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بین المللی کتاب  نمایشــگاه  سی وسومین 
تهران، در شــش روز نخســت برگزاری خود، 

شــاهد فــروش ۲۷۰ میلیــارد ریــال کتاب 
در بخش مجــازی و ۴۰۰ میلیــارد ریال در 

بخش حضوری بوده اســت که در مجموع به 
عدد ۶۷۰ میلیــارد ریال )۶۷ میلیارد تومان( 

می رسد.
به گــزارش خبرگــزاری خبرآنالین، علی 
رمضانی، قائم مقام نمایشگاه کتاب، در نشستی 
خبــری، از افزایش ناشــران خارجی، میزان 
فروش کتاب و رســیدگی به تخلفات ناشران، 

خبر داد.
او با اشاره به افزایش ناشران خارجی، طی 
روزهای گذشــته از ۱۷۰ مورد به ۱۸۷ مورد، 
گفت: »ایــن افزایش به این دلیل اســت که 
برخی ناشران می توانند برای فروش و معرفی 
کتاب های خود، به ســایر ناشران نمایندگی 
بدهند.« رمضانی توضیح داد: »در حال حاضر، 

ناشران خارجی در ۶۸ غرفه مستقر شده اند و 
برای برخی غرفه ها، درخواست افزایش پنج تا 

هشت متری متراژ غرفه اعمال شده است.«
ســخنگوی نمایشــگاه کتاب تهــران در 
خصوص تخلفات ناشــران نیز گفت: »تاکنون 
۱۷ گزارش واصله بررســی شــده که برای ۷ 
پرونده در خصوص ناشران خارجی و ۳ مورد 
در خصوص ناشــران داخلی حکم صادر شده 
است. عمدتاً موضوع تخلف، عرضه کتب خارج 

از قوانین نمایشگاه بوده است.«
او با بیان این که احکام متخلفین تا زمانی 
که قطعی نشده است، اعالم نمی شود، افزود: 
»هر چند برخورد بــا برخی تخلفات، با تذکر 
و رافت همراه بوده اســت، اما مسامحه ای در 

ایــن خصــوص نداریم. با این وجــود، برخی 
احکام قطعی، بسته شدن چند ساعته تا یک 

روز غرفه متخلف است.«
رمضانــی همچنین در خصوص ممنوعیت 
غرفه کانون پرورش فکری به دلیل تخلف در 
سال ۹۸ گفت: »با وجود این که از ممنوعیت 
ایــن مجموعــه در نمایشــگاه ناراحتیم، اما 
این مهــم، بیان گر پایبندی مســئوالن فعلی 

نمایشگاه و کانون پرورش به قوانین است.«
بین المللی کتاب  نمایشــگاه  سی وسومین 
تهران از بیست ویکم اردیبهشت آغاز شده و تا 
سی ویکم همین ماه در دو بخش حضوری در 
مصالی امام خمینی)ره( و مجازی در سامانه 

ketab.ir ادامه خواهد داشت.

فروِش ۶۷ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب در ۶ روز

اصغــر فرهادی کارگردان فیلم ســینمای »قهرمان« در 
تازه ترین اظهار نظر درباره حواشــی اخیــر مربوط به فیلم 
»قهرمان« در نشســت خبری هیات داوران جشنواره فیلم 

کن توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از ورایتی، اصغر فرهادی که امسال 
یکی از داوران بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم کن است، 
در نشست خبری ویژه داوران این رویداد سینمایی بیانیه ای 
طوالنی درباره اتهامات مرتبط با ســرقت ادبی داستان فیلم 

»قهرمان« خواند.
در ایــن بیانیه آمده اســت: »هرگز مســتقیماً در مورد 
ایــن موضوع صحبت نکرده ام. بســیاری از اطالعاتی که در 
اختیارتان است در روزنامه منتشر شده و اطالعات نادرست 
بود و بعدا اصالح شــد. بنابراین فکــر می کنم باید با توجه 
بــه اطالعات صحیح، وضعیت را اصالح کنیم. این مســتند 
)مســتند دو سر برد، دو سر باخت ساخته آزاده مسیح زاده( 
چیزی بود که مــن در یک کارگاه دیدم. من در مورد آن با 
دانشــجو صحبت کردم اما خیلی بعد، فیلم یک قهرمان را 
ســاختم و نمی توان به آن به عنوان یک ســرقت ادبی نگاه 
کــرد. در واقع در قهرمان آنچــه در فیلم وجود دارد چیزی 
کاماًل متفاوت اســت. باید ببینیم چرا برخی روزنامه نگاران 
این اطالعات نادرست را منتشر کرده اند. کاری که ما انجام 
می دهیم ساختن فیلم های داستانی است و کاری که من در 
فیلم قهرمان انجام دادم به کارگاهی که به آن اشــاره کردم 

مربوط نیست و بر اساس یک رویداد جاری بود.«
در ادامه این بیانیه آمده اســت: »این مستند و فیلم من 
صرفا بر اســاس اتفاقی است که دو ســال قبل از برگزاری 
کارگاه اتفاق افتاده اســت و وقتی رویــدادی رخ می دهد و 
توسط مطبوعات کشف می شود، آنگاه به اطالعات عمومی 
تبدیل می شــود و می توانید کاری را که دوست دارید انجام 
دهید - می توانید داســتانی بنویســید یا فیلمی درباره آن 
رویداد بسازید بدون اینکه یکی کپی دیگری باشد. می توانید 
اطالعات مربوط به این رویداد را مشاهده کنید. قهرمان تنها 
یک تفســیر از این رویداد اســت؛ در حالی که مستند یک 

مســتند بود و اصاًل همان برداشــتی از آن نبود. روزنامه ای 
که به آن اشاره می کنید در مورد سرقت ادبی صحبت کرده 
است. این در واقع صحت ندارد و به همین ترتیب این مورد 
توسط مراجع دینی بررسی می شود. یک هیات منصفه برای 
قضاوت در این پرونده وجود خواهد داشت اما نمی دانیم که 
این پرونده چه زمانی رســیدگی خواهد شــد و یک فرآیند 
بســیار طوالنی دارد. مشخصا این ماجرا یک مقدار احساس 
ناخوشایندی ایجاد کرده است، اما فیلم من بر اساس مستند 
ساخته نشده و حتی پیشــنهاد شد که درآمد فیلم بین ما 
تقسیم شود. فکر می کنم بدون شک موضوع روشن خواهد 
شــد و متاسفم که این قدر احساس ناخوشایند ایجاد کرده 
اســت اما امیدوارم این اطالعات اشتباهی که در مورد این 
موضوع نوشــته شــده اصالح شــود. حتی گفته اند که من 

محکوم شده ام که اشتباه است.«
به گــزارش ورایتی، ماهیت عمومی اظهــارات فرهادی 

نشــان می دهد که ایــن کارگردان نیاز به دفاع از شــهرت 
خود را در ســطح بین المللی احساس می کند. پیش از این 
گمانه زنی هایی مطرح شــده بود که او برای ریاســت هیات 
داوران کن در نظر گرفته شــده بود تــا زمانی که اتهامات 
ســرقت ادبی مطرح شــد. او به  عنوان داور جشنواره کن، 
می تواند خود را در شــرایط سختی بیابد، زیرا ایران دو فیلم 
در رقابت دارد: عنکبوت مقدس علی عباســی و برادران لیال 
سعید روستایی که هیچکدام از آنها مجوز اکران در ایران را 

تاکنون کسب نکرده اند.
اصغر فرهادی در کنار ونسان لیندون، ربکا هال، دیپیکا 
پادوکونه، یاســمینه ترینکا، الج لی، جف نیکولز و یواخیم 
تریه، ۲۱ فیلم این بخش را داوری خواهند کرد و مسئولیت 
انتخاب برنده نخل طالی بهترین فیلم، جایزه بزرگ هیات 
داوران، جایزه ویژه هیات داوران و جوایز بهترین کارگردانی، 

فیلم نامه و بازیگر مرد و زن جشنواره را بر عهده دارند.

آغاز کن با پیام زلنسکی
هفتاد و پنجمیــن دوره از جشــنواره فیلم کن به طور 
رسمی همراه با پیامی از »والدیمیر زلنسکی«  رئیس جمهور 

اوکراین آغاز شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از رویترز،  جشنواره فیلم کن 
روز سه شنبه همراه با برگزاری فرش قرمز،  برپایی مراسمی 
با حضور ســتارگان ســینما و پیام ویدئویی از »ولودیمیر 

زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین آغاز شد.
»زلنســکی« که در این مراسم از جهان سینما خواست 
دربرابر جنگ سکوت نکند،  در بخشی از یک پیام ویدئویی با 
اشاره به طنز چارلی چاپلین درباره آدولف هیتلر در ابتدای 
جنــگ جهانی دوم، بیان کرد: »ما بــه یک چارلی چاپلین 
جدید نیاز داریم که ثابت کند سینمای امروز سکوت نکرده 
اســت.« رئیس جمهور اوکراین در ادامه این پیام ویدئویی 
زنده از کی یف بیان کرد: »ما باید پیروز شویم. ما به سینما 
نیاز داریم تا بتواند ضامن این پایان باشــد، سینمایی که هر 

بار در طرف آزادی باشد.«
جشــنواره فیلم کن با اکران فیلم »کات آخر« ســاخته 
»میشل آزاناویسوس« کارگردان فرانسوی آغاز شد که بیشتر 
برای ساخت فیلم برنده اسکار »هنرمند« شناخته می شود. 
فیلم سینمایی »کات آخر« نسخه فرانسوی زبان و بازسازی 
فیلــم ژاپنــی »One Cut Of The Dead« ســاخته 
»شینیچیرو اوئدا« در سال ۲۰۱۷ است، که در آن بازیگرانی 
چــون »برنیس بژو«، »فینیگان اولدفیلد«، »ژان پاســکال 
زادی«، »لیز سالم« و »لوانا باجرامی« ایفای نقش کرده اند. 

»فارســت ویتاکر« نیــز به عنوان مهمان ویژه مراســم 
افتتاحیه، جایزه نخل طالی افتخاری جشنواره کن را از »پیر 

لسکور« رئیس جشنواره کن دریافت کرد.
»لســکور« با اهــدای این جایزه بیان کــرد: »یک نخل 
افتخاری برای یک هنرمند،  فیلمســاز، ســفیر یونسکو و به 

عبارتی بهتر یک شهروند جهانی.«
بزرگترین جشــنواره فیلم جهان از ۱۷ تا ۲۸ مه فعالیت 

خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر دادبیانیه اصغر فرهادی درباره اتهام سرقت هنری
احتمال تمدید زمان برگزاری نمایشگاه کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از احتمــال تمدید ســی و 
بین المللی  نمایشگاه  سومین 
کتاب تهــران در پی یک روز 
تعطیلی به خاطر آلودگی هوا 
ایســنا،  خبر داد. به گزارش 
محمدمهدی اســماعیلی در 
حاشیه جلسه هیات دولت و 

در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوالی در ارتباط با نمایشگاه کتاب امسال و 
برخی اظهار نظرها مبنی بر از رونق افتادن نمایشــگاه و یک دســتی نمایشگاه 
با ناشــران قرآنی،  مذهبی و دفاع مقدســی و نبود برخی از ناشران عمومی در 
نمایشگاه کتاب گفت: فرض شما فرض نادرستی است. این طور نیست؛ من خودم 
از نمایشــگاه و بخش های مختلف آن بازدید کردم و همه گرایش های مختلف 
در نمایشــگاه کتاب حضور دارند. او افزود: بله در هر دوره ای،  عده ای ناشر به هر 
دلیلی ممکن اســت حضور پیدا نکنند. ما با سامانه  مجازی که تاسیس کردیم 
دنبال عدالت فرهنگی بودیم و بخش عمده ای از مردم که در ســال های گذشته 
مجبور بودند این مسافت طوالنی را تا تهران برای بازدید از نمایشگاه بپیمایند، 
امروز در خانه خود خرید می کنند. عالوه بر این ما تخفیفی برای خرید مجازی 
گذاشتیم و معلوم است که دنبال این بودیم که بار صحن نمایشگاه هم به لحاظ 
بهداشــتی و هم به لحاظ ترافیکی کمتر باشــد و این قول را نیز به دوستانمان 
داده بودیم، اما با این حال میزان اســتقبال برخالف انتظارمان بســیار باال بوده 
است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین خاطرنشان کرد: دیروز که مجبور 
بودیم به خاطر آلودگی هوا نمایشــگاه را تعطیل کنیم، وزارت ارشاد تلفن های 
اعتراضی زیادی داشت مبنی بر این که چرا نمایشگاه را تعطیل کردید؟ و خیلی ها 
قانع نمی شــدند و احتماال مجبور شــویم به دلیل یک روز تعطیلی که صورت 
گرفت، نمایشگاه را تمدید کنیم. اسماعیلی همچنین گفت: میزان فروش کتاب 
در همین روزهای اول باالی ۵۰ میلیارد تومان بوده که در مقایســه با سال های 
قبل از کل دوره بیشتر بوده است. میزان حضور افراد نیز بسیار خوب بوده است. 
ما امسال یک کار موازی و مجازی انجام دادیم و تخفیف هم در حوزه مجازی به 
خوانندگان کتاب اعطا می شود به همین دلیل وضعیتمان،  وضعیت بسیار خوبی 
اســت و حتی یک متر از مصلی را هم خالی نگذاشــتیم و فاصله غرفه ها نیز به 
دلیل مالحظات بهداشتی رعایت شده اســت. او در پاسخ به سوالی درباره آمار 
فروش جلدهای کتاب و تعداد بازدیدکنندگان روزانه گفت: تعداد بازدیدکنندگان 
را بــا یک فاصله ای جمع بندی می کنیم، اما در بهمن ماه فقط در حوزه مجازی 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار کتاب فروختیم. آن هم به این شــکل که شما در یک 
روستایی مثال در لب مرز کتاب می خرید و ما با پست رایگان تحویل می دهیم که 
این امکان فوق العاده ای است و ان شاءاهلل در ظرف یکی دو روز آینده جمع بندی 

در مورد آمار ارائه می شود. 

تهمینه میالنی »آتش بس۳« را می سازد
تهمینه میالنی برای ســاخت 
بــس۳« مجوز  فیلــم »آتش 
گرفــت. میالنی ســال ۱۳۸۴ 
اولیــن بــار فیلمی را بــه نام 
»آتش بس« با بازی محمدرضا 
گلزار و مهناز افشــار با نگاهی 
روانشناســانه بــه دغدغه های 
زندگی زناشویی ساخت و بعد 

در ســال ۱۳۹۲ نســخه دیگری از این فیلم را با بازی بهرام رادان و میترا حجار 
جلــوی دوربین برد. او حاال پس از حدود یک دهه قصد دارد ســومین بخش از 
این فیلم را به تهیه کنندگی همسرش محمد نیک بین سازد. آخرین فیلم میالنی 
در ســال ۱۳۹۵ با نام »ملی و راه های نرفته اش« بود و این فیلمساز در حالی که 
شنیده می شد میخواهد در شبکه نمایش خانگی فعالیت کند، فعال برای ساخت 
یک فیلم سینمایی از شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی مجوز گرفته 
است. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در 
جلسه اخیر این شورا دو فیلمنامه دیگر هم پروانه ساخت گرفتند که یکی فیلم نامه  
»ستاره سینما« به تهیه کنندگی احسان ظلی پور و کارگردانی و نویسندگی عادل 
تبریزی و دیگری »عطرآلود« به تهیه کنندگی یوســف منصوری)حوزه هنری( و 

کارگردانی هادی مقدم دوست و نویسندگی حسین حسنی است.

پخش سریال عروسکی مرضیه برومند از جمعه
»شــهرک کلیلــه و دمنــه« از روز جمعــه )۳۰ 
اردیبهشت ماه( در شــبکه نمایش خانگی منتشر 
می شود. به گزارش ایسنا، »شهرک کلیله و دمنه« 
ســاخته مرضیه برومند، سریال عروسکی است که 
۵۰ شــخصیت عروســکی آن را تشکیل می دهند. 
این سریال به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی 
تولید شــده اســت. روابط عمومی پلتفرم فیلم نت 
همچنین درباره برگزار نشــدن مراسم گرامیداشت 
مرضیه برومند و گروه سازنده سریال »شهرک کلیله 
و دمنه« توضیحاتی را مطرح کرد که به شــرح زیر 

است: »بنا داشتیم به پاسداشت تالش خالق این سریال، مرضیه برومند مراسمی 
در شأن ایشان تدارک ببینیم. اما در شرایط فعلی نه حال دل ما خوب بود و نه 
حال دل گروه سازنده. ضمن پاسداشت زحمات مرضیه برومند در عرصه هنر و 
قدردانی از زحمات ایشــان و گروه سازنده ی سریال »شهرک کلیله و دمنه« که 
دو ســال بدون وقفه کار کردند تا اثری با کیفیت و ماندگار بسازند، از برگزاری 
مراسم قدردانی می گذریم و جمعه با اولین قسمت این سریال در پلتفرم فیلم نت 

میزبان شما هستیم.«

»روز ششم« با مصطفی زمانی مجوز اکران گرفت
شورای پروانه نمایش فیلم های 
ســینمایی در جلســه اخیر با 
صدور پروانه نمایش برای فیلم 
تهیه کنندگی  به  ششم«  »روز 
وکارگردانی  سیفی آزاد  رحمان 
حجت قاسم زاده اصل موافقت 
کرده است. این فیلم نخستین 
قاسم زاده  سینمایی حجت  اثر 

اصل اســت که زمستان ســال ۱۳۹۹ در تهران جلوی دوربین رفت. مصطفی 
زمانی، بهاره افشــاری، امیر جعفری، مهران احمدی، افشــین هاشمی، همایون 
ارشــادی، بهرام ابراهیمی، مهدی حسینی نیا و جمشید هاشم پور بازیگران »روز 
ششــم« هستند.  قاسم زاده که فیلمنامه »روز ششم« را خودش نوشته، در این 
فیلم به روایت زندگی جوانی به نــام احمد می پردازد که بعد از آزادی از زندان 
فقط پنج روز وقت دارد تا جواب چند معما را پیدا کند. اگر او موفق به انجام این 

مهم نشود در روز ششم کشته می شود.

صدای ریما رامین فر روی فیلمی از اصغر فرهادی
ریما رامین فر فیلم سینمایی »جدایی 
نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی 
را برای نابینایــان توضیح دار کرد. به 
گــزارش خبرگــزاری خبرآنالین به 
نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه 
نســخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی 
»جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر 
فرهادی را با صدای ریما رامین فر روز 
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت در چارچوب 

برنامه فیلمخانه منتشر می کند. این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از رادیو سوینا 
پخش می شود و پس از آن، روی سایت آن در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. 
نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت آن را 
شیدا محمدطاهر نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط 
شــده و مرجان طبسی آن را میکس و تدوین کرده است. عالقمندان می توانند 
با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www.sevinagroup.com به 

فایل صوتی فیلم های سینمایی توضیح دار دسترسی داشته باشند.

اخبارکوتاه

ابوالفضل پورعرب که سالهاست در سینما 
کم کار شــده، پس از مدت ها با فیلمی جدید 

روی پرده سینماها دیده خواهد شد.
به گزارش ایســنا، از امروز چهارشنبه ۲۸ 
اردیبهشــت ماه یک فیلم جدید به نام »چند 
میگیری گریه کنی۲« راهی اکران شده است. 
البته قرار بود »علف زار« هم همراه با این فیلم 
نمایش داده شــود که چنــد روزی به تعویق 

افتاد.
»چند می گیری گریه کنی۲« به کارگردانی 
علی توکل نیا ساخته شده در حالی که نسخه 
اول آن ســال ۱۳۸۴ بــه کارگردانی شــاهد 
احمدلو و تهیه کنندگی علی و حسن توکل نیا 

تولید شده بود.

در نســخه قبلی بازیگرانی حضور داشتند 
که برخی از آن ها دیگر در ســال های گذشته 
از دنیــا رفته اند مثل منوچهر نــوذری، نیکو 
خردمنــد، محمــود بهرامی و کریــم اکبری 
مبارکه، اما در هر دو قسمت ابوالفضل پورعرب 

بازی کرده است.
این ستاره سال های دور سینما آخرین بار 
فیلم »به وقت خماری« محمدحسین لطیفی 
را در ســال ۱۳۹۷ روی پرده داشت، در حالی 
که دو فیلــم »کاناپه« و »غیبــت موجه« او 
هنوز اکران نشده و البته »کاناپه« مهر و موم 

محکمی با عنوان توقیف خورده است.
پورعرب در طول سه دهه فعالیت، در بیش 
از ۴۰ فیلم ســینمایی بازی کرده که بسیاری 

از آن ها از جمله آثار درخشان و به یادماندنی 
سینمای ایران هســتند مثل عروس، نرگس، 

چهره، غریبانه و دست های آلوده.
بازگشــت ابوالفضــل پورعــرب بــا یک 

فوتبالیست بر پرده سینما 
در فیلــم »چند می گیــری گریه کنی ۲« 
از بازیگران معروف و جوان تر ســینما خبری 
نیســت و به جز پورعرب، بــه حامد آهنگی، 
حمید لوالیی، عباس جمشــیدی فر، اسداهلل 
یکتا، مهران رجبــی و گیتی معینی می توان 
اشاره کرد. اشــپیتیم آرفی بازیکن سابق تیم 
پرسپولیس که بازی در فوتبال ایران را از دهه 
۸۰ آغــاز کرده بود نیز یکــی از بازیگران این 

فیلم کمدی است.

بازگشت ابوالفضل پورعرب با یک فوتبالیست بر پرده سینما

کارگردان فیلم سینمایی »مطرب« گفت: 
اگر بازهم در سالن های سینما فیلم های خوبی 
اکران شود، مردم مجددا به سینما باز خواهند 

گشت.
مصطفی کیایــی در گفت وگو با ایرنا و در 
توضیح پیامدها و آثار دوســال پاندمی کرونا، 
بیان کرد: کرونا در شغل ما هم مانند بسیاری 
از مشــاغل تاثیری بسیار منفی گذاشت اما از 
جایی به بعد به دلیل این که ســینما و سالن 
ســینما محل امنی برای تجمع نبود، شــبکه 
نمایــش خانگی قدرت بیشــتری پیدا کرد و 
توانســت که در این مدت تولیدات متعددی 

را ارائه کند. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده 
فیلم ســینمایی چهارراه اســتانبول )۱۳۹۶( 
اظهار داشــت: به هرحال هنوز عوارض کرونا 
بر پیکره ســینمای ایران وجود دارد و سالن 
سینما و سینما در معنای عام دو، سه سالی از 

جریان جذب مخاطب عقب افتاده است.
کیایی در پاســخ به این پرسش که چرا به 
رغم پایان پاندمی و بهبود شرایط و بازگشایی 
صددرصدی ســالن ها سینما همچنان فروش 
بلیت وضعیت خوبی ندارد و ســینمای ایران 
همچنان دچار رکود اســت، خاطرنشان کرد: 
این اتفاق کامال طبیعی اســت که در صورت 

تغییر شــرایط، مخاطب تغییر رفتار می دهد؛ 
به ویژه پس از دوران پاندمی کرونا و قرنطینه 
کامال طبیعــی بود که مخاطــب عادت کند 
محتــوا را با راحتی بیشــتر در خانه خودش 

ببیند.
وی افــزود: در نتیجۀ ایــن اتفاقات، عادت 
ســینمارفتن به نوعی دچار فراموشــی شده 
اســت و این فراموشی با توجه به تغییر سبک 
تماشــای فیلم گسترۀ وی.او.دی ها بیشتر هم 

می شود.
کارگــردان و تهیه کننده فیلم ســینمایی 
بارکد )۱۳۹۴( با اشاره به موقعیت سینما در 
دنیای امروز تاکید کرد: البته که امروز در تمام 
دنیا ســینما تبدیل به یک صنعت وی.آی.پی 
شــده است و این گونه نیست که عادت رفتن 
به ســالن سینما و تماشــای فیلم در سینما 
در زندگی همه مردم وجود داشــته باشــد. 
امــا عقیده دارم که اگر بازهم در ســالن های 
سینمای ما فیلم های خوبی اکران شود، مردم 

مجددا به سینما بازخواهند گشت.
وی افزود: نمایــش خانگی صنعتی نوپایی 
اســت و در صورتی که بهایی به آن داده شود 

)هم چنان که در این مدت داده شــده(، کم 
کم جای خودش را پیدا کرده و در چند سال 
آینده بخش عمــده ای از زندگی ما را درگیر 

خودش خواهد کرد.
کیایی در پاســخ به این پرســش که چرا 
دســتمزدهای نجومــی در تولیدات شــبکه 
نمایش خانگی وجود دارد و این دســتمزدها 
توقعات را بسیار باال برده است، اظهار داشت: 
این مشکل پلتفرم ها نیست و مشکل اصلی از 
سوی تهیه کنندگان است؛ البته که پروژه هایی 
هم داریم که با دستمزدهای منطقی و درست 
در حال تولید اســت اما عقیــده دارم که این 
موضوع اساســا معضل تهیه کنندگی است و 

ریشه آن را باید در این حیطه بررسی کرد.
نویســنده و کارگردان فیلم سینمایی خط 
ویژه )۱۳۹۲( خاطرنشان کرد: وقتی فیلمنامه 
و متن خوب ندارید و با ۵ قسمت می خواهید 
کار را شروع کنید و حتما می خواهید در کار، 
بازیگر چهره داشته باشــید، مجبورید و باید 
پــول بدهید تا آن ها را بیاورید؛ در نتیجه نوع 

سیستم تولید باید تغییر کند.
مصطفــی کیایی کارگــردان، تهیه کننده 

و فیلم نامه نویس ســینما و تلویزیون فعالیت 
هنری خود را از سال ۱۳۷۳ در مرکز آموزش 
فیلم سازی اداره ارشاد کرج آغاز کرد و از سال 
۱۳۷۶ همزمان با تحصیل در رشته فیلم سازی 
در دانشــگاه به عنوان دســتیار کارگردان در 
مجموعه های تلویزیونی و سینمایی مشغول به 
کار شــد. کیایی پس از اتمام دوران تحصیل 
در ســال ۸۱ به عنوان نویسنده، کارگردان و 
تدوین گر در برنامه های تلویزیونی فعالیت خود 
را ادامــه داد و در این مدت برنامه های زیادی 
را برای شبکه های مختلف تلویزیونی ساخت. 

وی در ســال ۱۳۸۶ درخواســت پروانــه 
ســاخت فیلم بعدازظهر ســگی ســگی را به 
اداره نظارت و ارزشــیابی وزارت ارشاد ارسال 
نمود، اما موفق به اخذ پروانه ســاخت نگردید 
و با تعویض تهیه کننده در سال ۱۳۸۸ پروانه 
ســاخت فیلم بعد از ظهر ســگی سگی را به 
تهیه کنندگی جــوزان فیلم اخذ نمود و اولین 
فیلم بلند سینمایی خود را جلوی دوربین برد.
کیایی در سال ۱۳۹۸ اولین سریالش را با 
نام هم گناه کارگردانی کرد که نویسندگی آن 

برعهده محسن کیایی و علی کوچکی بود.

مصطفی کیایی:

مردم مجددا به سینما بازخواهند گشت

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی از افزایش دوبرابری بودجه میراث 
فرهنگی و موزه ها در ســال ۱۴۰۱ و همچنین 
راه اندازی انجمن خیــران میراث فرهنگی خبر 
داد. به گزارش ایسنا، آیین روز جهانی موزه ها و 
آغاز هفته میراث فرهنگی با حضور فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی، و جمعی از کارشناسان 
و پیشکسوتان موزه، مجموعه داران خصوصی و 
موزه داران و همچنین وابسته فرهنگی سفارت 
چیــن و نمایندگانی از دبیرخانــه اکو در ایران 
برگزار شد. علی دارابی ـ قائم مقام وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و معاون 
میــراث فرهنگی ـ با گرامی داشــت یاد عباس 
نجات فتحی، موزه دار خوزستانی )شوشتر( که 
یک روز پیش از روز جهانی موزه درگذشت، در 
اهمیت موزه ســخنانی را مطرح کرد و با اشاره 

به چشــم انداز و رویکرد این وزارتخانه به موزه، 
بیان کرد: از مجموع ۷۹۰ موزه در کشور حدود 
۲۶۰ موزه در اختیار وزارت میراث است، بخش 
زیادی از این موزه ها به بخش خصوصی، دولتی 
و نهادهای مختلف تعلــق دارد و ما دنبال این 
هستیم که رقابت ســازنده و تعامل خوبی بین 
بخش های مختلــف ایجاد کنیــم و با هرگونه 
انحصــار مقابلــه می کنیم. این نــگاه در حوزه 
موزه داری مغتنم است و آرزو می کنم در اقصی 
نقاط کشور شــاهد این باشیم که روزی جشن 
راه اندازی یک موزه در هر شهر برگزار می شود. 
او درباره نگاه این وزارتخانه به موزه گفت: وقتی 

از حوزه میراث فرنگی ســخن می گوییم، یعنی 
آنچه از گذشــتگان و نیــاکان و آثاری که برای 
ما به جای گذاشته شده نقش مهمی در توسعه 
جوامع بشری و تکمیل تاریخ جهان داشته است. 
آنچه به عنوان کاخ هــا و مجموعه های تاریخی 
مشــاهده می کنیم گویای انســان های خالق و 
بزرگی است که در اعصار مختلف تالش کردند 
هنرهای خــود را در قالب های مختلِف غیرقابل 
جایگزین و دارای ارزش برای ما به جای بگذارند. 
امروز به احترام آن ها کاله از ســر برمی داریم و 
ادای احتــرام می کنیم. دارابی بیان کرد: میراث 
فرهنگی حقیقت هر جامعه ای اســت و تکثر و 

گوناگونی آن در قالب یک هویت فرهنگی است. 
اگر ما ایرانیان نزد جهانیان از احترام برخورداریم 
از حیث تمــدن و قدمت کهن و داشــته های 
میراثی است و اکنون حمایت، صیانت و احیای 
آن ها وظیفه همگانی ما اســت. قائم مقام وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با 
بیان این که منظومه فکری و گفتمان وزارتخانه 
مبتنی بر سه رکِن »تغییر«، »توسعه« و »تحول 
و فن آوری« اســت به مهم ترین اقداماتی که در 
این راستا درحال انجام است، اشاره کرد و گفت: 
ســند چشــم انداز برنامه تحول و برنامه هفتم 
توسعه و همچنین سند میراث فرهنگی و سند 

موزه ها از جمله تدابیری است که مشغول تدوین 
آن هســتیم و از بخش های مختلف درخواست 
همراهی کرده ایم و دست یاری به همه نخبگان، 
اساتید انجمن های علمی، تشکل های مردمی و 
ســازمان های مردم نهاد دراز می کنیم تا ما را در 
تدوین این اســناد و برنامه هایی که مبنای کار 
ما است یاری کنند. او همچنین به تهیه الیحه 
شــرح وظایف و قانون تشــکیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد 
و گفت: این قانون و شــرح وظایف در جلسات 
متعدد بــا حضور مدیران و کارشناســان مورد 
بررســی قرار گرفته، مفاد مهمی درباره میراث 
فرهنگی و موزه ها در این قانون جانمایی شده، 
برخی از مفاد قانونی که از قبل بوده غنی سازی و 
پرمحتوا شده و برخی مواد که به هر دلیل دیده 

نشده بود، افزوده شده است.

در آیین روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی اعالم شد

انجمن »خیران میراث فرهنگی« تشکیل شد


