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کوتاه داخلیقهریکهباعثمرگسینمامیشود

کوتاه خارجی

ایسنا نوشت:  نمایشگاهی از ادوات و لباس های ساخته شده برای سریال »سلمان فارسی« در محل 
دائمی نمایشگاه خانه ملت، واقع در راهروی صحن علنی مجلس شورای اسالمی برپا شده است.
نمایشگاه سریال در حال ساخت »سلمان فارسی« به مدت یک هفته به همت اداره کل امور مجلس 
این  برای  تهیه شده  لباس های  با تجهیزات، وسایل و  آشنایی  برپا شده است.  صداوسیما در مجلس 
از پشت صحنه  امکان تماشای بخش هایی  از نمایشگاه را تشکیل می دهد. همچنین  سریال، بخشی 
سریال به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری فراهم است. در این نمایشگاه با نصب ۱۰ مانکن و 
نمایش لباس شخصیت های مختلف این سریال ـ از فرماندهان سپاه روم تا جادوگران قبایل بدوی ـ 
جزئیاتی از طراحی لباس و تجهیزات به نمایش درآمده است. پاپوش های دوران ساسانی و بیزانسی، 
ابزارآالت قرن ششم میالدی، تجهیزات جنگی قبایل لخمی و غسانی، ظروف شیشه ای، فلزی و سفالی 
عصر ساسانی و بیزانسی و ده ها وسیله ساخته شده در ۲۴ کارگاه تولید تجهیزات سریال سلمان فارسی 
در شهرک سینمایی ایران )غزالی( ازجمله وسایل نمایش داده شده در این نمایشگاه است.همچنین به 
منظور آشنایی بازدیدکنندگان با پشت صحنه و نحوه تصویربرداری سریال، بیشتر از ۴۰ تابلو عکس 
بر دیوارهای نمایشگاه نصب شده است. اطالعات تکمیلی سریال سلمان فارسی نیز به صورت اعداد، 
اختیار  در  سریال  روابط عمومی  اعضای  توسط  یا  است  شده   نصب  دیوارها  بر  توضیحات  و  ارقام 

بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

لوپتودرمسیرپسردلفینی
به گزارش مهر، انیمیشن سینمایی »پسر دلفینی« همچنان پدیده اکران سینماها کشور است، از همان 

زمانی که این فیلم در سینماهای روسیه به نمایش 
و  میلیون  یک  توجه  قابل  رقم  توانست  و  درآمد 
۷۳۰ هزار دالر فروش را به ثبت برساند؛ فروشی 
که دومین رتبه فروش در روسیه محسوب می شد، 
برای  باالیی  توان  فیلم  این  که  بود  پیش بینی  قابل 
جذب مخاطب دارد. با گذر از سینماهای روسیه، 
فیلم سرانجام در ایران به نمایش درآمد و تاکنون 
توانسته است فروشی بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان را 
رقم بزنم، با آنکه چیزی نزدیک به ۱۰ هفته از اکران 
فیلم هنوز در رتبه  این  اما  دلفینی« می گذرد  »پسر 
دوم فروش هفتگی در کشور و رتبه سوم فروش 
روزانه قرار دارد. حاال اما انیمیشن سینمایی »لوپتو« 
به پرده سینماها آمده است، این فیلم در حال حاضر 
فروش  پنجم  رتبه  و  روزانه  فروش  اول  رتبه  در 
هفتگی است و توانسته است پس از گذشت تنها 
سه روز از آغاز اکران با استقبال بالغ بر ۱۰ هزار 

انیمیشن سینمایی »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری و تهیه کنندگی  نفر در سینماها مواجه شود. 
محمدحسین صادقی نخستین محصول سینمایی مرکز انیمیشن سازمان سینمایی سوره که اکران خود 
را از چهارشنبه ۱۱ آبان ماه در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد، در سه روز نخست اکران خود با 

استقبال ده هزار مخاطب روبه رو شد و فروشی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان داشت.
استقبال از فیلم کودک و به خصوص انیمیشن ها این روزها در حالی در سینمای ایران رخ می دهد 
که به نظر می رسد مخاطبان عالقه مندند تا آثار جدید انیمیشن سازان داخلی را در کنار کودکان خود 
با  که  مهرماه  و  شهریور  گیشه  در  دلفینی«  »پسر  سینمایی  انیمیشن  از  استقبال  از  پس  کنند.  تجربه 
استقبال خوب مخاطبان به فروش ۱۶ میلیاردی رسید، اکنون شروع اکران انیمیشن سینمایی »لوپتو« 
از  »لوپتو« که توسط گروهی  است.  برده  باال  را در سینما  تداوم رونق گیشه کودک  به  امیدواری ها 
برای  شادی آفرینی  هدف  با  است،  شده  تولید  ابعاد  فراسوی  استودیوی  در  کرمانی  هنرمند  جوانان 
کودکان و خانواده های ایرانی و با شعار »شادی ساختنی است« همزمان با فرارسیدن روز دانش آموز 

اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد.

بخارستبهسینماهامیآید
فیلم کمدی »بخارست« به کارگردانی مسعود اطیابی به زودی در سینماها اکران می شود. به گزارش 
ایسنا، در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ماه جلسه شورای صنفی نمایش قرارداد سرگروه سینمایی فیلم 
به  »بخارست«  فیلم  قرارداد  درخواست ها،  بررِسی  از  بعد  این جلسه  در  رسید.  ثبت  به  »بخارست« 
کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه کنندگی علی طلوعی برای اکران در سرگروه پردیس آزادی ثبت شده 
است. در فیلم کمدی »بخارست« حسین یاری، پژمان جمشیدی، امیرحسین آرمان، هادی کاظمی، پونه 
عاشورپور، غزال نظر، ایمان صفا، وحید آقاپور، عرفان ابراهیمی، رضا بهبودی، غالمرضا نیکخواه و 
بابک کریمی در »بخارست« ایفای نقش کرده اند. در جلسه شورای صنفی نمایش درباره مدل اجرایی 
پخش مسابقه های جام جهانی فوتبال در سینماها و بسته حمایتی از فیلم های جدید روی پرده نیز، 
بحث شده است. طبق پیگیری های خبرنگار ایسنا، موضوع پخش مسابقات جام جهانی نهایی شده و 
توافق های الزم با دستگاه های مربوط انجام شده است. همچنین در این توافق ها عالوه بر مسابقات تیم 

ملی فوتبال ایران، پخش مسابقات تیم های دیگر مطرح و پیگیری شده است.

روایتیازاولینفیلمتوقیفیسینما
مستند »برزخی ها« به کارگردانی و تهیه کنندگی عارف افشار پس از انجام مراحل فنی آماده نمایش 
شد. به گزارش خبرآنالین، مستند »برزخی ها« به کارگردانی و تهیه کنندگی عارف افشار پس از انجام 
مراحل فنی آماده نمایش شد. این مستند که به موضوع تاریخ سینمای بعد از انقالب و ماجرای اولین 
فیلم توقیفی سینمای ایران می پردازد، آماده حضور در شانزدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« 

شد. مستند »برزخی ها« در باشگاه رویاد تولید شده و محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است.

 ۸ تنها  امروز  تا  روزبان:  نیوشا 
فیلم از آثار راه یافته به چهلمین 
سینماها  در  فجر  فیلم  جشنواره 
مشخص  آنچه  و  شده اند  اکران 
صاحبان  که  است  این  است 
باقی این آثار همچنان تمایلی به 

نمایش فیلم های خود ندارند. 
گذشته  سال  مهر،  گزارش  به 
با  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین 
در  سینمایی  فیلم   ۲۲ نمایش 
با توجه  پایان رسید که  به  حالی 
کردن شیوع ویروس  فروکش  به 
وجود  امید  این  کشور  در  کرونا 
اکران  با  سینماها  که  داشت 
دوباره  جانی  تازه،  فیلم های 
اکران  با  که  فیلم هایی  بگیرد. 
در  می توانستند  شاید  مناسب 
جذب مخاطب به سینماها موفق 

عمل کنند.
در جدول اکران نوروزی ۱۴۰۱ 
نوبت های  مهمترین  از  یکی  که 
شمار  به  سینمایی  اکران های 
هفت  از  فیلم   ۳ تنها  می رود، 
سهم  نوبت،  این  در  حاضر  فیلم 
فیلم  فیلم های چهلمین جشنواره 
»موقعیت  شامل  که  بودند  فجر 
»مرد  فر،  حجازی  هادی  مهدی« 
و  مهدویان  محمدحسین  بازنده« 
حسین  کارگردانی  به  »شادروان« 
به  توجه  با  البته  که  بود  نمازی 
از  مانده  باقی  فیلم های  صف 
اکران،  نوبت  در  قبل  دوره های 
خود آمار خوبی بشمار می رفت.

تا  ماه   ۳ از  کمتر  تنها  و  حاال 
دوره  یکمین  و  چهل  برگزاری 
است  مانده  فجر  فیلم  جشنواره 
فیلمی که در دوره قبل  از ۲۲  و 
درآمده  نمایش  به  جشنواره  این 
شده  اکران  سینمایی  فیلم   ۸ تنها 
به  از آن جمله می توان  است که 
»بی رو«، »مرد بازنده«، »علف زار«، 
طالیی«،  »شب  »شادروان«، 
و  مهدی«  »موقعیت  »هناس«، 

»بدون قرار قبلی« اشاره کرد.
این در حالی است که بسیاری 
دوره  چهلمین  فیلم های  از 
مرحله  به  فجر  فیلم  جشنواره 

اکران نرسیده است که شاید یکی 
نشدن  اکران  دالیل  مهمترین  از 
تهیه  که  است  این  فیلم ها،  این 
نمایش  به  تمایلی  آثار  کنندگان 
فیلم های خود در سینماها ندارند 
چرا که سینماها از فروش چندان 

البته  نیستند.  برخوردار  مناسبی 
نیز توجه کرد  این مساله  به  باید 
دلیل  به  سینماداران  از  بسیاری 
تعطیلی نزدیک به ۲ سال سینماها 
به دلیل کرونا، ترجیح می دهند تا 
فیلم هایی در سینماها اکران کنند 
که بیشتر در گونه کمدی بوده تا 
بیشتری به سینما  مخاطب تمایل 

رفتن داشته باشد.
در  که  فیلم هایی  بین  در 
جشنواره چهلم به نمایش درآمده 
شد،  اکران  جاری  سال  در  و 
که  بود  »علف زار«  سینمایی  فیلم 
توانست ۲۱ میلیارد تومان فروش 
همچنان  البته  که  باشد.  داشته 
بیشترین آمار فروش در سینماها 
است.  کمدی  سینمای  به  متعلق 
این در حالی است که با بلیت ۴۵ 
افزایش  و  سینماها  تومانی  هزار 
هزینه تولید، بی شک چنین رقمی 

برای  سود  معنای  به  نمی تواند 
سرمایه گذار و یا تهیه کننده باشد.
از  مانده  باقی  آثار  میان  در 
جشنواره  در  که   ۱۴۰۰ تولیدات 
فیلم فجر حضور داشتند، تعدادی 
و  موضوع  به  توجه  با  آن  از 

است  آثاری  جزو  تولید،  فضای 
سینمایی  گروه  در  می تواند  که 
که  شود  اکران  تجربه«  و  »هنر 
از فیلم ها به دلیل  البته این دسته 
کاهش فعالیت این گروه سینمایی 
فرصت  مدیریت،  تغییر  دلیل  به 
تاکنون  سال  ابتدای  از  را  اکران 
بدست نیاورده اند که از آن جمله 
»برف  سینمایی  فیلم  به  می توان 
امیرحسین  کارگردانی  به  آخر« 
کارگردانی  به  »درب«  عسگری، 
به  »شهرک«  محقق،  هادی 
حضرتی،  علی  کارگردانی 
کیوان  کارگردانی  به   »۲۸۸۸«
اکبر حیدری  علیمحمدی و علی 

اشاره کرد.
به  خصوصی«  »مالقات 
کارگردانی امید شمس، »بی مادر« 
فاطمی،  مرتضی  کارگردانی  به 
کارگردانی  به  شب«  »نگهبان 

کشی«  »خائن  میرکریمی،  رضا 
کیمیایی،  مسعود  کارگردانی  به 
آرین  کارگردانی  به  »بی رؤیا« 
وزیردفتری، »الیه های دروغ« به 
کارگردانی رامین سهراب، »ضد« 
ربیعی،  امیرعباس  کارگردانی  به 
کارگردانی  به  دختران«  »دسته 
منیر قیدی از دیگر آثار جشنواره 
راهی  هنوز  که  بودند  گذشته 

اکران نشده اند.
نکته جالبی که وجود دارد این 
برگزارکنندگان  گفته  به  است، 
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر 
مختلف  گونه های  دوره  این  در 
تا  شده  گرفته  نظر  در  سینمایی 
مخاطبان  مختلف  سلیقه های 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  سینما 
آشتی  سینما  با  دوباره  مخاطب 
کند، اما با گذشت ۷ ماه از آغاز 
اکران های ۱۴۰۱ نشان می دهد که 
قهر و فاصله مخاطب با سینمای 
گذشته  سال های  به  نسبت  ایران 
گونه های  در  تنوع  و  شده  بیشتر 
مختلف سینمایی کمکی به جذب 

مخاطب نکرده است.
که  است  این  دیگر  مساله 
همراهی  و  سینمایی  سازمان 
بیش  نمایش  صنفی  شورای 
دنبال  به  که  است  سال  یک  از 
از  حمایت  برای  راهکارهایی 
اما  است؛  فیلم ها  اکران  و  سینما 
به  راه ها کمکی  این  از  هیچکدام 
چرا  است  نکرده  سینما  اقتصاد 
از  رفتن  سینما  است  مدت ها  که 
 - فرهنگی  فعالیت های  لیست 
هنری و تفریحی مخاطبان سینما 

خارج شده است.
با توجه به شرایط اکران، موانع 
صدور  جمله  از  تولید  مختلف 
بودجه،  تأمین  ساخت،  پروانه 
جذب سرمایه گذار و مهمتر از آن 
رفتن  سینما  عادت  رفتن  بین  از 
که  گفت  نمی توان  دیگر  مردم 
سینمای ایران به کما رفته است، 
مرگ  شاهد  روزها  این  بلکه 

تدریجی سینما هستیم!

عکس

برای  برنامه  یک  بهادری:  مهسا 
دیگر  برنامه  یک  رجبی؟  مهران 
برای سید بشیر حسینی؟ برای استاد 
ارتباطاتی که داور»عصر جدید« بود؟ 
با موضوعات و  برنامه همزمان  سه 
برای  هم  متفاوت  کامال  رویکرد 
حامد سلطانی؟ آن وقت مجتبی پور 
تلویزیون  اکبری در  بخش و سعید 
نیستند؟ برنامه مهران مدیری، رامبد 
جوان و احسان علیخانی هم که تا 
اطالع ثانوی پخش نمی شود. عادل 
در  صحت  سروش  و  فردوسی پور 
و  شریفی مقدم  المیرا  و  اجرا  حوزه 
خبر  حوزه  در  حیاتی  محمدرضا 

ممنوع الکارند.
تلویزیون  در  یک نفر  کاش 
اتفاق ها  این  چرا  که  دهد  پاسخ 
کسی  که  آنجایی  از  می دهد.  رخ 
نیست،  رخدادها  این  پاسخگو 
اتفاق ها را  دالیل شکل گرفتن این 

بررسی می کنیم.
نبود مجری و دست و خالی

به  بپردازیم  بحث  ابتدای  در 
از  مجریان  توقف  بدون  حذف 
خودشان  یا  که  مجریانی  تلویزیون، 
محتوای  یا  بودند،  محبوب  بسیار 
برنامه شان مورد استقبال مخاطبان قرار 
می گرفت، یا حرفشان پیش برنده بود.

در  مجری ای  هیچ  حاال  اینکه 
اجرای  و  نمانده  باقی  تلویزیون 
یک  مجری   ۳ به  رسیده  برنامه   ۵
که  است  این  هم  آن  دارد،  دلیل 
باقی  تلویزیون  در  مجری ای  دیگر 
بر  عرصه  وقتی  است،  نمانده 
فردوسی پور،  عادل  مانند  مجریانی 
با آن حجم از مخاطب و محبوبیت 
مجریانی  برای  راه  و  می شود  تنگ 
باز  میثاقی  محمدحسین  مانند 
حاال  که  نیست  عجیب  می شود. 
و  بماند  خالی  تلویزیون  دست 
هیچ گونه نتواند این خال را پر کند. 
شهاب  خالی  جای  که  همانگونه 
حسن  و  سیدی  هومن  و  حسینی 
فتحی در تلویزیون پر نشده و کسی 
جایگزین نشده است، طبیعتا جای 
خالی مجریانی که یا به زور مجبور 
هیچ  به  کردند  قهر  یا  بروند  شدند 

وجه پر نخواهد شد.
این خود یکی از دالیلی است که 
اثبات می کند دست تلویزیون خالی 

ضیایی  علی  دیگر  نه  چون  است، 
دارد، نه احسان علیخانی، نه مهران 
فردوسی پور،  عادل  نه  مدیری، 
که  حاال   ... و  صحت  سروش  نه 
دست  ندارد،  مجری ای  هیچ  دیگر 
با  دامان مجریانی معتمد، همراه  به 
مانند حسینی، سلطانی  عقاید خود 
هنوز  تا دست کم  رجبی شده اند  و 
حاال  داریم.  مجری  که  بگویند  هم 
اینکه مخاطب از آن استقبال می کند 

یا نه، چندان حائز اهمیت نیست.
به  فرصت  سلطانی  حامد  کاش 
اگر  البته  می داد،  مجریان  دیگر 
مانده  باقی  تلویزیون  در  مجری ای 
ماجرا  به  منصفانه تر  کمی  باشد، 
نگاه کنیم، متوجه می شویم که همه 
تقصیرها و انتقادات را هم نمی توان 
به حامد سلطانی وارد کرد. چرا که 
او تنها یک مهره است، مهره ای که 
در  مدیران  ناشایستگی  واسطه  به 
این زمین بازی قرار گرفته، در واقع 
به نظر می رسد خود حامد سلطانی 
هم چندان عالقه ای ندارد که صبح 
تا شب خود را در سازمان صدا و 
سیما بگذراند، اما انگار انتخاب این 
برنامه  سه  همزمان  سپردن  و  فرد 
در  یک  است،  استیصال  یک  او  به 
تنها  سازمان،  جانب  از  ماندگی 
که  اعتمادی  قابل  مذهبی  مجری 
اتفاقا اجرا را هم خوب می شناسد.

در واقع این گونه به نظر می رسد 
از  پس  تلویزیون  خالی  دست  که 
رنجاندن  و  متعدد  مجریان  حذف 
خالی  قدری  به  بی شمار  هنرمندان 
به  را  برنامه  یک  اجرای  که  مانده 
اجرای  می سپارد،  رجبی  مهران 
برنامه دیگری را به استاد ارتباطات 
به  همزمان  صورت  به  اجرا  سه  و 

حامد سلطانی.
وارد شدن هر نابلدی 

به عرصه اجرا
وارد  انتقادهای  حاضر  حال  در 
شده یکی و دوتا نیست، از حذف 
دست  تا  تلویزیون  برتر  مجریان 
فردی  هر  به  دادن  میدان  و  خالی 
که  است  انتقاداتی  از  اجرا،  برای 
هرچند  می شود،  وارد  تلویزیون  به 
زیرساختی،  بحث های  به  همواره 
سازمان  این  محتوایی  و  مدیریتی 
هم انتقادهای زیادی وارد می شود، 

در  بیشتر  که  این روزها چیزی  اما 
دست  به  دست  مجازی  شبکه های 

می شود،
اینکه یک نفر از عرصه بازیگری 
وارد حرفه اجرا شود، اصال موضوع 
عجیب، تازه یا پیچیده ای نیست، به 
طور مثال همین سروش صحت را 
بسیار هم  باز«ش  کتاب  »برنامه  که 
مورد استقبال بینندگان قرار گرفت 
که  نشد  مشخص  هم  هیچ وقت  و 
چرا دیگر نتوانست ادامه پیدا کند، 
زمینه  در  سینما،  و  تلویزیون  در 
نویسندگی  و  کارگردانی  بازیگری، 
عالوه  که  هنرمندی  بودیم،  دیده 
بازیگری  عرصه  در  موفقیت  بر 
هم  اجرا  عرصه  در  نویسندگی  و 
شدن  مجری  اما  بود؛  نام  صاحب 
است.  عجیب  کمی  رجبی  مهران 

کجای آن عجیب است؟
از  یک  هیچ  سال ها  این  تمام  در 
ما، مهران رجبی را در عرصه ای به 
جز بازیگری آن هم در سریال های 
تلویزیونی ندیده بودیم. اما حاال در 
به مهران  برنامه ای  شبکه سه سیما، 

رجبی داده اند که هم دکور برنامه اش 
»دورهمی«  ابتدایی  فصل های  شبیه 
است، هم نوع ورود مجری برنامه، 
در واقع این برنامه به نام »خودمونیا« 
به  شباهتی  لحاظ  هیچ  از  که 
جای  می خواهد  ندارد،  »دورهمی« 

خالی اسن برنامه را پر کند.
تلویزیون دوست دارد دائم  اینکه 
برنامه مسابقه محور بسازد و همواره 
و  کند  استفاده  تکراری  مجریان  از 
به نظر هیچ مخاطبی وقعی ننهد، به 
خودش ارتباط دارد، اما پیمان جبلی 
و دیگر مسئوالن سازمان صداوسیما 
تنها  مدیریت  از  نوع  این  با  بدانند 
کسی که آسیب می بیند، رسانه ملی 
یاد  همواره  مخاطب  چون  است، 
گرفته تا سرگرمی محبوب خود را 
به  مسئولین  تمام  کاش  کنند.  پیدا 
یاد بیاورند که ما هنوز هم مجریان 
نیازی  و  داریم  را  خود  محبوب 
و  ارتباطات  عرصه  از  که  نیست 
وارد  افرادی  بازیگری  و  دانشگاه 
اجرا شوند، در واقع آب در کوزه و 

ما تشنه لبان می گردیم.

حذف فردوسی پور، علیخانی، مدیری و سروش صحت از آنتن
تلویزیونحامدسلطانیمیپسندد!

سلمانفارسیدرصحنعلنیمجلس

حضورپررنگایران
درجشنوارهتالین

جشنواره شب های سیاه تالین با افزودن بر فهرست 
عنوان  به  یاری  هایده صفی  از  این دوره،  فیلم های 
مهر،  گزارش  به  کرد.  یاد  امسال  داوران  از  یکی 
ایلدیکو انیدی و آدام باالژ از مجارستان، آندریاس 
کالینرت از آلمان و بیجایا جنا از هند دیگر اعضای 
هیات داوران بخش مسابقه اصلی این دوره فستیوال 
را تشکیل می دهند. در بیست و ششمین دوره تالین 
»شهر خاموش« 
احمد  ساخته 
می  ا بهر

نخستین 
جهانی  نمایش 
در  را  خود 
مسابقه  بخش 
اصلی جشنواره 
می کند.  تجربه 
فیلم  این 
فیلم  دومین 
سینمایی  بلند 
این کارگردان و پس از فیلم »دشت خاموش« است 
بود.  شده  ونیز  افق های  جایزه  کسب  به  موفق  که 
عالوه بر این فیلم »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن 
نمایش  به  فستیوال  بهترین های  بخش  در  سیدی 
بی بچه«  روستای  »یک  یا  »سونسوز«  درمی آید.فیلم 
جدید  رقابتی  بخش  در  نیز  جمالی  رضا  ساخته 
»چطور  فیلم  منتقدان،  منتخب  عنوان  با  جشنواره 
جرات کردی چنین آرزوی مسخره ای کنی« ساخته 
مانیا اکبری محصول بریتانیا و ایران در بخش خارج 
از مسابقه و فیلم کوتاه »آبان« ساخته عباس طاهری 
فیلم  و  فرانسه  و  ایران  محصول  طوسی  مهدیه  و 
محصول  عسگری  علی  ساخته  من«  »درباره  کوتاه 
هلند نیز در این جشنواره حضور دارند. در این دوره 
 ۱۷۹ مجموع  در  تالین  سیاه  شب های  جشنواره  از 
به  دنیا  کشور   ۷۵ از  کوتاه  فیلم   ۲۴۴ و  بلند  فیلم 
نمایش درمی آید. جشنواره بین الملی فیلم شب های 
سیاه تالین از ۱۱ تا ۲۷ نوامبر )۲۰ آبان تا ۶ آذر( در 

استونی برگزار می شود.
مایکلداگالسباپسرش

همبازیمیشود
مایکل  نوشت:  ریپورتر  هالیوود  از  نقل  به  مهر 
سینمایی  فیلم  یک  در  کامرون  پسرش  با  داگالس 
بازی می کند. مایکل داگالس با پسرش کامرون در 
سازنده  دویچ  هاوارد  می کند.  بازی  خونی«  »گره 
را  خانوادگی  درام  این  کارگردانی  »امپراتوری« 
برعهده خواهد داشت. داستان این فیلم درباره پدر 
از هم  از هم جدا شده و رابطه  و پسری است که 
مسابقه  یک  در  می کنند  سعی  و  دارند  پاشیده ای 
را  فیلم  این  دویچ  کنند.  همراهی  هم  با  ماهیگیری 
برمبنای فیلمنامه ای از رودی هرینگتون که با اقتباس 
از کتاب »تماشا از ورای آب« نوشته باب ریچ نوشته 
شده است، می سازد. وی از این فیلم به عنوان فیلمی 
درباره رستگاری، عشق و بخشش یاد کرد که چند 
نسل یک خانواده را که با راز و قتل و اعتراف از هم 

دور شده اند، دوباره گرد هم می آورد.
هزینهساختسریالتاج

چقدراست؟
ایسنا در گزارش مفصلی به سریال »تاج« پرداخته 
را  سلطنتی  خاندان  تاریخ  که  سریال  این  است. 
خود  جدید  قسمت های  در  می کشد  تصویر  به 
هم  سیاستمداران  سوی  از  و  شده  بحث برانگیزتر 
واکنش های به همراه داشته است. سر جان میجر ـ 
نخست وزیر سابق بریتانیا ـ و جودی دنچ ـ بازیگر 
بریتانیایی ـ نسبت به دقت و صحت سریال »تاج« 
خود  ساخته  از  دفاع  در  نتفلیکس  و  کرده اند  شک 
می شود  گفته  است.  دانسته  خیالی  درام  یک  را  آن 
میلیون   ۱۰ حدود  »تاج«  سریال  از  قسمت  هر  که 
پوند استرلینگ هزینه دارد؛ هر چند که پیتر مورگان 
را رد کرده است  این موضوع  ـ  نویسنده سریال  ـ 
اما در این فصل باز هم مسئله بودجه باالی سریال 

مطرح شده است. 

شعر

عاشیق علسگر

یاواشگئت
بـزنیـب، قـورشانـیب سئیره چیخان یار
آال گـؤزلـو صحنـه بـانیم، یاواش گئت!
بیـر قیـیا بـاخـانـدا، ائـولر ییـخـان یار
جالد اولوب تؤکمه قانیم، یاواش گئت!
مـن سانـا عـاشیـقـم، سن مـانـا خـاطا
دهـانـیـن بـنـزه یـیـر قـنـده، نـبـاتـــا
لبـیـن طـعـنـه وورور آبـی _  حیــاتـا
قـوینـو جنّـت ایرضوانیم، یاواش گئت!
عـلعـسگـرم، اولــدوم دلــی دیــوانـا
آت مـوژگـانیـن، سینـه م دوروب نشانا
سالـالنیـشیـن بـنـزر حـوری - قیلمانا
انصـاف ائیـله ای جانانیم، یاواش گئت!

مفقودی
ایران   ۱۷ ن   ۸۴۹ انتظامی  شماره  به  پارس  پژو  خودرو  مالک  عزیزپور  خسرو  اینجانب 
علت  NAAN۰۱CA۶EH۱۰۸۰۴۷به  شاسی  شماره    –  ۱۲۴K۰۳۶۵۴۵۴ موتور  ۴۱شماره 
فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت )المثنی( سند کمپانی و برگ 
سبز خودرو مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر 
مهلت مذکور طبق ضوابط  انقضای  از  است پس  بدیهی  نماید.  ساختمان سمند مراجعه 

بروجردمقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 

مفقود شده
سندکمپانی سواری پژو پارس مدل ۱۴۰۰ به شماره موتور ۱۲۴k۱۶۲۶۶۰۳ و شماره شاسی 
NAAN۰۱CE۲M۱۲۱۶۵۲۱۵ و شماره شهربانی ۴۱- ۶۵۲ و۲۹ به نام فریدونی ؟؟؟مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده
کارت هوشمند ۲۷۷۷۳۸۶ متعلق به آقای سعید پاپی به شماره ملی ۴۲۱۹۸۹۸۱۱۵ مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقود شده
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو ۲۰۶ مدل ۹۴ به شماره موتور ۱۶۲B۰۱۳۰۶۶۷ و 
شماره شاسی NAAP۱۳FELFJ۳۰۱۱۰۰ و شماره شهربانی ۴۱- ۴۱۷ د ۷۸ به نام محسن 

رحمانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقود شده
شاسی  شماره  و   ۲۲۵۲۷۷۰۱۸۰۸ موتور  شماره  به   ۷۷ مدل   ۴۰۵ پژو  سواری  سبز  برگ 
نام مهین زرچقائی مفقود و از درجه  ۷۷۳۰۰۸۹۳ و شماره شهربانی ۴۱- ۴۴۸ و ۳۳ به 

اعتبار ساقط است. 

مفقود شده
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس مدل ۸۸ به شماره موتور ، ۳۰۱۳۰۱۹ 
و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۸۰۰۴۳۲۷ و شماره شهربانی ۴۱- ۵۴۹ د ۶۹ به نام علیرضا نیک 

نفس مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 


