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اخبار
«پایتخت »6کلید خورد

تصویرب��رداری «پایتخت »6ب��ه کارگردانی
س��یروس مقدم و حض��ور بازیگ��ران اصلی
در ش��یرگاه آغ��از ش��د.به گ��زارش فارس،
تصویرب��رداری «پایتخت »۶ب��ه کارگردانی
س��یروس مقدم در ش��یرگاه مازن��دران آغاز
شد.در اولین سکانسهای این سریال محسن
تنابنده ،احم��د مهرانفر ،ریما رامینفر ،هومن
حاجی عبداللهی ،نس��رین نصرتی و س��ارا و
نی��کا فرقانی اصل حض��ور دارند .گروه تولید
این سریال قرار است بعد از تصویربرداری در
شیرگاه و بخشهایی در تهران راهی یکی از
کش��ورهای اروپایی شوند .به گزارش فارس،
فصل شش س��ریال «پایتخت» توسط آرش
عباسی به نگارش درآمده است و گروه تولید
هنوز با نویس��نده دیگری قرارداد نبس��تهاند.
مرحوم خشایار الوند ،حسن وارسته ،کوروش
نریمانی ،امیر حسین صادقی از نویسندههایی
بودن��د ک��ه در این ش��ش فص��ل قصههای
پایتخ��ت را به ن��گارش درآوردند .محس��ن
تنابنده ،احم��د مهرانفر ،ریما رامینفر ،هومن
حاجی عبداللهی ،نس��رین نصرت��ی ،مهران
احمدی ،سارا و نیکا فرقانی اصل از بازیگرانی
هستند که در فصل جدید این سریال حضور
دارند .یک��ی از بازیگرانی که در فصل جدید
پایتخت حضور ندارد علیرضا خمس��ه است.
مجموع��ه تلویزیون��ی «پایتخ��ت» به تهیه
کنندگی الهام غفوری از سال  ۹۰تا  ۹۷در ۵
فصل از شبکه یک سیما بروی آنتن رفت.
فصل جدید «نفوذ» به دهه فجر نمیرسد

تهیه کننده سریال «نفوذ» گفت :تصویربرداری
«نف��وذ» ب��ه  80درصد رس��یده اس��ت و به
احتمال فراوان پخش سریال سال آینده آغاز
خواهد شد«.محسن علی اکبری» تهیه کننده
سریال «نفوذ» به کارگردانی جواد شمقدری
در گفتوگو با فارس ،درباره زمان پخش این
س��ریال گفت :تا پایان تصویربرداری سریال
زم��ان کمی باقی مانده اس��ت ،اما از آنجایی
که مرحله پس تولیدم��ان حدود  ۶ماه زمان
میخواهد ،ب��ه پخش در دهه فجر امس��ال
نمیرس��یم.وی در ادامه با اشاره به پیشروی
در تولید این سریال نیز بیان داشت :به تازگی
تصویربرداری در قزوین به پایان رسیده است
و در حال حاضر گروه تولید به تهران آمدهاند
و از دو روز آینده در ش��هرک سینمایی غزالی
سکانسهای مربوط به دیوار سفارت آمریکا
را مقابل دوربین خواهیم برد .این تهیه کننده
درباره اینکه ساخت لوکیشنهای این سریال
تمام ش��ده است؟ گفت :ساخت دیوار سفارت
آمریکا در ش��هرک غزالی و سایت کبکان در
شمال کشور به پایان رسیده است.
معرفی هیأت انتخاب فیلمهای سینمایی
جشنواره فیلم فجر ۳۸

ب��ا حکم دبیر س��ی و هش��تمین جش��نواره
فیل��م فج��ر ،اعضای هی��أت انتخ��اب فیلم
های س��ینمایی معرفی ش��دند .ب��ه گزارش
فارس ،با حک��م ابراهیم داروغهزاده ،اعضای
هیأت انتخاب فیلمهای س��ینمایی در سی و
هشتمین جش��نواره فیلم فجرمعرفی شدند.
محمد احس��انی ،محم��ود ارباب��ی ،همایون
اس��عدیان ،یل��دا جبل��ی ،رض��ا درس��تکار،
س��یدمحمود رضوی و حسین کرمی در این
دوره از جش��نواره انتخ��اب فیلمهای بخش
س��ودای سیمرغ (مسابقه س��ینمای ایران) و
ن��گاه نو (وی��ژه فیلم اول کارگردان��ان) را بر
عهده خواهند داش��ت.محمد احس��انی عضو
ش��ورای پروانه نمایش فیلم سینمایی و مدیر
شبکه های تماش��ا ،نمایش و نسیم ،محمود
اربابی فیلمنامه نویس ،عضو ش��ورای پروانه
ساخت و معاون توس��عه فناوری و مطالعات
سازمان سینمایی ،همایون اسعدیان فیلمنامه
نویس ،تهیه کننده ،کارگردان و رییس هیأت
مدیره خانه سینما ،یلدا جبلی فیلمنامهنویس،
تدوینگ��ر و کارگ��ردان جوان س��ینما ،رضا
درستکار منتقد ،نویسنده کتابهای سینمایی
و مستندساز ،سیدمحمود رضوی تهیه کننده
سینما و عضو شورای صنفی نمایش و حسین
کرمی عضو ش��ورای پروانه ساخت و نمایش
فیل��م های س��ینمایی و قائم مق��ام معاونت
س��یما طی روزهای آینده رسما فعالیت خود
را به عنوان اعضای هیأت انتخاب فیلم های
سینمایی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
آغاز می کنن��د و تا  ۱۵دی ماه فیلمهای راه
یافته به بخش سودای س��یمرغ و نگاه نو را
معرفی خواهند کرد .سی و هشتمین جشنواره
فیل��م فجر  ۱۲تا  ۲۲بهمن ماه س��ال جاری
همزمان ب��ا گرامیداش��ت چه��ل و یکمین
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی به دبیری
ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود.

کت��اب نجم��ه پ�لاره زندگی داس��تانی
رزمنده ش��یردل لش��کر زینبیون؛ ش��هید
سیدافتخارحس��ین ب��ه قلم توان��ای زهرا
آقازاده نژاد در قطع رقطعی و  ۲۱۶صفحه
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

به گ��زارش می��زان ،کتاب نجم��ه پالره
زندگی داس��تانی رزمنده ش��یردل لش��کر
زینبیون است« .زینبیون» رزمندگان دالور
پاکستانی هس��تند که به محض مشاهده
تهدید ش��دن حرم «حضرت زینب (س)»
به وسیله گروههای تکفیری در سوریه به
صورت داوطلبانه به نبرد با آنان برخاستند.
رشادتهای زینبیون در پاسداری از «حرم
اهل بیت (س)» بازتاب کمی در رسانهها

کارخانهه��ای تهران ب��رای کودکانش به
دنبال زندگی میگردد.پاراچنار گوش��های
از بهش��ت اس��ت .پر از نعمت و سخاوت
و مردمانی که رس��م زندگی در این وادی
مقدس را بلدند .پاراچنار تکهای از سرزمین
پاکستان اس��ت که گاهی روزهایش بین
برگهه��ای تقوی��م گم میش��ود و زمانی
حادثههایش بین موجهای خبری ،پنهان.
انگار این زمین ،سهمی از «جنتالحسین

یافت��ه اس��ت و مجموعه کتبی که نش��ر
ش��هید کاظمی در دس��ت چاپ دارد یکی
از معدود تالشها برای ماندگار کردن نام
و یاد دالوریهای آنهاس��ت.نجمه پالره
س��ومین کتاب از مجموع��ه فرزندان روح
اهلل مجموع��ه کتب ش��هدای مدافع حرم
لش��کر زینبیون میباش��د که منتشر شده
اس��ت .این کتاب داس��تان زندگی پدری
اس��ت که از پش��ت کوهه��ای پاراچنار تا

(ع)» اس��ت؛ گاهی پر از مصیبت و خون؛
ولی همیش��ه ش��جاع و پرغرور ...شهادت
سرنوشت مردانی است که برای خودشان
زندگی نمیکنند.برش��ی از کتاب:حاال من
هم ی��ک قصهی واقعی داش��تم .فکرش
را هم نمیکردم ای��ن کابوسهای واقعی
به س��راغم بیاید.شب «انیا» برایم قصهی
ابراهیم را گفت .از آتش��ی که به اذن خدا
گلستان شد .صدای «انیا» آرامم میکرد.

مالیات شامل گروههای جوان کم بضاعت تئاتری نمیشود

چهرههای سینمایی باید مالیات پرداخت کنند

گروه فرهنگی  :کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
گف��ت :طبیعت ًا گ��روه جوانی که به عنوان مث��ال یک اثر
نمایش��ی را به سختی و با بودجه  ۱۰یا  ۲۰میلیون تومانی
روی صحن��ه میبرند هیچ مالیاتی را نباید پرداخت کنند و
اخذ این مالیات در قبال افراد پردرآمد و یا پروژههای پرخرج
است.
نصراهلل پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی ایران در گفتوگو با میزان ،پیرامون حذف معافیت
مالیاتی فعالیتهای فرهنگی و هنری گفت :در ابتدا این را
بگویم که این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح
نشد بلکه در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مورد بحث
قرار گرفت ،البته این را بگویم که این طرح اتفاقی منطقی
است .وی در همین راستا ادامه داد :براساس این طرح هر
ف��ردی که درآمدی دارد ،اگ��ر درآمدش قابل توجه بوده و
پایدار باشد مشمول مالیات شده و باید براساس همان درآمد
مالی��ات پرداخت کند ،البته این را هم بگویم که به عنوان
مثال در مقوله فرهنگ و هنر این طرح شامل تمامی افراد
نشده و عده ای خاص موظف به پرداخت مالیات هستند.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس در همین رابطه تاکید
کرد :به عنوان مثال براس��اس پیگیریها مقرر گردید که
کتابفروش��یها براساس مش��کالت فراوانی که در این
عرصه دارند معاف از مالیات شوند ،هماکنون تمامی افرادی
که شغلشان صرف ًا کتابفروش��ی است از پرداخت مالیات

معاف ش��دهاند ،این مثال را زدم که بگویم پرداخت مالیات
بخش فرهنگی و هنری عمومی نیست و کام ً
ال در قبال آن
بررسی دقیق صورت گرفته است .وی میزان درآمد بخش
فرهنگی هنری را عاملی مهم در محاسبه مالیات دانست
و اعالم کرد :برخی از اقش��ار فرهنگ��ی و هنری درآمدی

دارند که به دلیل پایین بودن آن به هیچ عنوان مش��مول
مالیات نمیش��ود اما برخی هستند که درآمد قابل توجهی
کسب میکنند ،به عنوان مثال چهرههای هنری و سینمایی
درآمد باالیی در سال کسب میکنند و طبیعت ًا بنا به همان
درآمد باید مالیات پرداخت نمایند .این افراد باید براس��اس

ارائه راهکاری برای رهایی از بحران انتشاراتیها؛

افزایش هزینه مواد اولیه تولید کتاب

معاون تولید انتش��ارات «به نش��ر» گفت :تولید
کاالهای با کیفیت و پیدا کردن بازارهای جدید و
توسعه ش��بکه توزیع برای جذب مخاطب بیشتر،
ظرفیتهایی هستند که در این شرایط اقتصادی
س��خت میتواند گزینهای ارزشمند برای ناشران
باشد.
س��ید احمد میرزاده معاون تولید انتش��ارات «به
نشر» آستان قدس رضوی در گفتوگو با میزان
پیرام��ون دالیل افزای��ش قیمت کت��اب گفت:
افزایش قیمت مواد اولیه کتاب در کنار باال رفتن
قیمت کاغذ زمینه را برای افزایش قیمت کتاب و
بر هم خوردن تعادل هزینهها در انتشاراتیها در
بر داشته است.وی به تاثیر هزینههای مواد اولیه
در زمان تولید کتاب در انتشارات «به نشر» اشاره
و تاکید کرد :در انتشارات «به نشر» در سالهای
گذشته هزینههای آماده سازی قیمت کتاب حدود
دو سوم و هزینه مواد اولیه حدود یک سوم بوده،
اما این هزینهها طی س��الهای اخیر تغییر کرده
اس��ت ،یعنی هزینه آماده سازی کتاب حدود یک
سوم و هزینه مواد اولیه حدود دو سوم شده است.
هزینه مواد اولیه مقولهای است که مدیریت داخلی
انتشارات نمیتواند برای حل آن کاری به تنهایی
انجام دهد.میرزاده در همین راس��تا ادامه داد :در
گذشته برای کاهش هزینهها ،تیراژ کتاب را باال
میبردند تا هزینه آماده سازی در افزایش قیمت
کتاب تاثیر نداش��ته باش��د ،اما اکنون قیمت مواد

درآمدش��ان درصدی مالیات پرداخت کنند که از نظر من
کام ً
ال منطقی است .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه
داد :پرداخ��ت مالیات در بخش فرهنگ و هنر به هزینهها
و درآمدهای آثار و یا ش��خص بس��تگی دارد ،طبیعت ًا گروه
جوانی که به عنوان مثال یک اثر نمایشی را به سختی و با
بودجه  ۱۰یا  ۲۰میلیون تومانی روی صحنه میبرند هیچ
مالیاتی را نباید پرداخت کنند و اخذ این مالیات در قبال افراد
پردرآمد و یا پروژههای پرخرج است.پژمانفر با نقد وضعیت
خصوصی سازی در بخش فرهنگ به خصوص تئاتر افزود:
خصوصی سازی موجود در تئاتر کام ً
ال غلط است ،شاید ما
در بخش تئاتر به این نتیجه رسیده باشیم که باید به سمت
خصوصیسازی حرکت کنیم اما معنای خصوصی سازی
این نیس��ت که حاکمیت در آن هیچ نقشی نداشته باشد.
بخ��ش دولتی باید نقش خ��ود را در عرصه فرهنگ حفظ
کند ،هدایتگری و نظارت از سوی حاکمیت عاملی است که
هیچگاه نباید تحت عنوان خصوصی س��ازی به فراموشی
سپرده ش��ود .وی در همین رابطه خاطرنشان کرد :بخش
دولتی باید ع�لاوه بر نظارت و هدایتگری وظیفه حمایت
از قشر آسیب پذیر فرهنگی و هنری را فراموش نکند ،این
بخش نباید به نام خصوصی سازی حمایت از جوانان نوپای
این رش��ته را کنار بگذارد .مس��ئولین دولتی باید بدانند که
معنای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری رها کردن
هنر به حال خودش نیست.

سریال نرگس آبیار متوقف شد!

اولی��ه را نمیتوان با افزای��ش تیرا ژ کنترل کرد و
در نتیجه قیمت تولید کتاب افزایش پیدا میکند.
وی رویکرد جامعه نس��بت به خرید کتاب و تاثیر
آن بر حوزه نش��ر را مورد بررسی قرار داد و ابراز
کرد :افزایش قیم��ت کتاب باعث حذف کتاب از
سبد خانواده شده ،همین امر تاثیر بسیار منفی بر
حوزه نشر داشته و رکود را برای این بخش مهم
فرهنگی به همراه آورده اس��ت .میرزاده وضعیت
بازار نش��ر را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد:
در حال حاضر وضعیت در بازار نش��ر در ش��رایط
مناسبی قرار ندارد ،زیرا کتابها با قیمتهای باال
و تیراژهای پایین تولید میشوند ،طبعا ادامه این
روند وضعیت نش��ر را با مشکالتی روبرو میکند.
وی به برنامههای انتش��ارات «به نشر» با توجه
به ش��رایط بوجود آم��ده در افزایش قیمت کاغذ
اش��اره و تصریح کرد :انتش��ارات به نشر با توجه
به مشکالت ایجاد شده تالش کرده رویکردها و
برنامههای خ��ود را با افزایش قیمت کتاب تغییر
دهد در این راس��تا باال ب��ردن کیفیت کتابهای
منتشر شده را در دستور کار قرار دادهایم تا اگرچه
مخاطب مجبور ش��د تا قیمت بیش��تری را برای
خرید کتاب بپردازد اما کتاب ارزشمند و با کیفیتی
را دریاف��ت نمای��د .کتابهای منتش��ر ش��ده در
انتشارات «به نشر» در بخش محتوایی همچنین
از لحاظ تکنیکی با دقت بیشتری انتخاب و برای
نشر آماده میشوند.

«دختر شینا» به کام مدیران سیما تلخ آمد

محم��د خزاعی تهیهکننده س��ریال «دختر ش��ینا» به
کارگردانی نرگس آبیار ،از منتفی ش��دن س��اخت این
س��ریال به دلیل آنچه تلویزیون آن را «تلخی بیش از
اندازه داس��تان» اعالم کرده است ،خبر داد.به گزارش
مهر ،نرگس آبیار کارگردان توانمندی است که از جمله
موفقیتهای او میتوان به ساخت روایت تکاندهنده
انتظ��ار یک مادر برای بازگش��ت فرزن��دش از جنگ
تحمیلی هش��ت س��ال دفاع مقدس در «ش��یار»۱۴۳
اشاره کرد که باعث شد او در مقام یکی از کارگردانان
تاثیرگذار حوزه دفاع مقدس قرار گیرد«.ش��بی که ماه
کامل ش��د» هم جدیدترین س��اخته سینمایی او است
که در اکران امسال مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و
به تازگی درخشش در عرصه جهانی را هم در پایتخت
اس��تونی با دریافت جای��زه ویژه مخاطبان جش��نواره
«شبهای سیاه تالین» ،تجربه کرد.نرگس آبیار پیش
ن تجربه سینمایی ،فیلمنامه سریالی با نام «دختر
از ای 
شینا» را هم با اقتباس از کتاب خاطراتی با همین نام،
برای تلویزیون به نگارش درآورده بود که قرار بود ابتدا
به تهیه کنندگی محمدحس��ین قاسمی ساخته شود .با
این حال س��اخت این س��ریال که ابتدا قرار بود در ۱۳
قسمت به تولید برسد ،چندین سال در مراحل مختلف
تصوی��ب فیلمنامه و تولید و تهیه کنندگی باقی ماند.تا
اینکه س��ال گذش��ته نرگس آبیار فیلمنامه این سریال
را تا  ۳۰قس��مت کامل کرد و امس��ال قرار ش��د این
مجموعه به تهیهکنندگی محمد خزاعی س��اخته شود.
ام��ا جدیدترین وضعیت س��ریال حاکی از این اس��ت

که تلویزیون فیلمنامه «دختر ش��ینا» را که براس��اس
خاطرات قدم خیر محمدی کنعان ،همسر سردار شهید
حاج س��تار ابراهیمی نوشته شده تلخ دانسته و خواستار
تغییر فیلمنامه ش��ده اس��ت.در همین راستا گفتگویی
با محمد خزاعی تهیهکننده س��ریال داش��تیم تا درباره
وضعیت سریال توضیح دهد.محمد خزاعی تهیه کننده
سینما و تلویزیون که مدتی پیش تهیهکنندگی سریال
«دختر ش��ینا» را بر عهده گرفته ب��ود ،درباره وضعیت
تولید این س��ریال به خبرنگار مهر بیان کرد :فیلمنامه
«دختر شینا» توسط نرگس آبیار نوشته شد و فیلمنامه
کامل��ی بود من ب��ا او صحبت کردم و گفت��ه بود اگر
ش��رایط تولید فراهم باشد حاضر است که خودش هم
کارگردانی این سریال را بر عهده بگیرد.وی اضافه کرد:
نرگس آبیار خودش اعالم کرده بود که اگر قرار باش��د
س��ریالی در تلویزیون بسازد پروژه «دختر شینا» است.
با این حال تلویزیون بعد از اس��تقبال اولیه از س��اخت
این اثر ،اعالم کرد که فیلمنامه فعلی قصه تلخی دارد.
تهیهکننده فیلم «به وقت شام» تصریح کرد :تلویزیون
معتقد اس��ت فیلمنامه نباید براساس خود رمان نوشته
ش��ود ،چون رمان تلخ است و فیلمنامه این سریال باید
براساس ذائقه مخاطب تلویزیون تغییراتی داشته باشد.
خانم آبیار هم بیان کرده که قرار نیس��ت تغییراتی در
فیلمنامه ارائه بدهد و تنها با همین ش��رایط و فیلمنامه
فعلی حاضر است سریال را به تولید برساند .طبیعتا بعد
از این نظر ،با س��یمافیلم به این نتیجه رسیدیم که این
فیلمنامه امکان ساخت ندارد.

بیتوجهی چرخه اکران به آثار ارزشی؛

فیلم س��ینمایی « ۲۳نف��ر» بهترین فیلم از
نگاه ملی جشنواره س��ی و هفتم فیلم فجر
به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی
مجتبی فرآورده باالخره بعد از نزدیک به ۱۰
م��اه از زمان رونمایی از چهارش��نبه  ۱۳آذر
ماه در سینماهای سراسر کشور به اکران در
خواهد آمد.
وضعیت اکران در س��ینما همواره مورد نقد
بس��یاری از فیلمس��ازان س��ینما بوده است،
اکران در س��ال جاری نی��ز منتقدان فراوانی
داشته و بسیاری از فیلمسازان یا از وضعیت
اکران آثارشان راضی نیستند یا به کل هنوز
پش��ت صف اکران ماندهان��د .در این میان
ع��دم اکران آث��ار حاضر در جش��نواره فیلم
فجر هم��واره یکی از مهمترین مش��کالت
چرخه اکران بوده است ،جشنواره فیلم فجر
به عنوان ویترین س��ینمای ای��ران بهترین
تولیدات یکس��ال سینما را در خود جای می
دهد ،اما مش��خص نیس��ت چرا بهترین آثار
س��ینما در س��ال در چرخه اک��ران مورد بی
مهری قرار می گیرند .فیلم س��ینمایی «۲۳
نفر» ب��ه کارگردانی مهدی جعفری از جمله
آثاری هس��تند که با وجود توجه ویژه به آن
در جش��نواره فیلم فجر نزدیک به  ۱۰ماه در
صف اکران ماند تا باالخره از چهارشنبه ۱۳

« ۲۳نفر» باالخره روی پرده نقرهای میرود

آذر ماه در سینماهای سراسر کشور به اکران
درآِید.این فیلم س��ینمایی موفق به دریافت
س��یمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی جشنواره
سی و هفتم فیلم فجر ،پروانه زرین بهترین
فیلم و بهترین کارگردانی از جش��نواره فیلم
کودک نوج��وان اصفهان و فیل��م برگزیده
یونسکو در ایران شد؛ بنابراین گزارش۲۳« ،
نفر» به تهیهکنندگی مجتبی فرآورده ،روایت
گروه��ی از رزمندگان نوجوان ایرانی اس��ت
که در جریان جنگ ایران و عراق در س��ال
 ۱۳۶۱به اس��ارت نیروهای عراقی درآمدند.
مجی��د پتک��ی بازیگر فیلم س��ینمایی «۲۳
نفر» در گفتگو با می��زان ،درباره نقش خود
در این فیلم گفت :نقش من در فیلم مهدی
جعفری یکی از نقشه��ای خاص بود ،زیرا
در کلیت فیلم هم مش��اهده میکنیم که به
جز نقش س��روان تق��وی هیچکدام از دیگر
اسرا درجه نظامی نداشتند.وی در همین
راستا ادامه داد :نقش من باید در راستای
یک فرد نظامی کام ً
ال با نظم و انضباط
باش��د .برای ایفای ای��ن نقش عالوه بر
کارگردان کمک بسیار زیادی از اسرای
اصلی آن دوران گرفتم تا بهتر و بیشتر با
جزئیات نقش خود آگاه شوم.بازیگر این
فیلم در مورد نظر ش��خصی خود پس از

تماشای فیلم مهدی جعفری اظهار کرد :من
به ش��دت فیلم  ۲۳نفر را دوس��ت داشتم .از
نظر من بازیگردانی این تعداد از نوجوان کار
بس��یار س��ختی بود که با تمامی مشکالت
ش��کل گرفت .همخوانی و ب��ازی گیری از
نوجوانانی ک��ه هر کدام ه��م لهجه خود را
داش��تند در عمل کار به ش��دت پیچیدهای
است.پتکی در همین راستا خاطرنشان کرد:
از اینکه در فیلم بیس��ت و سه نفر به ایفای
نقشی هرچند کوتاه پرداختم به خود افتخار
میکنم و از همین ج��ا اعالم میکنم فیلم
بیست و سه نفر و بازی در آن نقطه درخشان
و افتخار روزمه و کارنامه کاریام خواهد بود.
نکته جالب توجه اینجاس��ت که این فیلم در
سی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر سیمرغ
بلورین بهترین فیلم از جش��نواره فیلم فجر
از ن��گاه ملی را از آن خود کرد و مش��خص

نیست چرا بهترین فیلم از نگاه ملی همچنان
باید در صف انتظار اکران ایستاده و به نوعی
بهترین زمان های اکران را از دس��ت بدهد.
فیلم س��ینمایی  ۲۳نفر اقتباسی از خاطرات
گروه��ی از رزمندگان نوجوان ایرانی اس��ت
که در جریان جنگ ایران و عراق در س��ال
 ۱۳۶۱به اس��ارت نیروهای عراقی درآمدند.
این گروه کم س��ن و س��ال بی��ن  ۱۳تا ۱۷
سال سن داش��تند و خاطراتشان از دوران
اس��ارت پیشتر در قالب کتاب بیست و سه
نفر توسط انتش��ارات سوره مهر منتشر شده
بود.مهدی جعفری کارگردان فیلم سینمایی
 ۲۳نفر پیش از این بیشتر در مقام فیلمبردار
در سینما فعالیت داشته و تصویربرداری فیلم
سینمایی «بهوقت شام» از کارهای متأخر او
محسوب میشود.مهدی جعفری کارگردان
فیلم «بیست و سه نفر» در خصوص همکاری
ابراهیم حاتمی کیا برای ساخت این فیلم
گف��ت :م��ن از ابتدا فصه ای��ن فیلم را با
موسسه اوج و ابراهیم جاتمیکیا در میان
گذاش��تم و مرکز اوج به شدت از ساخت
از این فیلم اس��تقبال کرد.وی در همین
راس��تا ادامه داد :من هش��ت سال دنبال
ساخت این فیلم بودم .ابراهیم حاتمیکیا
در مرحله نگارش فیلمنامه مش��اور بنده

ب��ود و در بخش تولید نیز به ما س��ر میزد
و کمک بزرگی به پروژه بود .اعتماد حاتمی
کیا باعث شد تا بیست و سه نفر ساخت شود.
این کارگردان فیلم درباره تفاوت این فیلم با
کتابی به همین نام اظهار کرد :فیلم اقتباسی
از آن کتاب نیست .کتاب آن بیست و سه نفر
احمد یوسف زاده بخشی از منابع من بود اما
خود فیلم اقتباس��ی از واقعیت و روایت افراد
زنده است.وی در مورد دلیل اینکه فیلمبردار
پ��روژه نبوده تاکید کرد :م��ن چه این کار و
چه کارهای قبلی را خودم فیلمبرداری نکرده
ام زیرا ب��ه اعتقادی به تداخل کاری آن هم
در پروژه س��نگینی چون بیس��ت و سه نفر
نداش��تم.کارگردان درباره واکنش مردمی به
فیلم افزود :واقعیت امر واکنش مردم بیشتر
از توق��ع و انتظار خودم بود .من میدانس��تم
در مورد چه مس��اله مهمی فیلم می سازیم
اما واقعا آرزو داش��تم که م��ردم با این فیلم
ارتباط عمیق برقرار کنن��د .این اتفاق یعنی
اقبال عمومی برای من به شدت جذاب بود.
جعفری درباره مضمون بین المللی فیلم خود
خاطرنشان کرد :به لحاظ مضمون داستان و
پرداخت اثر تمام سعی مان حرفهای بودن اثر
اس��ت .از نظر من این فیلم به خوبی قابلیت
دیدن در بخش بین الملل را دارد.

اخبار
توافق تولیدکنندگان کاغذ برای
عدم افزایش قیمتها تا پایان سال

دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از
توافق تولیدکنندگان کاغ��ذ و مقوا برای عدم
افزای��ش قیمتها ب��ا وج��ود افزایش قیمت
مواد اولیه چاپ خبر داد.مهش��ید پورداد ،دبیر
س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغ��ذ و مقوا ،در
گفتوگو با تس��نیم ،با اش��اره به گردهمآیی
تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور در نمایشگاه
چاپ و بستهبندی گفت :در این گردهمآیی با
تمامی تولیدکنندگان به این توافق رسیدیم که
علیرغم افزایش قیمت مواد اولیه در ماههای
اخیر ،قیس��مت کاغذ تولیدی افزایش نداشته
باشد.وی ادامه داد :بنابراین هیچگونه افزایشی
در کاغذ چاپ وبس��تهبندی نخواهیم داشت؛
البته کماکان قیمت کاغذهای بستهبندی در
هر منطقه و با هر کیفیتی متفاوت است .اما بر
اساس همان قیمتهای قبلی از این پس نیز
عرضه خواهیم داشت.پورداد در پایان وضعیت
بازار کاغذ را نسبتا راضیکننده دانست و گفت:
ب��ا توجه به نزدیک تر ش��دن قیمت کاغذ به
قیمتهای واقعی میتوان امیدوار بود تا پایان
سال آرامش بر بازار حاکم باشد.
مافیا نمیگذارد همه بازیگران
در آثار نمایشی حضور داشته باشند

بازیگر تلویزیون و س��ینما گفت :متاسفانه جو
خاصی در س��ینما و تلویزیون ما حاکم است و
مافیایی وجود دارد که از تعداد محدودی بازیگر
در سریا ل و فیلمها استفاده میکنند که ناخودآگاه
شما را کنار میگذارد«.مریم خدارحمی» بازیگر
تلویزیون و سینما در گفتوگو با فارس ،با اشاره
به کار جدی��د خود گفت :یک س��ریال به نام
«دخترم نرگس» به کارگردانی باقر حبیب پیران
در شهر ارومیه کار کردم که قرار است بزودی
از شبکه سه سیما پخش شود.وی ادامه داد :این
س��ریال در  30قسمت قصه پلیسی ،اجتماعی
خانوادگی را به تصویر میکشد و من نیز یکی از
نقشهای اصلی به نام نرگس را ایفا میکنم .او
تا نیم ه های این سریال درگیر ماجراهایی پلیسی
و مابقی را مشغول درام خانوادگی خود میشود.
این بازیگر درباره س��ایر پیشنهادهای خود نیز
بیان داش��ت :مدتی پیش آقای معظمی برای
مجموعه تلویزیونی م��رگ خاموش دعوت به
همکاری کردند ،اما به دلیل اینکه نمیخواستم
نقش پلیس زن را دوباره تکرار کنم نپذیرفتم.
بازیگر س��ریال «س��تایش »۳همچنین ادامه
داد :متاس��فانه جو خاصی در سینما و تلویزیون
ما حاکم است که دست بازیگر برای حضور در
پروژههای مختلف باز نیس��ت و مافیایی وجود
دارد که از تعداد محدودی بازیگر در س��ریا ل و
فیلمها اس��تفاده میکنند که ناخودآگاه شما را
کنار میگذارند.وی در ادامه نیز عنوان داش��ت:
در این سالها که کار میکنم دیگر میدانم که
باید با چه اف��راد و گروههایی کار کنم .به این
دلیل است که یکسری فیلترهایی برای خودم
دارم که ترجیح میدهم کنار باشم و زمانی که
قرار اس��ت در جای درست خودم حضور داشته
باشم.
«آبادان یازده  »۶۰به نیمه راه رسید

تصویربرداری فیلم س��ینمایی «آب��ادان یازده
 »۶۰به کارگردانی مهرداد خوشبخت به نیمه
رسید.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی
فیلم ،فیلم س��ینمایی «آبادان ی��ازده  »۶۰به
کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی
حس��ن کالمی پس از یک ماه تصویربرداری
به نیمه رس��ید.تصویربرداری فیلم سینمایی
«آب��ادان ی��ازده  »۶۰در حال��ی در بوس��تان
والیت ادامه دارد که اولین تصویر رس��می از
این فیلم منتش��ر شد .علیرضا کمالی ،حسن
معجونی ،شبنم گودرزی ،حمیدرضا محمدی
و نادر س��لیمانی در این فیلم سینمایی ایفای
نقش میکنند.تازهترین محصول مرکز فیلم
و سریال س��ازمان اوج اثری متفاوت در حوزه
دفاع مقدس اس��ت که به شروع جنگ ایران
و عراق خواهد پرداخت.در خالصه داستان این
فیلم سینمایی آمده است« :مردم غیور آبادان...
ش��هر در آس��تانه س��قوط قرار گرفته است!»
عوامل پشت صحنه این فیلم سینمایی عبارت
اند از نویسنده و کارگردان :مهرداد خوشبخت،
تهیهکننده :حسن کالمی ،بازیگران :علیرضا
کمالی ،حس��ن معجونی ،ش��بنم گ��ودرزی،
حمیدرضا محمدی ،نادر سلیمانی ،ویدا جوان،
یاسین مسعودی ،رضا مسعودی ،افشین طایی،
وحید کرمانی و کاظم کامور ،مدیر فیلمبرداری:
مهدی جعفری ،فیلمبردار دوم :داوود محمدی،
مدیر هنری :عبدالحمید قدیریان ،مدیرتولید:
رحمت عبداهلل زاده ،مدیر صدابرداری :جهانگیر
میرش��کاری ،طراح چهره پ��ردازی :محمود
دهقانی ،مدیر برنامه ریزی و و سرپرست گروه
کارگردانی :امیرشهاب اسماعیلی ،طراح صحنه:
جعفر محمد شاهی.

