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پرداخت  ۲۵۵میلیارد تومان تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن

تقدیر نماینده شیراز
از عملکرد بانک مهر ایران

علیرضا پاکفطرت نماینده شیراز در مجلس
شورای اس�لامی ،از عملکرد بانک مهر ایران
در اس��تان فارس تقدیر کرد .به گزارش روابط
عمومی بان��ک قرضالحس��نه مه��ر ایران،
جلسهای مشترک با حضور دکتر علویان مشاور
ارشد و سرکار خانم عباسی مشاور امور بانوان
دفتر دکتر پاکفطرت نماینده مجلس شورای
اس�لامی و ش��مسالدینی مدیر شعب استان
فارس در محل ساختمان مدیریت بانک مهر
ایران برگزار ش��د .در این جلسه شمسالدینی
مدیر ش��عب اس��تان فارس گزارش کاملی در
خصوص فعالیتهای بانک در اس��تان فارس
و در حوزههای مختل��ف ارائه کرد .وی اظهار
کرد :در راس��تای پیام مقام معظم رهبری (مد
ظله العالی) و نامگذاری س��ال جاری با عنوان
س��ال تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها ،بانک
مهر ایران با سیاس��ت رفع مش��کالت اقشار
مختلف جامعه و دستگیری افراد نیازمند ،از تمام
ظرفیتهای موجود استفاده کرده است .عدالت
محور بودن برنامه عملیاتی بانک موجب شده
بتوانیم بخش عمدهای از تسهیالت مددجویان
کمیته امداد ،س��ازمان بهزیس��تی ،س��ازمان
زندانه��ا و ...را برای رفع نیازهای این اقش��ار
پرداخت کنیم .شمسالدینی گفت :بانک مهر
ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی هم توانسته
خدمات فوق العاده ارزنده در بخش بیمه خانه
های روستایی ،ساخت و تجهیز مدرسه و مراکز
درمان ،توزیع اقالم آموزشی و بهداشتی  ،اهدا
تجهیزات پزش��کی در طرح ش��هید سلیمانی
به حجم مبلغ  ۳۰۰میلیارد ریال به دانش��گاه
علوم پزش��کی پیش��تاز در بین س��ایر بانکها
باشد .در این جلس��ه همچنین علویان گفت:
فعالیتهای بانک مهر ایران در حوزه پرداخت
تسهیالت قرضالحسنه که نیاز افراد کمتوان
را برطرف میکند و همچنین تنوع طرحهای
بانک ،خیره کننده است .ورود بانک مهر ایران
در حوزههای مس��ئولیت اجتماع��ی بهویژه در
مبحث بیمه خانههای روستایی ،ساخت مدرسه
و بیمارستان ،توزیع اقالم آموزشی و بهداشتی،
مشارکت در آزاد سازی زندانیان و طرح سالمت
شهید سلیمانی قابل تقدیر و ستایش است .در
پایان به نمایندگی از طرف دکتر پاک فطرت،
لوح تقدیری ب��ه پاس قدردان��ی از زحمات و
تالشهای بانک مهر در استان فارس تقدیم
مدیر شعب این استان شد.

ک مس��کن با اشاره
ت مدیره بان 
عضو هیا 
به اینک��ه در طرح اقدام ملی مس��کن ۳
ه��زار و  ۶۵۴میلیارد تومان از محل آورده
متقاضیان به حساب سازندگان واریز شد،
از پرداخت  ۲۵۵میلیارد تومان تسهیالت
در اجرای این طرح به متقاضیان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن-
هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی،

محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره
بانک مس��کن  ،تازهترین وضعیت افتتاح
حساب و واریز وجوه متقاضیان طرح اقدام
ملی مس��کن در آن بان��ک را اعالم کرد.
ک مس��کن با اشاره
عضو هیاتمدیره بان 
به اینکه تعداد افتتاح حس��اب طرح اقدام
ملی مسکن در آن بانک۲۳۷ ،هزار و ۲۷۲
حس��اب اس��ت ،گفت :میزان واریز وجوه

مبالغ  ۹هزار و  ۳۸۶میلیارد تومان اس��ت
ک��ه از این میزان  ۳ه��زار و  ۶۵۴میلیارد
تومان ب��رای اح��داث پروژهه��ای طرح
اقدام ملی مس��کن به حس��اب سازندگان
واریز شده اس��ت .علمداری ادامه داد :در
حال حاض��ر  ۵هزار و  ۷۳۲میلیارد تومان
نیز در حس��اب بانک اس��ت و به تدریج با
پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث به پروژهها

تخصیص خواهد یافت .وی با اش��اره به
اینکه بانک مس��کن از محل تس��هیالت
 ۲۵۵میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت
کرده اس��ت ،افزود :در مجموعه یک هزار
و  ۱۷۲پروژه طرح اقدام ملی مس��کن به
تعداد  ۶۷هزار و  ۱۳۲واحد معرفی شده که
تعداد  ۱۶هزار و  ۶۲۵واحد قراردادهایشان
منعقد شده است.

سرمایه بانك ها پیش شرط حفظ سالمت نظام بانكی

یکی از تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت
امور اقتصادي و دارايي در س��ال هاي اخير
نيز اصالح نرخ کفایت سرمایه بانکها بوده
است ليكن متاسفانه اين امور به طور جدي
پيگيري نش��ده و اقدام��ات مقتضي براي
تعديل اثربخش سرمايه بانك ها با شاخص
بانك هاي دولتي تاكنون صورت نپذيرفته
اس��ت .مدير عامل بان��ك صنعت و معدن
اظهار داش��ت :نس��بت كفايت سرمايه اين
بانك از حدود  45.6درصد در س��ال 1386
به حدود  2.58درصد در سال  1399كاهش
يافته اس��ت؛ محاس��به كفايت سرمايه اين
بانك از سال  1397مطابق با رهنمودهاي
كميت��ه بال ( )3صورت م��ي پذيرد و طبق

يادداشت هاي توضيحي مندرج در صورت
هاي مالي بر اس��اس اس��تاندارد و گزارش
هاي بين المللي ( )IFRSنيز افشا و مورد
تأييد حس��ابرس بانك قرار مي گيرد .وي
دليل اصلي كاهش قابل مالحظه نس��بت
كفايت س��رمايه بانك صنعت و معدن طي
سال هاي اخير را افزايش سهم تسهيالت و
تعهدات ارزي در پرتفوي بانك از يك طرف
و روند صعودي قابل توجه نرخ تسعير ارز از
طرف ديگر دانس��ت و در خصوص راهكار
برون رفت از اين معضل نظام بانكي كشور
بيان داشت :پيش بيني و اختصاص رديف
بودجه در قوانين بودجه سنواتي كل كشور
براي افزایش س��رمایه بان��ك ها از محل
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اخبار
بیمه درمان انفرادی ،محصول
راهبردی بیمه تعاون است

مديرعامل بانك صنعت و معدن عنوان کرد:

بانکها برای حفظ ثبات عملكرد و افزايش
كارايي ،نيازمند س��رمايه مناس��ب و كافي
هس��تند و الزم است همواره نسبت كفايت
س��رمايه خود را كه بر اساس اعالميه هاي
كميته بال به عنوان شاخصي در خصوص
توازن ميزان دارايي هاي ريسكي بانك ها
به ميزان س��رمايه تعديل شده آنها شناخته
مي شود به نحو صحيحي كنترل و پايش
نمايند ت��ا نظام بانكي از ثبات و س�لامت
مطلوب برخوردار باش��د .به گزارش پايگاه
اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن ،وي
کارکرد اصلی بهبود نسبت كفايت سرمايه
را از يك سو افزايش توان تسهيالت دهي
و حضور مؤثر بانك ها در محيط بين المللي
و از س��وي ديگر كاهش ريسك بانك ها
در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت
مناسب تر از سپردهگذاران و تأمين كنندگان
منابع مالي در شرايط بحراني دانست .دكتر
مهري افزود :بر اساس اعالم کمیته بال ()3
پس از بحران مالی جهانی در سال ،2008
حداقل نس��بت کفایت س��رمایه در شرايط
حدي با لحاظ سپرهاي حفاظتي توصيه شده
به بانك ها و مؤسسات اعتباري معادل 13
درصد مي باشد اما در كشور ما این نسبت
همچنان در س��طح  8درصد پیشنهادی در
مقررات بال ( )1باقي مانده اس��ت و امكان
رعاي��ت همین حد نیز به دليل مش��كالت
موجود در سيستم بانكي ،وجود ندارد .دكتر
مهري افزود :وضعیت نظام بانکی در حوزه
کفایت س��رمایه ،وضعيت مناسبي نیست و
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منابع حاصل از فروش ش��ركتهاي تابعه
ب��ا توجه به ظرفيت موج��ود در قانون رفع
موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
كش��ور ،مي تواند منبعي مناسب و اثرگذار
براي افزايش س��رمايه بانك ها باشد .دكتر
مه��ري تصريح كرد :تخصي��ص از محل
بدهي بان��ك هاي دولتي به بانك مركزي
ج.ا.ا ناشي از تسهيالت تكليفي ،سود سهم
دولت ،ماليات بر عملکرد ،وجوه اداره ش��ده
مصرف نش��ده و اقساط وصولی وجوه اداره
ش��ده برای مدت معين به حساب افزایش
س��رمایه بانک ه��ا نيز مي توان��د از جمله
راهكاره��اي مؤثر ديگر ب��راي حل فوري
مش��كالت بانك ها در اين خصوص باشد.

وي خاطرنش��ان كرد :اتخاذ سياست هاي
مناس��ب برای دس��تیابی به حداقل نسبت
کفایت سرمایه توصيه شده از سوي بانك
مركزي ج .ا.ا اجتناب ناپذیر اس��ت و بانك
ه��ا بايد در صورت وجود زیان انباش��ته در
جه��ت کاه��ش آن و افزایش س��ودآوری
ساالنه در برنامه های عملیاتی اقدام نمايند
و توجه به اصالح مستمر ساختار دارایی ها
نيز برای بهبود نس��بت کفایت س��رمایه از
جمله اقدامات اساس��ی محسوب می گردد
كه از ابتداي س��ال  1398در دس��تور كار
جدي بان��ك صنعت و معدن قرار گرفته و
خوش��بختانه نتايج قابل قبولي نيز در اين
رابطه به دس��ت آمده است كه اگر افزايش
مجدد نرخ هاي تس��عير ارز در پايان سال
مالي  1399صورت نم��ي پذيرفت ،منجر
به اين مي ش��د كه نسبت كفايت سرمايه
اين بانك به باالتر از  4درصد برس��د .وي
در پايان تأكيد كرد :در كنار نقش اساس��ي
بهبود فضاي كالن اقتصاد كش��ور و لزوم
حمايت ويژه نهادهاي باالدس��تي از جمله
وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي ،بانك
مرك��زي ج.ا.ا و س��ازمان برنامه و بودجه،
کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته
(که باعث افزایش زیان بانک ها می شود)،
کاهش اعطاي تسهیالت تکلیفی و ایجاد
محيط رقابتي سالم میان بانک هاي كشور
از جمله رویکرد هايي است كه مي تواند در
افزايش سودآوري ،كاهش ريسك و بهبود
نسبت كفايت سرمايه بانك ها مؤثر باشد.

مراک��ز طرف ق��رارداد خدمات اس��تانداردی
به بیم��ه گذاران تحت پوش��ش بیمه درمان
انف��رادی بیمه تعاون می دهن��د و در مقابل
ش��رکت نیز به تعهدات خود در مقابل آنها به
خوبی عمل می کند .به گزارش روابط عمومی
بیمه تعاون به نقل از اخبار پولی مالی ،یونس
مظلومی ،مدیر عامل بیمه تعاون در حاش��یه
برپایی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
صنعت س��اختمان در گفتگو با خبرنگار اخبار
پولی مالی که در محل نمایشگاه بین المللی
تهران برگزار شد گفت :بیمه درمان انفرادی
یکی از محصوالت استراتژیک ما به شمار می
رود و صدور این بیمه نامه به صورت آنالین
صادر می شود .مظلومی با تاکید بر این نکته
که اولین شرکتی بودیم که این نو ع پوشش
را ارای��ه دادیم ،توضیح داد :ابتدا برای فروش
بیمه نامه درمان انفرادی ،سخت گیری هایی
برای فروش اعمال شد با این حال با استقبال
خوب��ی مواجه گردید به ترتیبی که در س��ال
دوم  ۱۰۰درص��د افرادی که این بیمه نامه را
در سال نخست تهیه کرده بودند ،مجددا اقدام
به خرید و تمدید بیمه نامه خود کردند و حتی
این پوشش بیمه ای را به دوستان و آشنایان
خود نیز معرفی کردند .مدیرعامل بیمه تعاون،
با اعالم این که ش��رکت ب��ا راه اندازی بیمه
نامه انف��رادی درمان به کیفیت خدمات ارائه
شده بیشتر اهمیت داده است تا کمیت فروش
بیمه نامه ،افزود :ما با حساس��یت و وسواس،
مراکز درمان تحت پوشش را انتخاب کردیم
تا از اس��تاندارد و کیفیت الزم برخوردار باشند
و خدمات خوبی به بیمه گذاران ما ارایه دهند.
در مقابل رابط��ه خوبی با مراکز طرف برقرار
کردیم و به تعهدات خود عمل کرده و صورت
حساب ها را نیز به موقع تسویه کردیم .بدین
ترتی��ب رابط��ه خوبی بین ش��رکت و مراکز
درمانی طرف قرارداد ایجاد شده است.

فرهنگی
مهتاب «افرا» قبال در تلویزیون نبود

اخبار
سامانهواکسیناسیونبرایهنرمندان
زیر  ۴۰سال باز شد

سامانه نوبتدهی واکسیناس��یون برای تمام
هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر که کد
ملی آنها به وزارت بهداشت ارسال شده است،
باز شد .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
روابط عمومی صندوق اعتباری هنر ،س��امانه
نوبتدهی واکسیناسیون برای تمام هنرمندان
عضو صندوق اعتباری هنر که کد ملی آنها از
س��وی صندوق اعتباری هنر به مرکز فناوری
اطالعات وزارت بهداشت ارسال شده ،باز شد.
تمام��ی اعضا میتوانند با مراجعه به س��امانه
 salamat.gov.irثبتنام و محل و زمان
تزریق واکس��ن کرون��ا را انتخاب کنند .پیش
از این سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برای
هنرمندان باالی  ۴۰سال فعال شده بود که با
پیگیریهای انجام شده تمامی اعضای صندوق
میتوانند در این سامانه ثبت نام نمایند.
«کل فاطمه» به سه
جشنواره خارجی میرود

مس��تند «کل فاطمه» س��اخته مهدی زمانپور
کیاسری به سه جشنواره خارجی راه پیدا کرد .به
گزارش مهر ،مستند «کل فاطمه» ساخته مهدی
زمانپور کیاسری و تهیه کنندگی سمیه زراعت
کار و مهدی زمانپور کیاس��ری به سه جشنواره
خارجی راه پیدا کرد .این مس��تند در بیس��ت و
چهارمین دوره جشنواره مالقاتهای بین المللی
مستندهای مونترال کانادا که از تاریخ  ١٠تا ٢٠
نوامب��ر  ٢٠٢١برابر با  ۱۹ت��ا  ۲۹آبان ماه برگزار
میش��ود ،به نمای��ش در میآید« .کل فاطمه»
در ادامه در جشنواره فیلمهای ایرانی پاریس به
نمایش گذاشته میشود که از  ۴تا  ۶فوریه ٢٠٢٢
برابر با  ۱۵تا  ۱۷بهمن برگزار میشود .فستیوال
بین المللی جانگ نئونگ از دیگر جشنوارههایی
اس��ت که این مستند در آن به رقابت میپردازد.
این جش��نواره  ٢٢تا  ٣١اکتبر  ٢٠٢١برابر با ۲۹
مهر تا  ۹آبان ماه برگزار میش��ود .مستند «کل
فاطمه» زندگی زن روستایی ناشنوایی را محور
قرار میدهد که یک تنه به حمایت از فرزندانش
میپردازد .عوامل این مستند عبارتند از کارگردان:
مهدیزمانپورکیاسری،تهیهکننده:سمیهزراعت
کار و مهدی زمانپور کیاسری ،تصویربردار :داوود
رحمانی ،تدوین :مهدی حسینی وند ،صدابردار:
پیام میرتبریزیان ،صداگذار :آرش قاسمی ،مدیر
تولید :تیمور نوربخش ،پخش فیلم :الهه نوبخت
(.)Eli Image

گروه فرهنگی :مینا وحید بازیگر سینما و تلویزیون از حضور
در س��ریال «افرا» و شخصیت مهتاب که پیش از این در
تلویزیون نبوده است سخن گفت .مینا وحید بازیگر سریال
«افرا» با اشاره به این مجموعه که این شبها به کارگردانی
بهرنگ توفیقی از ش��بکه یک سیما پخش میشود درباره
دالیل پذیرفتن آن بیان کرد :بعد از سریال «بانوی عمارت»
سالی  ۶یا  ۷سریال به من پیشنهاد میشد اما من همیشه
نس��بت به پذیرش نقش سخت گیر بودهام به همین دلیل
نمیتوانس��تم آنها را بپذیرم .وی با اشاره به آخرین سریال
خود در تلویزیون گفت :خود «بانوی عمارت» هم شرایط
بسیار خاصی داشت عزیزاهلل حمیدنژاد کارگردان هنرمند و
خاصی بود و این سریال فیلمنامه خوبی داشت که باعث شد
حضور در آن برایم جالب باشد .نقش جواهر هم شخصیت
عجیبی داش��ت و همه اینها دلیلی شد در آن سریال بازی
کنم.

بع�د از «بانوی عم�ارت» تصمیم ب�ه کار در تلویزیون

نداشتم

بازیگر «افرا» ادامه داد :با این حال بعد از آن سریال تصمیم
به کار در تلویزیون نداش��تم ،به دلیل سخت گیری هایی
ک��ه در مدیوم تلویزیون اعمال میش��ود به ویژه در محتوا
که انطور که در واقعیت اجتماع وجود دارد به زندگی مردم
پرداخته نمیش��ود و برعکس همه چیز گل و بلبل نشان
داده میشود .البته شاید این کار سیاست بدی نباشد ،شرایط
معیشت مردم اینقدر تراژیک است که شاید نیاز است به آنها
امید داده شود .وی با اشاره به جذابیتهای «افرا» و حضور
در آن بیان کرد :از جمله دالیل پذیرش «افرا» همین واقع
گرایی در فیلمنامه بود معمو ًال در تلویزیون زن را موجودی
ضعیف نشان میدهند که به دلیل اعتیاد یا خیانت همسر و
یا کتک خوردن از او تصمیم به طالق میگیرد که آن هم
در انتها به دلیل مصلحت و انسجام خانواده به زندگی ادامه
میدهند اما مهتاب تصویری از یک زن قدرتمند است که
به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاه است و با تمام تالشی
که برای حفظ خانواده دارد از خواستههای به حق خود نیز
نمیگذرد .بازیگر «اف��را» تصریح کرد :مهتاب یک جراح
متخصص است که در شرط ضمن عقد با همسرش مقرر
کرده است که بعد از یک سال به تهران بروند و همسرش
ه��م به آن متعهد ش��ده اما بعد از س��الها ک��ه از زندگی
مشترکشان گذشته به تعهد خود پایبند نبوده است و همین
معضالت باعث کینه و دلس��ردی در زندگی زناشویی این
دو ش��ده است .وی با اشاره به واقعیتهای زندگی کاراکتر
مهتاب تصریح کرد :این زن بلندپروازیهایی دارد که برای
آنها میخواهد طالق بگیرد و پاشنه آشیل این طالق حاج
محمود با بازی مهدی سلطانی است که او را بزرگ کرده
و به لحاظ مادی و معنوی حمایتش کرده است تا پزشک

واکنش به یک سکانس وایرالی

شود و حاال مهتاب نمیخواهد به روی محبتهای عمویش
چشم ببندد .این زن به دلیل این مشکالت چند سال قرص
ضد حاملگی میخورد و به ش��وهرش میگوید نمیتواند
باردار ش��ود ،او دروغ میگوید و کاری که میکند همپای
خیانت است.
تف�اوت دغدغهه�ای ج�وان تحصیلک�رده ام�روز ب�ا

چالشهای سریالها

مینا وحید با اش��اره به ویژگیهای ش��خصیتی نقش خود
گف��ت :این موقعیت ب��ه گونهای بود که ب��ه نظرم آمد به
بهترین شکل میتوانم آن را به مخاطب هم منتقل کنم .او
زنی غد و درون گراست و این مشکالت را تاکنون بیرون
نریخته اس��ت ،او دختر تنهایی است و من فکر میکنم تا
ای��ن بخش از قصه هم مردم به خوبی باورش کردند .این
بازیگر درباره ضرورت نمایش چالشهای جدید و به روز با
زندگی مردم در سریالها و تأثیر آن در زندگی روزمره بیان
کرد :بهتر اس��ت در تلویزیون سریالهایی ساخته شود که
درد روز جامعه را به تصویر بکش��د چرا که مخاطب امروز
تلویزیون جوانان تحصیلکرده ای هس��تند که چالشها و
دغدغههایش��ان با آنچه در سریالها نمایش داده میشود
متفاوت است و اگر تلویزیون به این دغدغهها بی توجهی
کند مخاطب خود را از دست میدهد.
واکنش به سکانس احیای بیمار


وی در واکنش به سوالی درباره یکی از سکانسهای سریال
ک��ه به احیای یکی از بیماران در حال مرگ با اس��تفاده از
ش��وک میپردازد و موج��ب انتقادهایی توس��ط کاربران
شبکههای اجتماعی شد ،گفت :جواب این قسمت به من
ارتباطی پیدا نمیکند و من به عنوان بازیگر همه آنچه را که
کارگردان میگوید اجرا میکنم و البته تالشم هم این است
که به بهترین نحو اجرایی ش��ود .با این حال برای همین
س��کانس دو متخصص آن زمان به بیمارستان الهیجان
آمدند و همه مراحل احیا را توضیح دادند و بعد از آن بود که

کارگردان این سکانس را تصویربرداری کرد .وی با اشاره به
بازخوردهایی که در همین مدت پخش از مخاطب داشته
است گفت :کمترین مشکل این نسل همین سرد بودن و
بی اهمیت بودن همسرانشان است و به من پیغام میدهند
که همسر من هم سرد و بی توجه است و حاال راهکاری که
در فیلمنامه میآید میتواند راهکاری برای روزمره مردم در
زندگیهای واقعی شأن باشد .مینا وحید با اشاره به داستان
موازی دیگری که در قصه شکل گرفته است ،عنوان کرد:
اینجا عشق دو جوانی را میبینیم که هم دانشگاهی هستند،
به هم عشق میورزند و روابطی پنهانی دارند که در جنگل،
کافه و… نمایش داده میش��ود و ص��د در صد این مدل
ممنوع اس��ت اما اینها وج��ود دارد .در عین حال اگر پدر و
ب��رادر آن دختر با این عالقه اینقدر تند برخورد نمیکردند
ماجرا به آنجا نمیکشید که پیمان کشته شود .این بازیگر
درباره نحوه کار با توفیقی نیز تصریح کرد :بهرنگ توفیقی با
بازیگر در صلح و در تعامل است .اگر اختالف نظری داشتیم
درباره اش صحبت میکردیم و اگر من نمیتوانستم ایشان
را قان��ع کنم به حرف او گوش م��یدادم چون به هر حال
کارگ��ردان بود و در زمینه تخصصی اش من میپذیرفتم.
ب��ا این حال فیلمنامه هم به قدری درس��ت بود که چالش
چندانی نداشتیم ،من معمو ًال فیلمنامهها را که میخوانم با
خودم می گویم این دیالوگها چیس��ت ولی این فیلمنامه
به بازی من کمک میکرد و بس��یار آن را دوس��ت داشتم.
وی درباره اینکه چرا معمو ًال بیان مش��کالت در سریالها
و اثرگذاری آن به تراژدیهای تلخ منجر میش��ود توضیح
داد :این فیلمنامه آنطور که خواندهام در بخشهایی با اشک
و تلخیهایی همراه است اما فکر نمیکنم تلخیهای آن
خیلی زیاد باشد .اینجا لج و لجبازی زن و شوهری و عشق
دو جوان را میبینیم ،مشکالتی هم بین این خانوادهها پیش
آمده است ،یک نفر کشته شده و چالشهای جدیدی بوجود
میآید که بیشتر قصه را اتفاق محور کرده است تا تراژیک.

اخبار
یک بازیگر زن جای هریسون فورد را
در «ایندیا جونز» میگیرد؟

بازیگر «شهرزاد» درباره تم تلخی و اندوه در سریالها نیز
گفت :بهتر اس��ت که فیلم و س��ریال از احساس مخاطب
سواستفاده نکند .وقتی نمیدانیم فیلمنامه را چطور جلو ببریم
از احساسات او استفاده میکنیم .فیلم و سریالهایی هست
که یک نفر کشته میشود و تا انتها مخاطب را با همان تم
جلو میبرد و مخاطب هم ممکن اس��ت با ان همراه شود
و حتی این غم او را دچار کاتارسیس��م (رهایی) کند که از
اینک��ه به جای قهرمان داس��تان در این موقعیت تلخ قرار
نگرفته است خوشحال باشد .این بازیگر در پاسخ به سوالی
درب��اره اینکه چگونه از نقش مهتاب و تعارضهایی که در
این ش��خصیت وجود دارد برآمده است ،گفت :مهتاب ابعاد
مختلف ش��خصیتی دارد .از طرفی یک زن تحصیلکرده و
جراح است که شخصیت منحصر به فردی است و از طرفی
شخصیتی درونگرا و تودار است و بیشتر از اینکه حسی باشد
منطقی اس��ت و من باید همه این ابعاد را نمایش میدادم.
وی در توضیح بیش��تر این چالشها افزود :ممکن نیست
بازیگر نقش��ی را بپذیرد اما درگیر احواالت آن نقش نشود
چرا که ایفای یکنقش به نحو احسنت مستلزم درک ریز
و بم شخصیت نقش و عجین شدن با خوشیها و مصائب
آن اس��ت .در مورد مهتاب «افرا» ،از آنجا که شخصیت در
بحرانیترین موقعیت زندگیاش بود ،درگیری و زندگی سرد
با همسر ،متهم به قتل شدن و تصمیمگیری برای زندگی
کودکی که بار مسئولیت بزرگی بر دوش این زن میگذارد،
همه و همه روزهای پر فشاری را برای من به عنوان بازیگر
رقم زد چرا که نمیشد از حال و هوای مهتاب جدا باشم و
میخواستم مهتاب باورپذیری بیافرینم.
اولین بار است در کار تجاری حضور مییابم


ای��ن بازیگر که در حال حاضر مش��غول بازی در س��ریال
«جزیره» به کارگردانی سیروس مقدم است ،گفت :غیر از
س��ریال «جزیره» برای اولین بار در یک کمدی هم بازی
میکنم که چالش جدیدی برایم است و امیدوارم از این تیغ
دو لبه بگذرم .احساس میکنم به اندازه کافی با کارگردانان
حرفهای و فیلم و سریالهای جدی و هنری کار کردهام و
با این اثر کمدی اولین بار است که در یک سریال تجاری
ظاهر میشوم .برای خودم چالش بود که ببینم چطور در آن
ظاهر میشوم و البته در اینجا هم کارگردانی حرفهای بر سر
کار اس��ت .وی درباره حضورش در این اثر تجاری عنوان
کرد :شاید اگر دو سال پیش پیشنهاد میشد نمیپذیرفتم
و آن زمان نمیتوانس��تم خطر کنم .اما االن به این نتیجه
رس��یدم که میتوانم در آن حضور داشته باشم اینگونه هم
نیست که کاری پیشنهاد ش��ود و بپرسم که مسائل مالی
آن چقدر اس��ت یا اینکه چون پروژهای ندارم س��ریالی را
بپذیرم وگرنه از «بانوی عمارت» تا «افرا» سه سال در خانه
نمیماندم و از میان پروژهها ،کاری را قبول میکردم.

این احتمال وجود دارد که بازیگر نقش اصلی
فیلم بعدی «ایندیان��ا جونز» یک بازیگر زن
باشد .به گزارش ایندیپندنت ،احتمال میرود
ایندیان��ا جونز بعدی با نقشآفرینی فیبی والر
بری��ج در نق��ش اصلی و به جای هریس��ون
فورد س��اخته ش��ود .در حالی که هریس��ون
ف��ورد پ��س از بهبود جراحت��ش هفته پیش
به صحنه فیلمب��رداری «ایندیان��ا جونز »۵
بازگشت و کار فیلمبرداری از سر گرفته شد،
ای��ن احتمال میرود که فیب��ی والر بریج که
در این فیلم به فورد پیوس��ته ،در فیلم بعدی
جایگزین وی ش��ود .فورد سالهاست که در
نق��ش یک باستانش��ناس ماجراج��و به نام
دکتر هن��ری در مجموعه فیلمهای «ایندیانا
جونز» نقشآفرینی کرده اس��ت .اولین فیلم
از این س��ری در س��ال  ۱۹۸۱س��اخته شد و
جدیدترینش سال  ۲۰۰۸روی پرده سینماها
رفت .در هر حال گ��زارش جدید که ابتدا در
«میل» منتش��ر ش��ده ادعا ک��رده والر بریج
بازیگر سریال «فلیبگ» جایگزین شخصیت
فورد میشود و پس از آن به جای شخصیت
اصل��ی در این مجموعه فیل��م ظاهر خواهد
شد.
«حاجقاسمی که من میشناسم» به
کتابفروشیها میآید

کت��اب «حاجقاس��می که من میشناس��م»
اث��ر س��عید عالمی��ان ش��امل روایته��ای
حجتاالس�لام عل��ی ش��یرازی از س��یره و
زندگی س��ردار ش��هید حاجقاس��م سلیمانی
بهزودی توس��ط انتش��ارات خط مقدم منتشر
میشود .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از روابط عمومی انتش��ارات خط مقدم ،کتاب
«حاجقاس��می که من میشناسم» اثر سعید
عالمیان ش��امل روایتهای حجتاالسالم
علی ش��یرازی از سیره و زندگی سردار شهید
حاجقاسم سلیمانی بهزودی توسط انتشارات
خط مقدم منتش��ر و راهی بازار نشر میشود.
دوس��تان و یاران بیش��مار ش��هید بزرگوار
حاجقاسم س��لیمانی ،هر یک ،شناختی از او
دارند .حجتاالسالم علی شیرازی هم در این
کتاب ،گذری به رفاقت  ۳۸سالهاش با سردار
سلیمانی کرده تا شناخت خود را از اینشهید
بازگو کند .س��ال  ۶۱در حمیدی ه اهواز ،شروع
دوستی رقم خورد.

