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پروین اعتصامی جلوی دوربین
از روزگار زیســتن او یــک قرن گذشــته
و بــه بلنــدای ایــن ســالها دربارهاش
نوشــته شــده و در مــدح اشــعارش
سخن گفته شده است.
در دنیــای خــودش یعنــی شــعر
و کلمــه از او و زندگــیاش بســیار
گفتهانــد و جهــان شــعرش را
بازخوانــی کردهانــد اما نگاه
دنیــای تصویر هنوز چشــم
انتظــار و گــوش بــه فرمــان

شــنیدن «دوربیــن ،صــدا و حرکــت»
اســت تا ســیمای شــاعر زن پارســی را
ثبت کند.
پس از ســالها انتظار و در روزهای
کــمکاری ســینمای داســتانی در ارائه
تصویــری از زنــان فعــال و کنشــگر
در ســینما قــرار اســت زندگــی پرویــن
اعتصامی در فیلمــی با عنوان موقت
«پروین» جلوی دوربین برود.
در ایــن فیلــم روایــت جدیــد از

مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ به کشور

زندگی این شــاعر به نمایش گذاشــته
میشــود و طبــق اخبــار منتشــر شــده
روایتی متفاوت با دیدگاههای رســمی
و رایــج و بــه اصطــاح مدرســهای به
زندگی پروین دارد.
فیلمنامــه فیلــم «پرویــن» کــه
قــرار اســت نامــش تغییر کند توســط
نغمــه ثمینــی ،نمایشــنامهنویس و
فیلمنامهنویس مطرح سینمای ایران
در حال نگارش اســت .بر اساس گفته

نغمه ثمینی ،نویسنده این فیلمنامه،
پروین اعتصامی شــاعری است که در
زیر سایه خوانشهای رسمی گم شده
اســت و شــاید آنچــه بیــش از اشــعار
پرویــن اهمیــت داشــته باشــد ،نحــوه
زندگی اوســت .زنی که با جسارت پای
شــعر ایســتاد و راه را بــرای آینــدگان
گشود.
ســفارش دهنده و مدیــر این پروژه
شــهنام شــهباززاده اســت که بهتازگی

با یکی از کارگردانان مطرح ســینمای
ایــران برای تولید ایــن اثر وارد مذاکره
شــده و بــه توافق اولیه رســید ه اســت.
ترکیــب بازیگران و زمان رســمی کلید
خــوردن ایــن فیلــم پــس از بــه توافق
رســیدن نهایی با این کارگردان اعالم
خواهــد شــد امــا در همین خبــر اولیه
اعالم شــده است که این فیلم به طور
قطــع تا پایان امســال جلــوی دوربین
خواهد رفت.

فرخنده آقایی در گفتوگو با «ایران» از کتاب آتیاش گفت

دغدغه مسائل اجتماعی و زنان بخشی از وجودم شده است
مریم شهبازی
خبرنگار

عیادت واعظی از جمشید مشایخی

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری با حضــور در بیمارســتان
روی خـط آتیه تهران از «جمشــید مشــایخی» و «ســید ضیاءالدین
خـــــــبر دری» دو هنرمند نامی کشــور عیادت و برای آنان آرزوی
ســامتی کــرد .محمــود واعظــی شــامگاه سهشــنبه در جریــان ایــن مالقات
توگو
ضمن دیدار صمیمی و احوالپرســی با این هنرمنــدان گرانقدر ،در گف 
بــا پزشــکان معالج در جریــان روند درمان آنــان قرار گرفــت و از تالش تیم
پزشــکی تشکر کرد .سید مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی و شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به همراه اتابک
نادری مدیر امور استانهای اداره کل هنرهای نمایشی ،عصر چهارشنبه ۲۰
تیرماه با حضور در بیمارستان از جمشید مشایخی هنرمند پیشکسوت تئاتر
و سینما عیادت کردند و در جریان درمان وی قرار گرفتند.

اجرای آزاد در تاالر وحدت
عکس :ایلنا

بیــش از ســی و پنــج ســال اســت کــه
مینویســد امــا هنــوز خــودش را
پیشکســوت حــوزه کتــاب نمیدانــد و
حتی تأکید دارد« :شــاید بهخاطر سن
و سالم است که برایم چنین مراسمی
گرفتهانــد ».دیــروز چهارشــنبه ،شــب
فرخنــده آقایــی بــا حضــور جمعی از
اهالــی کتــاب و دوســتداران ادبیــات
برپا شــد ،و خوانندگان ضمن آشنایی
بیشــتر بــا آقایــی فرصتی بــرای طرح
ســواالت خــود بــا وی پیــدا کردنــد.
نویســندهای کــه نگاهــی ویــژه بــه
مســائل اجتماعــی دارد و بــرای زنان
و مشــکالت آنــان جایــگاه خاصــی در
نوشــتههایش قائــل اســت ،مجموعه
داســتان «تپه هــای ســبز» عنــوان
نخســتین مجموعه داستانی است که
آقایــی ســال  66روانــه بازار نشــر کرد،
او تــا بــه امروز بــرای انتشــار مجموعه
داســتان هــا و رمــان هایــش موفــق
بــه کســب جوایــز مختلفــی شــده ،از
جملــه آنها می توان به کســب عنوان
برنــده دوره هفتــم جایــزه منتقدان و
نویسندگان مطبوعاتی اشاره کرد.
او در گفتوگــو بــا «ایــران» از
آماده ســازیهای نهایــی مجموعــه
داســتانی خبــر داده کــه تا پایان ســال
روانه کتابفروشیها میشود.
البتــه آنطــور کــه آقایی به مــا خبر
داده ایــن مجموعــه داســتان هنــوز
در مرحلــه آمادهســازی اســت ،ایــن

نویســنده کشــورمان در توضیح بیشتر
درباره این اثر تازهاش گفت«:موضوع
اصلــی این مجموعــه پیرامــون تولد،
زندگــی و مرگ اســت و داســتانهایی
را شــامل میشــود کــه در بردارنــده
تجربیات متعددم از ســفرهایی است
کــه رفتــه ام .موضــوع هــر داســتان
مســتقل از دیگری اســت ،حتی شیوه
روایــت داســتانها نیز متفــاوت از هم
است».
بهگفتــه آقایــی ایــن داســتانها
همگــی دو جنبــه بیرونــی و درونــی
دارنــد؛ بخــش ظاهــری داســتانها
در ارتبــاط بــا همــان بحــث ســفر و
تجربیات حاصل از آن اســت و بخش
درونــی آنها هم ســعی دارد مخاطب
را متوجــه ســیر و ســلوکی ســازد کــه
نویسنده طی این سفرها و در مواجهه
با برخی تغییرات درونی شخصیاش
تجربه کردهاست.
او دربــاره «تولــد ،زندگــی و مرگ»
بهعنوان موضوع مشــترکی که در این
مجموعــه مــ د نظــرش بــوده ،ادامــه
داد« :بخشــی از ایــن داســتانها بــه
ایــن اعتقــاد قدیمــی بازمیگــردد که
میگوییــم زندگــی همچون یک ســفر
اســت و انســان نیــز مســافر آن .بیش
از جنبههــای ظاهــری و ســاختاری
داســتان چیــزی کــه برایــم از اهمیت
بســیاری برخوردار بــود بخش درونی
داستانهاست».
نکتــه جالب توجهی کــه در ارتباط
بــا فرخنــده آقایــی میتــوان بــه آن
اشــاره کــرد این اســت کــه او طــی این

ســی و پنج ســالی کــه از فعالیتش در
عرصــه ادبیــات داســتانی میگــذرد
بیشترین دغدغهاش در نوشتن ،بیان
مســائل اجتماعی و دغدغههای زنان
بــوده ،موضوعاتی که ردپایی از رشــته
دانشــگاهیاش در مقطع کارشناســی
ارشــد و در حــوزه علــوم اجتماعــی را
میتوان در آنها دید.
آنطــور کــه از ســخنان آقایــی
برمی آیــد بهنظر میرســد او به تغییر
رویــهای در نــگارش داســتانهایش
دست زده است .او هنوز عنوانی برای
این مجموعه انتخاب نکرده و امیدوار
است که تا اواخر سال آن را روانه بازار
نشــر کند ،هــر چند که هنوز با ناشــری
برای انتشارش صحبت نکرده است.
وی در پاســخ بــه اینکــه دلیــل
ایــن تغییــر رویــه در چیســت ،گفــت:
«نمیدانــم ،شــاید بخــش عمــدهای
از این جواب را بتوان در ســن و ســالم
یافــت .بــه هــر حال همــه ما بــه مرور
زمــان و بــا باالرفتــن ســنمان دچــار
تغییراتــی در تفکراتمــان میشــویم،
طبیعتــاً من هم بهعنوان نویســنده از
این مسأله مستثنی نیستم».
داســتانهای فرخنده آقایی اغلب
واقعگــرا هســتند ،او دربــاره اینکــه آیا
زنــان همچون داســتانهای قبلیاش
در ایــن مجموعه هم حضــور پررنگی
دارنــد یا نــه ،ادامه داد«:زنــان در این
مجموعــه هم حضــور دارنــد ،اما این
حضور ،پیام داســتان را تحتالشعاع
خــود قــرار نمیدهــد ،چــرا کــه تالش
کردهام نگاهی فراجنسیتی در نگارش

داســتانهای ایــن مجموعــه داشــته
باشم».
او مهمترین دغدغهاش در تألیف
ایــن اثــر را خــود بشــر ،آن هــم فــارغ
از بحــث زن یــا مــرد بــودن میدانــد،
آقایــی تأکید کرد« :دراین کتاب تالش
کــردهام از جزئــی نگاریهایــی کــه در
بحــث مســائل زنــان دارم بگــذرم و
تجربیاتی را که در این ســفرها به آنها
دست یافتهام با مخاطبان به اشتراک
بگذارم».
آقایی ضمن آنکه معتقد است هر
نویســنده از خلق کتاب خــود بهدنبال
انتقــال پیام مشــخصی اســت ،گفت:

«بهتــر اســت چیــزی در ایــن رابطــه
نگویــم چــرا که هر یــک از مــا با پیش
زمینههــای فکــری خودمان اســت که
به ســراغ کتابها میرویــم ،از همین
رو هــر یــک بــه درک متفاوتــی از آثار
میرسیم».
بــا وجــود تغییــر رویهای کــه آقایی
در تألیف این اثر داشــته ،او در پاســخ
به اینکه آیــا از این به بعد باید منتظر
آثــاری از ایــن دســت از او باشــیم،
گفت«:مسائل اجتماعی و زنان ،خواه
ناخــواه بــه بخشــی از وجــودم تبدیل
شــدهاند ،بــا ایــن حــال نمیتوانــم با
قاطعیت پاسخ این سؤالتان را بدهم،

خیلی از اوقات این اثر است که شما را
بهعنــوان یک نویســنده پیش میبرد،
بایــد صبر کنم و ببینم کتاب بعدیام
در چه مسیری پیش خواهد رفت».
آقایــی دربــاره اینکــه چــرا فاصلــه
بســیاری میان انتشــار هر اثرش وجود
دارد ،گفت«:در هر کاری که مشــغول
فعالیت باشــیم به مــرور و با افزایش
ســن بــه حساســیتهایمان افــزوده
میشــود ،دربــاره مــن نیــز همینطــور
اســت ،گمــان میکنــم حاال کــه زمان
زیــادی از ورودم بــه عرصــه ادبیــات
میگذرد باید با دقت بیشــتری دست
به قلم شوم».

در سال رکوردشکنی والتدیسنی

در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
با معاون فرهنگی وزیر خارجه اتریش صورت گرفت

مورچه و زنبور هم پول پارو میکنند!

گسترش اندیشههای اعتدالی و عقالنی
مبنای روابط فرهنگی تهران-وین

وزیرارشاد به عیادت عباس دوزدوزانی رفت

ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی روز گذشته با حضور در
منــزل عبــاس دوزدوزانــی ضمن عیــادت از او ،آخرین وضعیــت درمانی او
را جویــا شــد.دراین دیدارصالحی با اشــاره به ســوابق و خدمــات دوزدوزانی
در عرصههــای گوناگــون مدیریتی از وی بهعنوان فردی دلســوز برای کشــور
و انقالب اســامی یاد کرد .وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین با اشاره
بــه ترجمه منظوم قرآن مجید توســط عباس دوزدوزانــی ،ترجمه او را اثری
خالقانــه و قابــل توجه دانســت و ابراز امیدواری کرد کــه وی پس از بازیافتن
سالمت خود ،ترجمهای دیگر در حوزه قرآنی ارائه دهد.

«کاله قرمزی  »۹۷جمعهها روانه آنتن میرود

«کاله قرمــزی  »۹۷کــه در اعیاد ســالجاری و نوروز پخش شــد از
جمعــه  ۲۲تیــر بهصورت هفتگــی روانه آنتن میشــود.مجموعه
«کاله قرمزی  »۹۷با عروســکهای جدیدی از جمله پیشی جان،
موشــی جان ،داداش گلم ،خونه بغلی در نوروز  ۹۷پخش شــد و
قسمتهای جدید آن نیز در اعیاد و مناسبتهای پیش رو پخش
خواهد شد.
طــی احکامــی جداگانــه از ســوی علیرضــا رضــاداد دبیــر جشــنواره ،حســن
آقاکریمــی ،مهــدی باقربیگــی ،مرضیه محبــوب ،محمدرضــا خردمندان و
امیر ســحرخیز بهعنوان اعضای هیأت انتخاب سینمای ایران سی و یکمین
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانان معرفی شــدند .ســی
و یکمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــه دبیری
علیرضا رضاداد  ۸الی  ۱۴شهریور  ۹۷در شهر اصفهان برگزار میشود.

خبرنگار
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بزرگداشت «بیبی مریم بختیاری»

ëëبیش از  220میلیون
نسخه جدید  Ant Manدر بیش از
 4200ســالن در ســطح امریکا و کانادا
اکران شــده است .فیلم نخست که در
ســال  2015اکران شــد ،به سبب گم و
ناپیــدا بودن مــرد مورچــهای در میان
دریــای قهرمانــان کمیــک اســتریپی
شــروع اکرانــی فراتــر از  57/2میلیون
دالر در امریــکا نداشــت امــا حداقــل
توقع از فیلم جدید این بود که از ارقام
شــروع نمایش «دکتر اســترنج» (85
میلیــون دالر) و «تور :دنیــای تاریک»
( 85/7میلیــون دالر) عقبنماند .در
واقــع نشــانههای اولیــه فــروش «مرد
مورچــهای و زنبــور» حکایــت از آن
داشــتند که ایــن فیلم احتمــاالً آماری
همچــون «اســپایدرمن :بازگشــت بــه
خانه» را کــه در چهار روز اول اکرانش
 117میلیــون دالر پولســازی کــرد ،بــه
ثبــت برســاند و در نازلترین نگاه هم
گیشــهای پایینتر از  95میلیون دالر را
تجربــه نکند ولــی بــا  75میلیون دالر
نیز پیشتازی یکطرفهای را در امریکا و
کانادا تجربه کرده است.
«انت من» کارش را در کشــورهای
خــارج از محــدوده امریــکای شــمالی
نیز از چهار شــنبه گذشته شروع کرد و
این در کشــورهایی ماننــد هنگکنگ،

سنگاپور ،اسپانیا ،سوئد ،نروژ و مالزی
شــکل گرفــت و کار از روز جمعــه بــه
ســینماهای ونزوئــا ،اکــوادور و حتــی
ویتنام بســط یافــت و در نهایت برای
کشــورها نیز بیــش از  150میلیون دالر
پولسازی کرد.
ëëاز مورچه اولیه تا مورچه ثانویه
«مــرد مورچــهای و زنبــور» مثــل
فیلــم نخســت بــا کارگردانــی پیتــون
رید و بــا بازی پــل زود در نقش اصلی
و هنــر پیشــ ه دیگــری مثــل اوانجلیــن
لیلــی ،مایکل پنا ،والتــون گاگینز ،بابی
کاناوالــه ،جــودی گریــرو کهنــه کارانی
مانند میشــل فایفر ،الرنس فیش برن
و البته مایکل داگالس ساخته شده که
آخــری (داگالس) نقــش مهــم هنک
پیم را بازی میکند که طبق قصههای
مرد مورچــهای زودتر از همه در قالب
ایــن قهرمان بزرگ اما میکروســکوپی
فرو رفته و چون با احواالت او نساخت،
از آن بیرون آمد و تبدیل به یک معلم
شــد و با توصیه او بــود که این خالفکار
خرده پای ســابق پذیرفــت لباس مرد
مورچــهای را بــه تــن کنــد و بــه نجات
مردم نیازمند برود.
ëëجســتوجوی زنبــور بــرای یافتــن
مادرش
البته به قول پیتون رید ،انت من در

فیلم نخســت بهجای اینکــه قهرمان
مردم باشــد ،یک ضد قهرمان فراری
از اصول نمایشــی حاکــم بر کره زمین
بــود و ابعــاد ایــن گریــز در فیلــم دوم
افزایش یافته و دلیل محبوبیت فیلم
نیز دقیقاً همین مسأله است.
در ایــن میان کاراکتــر زنبور با بازی
اوانجلیــن لیلــی نیــز کــه محصــول
ازدواج هنــک پیم و جانــت وان داین
اســت ،یــک یــاور درجــه اول را بــرای
انتمــن در مأموریتهــای «تباهــی
ســتیزی» وی فراهــم آورده و واســپ
نیز نشــان و لباس ایــن کاراکتر منجی
مردم را از مادر گمشــده خویش ارث
بــرده ولی همچنان در جســتوجوی
وی اســت تــا کاملتــر شــود و فیلــم
جدیــد فرصــت الزم را بــرای معرفی
هرچــه بیشــتر او و قابلیتهایــش
فراهم میآورد.
هــوپروان وایــن یــا همان واســپ
خشم خود را نســبت به آنچه پیشتر
از مــرد مورچــهای در فیلــم «کاپیتــان
امریــکا :جنــگ داخلــی» رؤیت شــده
بــود ،ابــراز مــیدارد و همیــن مســأله
ارتبــاط او را بــا ایــن قهرمــان مورچــه
آســا به فرآیند کامالً متفــاوت با فیلم
نخســت و بــه یکــی از جاذبههــای
قسمت دوم تبدیل کرده است.

آیین بزرگداشــت «بیبی مریم بختیاری» ،عصر سهشــنبه  19تیر
در تاالر فرهنگ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

تجلیل  ۲جشنواره عکس ترکیه از عکاسان ایرانی

 ۲جشــنواره عکس که به تازگی در کشــور ترکیه برگزار شــده است از عکاسان
ایرانــی حاضــر در ایــن رویدادهــا تجلیــل کــرد .در جشــنواره Güler Ertan
عکسهــای «عمیــق  »۰۱از امین زمزم و «فانفــار» از مهدی روحی موفق به
دریافت روبان فیاپ شدند.

اجرای «هیپولیت» در تئاتر مستقل تهران

نمایش «هیپولیت» به نویسندگی «اوریپید» و کارگردانی فرزاد امینی
از  31تیرماه ساعت  21در تئاتر مستقل تهران به صحنه میرود.

نجات بچهها از غار تایلند فیلم میشود
آن سوی
مرز

عکس :مهــر

وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار معاون فرهنگی وزیر خارجه اتریش ،بر
گســترش روابط دو کشور در زمینههای سینما ،تئاتر ،موسیقی ،گفتوگوهای
مذهبی و دینی با هدف معرفی چهره واقعی اســام و گسترش اندیشههای
اعتدالی و عقالنی در سطح جهان تأکید کرد.
به گزارش ایرنا ،ســیدعباس صالحی روز گذشــته (چهارشنبه  20تیرماه)
در دیــدار خانــم «اینجین» با اشــاره بــه روابط دیرینه ایــران و اتریش گفت:
روابط دو کشور برمبنای فرهنگ آغاز شده و این نشان دهنده فرهنگی بودن
پایــه و بنیــان این تعامالت اســت .عضو کابینــه دولت دوازدهم یادآورشــد:
خوشــحالم ســفر شــما به ایران در حوزه گســترش روابط فرهنگی دو کشــور
بــا فاصلــه کمی از ســفر رئیس جمهوری ایران به اتریش انجام شــده اســت
و حوزههــای متنوعی برای همکاریهای مشــترک در بخشهــای فرهنگی،
هنری ،علمی و دینی میان دو کشور وجود دارد.
صالحی افزود :دو کشــور تاکنــون در زمینههای فرهنگــی ،علمی و هنری
از جمله موســیقی ،تئاتر و ســینما همکاریهای خوبی با یکدیگر داشــتهاند.
ایران در هر ســه زمینه از جایگاه خوبی برخوردار اســت و در زمینه ادبیات و
شــعر نیز شــهرت جهانی دارد و قرار گرفتن زبان فارســی ب ه عنوان یک زبان
اختیاری در سرفصلهای برخی دانشگاههای اتریش اقدام خوبی در جهت
گسترش این زبان است.
معاون فرهنگی وزیرامور خارجه اتریش نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر
به ایران ،هدف از سفرش را در پی سفر آقای دکتر روحانی به اتریش و برای
پیگیری نتایج فرهنگی و علمی این سفرعنوان کرد.
خانــم اینجیــن گفت:همــواره در همکاریهــای مشــترک خــود بــا دیگر
کشورها تالش میکنیم بر جوانان خالق متمرکز شویم و در گفتمان با ایران
نیز میتوانیم با جوانان خالق همکاری داشته باشیم.
وی با اشاره به جلسه صبح روز گذشته خود با مسئوالن سازمان فرهنگ
و ارتباطات اســامی ادامه داد :طرفین بر گسترش روابط دولتها و ملتها
تأکید داشــتند و یادداشــت تفاهمنامه در این زمینــه میتواند همکاریهای
مشــترک دو کشــور را برنامهریزی و ســازماندهی کند .معــاون فرهنگی وزیر
امــور خارجــه اتریــش در ادامه بر گســترش فعالیتهای دو کشــور در زمینه
گفتوگــوی ادیان تأکید کرد و گفت :انجمن فرهنگی اتریش با اتحادیه اروپا
بــه صــورت مشــترک پروژههای فرهنگــی با دیگر کشــورها انجــام میدهد و
عالقهمندیم این پروژهها را با ایران نیز داشته باشیم.

کنســرت موســیقی «داوود آزاد» آهنگســاز موســیقی ســنتی و
خواننــده 30 ،و  31تیــر ماه در تــاالر وحدت اجرا میشــود.در این
کنســرت گلچینی از آثار جدید ،رپرتواری از آثار خود و چند قطعه
فولکلور آذری را اجرا میکند.

معرفی اعضای هیأت انتخاب جشنوار ه فیلم کودک

وصال روحانی

در اواســط ســالی کــه بهنظر میرســد
رکورد فروش فیلمهای ســینمایی در
امریــکای شــمالی و به تبــع آن در کل
جهــان شکســته شــود ،والتدیســنی
که ســردمدار این قضیه و اســتودیویی
قدیمــی امــا همچنــان معتبــر و پرکار
اســت نســخه تازه «مرد مورچهای» را
کــه «مرد مورچهای و زنبور» نام دارد،
رو کرده و به مــدد آن به توفیق بزرگ
تازهای رســیده اســت و بواقع پول پارو
میکند.
ایــن بیســتمین فیلــم بلنــد
ســینمایی پیرامون قهرمانــان خیالی
ل اســت و حتــی
داســتانهای مــارو 
عرضه « »The first purgeیا «تطهیر
نخســت» کــه چهارمیــن قســمت از
ســری فیلمهای ترســناک و سودســاز
« »Purgeو محصــول یونیورســال
اســت هم نتوانست ه است مانع مطرح
شدن هرچه بیشتر نسخه جدید فیلم
مــرد مورچــهای که ســاخته مشــترک
والتدیسنی و مارولاست ،شود.
 36ëëدرصد ازکل
امســال ،مثــل ســال گذشــته زمان
جوالن والت دیســنی بــوده ،به طوری
کــه  36درصــد از کل درآمدهــای
ســینمای ســال  2018امریــکای
شــمالی بــا فیلمهــای والــت دیســنی
حاصل آمــده و جالبتر اینکه شــمار
ایــن فیلمهــا از پنــج فراتــر نمــیرود.
از ایــن پنــج فیلــم دو تــا محصــوالت
مشــترک دیســنی بــا مــارول و بواقــع
پیرامــون قهرمانــان کمیــک بوکــی
شــرکت مارول هســتند که یکی از آنها
اولین نسخه ســینمایی روسی «پلنگ
ســیاه» اســت و دیگری قســمت سوم
از «انتقامجویــان» کــه مانند معمول
مجموعــهای از قهرمانــان کمیــک
اســتریپی را کنار یکدیگر قرار داده و به
جان خالفکاران انداخته است.

ســخنگوی کمیتــه ســاماندهی کاغــذ از ورود  ۶هزار تن
کاغــذ بــه کشــور و تأییــد پروفرماهــای مربوط بــه کاغذ
فرهنگ
مــورد نیــاز روزنامــه جامجــم بــه میــزان  ۳۵۰۰تــن و
روزنامــه خراســان بــه میــزان  ۴۰۰تن خبــر داد .ســید محمدرضــا دربندی،
سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ با اشاره به اینکه برخی مصوبات جلسات
پیشین ،هماکنون وارد مراحل اجرا شده است ،افزود :در جلسه روز سهشنبه
نوزدهم مقرر شد که شرکت «ارمغان گستر نوید»  ۶هزار تن کاغذ خود را که
در مراحل نهایی ورود به کشــور قرار دارد بالفاصله پس از ورود ،با احتســاب
سود معقول ،در اختیار رسانههای متقاضی قرار دهد.
او ادامه داد :مقرر شــد کمیته ســاماندهی کاغذ مطبوعات ،ســازوکارهای
مشــخصی بــرای قیمتگــذاری و نحــوه توزیــع کاغــذ وارد شــده را تهیــه و
در اختیــار شــرکتهای واردکننــده در بخــش خصوصــی قــرار دهد.مذاکــره
گســترده بــا بانکها برای حل مشــکالت نقدینگی واردکننــدگان و همچنین
مذاکــره بــا شــرکتهای هنــدی و اندونزیایــی بــرای واردات بیشــتر کاغــذ از
جملــه تصمیمات اتخاذ شــده در این جلســه هســتند .مدیــر کل مطبوعات
و خبرگزاریهــای داخلــی گفــت :مطابق تصمیــم اعضای کمیتــه ،بهدلیل
محدودیتهای موجود ،روزنامههای بزرگ باید رأســاً اقدام به تأمین کاغذ
مــورد نیاز خــود کنند.در این جلســه همچنین مقرر شــد کمیته ســاماندهی
کاغذ مطبوعات ،نهایت تسهیالت الزم را برای واردکنندگان کاغذ مهیا کند.

عملیات نجات کودکانی که در غاری در تایلند گیر افتاده بودند ،بزودی در قالب
فیلــم راهی ســینماها میشــود .به گــزارش مهر به نقــل از ورایتــی ،در حالی که
عملیــات نجات نوجوانانی که در غاری زیرزمینــی در تایلند گیر افتاده بودند به
ســامت به انجام رســید ،اکنون اعالم شــده فیلمی بر مبنای این رویداد ساخته
میشــود .پیــور فلیکــس اینترتینمــت در تــاش اســت حقــوق ســاخت فیلم از
مأموریت نجات جان پســرهایی را که با مربیشــان در هزارتــوی غاری در تایلند
گرفتار شده بودند به دست آورد.مدیر این کمپانی گفته از احتمال ساخته شدن
این فیلم بســیار هیجانزده و این موضوع برایش خیلی با اهمیت اســت .وی با
تمجید از شــجاعتی که این گروه در غار نشــان دادند و تالشــی که مأموران برای
بیرون کشیدن آنها به خرج دادند ،این ماجرا را بسیار با ارزش خواند.

