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اخبار
آخرین وضعیت رضا ایرانمنش
در بیمارستان

رض��ا ایرانمنش که به دلیل عوارض ناش��ی از
ش��یمیایی ش��دن از مدتی قبل در بیمارستان
بستری ش��ده بود ،همچنان تحت مراقبتهای
ویژه اس��ت.به گزارش ایسنا ،این بازیگر سینما
و تلویزیون که متولد  1346اس��ت ،سالهاست
با عوارض ناشی از دوران جنگ تحمیلی دست
و پنج��ه نرم میکند و از حدود یک ماه قبل به
دلیل مش��کالت ریوی در بیمارستان و بخش
مراقبتهای ویژه بستری است.روز یکشنبه8 ،
دیماه مس��عود نجفی (روابط عمومی سازمان
سینمایی) و س��عید رجبی فروتن به نمایندگی
از س��ازمان سینمایی به بیمارس��تان رفته و در
گفتوگ��و با خانواده ای��ن بازیگر پیگیر آخرین
وضعیت درمانی او ش��دند.ایرانمنش که در دهه
 70برای بازی در فیلم «س��جاده آتش» نامزد
دریافت سیمرغ بهترین بلورین بهترین بازیگر
نقش اول ش��ده بود ،س��ابقه بازی در فیلمهای
همچون«آخرینشناسایی»«،دکل»«،کمین»،
«ترور» و سریالهای «وفا»« ،مردان آنجلس»
و «ستایش» در کارنامه کاری خود دارد.
«به توان بینهایت»
نام جدید یک سریال شد

تهیهکننده سریال «کارگاه  »۴۸از تغییر نام این
سریال و همچنین تولید و پخش آن برای دهه
فجر سال  ۹۹خبر داد.علیرضا جاللی تهیهکننده
س��ریال «کارگاه  »۴۸در گفتگو با مهر از تغییر
نام این مجموعه خب��ر داد و بیان کرد« :کارگاه
 »۴۸به ن��ام «به توان بینهایت» تغییر نام پیدا
کرده اس��ت و همچنان در پروسه پیش از تولید
اس��ت.وی درباره زمان قطعی کلید زدن سریال
بیان کرد :باید این طرف س��ال وارد پیش تولید
سریال شویم چراکه پروداکشن سنگینی دارد و
قرار است برای دهه فجر سال آینده آماده شود تا
با آغاز دهه فجر روی آنتن برود.جاللی همچنین
درباره انتخاب کارگردان این مجموعه بیان کرد:
ان ش��اءاهلل تا هفته آینده کارگردان این سریال
را ه��م انتخاب میکنیم.وی درباره مش��کالت
بودجهای که این روزها بس��یاری از کارگردانان
درگیر آن هستند ،عنوان کرد :دوستان قول داده
اند که بودجه را فراهم کنند اما تا کار شروع نشده
است نمیدانیم اوضاع چطور خواهد بود.سریال
«به توان بینهایت» براساس یک واقعه تاریخی
ساخته شده و طی پرداختن به این روایت تاریخی،
قصههایی از عشق و داستانهای خانوادگی دارد.
جاللی پیش از این درباره قصه سریال «به توان
بینهایت» گفته بود :در س��ال  ۶۰زمانی که در
حال جن��گ بودیم یکی از هواپیماها در یکی از
قطعات نظامی با مشکل مواجه میشود و عدهای
خدمت امام خمین��ی(ره) میروند و موضوع را با
ایش��ان در میان میگذارند .ام��ام(ره) هم تأکید
میکنند ک��ه باید خودم��ان در تولید این قطعه
مستقلشویم.
«متری شیش و نیم»
ن فیلمهای منتخب ۲۰۱۹
در میا 

نش��ریه «ایندیوای��ر» در نظرس��نجی از
کارگردانان برجس��ته س��ینمای جهان ،اقدام
به معرف��ی برتری��ن فیلمهای س��ال ۲۰۱۹
کرد.به گزارش ایس��نا ،نش��ریه «ایندیوایر»
در نظرس��نجی از  ۳۶کارگردان��ان برجس��ته
س��ینمای جهان از آنها خواسته تا هر یک۱۰
فیلم برتر س��ال س��ال  ۲۰۱۹را انتخاب کنند
و «چی��رو گوئ��را» کارگ��ردان کلمبیایی که
س��اخت فیلمهای مهمی چون «آغوش مار»
و «پرندگان عبوری» را در کارنامه دارد ،فیلم
ایرانی «متری ش��یش و نی��م» به کارگردانی
س��عید روستایی را در رتبه س��وم  ۱۰انتخاب
خود ق��رار داد« .گوئرا» درب��اره انتخاب فیلم
«متری ش��یش و نیم» نوشت :امسال سالی
فوق الع��اده برای تریلره��ای جنایی از «مرد
ایرلندی» اسکورس��یزی تا «خائ��ن» مارکو
بلوچیو ب��ود ،اما چه خواهید گفت اگر بهترین
آن از ایران باش��د .به عنوان یکی از طرفدران
قدیمی س��ینمای ایران ،فیلم «متری شیش
و نی��م» جهانی کامال جدی��د از احتماالت را
گش��ود ،فیلمی تاثیرگذار ،قدرتمند ،پرتنش و
عمیق .این سینماگر کلمبیایی فیلمهای «این
باید بهشت باشد» س��اخته «الیا سلیمان» و
«یک روز سفید سفید» از «هلینور پالمسون»
را در رتبههای اول و دوم ۱۰ ،فیلم برتر سال
قرار داده اس��ت و پس از فیلم «متری شیش
و نیم» که جایگاه س��وم را به خود اختصاص
داده به ترتیب فیلمهای «زیر دریاچه نقرهای»
(دیوید رابرت میشل)« ،سوغات» (جوانا هاگ)،
«صدای متال» (داریوس ماردر)« ،من بدنم را
از دس��ت دادم» (جرمی کالپی��ن)« ،باکورا»
(کلبر مندئونسا فیلهو ،جولیانو دورنلس) و سفر
طوالنی به شب (بی گان) قرار گرفتهاند.

«تقویم تاریخ دفاع مقدس» با محوریت عملیات بدر منتشر شد

جلد پنجاه و پنجم از مجموعه تقویم تاریخ دفاع
مقدس با موضوع عملیات بدر توسط مؤسسه
فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی
روانه بازار نش��ر ش��د .به گزارش فارس ،جلد
پنج��اه و پنجم از مجموعه تقویم تاریخ دفاع
مقدس با موضوع عملیات بدر توسط موسسه
فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی
روانه بازار نشر شد.این جلد که حوادث اسفند
 ۱۳۶۳را م��ورد بازخوانی قرار میدهد ،به قلم

سرتیپ سعید پورداراب نگاشته شده است.در
برشی از مقدمه کتاب میخوانیم«:در ماههای
پایانی س��ال  ۱۳۶۳جنگ از لحاظ نظامی و
سیاسی به بن بست بزرگی رسیده بود .از یک
سو فشارهای سیاسی به کشور وارد میآمد و
از س��وی دیگر مدتها بود که در جبهههای
نظامی حرکت قابل توجهی انجام نشده بود.
در این برهه امکان عملیات در زمینهای باز
وجود نداش��ت چرا که ایران از نظر زرهی در

وضعیت خوبی قرار نداشت و برعکس عراق
قوی زرهی بس��یار قدرتمندی را تدارک دیده
ب��ود .عملیات بدر در  19اس��فند  63با رمز یا
فاطمه زهرا(س) ش��روع ش��د .رمز موفقیت
عملیات هم در ضربتی بودن و سرعت آن بود.
اما از همان ابتدا مشکالت یکی پس از دیگری
رخ نشان داد .در بعضی محورها خط به راحتی
شکسته شد و حتی برخی رزمندگان از دجله
هم عبور کردند اما در بعضی دیگر رزمندگان با

مقاومت سرسختانه عراقیها روبروشدند».جلد
پنجاه و پنجم از مجموعه تقویم تاریخ دفاع در
 ۱۴۹۵صفحه ،با عنوان «عملیات بدر» شامل
مجموعه حوادثی است که از اول اسفند ۱۳۶۳
تا پایان آن ماه در مناطق عملیاتی و در سطح
کش��ور به خصوص در منطقه شمال غرب و
شرق کش��ور به وقوع پیوس��ته و به صورت
روزش��مار اج��رای عملیات بزرگ ب��در را نیز
دنب��ال نموده و حوادث مرتب��ط با آن و نتایج

«سید مید» خالق جلوههای ویژه
«بلید رانر» درگذشت

حاصله را بیان میکند.عالقهمندان میتوانند
به منظور تهیه این کتاب با قیمت  ۱۸۰هزار
تومان ،به صفحه منشورات پایگاه مرکز اسناد
انقالب اسالمی رجوع کنند .یا با شماره تلفن
 ۲۲۲۱۱۱۴۷تماس حاصل نمایند.

جای خالی سینمای کمدی در بخش نگاه نو؛

فیل م اولیهایی که به جشنواره فجر امسال راه یافتند

گروه فرهنگی  10 :فیلمی را که به بخش نگاه نو س��ی و
هشتمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا کردند ،در این گزارش
بشناس��ید .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،ده فیلم
سینمایی به عنوان اولین تجربه بلند ده کارگردان به بخش
نگاه نو سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر راه یافتند؛ جای
خالی سینمای کمدی که این سال ها فارغ از کیفیت مورد
اقبال مخاطبان عام بوده ،در میان این آثار دیده می ش��ود.
بخش نگاه نو همیشه توانسته کارگردان هایی با پتانسیل
های خوب به سینما معرفی کند؛ فیلمسازانی که با پیمودن
روند حرفهای می توانند سالهای سال خودنمایی کرده و
خوراک خوبی برای مخاطبان تامین کنند .حال باید صبر
کرد و دید شگفتی فجر سی و هشت چه کسی و چه فیلمی
در این بخش خواهد بود؟در ادامه این گزارش با ده فیلم راه
یافته به بخش نگاه نو جشنواره فجر امسال آشنا شوید:

چون جواد عزتی ،طناز طباطبایی ،امیر آقایی ،پانتهآ بهرام،
علی شادمان ،نیره فراهانی ،مهدی حسینینیا ،ایمان صفا،
مهلقا باقری ،نادر شهسواری و با معرفی آبان عسکری به
ایفای نقش میپردازند و بازیگران دیگری نیز در آن بازی
میکنند.فیلمنامه این فیلم که مضمون��ی اجتماعی دارد،
توس��ط محمد کارت ،حس��ین دوماری و پدرام پورامیری
نوشته شده و در خالصه داستان آن آمده است« :در جنوب
شهر ،شنای پروانه طوفان به پا میکند».فیلمهای مستند
سینمایی و کوتاه داستانی چون «خونمردگی»« ،بختک»،
«معلق» «آوانتاژ»« ،بچهخور» از جمله آثاری هستند که
کارت در کارنامه کاری خود میبیند.
فیلم سینمایی «کشتارگاه»


فیلم سینمایی «آن شب»


«آن ش��ب» با محتوایی معمایی و رمزآلود ،نخستین فیلم
بلند کوروش آهاری است که فیلمنامه آن توسط کوروش
آهاری و میالد جرموز نوش��ته شد .داستان آن درباره یک
زوج ایرانی در آمریکاس��ت که در یک هتل محبوس شده
اند؛ در حال��ی که نیروهای بیگان ه آنها را وادار میکنند با
رازهایی که از هم پنهان کرده اند روبرو شوند.الکس بروتو
به همراه جفری االرد (سرمایه گذار فیلم کشتار با اره برقی
در تگزاس) و شریل استاروالکیس تهیه کنندگی این فیلم
را برعهده دارند .تری جرج (برنده جایزه اسکار) مشاور تهیه
کننده فیلم است .محمد درمنش نیز تهیه کننده ایرانی این
فیلم است.شهاب حسینی ،امیرعلی حسینی ،آرمین مهر،
گلبرگ خاوری و علی کوشش��ی بازیگ��ران ایرانی این اثر
هستند.
فیلم سینمایی «بی صدا حلزون»


فیلم سینمایی «بی صدا حلزون» اولین ساخته بلند سینمایی
بهرنگ دزفولی زاده است که تهیه کنندگی آن را مرتضی
شایسته بر عهده دارد.هانیه توسلی ،مهران احمدی ،پدرام
ش��ریفی و محس��ن کیایی با حضور علیرضا جاللیتبار،
بهنوش بختیاری ،الهه حسینی و بیژن بافکار بازیگران این
اثر هس��تند« .بی صدا حلزون» داستان زنی است که بین
احساس و منطقش در حال تصمیمگیری است.
فیلم سینمایی «پدران»


فیلم س��ینمایی «پ��دران» به کارگردانی س��الم صلواتی،
تهیه کنندگی ش��هرام مس��لخی و نویسندگی محمدرضا
گوهری اس��ت.در این فیلم بازیگرانی چون علیرضا ثانی
فر ،هدایت هاشمی ،گالره عباسی ،مهشید ناصری ،کیوان
پرمر ،مهدخت موالیی ،نوید الیقی ،س��ارینا ترقی ،یوسف
یزدانی ،مرتضی خانجانی ،شیدا مودب ،سعید پورشعبانی،
سعید باغبان بازی میکنند.در خالصه داستان این اثر آمده؛
رویارویی دو نس��ل میتواند حادثه بیافرین��د؛ در «پدران»
حادثهای دو نسل را رو در روی یکدیگر قرار میدهد.
فیلم سینمایی «پوست»


فیلم سینمایی «پوست» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک

اس��ت که فیلمبرداری آن  ۸۰جلس��ه در شهر تبریز طول
کش��ید.این فیلم به تهیه کنندگ��ی محمدرضا مصباح ،با
موضوع عشق و تقبیح جادو و خرافه پرستی است و تدوین
آن ب��ر عهده محمد نجاریان بود.برادران ارک پیش از این
فیلم کوتاه «حیوان» را س��اخته بودند که در س��ینماهای
هنر وتجربه اکران شد و جوایزی همچون سیمرغ بلورین
جشنواره فجر و جایزه س��ینه فونداسیون فستیوال کن را
دریافت کرد.
فیلم سینمایی «دشمنان»


فیلم س��ینمایی «دش��منان» اولین فیلم س��ینمایی علی
درخشنده به تهیه کنندگی مجید برزگر و نویسندگی بردیا
یادگاری است.علی درخشنده پیش از این به عنوان دستیار
کارگ��ردان و برنامه ریز در تع��داد زیادی از فیلمها حضور
داشته و فیلمهای کوتاهی همچون «آماس»« ،محاق»،
«به همین س��ادگی» و «صبور ب��اش» را در کارنامه خود
دارد.رویا افشار بازیگر سینما و تئاتر ایفاگر نقش اصلی این
فیلم اس��ت و از دیگر بازیگران «دشمنان» میتوان به ندا
جبرئیلی ،مسعود دلخواه ،قربان نجفی ،علی بی غم ،سینوهه
دانشمند ،توران یاقوتی و سعید آرمند اشاره کرد.در این فیلم
بهروز بادروج به عنوان مدیر فیلمبرداری ،لیال نقدی پری
ط��راح صحنه و لباس ،زهره صمدی طراح چهره پردازی،
وحید رضویان صدابردار ،میالد موحدی آهنگس��از ،عماد
خدابخش تدوین گر ،جواد گنجی دس��تیار اول کارگردان،
حمید قاس��می برنامه ریز ،حمید جانی پ��ور عکاس ،امیر
اسکندری مدیر تولید و مهدی برزگر به عنوان جانشین تهیه
کننده همکاری دارند.در خالصه داستان این فیلم سینمایی
آمده است« :شیوا گفت :همهاش احساس میکنم شهاب
هر شب داره از پشت این درختها بهمون نگاه میکنه! و
زهره به آهستگی سرچرخاند سمت پنجره».
فیلم سینمایی «روز صفر»


فیل��م س��ینمایی «روز صفر» که گفته میش��ود قصهای
متف��اوت از یک اتفاق ملتهب معاصر را روایت میکند ،در

ایران و چند کش��ور خارجی جلوی دوربین رفته است.امیر
جدیدی و ساعد سهیلی دو نقش اصلی فیلم «روز صفر»
هستند و در کنار آنها چند بازیگر سرشناس خارجی و دهها
بازیگر تئاتر هنرنمایی میکنند.از زمان آغاز پیشتولید «روز
صفر» موضوع و داستان این فیلم کنجکاویهای زیادی را
بین اهالی رس��انه ایجاد کرده و خالصه داستانها و اخبار
غیر رسمی زیادی درباره این فیلم منتشر شده که هیچکدام
مورد تایید س��ازندگان فیلم نیست.فیلمنامه «روز صفر» را
سعید ملکان و بهرام توکلی به صورت مشترک به نگارش
درآوردند و علی قاضی مدیریت فیلمبرداری فیلم را بر عهده
دارد.این فیلم سینمایی به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید
ملکان است.
فیلم سینمایی «ریست»


رضا بهب��ودی ،س��ودابه بیضایی ،محم��د صدیقی مهر،
حام��د رحیمی نصر ،پریس��ا محمدی و رقیه افش��ین پور
بازیگران «ریست» هس��تند.در خالصه داستان این فیلم
آمده :احس��اس میکنم دیوونه شدم ...یه جورایی به تمام
دوربینهای مداربس��ته ک��ه دارن آدم رو کنترل میکنن
حساسیت پیدا کردم ...اونقدر توی این ماجرا غرق شدم که
احساس میکنم پش��ت همه این دوربینا یه نفره ...یه نفر
که چهار چش��می داره منو نگاه میکنه!عوامل «ریست»
عبارتند از:نویس��نده و کارگ��ردان :محمدرضا لطفی ،تهیه
کننده :سید امیر سید زاده ،مدیر فیلمبرداری :مجید گرجیان،
طراح صحنه و لباس :افسانه صرفه جو ،طراح گریم :پدرام
زرگ��ر صدابردار :علی گراکوی��ی ،تدوین :بابک قائم ،مدیر
تولید :محمد سید زاده ،جانشین تولید :حامد آزادی ،دستیار
اول کارگردان و برنامه ریز :مرجان بقایی ،گرافیست :علی
قدیمی ،عکاس :رامونا میریان.
فیلم سینمایی «شنای پروانه»


فیلم سینمایی «شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت
و تهیه کنندگی رسول صدرعاملی و سرمایه گذاری محمد
صادق رنجکشان اس��ت.در این فیلم سینمایی بازیگرانی

فیلم سینمایی «کشتارگاه» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی
و کارگردانی عباس امینی و روایتی از مشکالت اجتماعی
این روزهای کشور است.درام اجتماعی «کشتارگاه» به قلم
عباس امینی و حس��ین فرخزاده نوشته شده است و علی
طلوعی به عنوان سرمایه گذار و جانشین تهیه کننده در آن
حضور دارد.مانی حقیقی ،باران کوثری ،امیرحسین فتحی و
حسن پورشیرازی نقشهای اصلی این فیلم را ایفا میکنند
و حامد علیپور هم دیگر بازیگر این فیلم اس��ت که مقابل
دوربین احس��ان رفیعی جم میروند.آتوسا قلمفرسایی به
عنوان طراح صحنه و لباس ،س��عید صفرپورمجری طرح،
داری��وش صادقپور صدابردار ،یاس��من محب اهری طراح
گری��م ،هادی علی محمدی مدی��ر تولید و مهیاربهمنش
عکاس هم در این پروژه حضور دارند.
فیلم سینمایی «لباس شخصی»


فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس
ربیعی و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد اس��ت.در خالصه
داس��تان لباس شخصی آمده اس��ت :بهترین حربه برای
ضربه ،دوس��تی اس��ت .چون پیچیدگی در سادگی اوست
و به لباس شخصیها بیشتر ش��ک کن!عوامل این فیلم
سینمایی عبارتند از:نویسنده و کارگردان :امیرعباس ربیعی،
تهیهکننده :حبیب والی نژاد ،بازیگران :مهدی نصرتی ،توماج
دانش بهزادی ،مجید پتکی ،میالد افواج ،عماد درویش��ی،
نجال نظریان ،مهیار شاپوری ،احمد لشینی ،کیوان محمود
نژاد ،شهاب بهرامی ،روزبه رئوفی ،علی فرهاد زاده و ماهمنیر
بیطاری .مدیر فیلمبرداری :هاشم مرادی ،مدیر صدابرداری:
امیر عاش��ق حس��ینی ،مدیر برنامهریزی :بهمن حسینی،
تدوین :مهدی س��عدی ،مدیر تولید :منص��ور غضنفری،
دس��تیار کارگردان :مهدی س��لیمانی ،منشی صحنه :سارا
عبداللهی ،طراح صحنه و لباس :محمدرضا شجاعی ،طراح
چهرهپردازی :محسن دارسنج ،جلوههای ویژه بصری :جواد
مطوری ،جلوههای وی��ژه میدانی :ایمان کرمیان ،عکاس:
معین باقری ،بدلکار :کیوان رضایی دس��تیار تولید :افشین
رئوف��ی ،مدیر تدارکات :بهرام دانایی ،مش��اور رس��انهای:
مصطفی بیات.پیش بینی میش��ود این فیلم سینمایی که
محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج است یکی از آثار
پر سر و صدای جشنواره فیلم فجر امسال باشد.

مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان:

کمبود زینک ،آینده مبهمی برای مطبوعات رقم خواهد زد

خبرگزاری میزان -مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان گفت :ابعاد زینک مطبوعات
با زینک کتاب و نشریات متفاوت است لذا کمبود این کاال را با زینک کتاب و
نشریات نمیتوان برطرف کرد .غالمرضا شجاع مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان
در گفتوگ��و با میزان پیرامون وضعی��ت زینک مطبوعات گفت :زینک برای
چاپ روزنامهها و مطبوعات پایان یافته و به زودی شاهد مشکالتی در زمینه
قیمت این کاال در بازار خواهیم بود .وی در همین راستا ادامه داد :ابعاد زینک
مطبوعات با زینک کتاب و نش��ریات متفاوت اس��ت لذا کمبود این کاال را با
ی و تالش
زینک کتاب و نشریات نمیتوان برطرف کرد.شجاع پیرامون پیگیر 
برای تامین زینک مطبوعات ابراز کرد :نامههایی به منظور تامین زینک مورد
نیاز مطبوعات و انتشاراتیها به کارگروه اقتصادی و فرهنگی مجلس شورای
اس�لامی همچنین برای برخی نمایندگان مجلس که خود مجوز نشریه دارند

و با مقوله کمبود زینک آش��نا هس��تند ارسال شده ،همچنین نامهای جداگانه
برای رئیس کارگروه کاغذ و زینک ارسال کردیم و منتظر پاسخ به این نامهها
هستیم.وی در همین راستا افزود :پیگیریها بیانگر این امر است که نامههای
ارسال شده همچنان در دست بررسی به وسیله معاونت مطبوعاتی و معاونت
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی است.وی آینده بازار زینک را مورد
بررس��ی قرار داد و پیش بینی کرد :کمبود زینک ،آینده مبهمی را برای حوزه
مطبوعات و نشریات رقم خواهد زد .روزنامهها در این میان ضربه محلکتری
را خواهن��د خورد ،زیرا افزایش قیم��ت زینک با توجه به تیراژهای کم ،صرفه
اقتصادی برای آنان در پی نخواهد داشت .شجاع تاثیر قیمت زینک در قیمت
کتاب چاپی را مورد بررس��ی قرار داد و بیان کرد :تیراژ پایین برای کتابها با
توجه به قیمت باالی زینک صرفه اقتصادی ندارد و ناش��رانی که قصد دارند،

کتابهای خود را تنها در حدود  ۴۰۰عدد به چاپ برس��انند از چاپ دیجیتال
استفاده میکنند.وی به دلیل عدم استفاده برخی ناشران از زینک دولتی اشاره
و اظهار کرد :دولت استفاده از زینک با قیمت دولتی را تنها مختص کتابهای
چاپ اولی کرده اس��ت و این امر ناراضایتی برخی ناشران را به همراه داشته،
بدین ترتیب زینکهای دولتی تنها به حدود پنج هزار عنوان کتاب اختصاص
داده ش��ده است .ش��جاع در همین راستا خاطرنش��ان کرد :ناشران برای حل
مشکل باید از طریق اتحادیه خود اقدام کرده تا مسئله مورد بررسی قرار بگیرد
و پ��س از طی مراحل اداری بتوانند برای چاپ دوم کتب خود اقدام به گرفتن
پ اولیها نیز نتوانستهاند زینک دریافت
زینک نمایند ،هرچند به تازگی حتی چا 
کنند .تالش تش��کلها برای رایزنی و اختصاص بیش��تر زینک به ناشران و
مطبوعات رویکردی تاثیرگذار خواهد بود.

قاچاق گسترده مداد به کشور در سایه ممنوعیت واردات؛

ورود سرمایهگذاران جدید به بازار نوشتافزار

با وجود آنکه حدود یکس��الی است که واردات مداد به کشور ممنوع شده،
در ماههای اخیر قاچاق گسترده آن به کشور تبدیل به مشکل اصلی بازار
نوشتافزار ایران شده است .به گزارش تسنیم ،نوشتافزار ایرانی که روزی
کار خود را با چند برند محدود آغاز کرد و در وهله اول بسیاری ،حتی برخی
از فعاالن فرهنگی نیز آینده چندانی برای آن متصور نبودند ،امروز کار خود
را با تولیدکنندگان متعدد گس��ترش داده اس��ت .تولیدکنندگان این حوزه
توانس��تند در سالهای اخیر با انجام کارهای پژوهشی متعدد و نیازسنجی
بازار ،با ارائه محصوالت متنوع جای خود را میان سبد خانوادهها باز کنند.
هرچند تولیدکنندگان این حوزه توانستهاند ،توجه بسیاری از خانوادهها را به
خود جلب کنند ،اما برای ادامه کار هنوز سنگهای متعددی پیش پایشان
قرار دارد؛ از سر به فلک کشیدن قیمت کاغذ در ماههای اخیر گرفته تا نبود
مواد اولیه و قاچاق اقالم مختلف نوشتافزار از کشورهای مختلف از جمله
چین و عراق و ...به کشور .به گفته تولیدکنندگان نوشتافزار ،هزینه تمام
شده تولید در این کشورها ارزانتر از ایران تمام میشود ،پس برخی از این

فرصت استفاده کرده و بهرهگیری از کارگر ارزانتر و شرایط مساعدتر اقدام
به تولید نوشتافزار به خصوص دفتر کرده و بعد آن را وارد کشور میکنند.
از سوی دیگر مدتهاست که تولیدکنندگان نوشتافزار در ایران به دنبال
س��اماندهی واردات هستند؛ زیرا واردات لوازمالتحریر به ویژه لوازمالتحریر
لوکس به ایران در س��الهای اخیر همیش��ه جنجالی برای تولیدکنندگان
بوده اس��ت .اگر روزگاری دفاتری با تصاویر انیمیش��نهای غربی در بازار
ایران غوغا میکرد ،امروز که ایران در حوزه تولید عمده اقالم نوشتافزار
توانا شده است ،واردات بیرویه و قاچاق به عنوان مانعی بر سر راه قلمداد
میشود .یکی از مهمترین کاالهایی که امروز قاچاق گستردهای را به خود
اختصاص داده اس��ت ،مداد است.محمدحسین متولی ،عضو هیئت مدیره
انجمن تولیدکنندگان نوشتافزار ،در اینباره میگوید :خوشبختانه ایران در
حوزه تولید مداد به تواناییهایی دست یافته است و کارخانههای متعددی
به تولید مداد میپردازند .تولیدات نیز تولیدات با کیفیتی است با وجود اینکه
در مغزی مداد دچار تحریم هستیم ،اما کارخانههایی در ایران از جمله در

شیراز مغزی رنگی بسیار با کیفیت تولید میکنند .اما در این میان مشکل
اصلی دش��واری واردات مغزی مداد اس��ت که چون مواد اولیه مغزی مداد
جزو صنایع نظامی نیز محس��وب میشود ،در این زمینه تحریم هستیم و
نمیتوانیم بهراحتی مواد اولیه را وارد کنیم.وی ادامه داد :در زمینه خودکار
اما موضوع فرق میکند ،در زمینه مغزی خودکار واردات انجام میشود ،با
این وجود ما نزدیک به هفت کارخانه داخلی داریم که اقدام به تولید مغزی
خودکار میکنند ،این کارخانهها با وجود سرمایهگذاران جدیدی که به این
حوزه وارد ش��دهاند ،ظرف یکسال آتی به  11کارخانه خواهند رسید.متولی
مهمترین مشکل فعلی بازار لوازمالتحریر و نوشتافزار ایرانی را قاچاق مداد
به کش��ور عنوان کرد و گفت :واردات هر نوع مداد به کشور ممنوع است،
اما قاچاق در این حوزه بس��یار گسترده است .اکنون از کردستان و از بنادر
جنوبی کشور مدادهای قاچاقی وارد میشود که عمدت ًا تقلبی هستند ،برای
نمونه چون نمایندگی فابر کاستل نمیتواند وارد کند ،نمونه تقلبی را که در
چین تولید میشود ،قاچاق میکنند.

«سید مید» بازیگر و طراح صنعتی و جلوههای
ویژه س��ینمای هالیوود که سابقه درخشانی در
ایدههای مدرن س��ینمایی در کارنامه داش��ته،
ش��امگاه دوشنبه بعد از تحمل سالها بیماری
سرطان لنفوم در سن  ۸۶سالگی چشم از جهان
فرو بست .به گزارش میزان« ،سید مید» بازیگر
و ط��راح صنعتی و جلوههای ویژه س��ینمای
هالیوود که سابقه درخشانی در ایدههای مدرن
سینمایی در کارنامه داشته ،شامگاه دیشب بعد
از تحمل سالها بیماری سرطان لنفوم در سن
 ۸۶سالگی چش��م از جهان فرو بست.وی ۱۸
ژوئیه ۱۹۳۳در سینتپال ،مینهسوتا به دنیا آمد،
«سید مید» از سال  ۱۹۷۹با طراحی جلوههای
ویژه فیلم سینمایی «پیشتازان فضا» وارد این
بخ��ش از س��ینمای هالیوود ش��د و بعدها در
همین رش��ته به عنوان یکی از بنیانگذاران آن
شناخته شد«.سید مید» طی سالهای فعالیت
خود در عرصه سینما جلوههای ویژه و طراحی
صنعتی نزدیک به  ۱۷اثر سینمایی و تلویزیونی
را انجام داد و توانس��ت ب��رای آنها هفت بار
نامزد مهمترین جوایز س��ینمایی ش��ده و پنج
بار آنه��ا را به خانه ببرد .اکثریت جوایزی که
وی به دست آورد را مدیون حضور در مجموعه
فیلمهای «بلید رانر» است.شهرت او بهسبب
طراحیهای آیندهگرایانهاش در فیلمهایی ،چون
پیشتازان فضا :فیلم ،بلید رانر ،بلید رانر ،۲۰۴۹
 ،۲۰۱۰ترون ،اتص��ال کوتاه ،بیگانهها ،پلیس
زمان ،جانی منومیک ،مأموریت :غیرممکن ،۳
روزه��ای عجیب و غریب ،مأموریت به مریخ،
بیگانگان :استعمار تفنگداران دریایی ،سرزمین
فردا و ایلیسیم است.
هالیوود با وجود قهرمانهای سینمایی
خود نتوانست رکوردشکنی کند

جنگ ستارگان ،انتقام جویان و دیگر فیلمهای
محب��وب و پرفروش س��ال هم ب��رای رکورد
شکنی گیشه هالیوود کافی نبودند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی ،حتی
ترکیبی از «انتقام جویان»« ،باز الیتیر داستان
اس��باب بازی» و «لوک در جنگ ستارگان»،
نتوانس��ت گیشه هالیوود را به جایگاهی باالتر
از س��ال گذش��ته برس��اند.در حالی که س��ال
 ۲۰۱۹میالدی به پایان رس��یده ،فروش بلیت
در گیشههای داخلی بیش از  ۴درصد کاهش
داش��ته و به رقم  ۱۱.۴۴میلیارد دالر رس��یده
است .بیشتر متخصصان صنعت فیلم و سینما
معتقد هس��تند که در س��ال  ۲۰۲۰هم گیشه
هالیوود دچار افتی مش��ابه خواهد شد.اما هنوز
هم نقطه ناامید کننده وجود دارد؛ زیرا این مقدار
فروش در زمانی افتاده که کمپانی والت دیزنی
تقریب ًا تمامی محصوالت مهم و محبوب خود
را امسال اکران کرد تا محصوالت این کمپانی
در مجموع فروشهای جهانی  ۱۱میلیارد دالر
فروخته باشند .این کمپانی توانست  ۴۰درصد از
فروش داخلی گیشه آمریکا را به خود اختصاص
دهد.دلیل ش��لوغی اکران فیلمهای پرخرج از
سوی دیزنی مثل «انتقام جویان :پایان بازی»،
«جن��گ س��تارگان :خیزش اس��کای واکر»،
«داستان اسباب بازی  »۴و «شیرشاه» در سال
 ۲۰۱۹آن بود که آنها چند فیلم جذاب و مورد
توجه برای نمایش در ش��بکه تازه به راه افتاده
خود به نام دیزنی پالس نیاز داش��تند .گفتنی
اس��ت از بین  ۱۵فیلم پرفروش سال در گیشه
آمریکای شمالی ،سهم دیزنی  ۷فیلم است.
«راز جنایت» پرطرفدارترین
فیلم سال نتفلیکس شد

کمپانی نتفلیک��س محبوبترین محصوالت
س��ال  ۲۰۱۹خود را معرفی ک��رد و فیلم «راز
جنایت» باالتر از فیلمی با بازی پیمان معادی
در رتبه نخست قرار گرفت.به گزارش ایسنا به
نقل از هالی��وود ریپورتر ،نتفلیکس در آخرین
روز سال  ،۲۰۱۹اقدام به معرفی پربینندهترین
محصوالت س��ال خود در آمریکا کرد و فیلم
کمدی-معمایی «راز جنای��ت» با بازی «آدام
سندلر» و «جنیفر انیس��تون» و به کارگردانی
«کایل نیواچک» بر اس��اس بیش��ترین تعداد
مخاطب در رتبه نخس��ت ق��رار گرفت و پس
از آن اکش��ن « ۶زیرزمین��ی» ب��ه کارگردانی
«مایکل بی» با بازی «رایان رینلودز»« ،مالنی
لوران»« ،آدریا آرجونا»« ،دیو فرانکو» و پیمان
معادی در جایگاه دوم قرار گرفت .در فهرست
محبوبترین فیلمهای سال  ۲۰۱۹نتفلیکس
پس از «راز جنایت» و « ۶زیرزمینی» ،انیمیشن
«ش��گفتانگیزان « ،»۲مرد ایرلندی»« ،مرز
سهگانه»« ،فوقالعاده شرور ،به طرز وحشتناکی
شیطانی و پست»« ،ماموران بزرگراه»« ،مرد
عنکبوت��ی:درون دنیای عنکبوت��ی»« ،رالف
خرابکار  »۲و «وسوس��ه پنهان» در رتبههای
بعدی قرار گرفتند .کمپانی نتفلیکس فهرست
محبوبترین س��ریالهای خ��ود در آمریکا را
نیز منتش��ر کرد که بر این اس��اس به ترتیب
«چیزه��ای عجیب « ،»۳ویچ��ر»« ،آکادمی
آمب��رال»« ،مرگ بر من»« ،ت��و :فصل دوم»،
«وقتی آنها ما را میبینن��د»« ،باور نکردنی»،
« ۱۳دلی��ل» و «بزرگکردن دی��ون» در این
فهرست جای دارند.

