت ندارد و هیچ یک
از فیلمهای سینمایی در
حال تولید دست به چنین
اقدام قانونشکنانهای
نزدهاند .بدیهی است در
صورت صحت چنین
خبری ،فیلم موردنظر در
هر مرحلهای از ساخت
و تولید ،متوقف شده و
تبعات جبرانناپذیری
را برای سازندگان اثر
خواهد داشت.

7

فرهنگ
و هنر

◾

◾مجموعهای از داستانکها
کتاب الکترونیکی «جــام جهانی» نوشته
جــمــال مــیــرصــادقــی مــجــمــوعـهای اس ــت از
۲۶داسـ ــتـ ــانـ ــک و داسـ ــتـ ــان ک ــوت ــاه ک ــه در
۱۲۸صــفــحــه تــوســط نــشــر آواهــیــا بــه چــاپ
رسیده است .طول برخی از این داستانها
از یک پاراگراف تجاوز نمیکند اما با همین
تعداد کلمات ،هنرمندانه داستانی کامل
را ش ــرح م ـیدهــنــد .مطالعه ای ــن کــتــاب به
عالقهمندان به داستانک و داستان کوتاه
پیشنهاد میشود.
بخشی از یک داستان را با هم میخوانیم:
«چه ایام زیارت بود ،چه نبود ،چه هوا خوب
بود ،چه بد ،کوکبخانم زیارتش را میرفت.
تابستانها راهــی امــامــزاده داوود میشد و
زمستانها ،قم .جای دورتری نمیرفت .یکی
دو بار به مشهد و یکبار هم همراه عزیزم و
حاجآقام به کربال رفت ،همین .زیارتگاهش
امامزاده داوود و قم بود .خاطرههای زیادی
از آن دو سفرش به کربال و مشهد داشت که
هیچوقت کهنه نمیشد .هروقت فرصتی
پیش مـیآمــد بــرایــت تعریف مـیکــرد کجا
رفته و چه کرده و هر روز چندبار حرم مطهر
را زیــارت میکرده و ضریح را میبوسیده .با
قیافه مشتاق و آرزومــنــد و چشمهایی که
اشک در آ نهــا حلقه میبست ،به آسمان
نگاه میکرد.»...

آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری شاندیز( نوبت اول)

40111479

آگهی مزایده کتبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان دهکده آسایش قم به شماره ثبت 7512

حضور بیحجاب
بازیگران در ساخت
آثار سینمایی
صحت ندارد

شهرداري شانديز در نظر دارد به استناد مصوبه
شماره  15585مورخ  1401/08/12شورای
محترم اسالمي شهر شانديز نسبت به مزايده
اجاره و بهره برداری آشپزخانه رستوران محل
ارگ قديم واقع در پارک پرديس طبیعت
شانديز اقدام نمايد.
شرايط مزايده:
.1متقاضی می بايست سپرده شركت در مزايده
به مبلغ  80.000.000ريال به شماره حساب
 0204880582008بانك ملي به نام سپرده
شهرداري شانديز اقدام و در پاكت الف مزايده
تحويل نمايد.
.2در صورت امتناع برنده مزايده از عقد قرارداد
مبلغ سپرده مزايده به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
.3مهلت خريد اسناد از تاريخ  1401/09/03تا
تاريخ  1401/09/10ساعت  17می باشد.

.4مهلت تحويل پاكتهای پیشنهاد تا ساعت 17
تاريخ  1401/09/22می باشد.
.5بديهي است بعد از ساعت مذكور هیچ
پیشنهادي پذيرفته نخواهد شد.
.6زمان و تاريخ بازگشائي اسناد مزايده :تاريخ
 1401/09/23ساعت  8صبح در محل شهرداري
شانديزمی باشد.
.7هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزايده
مي باشد.
.8ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مزايده در
اسناد مزايده درج شده است.
.9آدرس شانديز صدررضوی  1شهرداری شانديز
امور قراردادها می باشد.
.10جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 05131422تماس حاصل فرمائید.
شهرداری شانديز

