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اخبار
اعزام  ۱۶۰۰نفر از اهالی رسانه
به اربعین

دبیر کمیته اطالعرسانی اربعین با اشاره به
تدارک دو پایگاه رسانهای در مسیر نجف
به کربال ،از اع��زام یک هزار و  ۶۰۰نفر
از اهالی رس��انه به این رویداد عظیم خبر
داد.ب��ه گزارش فارس ،علوی دبیر کمیته
ی و مستندس��ازی اربعین در
اطالعرسان 
ن اظهار
همایش فرهنگی آموزشی اربعی 
داش��ت :مس��یر حرکت ما در ایام اربعین
در دنی��ای امروز به تناس��ب تجاربی که
در عرصه اربعین کس��ب کردیم ،متفاوت
از گذش��ته اس��ت ،اما نبای��د در این امر
دش��منان را نادیده بگیری��م.وی با طرح
این س��ؤال که چه باید ک��رد گفتمان ما
غالب باش��د ،افزود :بدون ش��ک یکی از
حوزههای تاثیرگذار در اربعین رس��انهها
هستند .رس��انه با کارکردهایی که دارد،
میتوان��د گفتمان غالب را القا کند.علوی
با بیان اینکه دشمنان اسالم برای اربعین
امس��ال همبه طور حتم برنامه دارند اما
نگاه ما باید به قدری تیز باشد که بتوانیم
توطئ��ه دش��منان را در نطفه خفه کنیم،
خاطرنش��ان کرد :اگ ر گفتمان دش��منان
غالب میش��ود ،به خاطر این اس��ت که
ما نتوانس��تیم بهخوبی عم��ل کنیم و از
خالقیت در انعکاس اخبار بهره ببریم.وی
با اش��اره به اهمیت حضور زائر-خبرنگار
تصری��ح کرد :اگر در ای��ام اربعین تنها از
ظرفیت رس��انهها و خبرنگاران رس��می
بهره بگیریم به طور حتم موفق نخواهیم
ب��ود ،بههمین دلیل باید در کنار اصحاب
رسانه ،هر زائری به عنوان زائر-خبرنگار
فعالیت کرده و اخبار اربعین و زیباییهای
این مسیر را منعکس کند.
تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه
پژوهش سال سینمای ایران

مهلت ش��رکت در دومین جایزه پژوهش
سال سینمای ایران تا اول آبان ماه تمدید
ش��د.به گزارش فارس به نق��ل از روابط
عموم��ی دبیرخانه دومین جایزه پژوهش
سال س��ینمای ایران ،بر اساس فراخوان
اولیه جایزه پژوهش سینمایی پژوهشگران
می توانستند آثارشان را تا  ۲۰مهرماه به
دبیرخانه جایزه تحویل دهند که به دنبال
درخواست پژوهشگران برای فراهم آمدن
فرصت بیشتر برای ارسال آثارشان ،مدت
ارس��ال آثار تا اول آبان ماه  ۱۳۹۷تمدید
ش��د .این جای��زه به منظ��ور جهتدهی
پژوهشها و مطالعات سینمایی به سوی
شناس��ایی موضوعات کلیدی و زیربنایی
س��ینمای ایران ب��رای تقوی��ت رابطه با
مخاطبان ،تشویق و تجلیل از تالشهای
علمی و پژوهش��ی استادان ،دانشجویان،
اندیش��مندان و خب��رگان دانش��گاهی و
مراکز پژوهشی که س��همی از مطالعات
علمی و پژوهشهای خود را به سینمای
ایران اختص��اص دادهاند و تقویت ارتباط
متقابل پژوهش��گران دانشگاهی و دیگر
مراکز علمی  -پژوهش��ی با سینماگران
و دس��ت اندرکاران سینمای ایران برگزار
م��ی ش��ود.مقاالت علمی  -پژوهش��ی،
پایاننامهها و طرحهای پژوهشی که در
فاصله زمانی اول آبان ماه  ۱۳۹۶تا پایان
شهریور  ۱۳۹۷منتشر شده باشند ،امکان
شرکت در این رویداد فرهنگی را دارند.
جکی چان باز به
دنیای انیمیشن میرود

جکی چان بازیگر مطرح سینمای اکشن
در انیمیش��ن کانادایی «روزی روزگاری
یک زودی��اک» صداپیش��گی می کند.
به گ��زارش مهر به نقل از رس��انه های
کانادای��ی ،جکی چان بازیگر س��ینمای
اکش��ن در انیمیش��ن کانادای��ی «روزی
روزگاری یک زودیاک» صداپیشگی می
کن��د .او همچنین به عن��وان مدیر تولید
در این انیمیش��ن حضور خواهد داش��ت.
تونباکس انترتینمنت و گاما انترتینمنت
اعالم کردند که ستاره «ساعت شلوغی»
صدایش را در اختیار این انیمیشن که هم
اکنون در شهر تورنتو کانادا در حال تولید
اس��ت قرار می دهد .تهیه کنندگان فیلم
همچنی��ن گفتند چان در این انیمیش��ن
به ج��ای یک گربه س��الخورده صحبت
خواه��د ک��رد« .روزی روزگاری ی��ک
زودیاک» دنیایی ش��گرف و مرموز را که
از حیوانات صورفلکی پرشده است ترسیم
می کند .داس��تان این انیمیش��ن مربوط
به بب��ر و موش و اژدهایی اس��ت که به
ترتیب مظهر قدرت ،هوش و ش��جاعت
هس��تند و با هم برای حل معمایی اقدام
م��ی کنند.تونباکس انترتینمنت یکی از
کمپانی های س��ازنده این انیمیش��ن در
ش��هر تورنتو واقع اس��ت و دیگر کمپانی
نیز که گاما انترتینمنت اس��ت در ش��هر
لس آنجلس ق��رار دارد.جکی چان پیش
از ای��ن در «عملی��ات آجیل��ی  :۲آجیلی
اصل» و فرنشایز «پاندای کونگفو کار»
صداپیشگی کرده است.

دومين کارت زرد مجلس به وزير ارشاد در يک روز

گ�روه فرهنگ�ي  :وکاليمل��ت از توضيحات وزير
فرهن��گ درباره علت عدم نظارت بر س��امانههاي
ويديو درخواستي « »VODاز سوي آن وزارتخانه
قانع نشدند.
وکاليملت در جلسه علني روزچهارشنبه  18مهر
ماه در جريان طرح س��وال حجتاالس�لام نصرا...
پژمانفر ،نماينده مردم مشهد از سيدعباس صالحي
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،درباره علت عدم
نظارت بر سامانههاي ويديو درخواستي «»VOD
از س��وي آن وزارتخانه با  94رأي موافق 74 ،رأي
مخال��ف و  4رأي ممتنع از مجم��وع  196نماينده
حاضر در جلسه از توضيحات وزير قانع نشدند.
همچنين در اين جلس��ه نمايندگان در جريان طرح
سوال ديگر حجت االسالم نصرا ...پژمانفر نماينده
مردم مشهد از س��يد عباس صالحي وزير فرهنگ
و ارش��اد اس�لاميدرباره نظارت وزي��ر بر عملکرد
ضعيف و ش��ائبه دار بنياد ملي بازيهاي رايانهاي و
مديرعامل آن ب��ا  80رأي موافق 83 ،رأي مخالف
و  4رأي ممتن��ع از مجموع  198نماينده حاضر در
جلسه از توضيحات وزير قانع نشدند.
پژمانفر :بني�اد ملي بازيهاي رايانهاي قانون را
کنار گذاشته است

نصرا ...پژمانفر ،عضو کميسيون فرهنگي مجلس
در نشست علني مجلس شوراي اسالميدر سوالي از
سيدعباس صالحي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي،
خطاب به نمايندگان گفت :بازيهاي رايانهاي تأثير
زيادي در شکلگيري شخصيت آيندهسازان کشور
دارد .اي��ن در حالي اس��ت که ام��روزه اين بازيها
عالوه ب��ر ابزار درآمدي به دس��تگاه ضد فرهنگي
تبديل شده اس��ت.نماينده مردم مشهد و کالت با
اش��اره به راهاندازي بنياد مل��ي بازيهاي رايانهاي،
اظهار کرد :بنياد ملي بازيهاي رايانهاي راهاندازي
شد تا مشکالت مذکور برطرف شود .براين اساس
در بند ( )3ماده ( )2اساسنامه بنياد آمده است ،تدوين
سياستهاي حمايتي و تشويقي در زمينه تهيه ،توليد،
واردات ،صادرات و توزيع بازيهاي رايانهاي توسط
بنياد و بخش خصوصي به منظور ارائه به شورايعالي
انقالب فرهنگي و تعريف سياس��تهاي مناس��ب
ب��راي مقابله با بازيهاي مضر و مخرب بايد انجام
ش��ود.وي با اشاره به اينکه سهم بازيهاي خارجي
از بازار کشورمان  86درصد بوده و نهايت ًا بازيهاي
داخلي  14درصد سهم دارند ،افزود :متأسفانه در اين
بازيها که با تخلف در دس��ترس آينده سازان اين
کشور است ،محتواهايي مانند خالف جنسي ،الحاق
کفر ،تضعيف دي��ن ،همجنسگرايي ،آموزش انواع
جرمها مانند سرقت ،قتلهاي دسته جمعي و روابط
جنسي مشاهده ميشود.رئيس کميته فضاي مجازي
کميس��يون فرهنگي مجلس شوراي اسالميگفت:
اذهان فرزندان اين سرزمين در فضاي مجازي مورد
هجمه با زيهاي مذکور قرار گرفته اس��ت .با توجه
به بررسيهاي صورت گرفته امروزه توجه به هويت
ملي کاهش يافته اس��ت ،بر اين اساس بايد سوال
کرد چرا نسبت به مسائل فرهنگي و سبک زندگي
ايراني اسالميبيتوجهي رخ داده است.
پژمانفر ادامه داد :متأس��فانه به جاي اجراي اين بند
از اساس��نامه مبني برتدوين سياس��تهاي حمايتي
و تش��ويقي در زمينه تهيه ،توليد ،واردات ،صادرات
و توزي��ع بازيهاي رايانهاي توس��ط بنياد و بخش
خصوص��ي به منظ��ور ارائه به ش��ورايعالي انقالب
فرهنگ��ي و تعري��ف سياس��تهاي مناس��ب براي
مقابله با بازيهاي مضر و مخرب ،عنوان رده بندي

موضوع نظارت به صورت جدي پيگيري ميش��ود.
وي با اش��اره به اينکه شايد تخلفاتي پيش بيايد که
دور از نظارت باشد اما در تالش هستيم تا خالءهاي
موج��ود را برط��رف کنيم ،اف��زود :در اين بين روند
حمايتي نيز در دس��تورکار است؛ لذا ميتوان اذعان
کرد پيش��رفت دربرگيري سهم بازيهاي ايراني در
ب��ازار بازيهاي رايانهاي از يک درصد به  14درصد
بيانگر اين مهم است.
نظارته�اي پاي�ه ب�ر اي�ن مراکز و س�امانهها
اعمال ميشود

س��ني را صرفا اجرايي کرديم.اين نماينده مردم در
مجلس دهم با اش��اره به اينکه قانون توس��ط بنياد
ملي بازيهاي رايانهاي صراحت ًا کنار گذاش��ته شده
است ،گفت :به عنوان مثال در پرسشنامه بازيهاي
رايان��هاي و موبايلي از مولفههايي مانند خش��ونت،
ت��رس ،کلمات توهينآميز ،اس��تفاده از مش��روبات
الکل��ي ،قمار ،يأس و نااميدي س��وال ميش��ود که
ي که پاس��خش در
بر اس��اس يک نمونه عملي باز 
هم��ه اين موارد بلي بوده اس��ت ،عن��وان ردهبندي
سني گرفته است.وي با اش��اره به اينکه  67درصد
از جمعيت استفاده کننده از بازيهاي رايانهاي ،کمتر
از  30سال سن دارند ،افزود :اين مهم در حالي است
که بي��ش از  60درصد آنها تحصي�لات زير ديپلم
دارند .بر اين اساس حدود  30ميليون از فرزندان اين
کشور دچار صحنههاي مستهجن چنين بازيهايي
شدند.پژمانفر با اشاره به اينکه توزيع چنين بازيهاي
صرفا بر اس��اس کپي رايت نيست و ميتوان اذعان
کرد سازمان يافته انجام ميشود ،تصريح کرد :بيش
از  50درصد اس��تفادهکنندگان از بازيهاي رايانهاي
اعالم کردند ردهبندي را اعالم نميکنند .نمايندگان
شخصا محتواي بازي  GTAرا بررسي کنند تا به
محتواي آن واقف ش��وند.عضو کميسيون فرهنگي
مجلس شوراي اس�لاميافزود :مرکز پژوهشهاي
مجلس ش��وراي اس�لامينيز در گزارش��ي اعالم
کرده که مجموعه مذکور در حوزه مش��کالت مالي
و کارکرد غيرشفاف بوده و بايد به آن رسيدگي شود.
رئيس کميته فضاي مجازي کميس��يون فرهنگي
مجلس ش��وراي اسالمي ،اظهار کرد :بايد گفت که
کودتاي فرهنگي در کشورمان رخ داده و فرزندانمان
در مواجهه با شديدترين هجمهها هستند.
صالحي ۷ :هزار لينک متخلف بازي رايانهاي به
کميته مصاديق مجرمانه ارجاع شد

در اين جلس��ه عب��اس صالحي ،وزي��ر فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،در پاسخ به سوال نصرا ...پژمانفر در
خصوص نظارت وي بر عملکرد ضعيف و شائبهدار
بنياد ملي بازيهاي رايانهاي و مديرعامل آن گفت:
در موضوع بازيه��اي رايانهاي در حوزه نظارت بر
بازيهاي خارجي  15ناشر مجوز دارند که با توجه
به اس��تعالماتي که از آنها صورت گرفته در فضاي
بازيه��اي خارجي به آنها مجوز اعطا ش��ده اس��ت.
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لاميبا بيان اينکه بازي
رايانهاي پيش از انتش��ار به صدور پروانه انتشار نياز
دارد ،افزود :در اين بخش رده بندي س��ني صورت
ميگيرد و به اين شکل به امکان انتشار بازيهاي

رايانهاي مجوز داده ميش��ود.وي با اشاره به اينکه
در ح��وزه بازيهاي رايان��هاي موبايلي نظارت تا 7
روز پ��س از عرضه رخ ميدهد ،بيان کرد :در حوزه
بازيهاي ايران��ي بررس��يهاي محتوايي پيش از
انتش��ار صورت ميگيرد و رده بندي س��ني اعمال
ميش��ود ک��ه در اين ح��وزه از مجم��وع 10500
بازي بررس��ي ش��ده 215 ،بازي ممنوع اعالم شده
و مابقي بازيها مجاز ش��دند.صالحي با بيان اينکه
بر بازيهاي رايان��هاي و موبايلي داخلي و خارجي
نظارت انجام ميشود ،اظهار داشت :بنياد بازيهاي
رايانه اي ،نظام رده بندي س��ني را انجام ميدهد تا
خانوادهها و بازيکنندگان در اين فضا اعمال نظارت
بر خانواده و مصرف داش��ته باش��ند که بيش از 18
هزار بازي موبايلي نظام رده بندي اخذ کردند.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت :سال گذشته
 ۷ه��زار لینک متخل��ف بازی رایان��های به کمیته
مصادیق مجرمانه ارجاع شد.
 440واحد متخلف بازيهاي رايانهاي به مراکز
انتظاميمعرفي شدند

وي با تاکيد بر اينکه بنيادملي بازيهاي رايانههاي
بر فضاي مراکز توزيع فيزيکي و فروشگاهها نظارت
ميکند ،افزود :در س��ال گذشته  35هزار فروشگاه و
بيش از  4500گيم نت مورد بازرسي قرار گرفتند که
حدود  440واحد متخل��ف به مراکز انتظاميمعرفي
شدند.صالحي ادامه داد :در حوزه نظارت بر فضاهاي
مجازي ح��دود  7هزار مورد لينک که متخلف بوده
در سال  96به کميته مصاديق مجرمانه ارجاع شده
است.وي با بيان اينکه يک روند قابل توجه در حوزه
نظارت بر بازيهاي رايانهاي شکل گرفته که ممکن
اس��ت جامع نباشد ،تاکيد کرد :در فضاهاي مجازي
و حقيقي متخلفاني وج��ود دارند ،به ويژه در فضاي
مجازي که امکان ايجاد آدرسهاي جديد و فضاهاي
خودس��اخته براي آنه��ا وجود دارد و ام��ر نظارت را
س��ختتر ميکند ،اما اقداماتي که در حوزه نظارت
بر فضاهاي مج��از و غيرمجاز صورت گرفته ،رو به
جلو پيش رفته است .صالحي با تاکيد بر اينکه روند
بازيهاي داخلي ايراني در سالهاي اخير روند رو به
رش��دي از لحاظ سهم بازار ،کيفيت و کميت داشته
اس��ت ،تصريح کرد :بنياد ملي بازيهاي رايانهاي و
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لاميدر مسيرسازيها
نقش مهميداشتند.وزير فرهنگ و ارشاد اسالميبا
اش��اره به عملکرد نظارتي در ح��وزه مذکور گفت:
بر اساس مس��ئوليتهاي قانوني وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالميهمچنين بنياد ملي بازيهاي رايانهاي

وزي��ر ارش��اد ادام��ه داد :نظارتهاي پاي��ه بر اين
مراکز و س��امانهها اعمال ميش��ود .م��ا در بخش
فيلم و س��ريالهاي ايراني همه فيلمها و س��ريالها
را پيش از بارگ��ذاري بازبيني ميکنيم .اين فيلمها
بايد پروانه نمايش داش��ته باشند تا امکان عرضه در
فضاي س��امانه ويديويي را داشته باشند .اما در فيلم
و س��ريالهاي خارجي بيشتر آنها از نمايش خانگي
مج��وز دارند ول��ي در مورد فيلمه��اي روز به دليل
رقابت با س��امانههاي ديگر نظارت پس��يني اتفاق
ميافتد.وزير ارشاد همچنين خاطرنشان کرد :احيانا
م��ا اگر به تخلفي برخورد کنيم ،در زمان کوتاهي با
آن برخ��ورد ميکنيم .اما از  60هزار مورد بارگذاري
ش��ده ميزان تخلفات درصد بسيار محدودي نسبت
به حجم کل داش��ته است .ما بايد حوزه سامانههاي
ويديوي��ي را به عنوان يک فن آوري ارتباطي جدي
بگيريم و اقتضائات آن را هم در نظر داش��ته باشيم.
صالحي با بيان اينکه آيين نامه و دستورالعملهاي
روشني براي نظارت بر سامانههاي ويديويي تنظيم
ش��ده ،خاطرنش��ان کرد :گزارش ما فقط بر مبناي
گزارشهاي بيروني نيست بلکه گزارشهاي پيوسته
داخلي ه��م داريم و براي باال بردن س��هم نظارت
پسيني رصد و مانيتورينگ قوي دراين زمينه داريم.
اقدام�ات متعددي براي نظارت بر س�امانههاي
ويدئويي انجام شده است

وي در ادامه در پاس��خ به س��وال حجتاالس�لام
نصرا ...پژمانفر درباره علت عدم نظارت بر س��امانه
ويدئويي ،اظهار داش��ت :ما همواره ويژگي آنالين
بودن سامانههاي ويدئويي را مورد توجه قرار داديم
و ب��ر اين مس��ئله واقفي��م که از طري��ق فضاهاي
موبايل��ي هم امکان ديده ش��دن اين فيلمها وجود
دارد.وي افزود :مرکز س��امانههاي آنالين ويدئويي،
اي��ن فيلمه��ا را مورد رصد ق��رار ميدهد و پس از
اعطاي مجوز بارگذاري ميش��وند.وزير فرهنگ و
ارش��اد اس�لاميبا بيان اينکه ما اقدامات متعددي
براي نظارت بر س��امانههاي ويدئويي انجام داديم،
تصريح کرد :براي مثال ،آئيننامه نظارت بر نمايش
از سال  83تصويب شده و ما آن را مورد توجه قرار
داديم .در اين راس��تا آئيننامه ديگري در سال 96
تهي��ه و ابالغ کرديم.صالح��ي تأکيد کرد :در حوزه
فيلمها و س��ريالها قطع ًا قبل از بارگذاري ،بازبيني
ميش��وند و بايد اين فيلمها پروانه نمايش داش��ته
باش��ند و ما هم همواره اين مس��ئله را مورد توجه
قرار ميدهيم.
س�امانه رصد هوش�مند س�امانههاي ويدئويي
راهاندازي ميشود

صالح��ي افزود :قرار اس��ت طي هفتهه��اي آينده
س��امانهاي در اين باره راهاندازي ش��ود که فرصت
رصد هوش��مند سامانههاي ويدئويي را در اختيار ما
قرار دهد.

فتحی به دنبال همکاری دوباره با بازیگران

در حالی که بس��یاری از بازیگران سریال شهرزاد در
گفتگوهای متفاوت از احتمال بسیار کم ساخت سریال
شهرزاد  ۴خبر میدانند ،اما انگار کارگردان اثر حسن
فتحی نظر دیگری دارد .مجید سعیدی بازیگر فصل
سوم س��ریال ش��هرزاد در گفتوگو با میزان ،درباره
احتمال ساخت فصل چهارم این مجموعه گفت :فکر
نمی کنم ش��هرزاد  4ساخته ش��ود .شهرزاد  4ساخته
نمی ش��ود مگر اینکه بخواهند قصه را بدون شهاب
حسینی ادامه دهند.وی در همین راستا افزود :به عنوان
مثال شاید در شهرزاد  4شاهد بزرگ شدن شخصیت

احتمالساختفصلچهارمسریالشهرزادقوتگرفت
ساالر باشیم که ش��بیه پدرش قباد است .اگر قرار بر
ساخت شهرزاد چهار باشد می تواند به زندگی بچه قباد
بپردازد .البته امیدوارم شهرزاد  4ساخته نشود چون من
در فصل سوم کشته شدم و دیگر در فصل بعد نخواهم
بود .پرویز فالحی پور نیز درباره احتمال ساخت شهرزاد
چهار گفت :هنوز صحبتی در مورد ساخت شهرزاد 4
نش��ده است .ساخت ش��هرزاد  4با توجه به کلیت اثر
امکان پذیر اس��ت.وی ادامه داد :البته این داستان به
اتمام رسیده و اگر قرار بر شهرزاد  4باشد می توان از
دیدن شخصیت های باقی مانده به جریان نگاه کرد.

به عنوان مثال اینکه چه بر سر شهرزاد می آید اتفاقی
اس��ت که می توان ش��هرزاد را در این باره ادامه داد.
رامین ناصرنصیر درباره احتمال ساخت پروژه شهرزاد
 4ب��رای فصل پاییز هم گفت :فع� ً
لا که درگیر این
نمایش هستم و هنوز پیشنهادی را قطعی نکرده ام .در
حال بررسی چند اثر هستم که بعد از تئاتر آنها را قطعی
خواهم کرد .درباره شهرزاد  4هم در رسانه ها صحبت
های��ی وجود دارد اما از همان ابتدا هم هیچوقت قرار
نبود شهرزاد  4ساخته شود .در میان اخبار ضد و نقیض
در خصوص شهرزاد چهار حسن فتحی کارگردان این

مجموعه نظر دیگری نس��بت به س��اخت شهرزاد 4
دارد .وی در اینس��تاگرام خود نوشت :برغم مدعیانی
که منع عشق میکنند ،همچنان عالقمند به ساخت
فصل چهارم سریال شهرزاد هستم؛ و امید آن دارم که
امکان تحقق این امر در آتیه نزدیک فراهم ش��ود .در
پناه خدا شاد و سالمت باشید.حسن فتحی پیش از این
در مصاحبهاش با شرق اعالم کرده بود که  ۱۲قسمت
از فصل چهارم آماده است .اما ساخت فصل چهارم این
سریال تنها به او بستگی ندارد و بقیه عوامل نیز باید
با او همراه شوند

اخبار
اعالم اساميگروه انتخاب
مسابقه تئاتر ايران

از سوي دبيرخانه سي وهفتمين جشنواره
بينالمللي تئاتر فجر اساميگروه انتخاب
مس��ابقه تئاتر اي��ران_دو در بخش تئاتر
صحنهاي اعالم شد.به گزارش ايلنا ،رويا
تيموريان (م��درس و بازيگ��ر) ،کوروش
نريمان��ي (م��درس ،نمايش��نامهنويس و
کارگردان) و رضا مه��ديزاده (مدرس و
طراح صحن��ه) به عن��وان اعضاي گروه
انتخاب مسابقه تئاتر ايران_دو ،در بخش
تئاتر صحن��هاي معرفي شدند.براس��اس
فراخوان جش��نواره ،بخش مس��ابقه تئاتر
ايران_دو ،ظرفيتي براي حضور هنرمندان
با تجربه و شناختهشدهاي است که تمايل
دارند مه��ارت و دس��تاوردهاي فکري و
هنري جديد خ��ود را در عرصه رقابت به
مح��ک داوري بسپارند.س��ي و هفتمين
جش��نواره بينالمللي تئاتر فجر به دبيري
نادر برهانيمرند از  ۲۲بهمن تا  ۴اس��فند
 ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.
آغاز فصل جديد برنامه
سينمايي کافه فيلم

توليد و پخش فصل جديد برنامه سينمايي
کافه فيل��م با اجراي اکبر نب��وي و تهيه
کنندگ��ي عباس يوس��فيان آغاز ش��د.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل
از روابطعموميبرنام��ه کافه فيلم؛ عباس
يوسفيان تهيهکننده س��ري جديد برنامه
تلويزيوني «کافه فيلم» با اش��اره به آغاز
توليد و پخش اين برنامه سينمايي اظهار
کرد :طبق روال گذش��ته ،اي��ن برنامه در
 ۲۷قسمت هر هفته پنجشنبه روي آنتن
شبکهاي فيلم ميرود.يوسفيان افزود :آقاي
اکبر نبوي منتقد سينما با توجه به داشتن
تس��لط و دانش در حوزه س��ينما ،همانند
گذشته اجراي اين برنامه را بر عهده دارند
و ب��ه طور حتم مانند گذش��ته با توجه به
دانش گسترده ش��ان باعث جذب بيشتر
مخاطب ميشوند.يوس��فيان با اش��اره به
اينکه فيلمها با توجه به ساليق مخاطب
و همچنين مناسبتهاي مختلف شادي و
عزا در تقويم ملي انتخاب ميشوند ،اضافه
کرد :تالش ما بر اين اس��ت در ساختار و
حال و هواي فيلمها ،موضوعاتي را مورد
تحليل و بررسي قرار دهيم که براي مردم
ج��ذاب و بتواند تا حدودي پاس��خگوي
س��واالت ذهني آنها باش��د.وي در ادامه
با اش��اره به تالش جمعي براي توليد اين
برنامه اظه��ار کرد :افش��ين ملکي مدير
توليد ،حس��ين ريحاني ،آرمين عجزي و
مهرش��اد مهدوي تصويربرداران ،ابراهيم
جباري صدابردار ،سحر ياوري تدوين گر،
حسين يوسفيان دستيار کارگردان و ميالد
مهدوي مشاور کارگردان ،از جمله عوامل
توليد اين برنامه محسوب ميشوند .تهيه
کننده برنامه کافه فيلم در پايان با اش��اره
به اينک��ه ضبط اين برنامه در محل موزه
انقالب اس�لاميو دف��اع مقدس صورت
ميگيرد ،خاطر نشان کرد :برنامه سينمايي
کافه فيلم هر پنجش��نبه ساعت  ۲۱روي
آنتن شبکهاي فيلم ميرود.
پايان تصويربرداري فصل دوم
«بچه مهندس»

بازگشت بازيگر به وقت شام به سينما با فيلم آستيگمات

بازار داغ اکران فيلمهاي اجتماعي در پاييز

سينماي ايران در سال  ۹۷تاکنون اکران
سراس��ري چهل و يک فيلم را پشت سر
گذاشته که در اين ميان فيلم "هزارپا" به
عنوان پرفروشترين و فيلم "چراغهاي
ناتم��ام" به عنوان ک��م فروشترين آثار
سينما معرفي شده اند .به گزارش ميزان،
طي س��الهاي اخير سينماي ايران شاهد
حضور تعداد بس��يار زيادي کارگردان کار
اولي موفق بوده است .نامهاي چون سعيد
روستايي ،محمدحس��ين مهدويان ،کاوه
صباغ زاده ،بهروز ش��عيبي از جملههاي
جواناني هس��تند که طي س��الهاي اخير
خوش درخشيده اند.سينماي ايران در سال
 97تاکنون اکران سراسري چهل و يک
فيلم را پشت سر گذاشته که در اين ميان
فيلم “هزارپا” به عن��وان پرفروشترين
و فيل��م “چراغه��اي ناتمام” ب��ه عنوان

کمفروشترين آثار سينما معرفي شده اند.
حال با عبور از اکران تابستان و مشخص
ش��دن فيلمهاي اک��ران اول پاييز اهالي
سينما در انتظار اکران فيلمهايي هستند
که هنوز در صف اکران سينماها ايستاده
اند .فيلم س��ينمايي “آستيگمات” دومين
ساخته سينمايي “مجيدرضا مصطفوي”
يکي از شانسهاي خوب اکران سينما در
فصل تابستان است .فيلميکه به واسطه
حض��ور بازيگراني مطرح احتمال فروش
باالي��ي را ب��راي خود متصور ميش��ود.
مجيدرضا مصطفوي نويسنده و کارگردان
فيلم آس��تيگمات پيش از اين فيلم ،فيلم
س��ينمايي “انارهاي نارس” را در کارنامه
دارد .اي��ن في��ل برخالف آس��تيگمات
نتوانست اقبال چنداني را از آن خود نمايد.
مردي بعد از جدايي چند ساله از خانواده

برگش��ته و ميخواهد خان��هاش را از زن
و پس��ر و عروس و ن��وهاش پس بگيرد.
پسرش که در زيرزمين خانه زالو پرورش
يدهد و ميخواهد از اين راه ثروتي بهم
م
بزند ،سعي ميکند زن و مرد را آشتي دهد
تا در خانه بمانند ام��ا مادرش ميخواهد
با م��ردي ديگر ازدواج کن��د.در اين بين
ن��وۀ زن هم در مدرس��ه ب��راي معلمش
مش��کالتي به وج��ود م��يآورد که کل
زندگي اعضاي خانواده را تحت تاثير قرار
ميدهد .هم خانوادۀ پس��ر و هم خانوادۀ
معلم به خاطر اين موضوع بهم ميريزد.
اين بخشي از خالصه فيلمنامه آستيگمات
است .آستيگمات نخستين بار در پنجمين
روز از سي و شش��مين جشنواره جهاني
فيلم فجر اکران در س��ينماهاي ايران را
تجربه کرد.محسن کيايي،هادي حجازي

ف��ر ،س��يامک صفري ،نيک��ي کريميو
بهنوش بختياري بازيگراني هس��تند که
در اين فيلم به ايف��اي نقش ميپردازند.
از ن��کات جالب اين فيلم حضور دو تن از
پرکارترين بازيگران سال جاري سينماي
ايران اس��ت.حجازي فر سال گذشته در
فيلم “دارکوب” س��اخته “بهروز شعيبي”
نقشي کوتاه را ايفا کرد و با امين حيايي،
سارا بهرامي ،جمشيدهاشم پور همبازي
ش��د .پ��س از آن حجازي فر ب��ه فيلم
“آس��تيگمات” به کارگرداني “مجيدرضا
مصطفوي” پيوس��ت تا دومين فيلم وي
ب��راي حضور در فجر  36نيز رقم بخورد.
مهمترين اثري که حجازيفر سال  96را
با آن آغاز کرد را بدون شک بايد “به وقت
شام” س��اخته ابراهيم حاتميکيا دانست.
حجازي فر پس از پايان فيلمبرداري “به

وقت ش��ام” به فيلم “وحيد اميرخاني” با
نام “شاه کش” پيوست و در آخر در فيلم
التاري ب��ه ايفاي نقش پرداخت.چهارراه
اس��تانبول ،لونه زنبور ،جش��ن دلتنگي و
در وجه حامل نام س��ه اثري هستند که
کيايي در آنها بازي داشته است .فيلم لونه
زنبور از پرفروشهاي س��ينماي ايران در
سال  97محسوب ميش��ود اما دو فيلم
ديگر کيايي وضع خوبي در باکس آفيس
ندارند .کيايي اين روزها يکي از بازيگراني
اس��ت که در آثار کم��دي موفقيتهاي
فراواني داشته و به عنوان موفقترين زوج
سينمايي بهرام رادان محسوب ميشود.
دومين فيلم مجيدرضا مصطفوي در حال
حاضر در انتظار اکران در نيمه دوم فصل
پاييز به س��رگروهي پردي��س باغ کتاب
است.

نويسنده سريال «بچه مهندس» از آغاز
نگارش فاز سوم اين مجموعه با داستاني
ملودرام و عاشقانه خبر داد.محسن وارسته
نويس��نده مجموع��ه تلويزيون��ي «بچه
مهندس» ،در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
ج��وان؛ از آغاز نگارش فصل س��وم اين
سريال خبر داد و گفت :با توجه به اينکه
تصويربرداي فصل دوم از بچه مهندس به
اتمام رسيده ،نگارش فاز سوم اين مجموعه
در سي قسمت به زودي آغاز ميشود.وي
در ادامه بيان کرد :تا امروز قراردادم براي
نگارش فاز سوم بچه مهندس بسته شده
اس��ت و من تالش ميکنم ب��ا توجه به
اتفاقات��ي که در فصل دوم رقم ميخورد،
دراميعاش��قانه را در فصل س��وم داشته
باش��يم و گذري به عشق قديمي«جواد»
بزنيم.وارسته در پايان افزود :فاز دوم بچه
مهندس روايت نوجواني جواد است و در
فصل سوم به برهه جواني و دغدغههاي
جواني و عاش��قانه او ميرسيم.نويس��نده
مجموعههاي تلويزيون��ي درباره انتخاب
بازيگر دوره جواني «جواد» گفت :با چند
بازيگر درحال رايزني هستيم اما هنوز به
نتيجه قطعي نرسيدهايم .به بازيگري نياز
داريم که چند ماه همراه گروه باشد.

