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کیهان: این مالقات چه ضرورتی داشت؟
۱- »رافائ��ل گروس��ی« مدی��رکل 
کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به رابطه تنگاتنگ با اسرائیل شهرت دارد. او پیش از 
ای��ن معاون آمانو مدیرکل قبلی آژانس بود! آمریکا 
بعد از گزارش آمانو درب��اره PMD و تبرئه ایران، 
از او خواس��ته بود که گزارش مزبور را پس بگیرد و 
گروسی از جمله کسانی بود که به صراحت خواسته 
آمری��کا را دنبال می کرد ولی با پاس��خ منفی آمانو 
رو به رو شده بود. در محافل هسته ای غرب و در میان 
برخی از خبرنگاران آمریکایی و اروپایی این احتمال 
مطرح است که آمانو توسط موساد به قتل رسیده 

که گروسی جانشین او شود!
۲- گروسی در بسیاری از موارد قبل از سفر به ایران 
و یا بعد از پایان س��فرش در ایران به اسرائیل سفر 
کرده است و انکار نمی کند که درباره برنامه هسته ای 
کشورمان با مقامات رژیم صهیونیستی به گفت و گو 
و رایزنی می نش��یند. این درحالی اس��ت که رژیم 
صهیونیس��تی عضو NPT )پیمان منع گسترش 

سالح های هسته ای ( نیست.
۳ - مقامات رژیم صهیونیستی با تلویحی نزدیک 
به تصریح و رس��انه های این رژیم به گونه ای آشکار 
تصریح کرده اند که اطالعات مربوط به تاسیس��ات 
هس��ته ای ایران را از طریق بازرسان اعزامی آژانس 
دریاف��ت کرده ان��د. خرابکاری ه��ای اس��رائیل در 
تاسیسات هسته ای جمهوری اسالمی ایران و ترور 
دانشمندان هسته ای کشورمان با استفاده از همین 

اطالعات صورت پذیرفته است.
۴- رافائل گروس��ی روز س��وم آذر م��اه ۱۴۰۰ در 
کنف��راس خبری در وی��ن که بعد از س��فرش به 
ایران ترتیب یافته بود، در پاس��خ به سؤال یکی از 
خبرنگاران که پرس��یده بود: چه تضمینی هست 
که اطالعات مربوط به تاسیس��ات هسته ای ایران 
به بیرون از آژانس درز نکند؟ گفته بود: » اطالعات 
هسته ای ناش��ی از بازرس��ی های آژانس محرمانه 
اس��ت ولی آژانس هیچ ظرفیتی برای کنترل درز 
اطالعات محرمانه ندارد«! و باصطالح توضیح داده 
بود » همان طور که می دانید ما درباره ۱۷۳ کشور در 
جهان، هزاران مکان در سراسر جهان راستی آزمایی 
می کنیم. بنابراین ما یک سیس��تم بسیار حرفه ای 
حفاظ��ت از اطالعات داریم. اطالع��ات برای همه 
گیرندگان توزیع می ش��ود. اگر گیرن��ده ای وجود 
داشته باش��د که اطالعات را افش��ا کند، نمی دانم 
چگونه می توانید نشان دهید که آژانس مسئول درز 
اطالعات است«؟! یعنی اطالعات سری و طبقه بندی 
شده تاسیسات هسته ای کشورمان در اختیار ۱۷۳ 
کش��ور، از جمله، آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و رژیم 
صهیونیس��تی قرار می گی��رد! و... » تو خود حدیث 

مفصل بخوان از این مجمل «!
۵- دی��روز آق��ای رافائل گروس��ی در برنامه ای که 
مسئوالن محترم کش��ورمان ترتیب داده بودند با 
جمعی از اساتید دانشگاه ها، محققان، پژوهشگران 
و صاحب نظران فناوری هسته ای کشورمان مالقاتی 
طوالنی داش��ت و در جریان فعالیت هسته ای آنها 
قرار گرفت! چرا؟! این مالقات با کدام هدف و برای 
رسیدن به کدام مقصود و منظوری صورت گرفته 
و چه ضرورتی داشته اس��ت؟! بی تردید اطالعاتی 
که آقای گروس��ی از » اساتید دانشگاه ها، محققان، 
پژوهش��گران و صاحب نظ��ران فناوری هس��ته ای 
کشورمان « به دس��ت آورده است، بی کم و کاست 
در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت! و 
باالخره از مسئوالن محترم که در صداقت و تعهد 
آنان کمترین تردیدی نیس��ت، انتظار آن است که 
به مدیرکل آژانس اعتماد نکنند تا اطالعاتی فراتر از 
آنچه در چارچوب تعهداتمان آمده است در اختیار 

او قرار نگیرد.

ایران: تصاعد بحران به ضرر کیست؟
سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی ب��ه تهران و 
رایزنی با مقامات جمهوری اسالمی ایران پس از درز 
ناقص گزارش این نهاد به رسانه ها در خصوص آنچه 
غنی س��ازی 8۴ درصدی ایران معرفی شده بود بار 
دیگر این س��ؤال را مطرح کرده است که مراودات 
ایران و آژانس و تسلسل اختالفات و تفاهم ها، ناشی 
از یک رویه سیاسی بوده یا موضوعی با ابعاد فنی و 
تخصصی در حوزه مسائل هسته ای است. برای پاسخ 
به این سؤال الجرم باید به سراغ اهداف و انگیزه های 
کشورهای غربی به خصوص ایاالت متحده امریکا 
رفت.س��ابقه دو دهه مناقشه به وجود آمده به بهانه 
فعالیت هسته ای ایران نش��ان می دهد که آنچه از 
سوی غرب در پرونده س��ازی علیه ایران آغاز شده 
پروس��ه ای برای سیاس��ی و امنیتی کردن فعالیت 
صلح آمیز هس��ته ای ایران بوده است. روند اجرایی 
این مسأله نیز با به شکست کشاندن توافقات حاصله 
بین ایران و تروئیکا در سال های 8۲ تا 8۴ آغاز شده 
است. س��ال هایی که ایران حتی برای نشان دادن 
حسن نیت خود تمامی فعالیت های هسته ای و البته 
اندک خود را متوقف کرد اما همزمان با قطعنامه های 
سیاسی شورای حکام شاهد رویکرد مخرب طرف 
غربی بود. قطعنامه های سیاس��ی و متعدد شورای 
حکام نیز مقدمه ای برای ورود پرونده ایران به شورای 
امنیت و معرفی آن به عنوان مس��أله ای جهانی و 
دارای اهمیت ویژه ش��د.با این ح��ال ایران همواره 
تأکید داشته اس��ت که همکاری با آژانس به رغم 
سیاسی کاری این نهاد به اصطالح فنی ادامه داشته 
باشد. شاهد مثال این مسأله را می توان در مذاکرات 
ایران و آژانس و اهتمام ویژه ایران در پاسخ دادن به 
سؤاالت شش گانه آژانس در سال ۱۳86 مشاهده 
کرد؛ اتفاقی که حتی باعث شد آژانس تا مدتی خلع 
سالح شده و رسماً اعالم کند که مسائل و سؤال های 
این نهاد به طور کامل پاسخ قانع کننده از سوی ایران 
دریافت کرده است. با وجود این کشورهای غربی به 
خصوص ساکنان کاخ سفید، آژانس را اهرم فشاری 
علیه ایران به شمار آورده و هر بار با مسأله سازی از 

طریق این نهاد مانع از به نتیجه رسیدن مسئله از 
طریق راه حل فنی شده اند. در دوران اجرای برجام 
نی��ز که توافق تا حدودی بنا به میل طرفین پیش 
می رفت، آژانس طی ۱۵ گزارش جداگانه بر فعالیت 
صلح آمیز ایران و اجرای کامل تعهدات کشور صحه 
گذاش��ت. اما این رویه با خروج یک جانبه امریکا از 
برجام و س��پس استفاده مجدد از آژانس به عنوان 
کارگزار واشنگتن متفاوت شد. آژانس ابتدا با استناد 
به اسناد ادعایی رژیم صهیونیستی مسأله سایت های 
جدید و اعالم نش��ده را در دس��تور کار ق��رار داد و 
در آخری��ن مورد ادعای مخدوش غنی س��ازی 8۴ 
درصدی توس��ط ایران در سایت زیرزمینی فردو را 
مطرح کرد.کشورهای غربی به این فهم رسیده اند 
که دیگر مس��یر ش��ورای امنیت و صدور قطعنامه 
علیه ایران با بهانه س��ازی غرب مسدود شده است. 
دولت های مختلف به خصوص بازیگران دارای حق 
وتو و قدرتمند جهانی عضو ش��ورای امنیت ادعای 
غنی سازی 8۴ درصدی و سایت های ادعایی اعالم 
نش��ده در دهه هفتاد را بهانه جویی آش��کار غرب 
می دانند. عالوه بر این در رویکرد جدید ایران، اراده 
پاسخ متقابل سیاسی-امنیتی در برابر بازی سیاسی-

امنیتی غرب مسأله ای رعب آور برای دشمنان ایران 
تلقی می شود. دوری کشورهای اروپایی از فعال سازی 
مکانیزم ماشه و همچنین تردید جدی طرف مقابل 
در کلید زدن این پلن بخوبی نش��ان می دهد، این 
کشورها تصاعد بحران در شرایط فعلی جهانی و به 
خصوص در وضعیت دست و پنجه نرم کردن اروپا 
با جنگ اوکراین را به نفع خود نمی  دانند. گرچه آنها 
متوجه این مسأله هستند که پاسخ تهران به رادیکال 
شدن فضای سیاسی و امنیتی علیه ایران، تدافعی و 
انفعالی نخواهد بود اما جمع بندی کاملی از افزایش 
تنش سازی با تهران ندارند و هرگونه نگرانی در این 

خصوص را برای خود مشروع می دانند.

جمهوری اسالمی:
سرانجام معاشقه سیاسی  با طالبان

 معاشقه سیاس��ی با طالبان، 
س��رانجام ب��رای جمه��وری 
اسالمی ایران دردسرآفرین شد. کار به جایی رسیده 
که حتی زلمای خلیل زاد، مهره سرسپرده آمریکا، 
هم ایران را به همکاری با تروریست ها متهم می کند. 
وی در مصاحبه با بی بی سی گفته »ایران به مرکز 

اصلی القاعده در جهان تبدیل شده است.« 
ماجرای تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران 
به طالبان، اقدامی خارج از قواعد دیپلماتیک بود که 
توجیهات وزارت امور خارجه کشورمان نتوانست بر 
آن سرپوش بگذارد. وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران با انتشار بیانیه ای اعالم کرد »موضوع تحویل و 
تحول سفارت افغانس��تان در تهران، امری داخلی 
بوده و به هیچ عنوان وزارت امور خارجه جمهوری 

اسالمی ایران به موضوع مزبور، ورود نکرده است«.
مفهوم این بیانیه اینس��ت که دیپلماتهای طالبان 
س��رخود آمده اند ایران و هیچ تش��ریفاتی و هیچ 
مجوزی هم الزم نبوده و مسئوالن قبلی سفارت هم 
با میل وافر سفارت را به آنها تحویل داده اند. ولی این 
ادعا با حرف مسئوالن قبلی سفارت که می گویند 
یکی از مدی��ران وزارت خارجه ای��ران به آنها یک 
هفته برای تخلیه سفارت و تحویل آن به نمایندگان 
طالبان مهلت داده بود منطبق نیس��ت. این اقدام 
وزارت امور خارجه کش��ورمان با رویه سازمان ملل 
منافات دارد. کمیته اعتبارنامه های مجمع عمومی 
س��ازمان ملل تاکنون دو بار و آخرین بار در آذرماه 
گذش��ته، تصمیم گیری در مورد تصدی کرس��ی 
افغانستان در این س��ازمان را به تأخیر انداخت. بر 
همین اساس و به موجب مقررات حاکم بر سازمان 
ملل، نمایندگان سابق افغانس��تان در این سازمان 
جهانی همچنان بر سر کار هستند کما اینکه در تمام 
کش��ورهای غیر از چین، روسیه، پاکستان و ایران، 
همان نمایندگان سابق در سفارتخانه های افغانستان 
مشغول فعالیت هستند و هیچ کشوری نمایندگان 
طالبان را نپذیرفته است.حس��اب دولت پاکستان، 
جدا و روشن است، زیرا این دولت از سال ها قبل در 
مذاکرات دوحه که برای انعقاد پیمان میان آمریکا 
و طالبان برگزار می شد شرکت داشت و در جریان 
فروپاشاندن دولت سابق افغانستان و تحکیم سلطه 
طالبان بر این کش��ور نقش قابل توجهی ایفا کرد. 
بنابراین، طبیعی بود که بعد از اس��تقرار حکومت 
خودخوانده طالبان در کابل، پاکستان با آن همکاری 
کند و سفارت افغانس��تان را در اختیار نمایندگان 
طالبان قرار دهد. باقی می مانند دو کش��ور چین و 
روسیه که قبل از ایران سفارتخانه های افغانستان در 
پکن و مس��کو را در اختیار نمایندگان طالبان قرار 
دادن��د و اکنون وزارت خارجه کش��ورمان مرتکب 
همین اقدام ش��ده، معنایش اینست که به این دو 
کشور اقتدا کرده است. به عبارت روشن تر، ما حتی 
در تصمیم گیری درباره تعامل با گروهی که حاکمیت 
آن بر یک کشور را به رسمیت نمی شناسیم نیز با 
چین و روسیه که زهرشان را بارها چشیده ایم و از 
آنها زخم های کاری بر بدن داریم هماهنگ هستیم! 
آنچه رفتار مسئوالن سیاست خارجی کشورمان را 
قابل تأمل تر می کند اینست که در مقابل این همه 
امتیاز دادن به طالبان، هیچ امتیازی از آنها نگرفته اند، 
نه در زمینه حقابه هیرمند، نه حذف فقه جعفری، 
نه رفتار خش��ن و غیرانسانی با شیعیان و نه حتی 
گردن نهادن به مقررات مرزی! بطوری که یک روز 
بعد از تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران به 
طالبان، عناصر همین گروه خشن و متحجر در مرز 
سیستان یک نیروی مرزبانی ایرانی را بازداشت کرده 
و کتک زدند و با این اقدامشان به ملت ایران اهانت 
کردند. حاال زلمای خلیل زاد، کارگزار افغانی االصل 
آمریکا که با داللی او آمریکا طالبان را بر افغانستان 
مسلط کرد، به جمهوری اسالمی ایران طعنه می زند 
و می گوید: »رئیس القاعده در ایران است و به نظر 
می رسد پایتخت القاعده از افغانستان به ایران منتقل 

شده است...«!

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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  مریم س��ماک جاللی مدرس س��وزن دوزی های ایران��ی با بیش از 
۳۵ س��ال س��ابقه تدریس در مقاطع غیردانشگاهی و آموزش عالی 
گف��ت: در ایران بی��ش از ۱۵۰ نوع س��وزن دوزی داری��م که با زیر 
مجموعه آن به بیش از ۱۵۰۰ نوع می رسد. وی با بیان این که تنوع 
سوزن دوزی در ایران بی نظیر و کم نظیر در جهان است، در این باره 
که چرا در اقتصاد صنایع دس��تی موفق نیس��تیم، گفت: در ایران، 
هنرمند صنایع دستی از صفر تا صد کار از تهیه وسایل گرفته تا تولید 
و فروش را خودش باید انجام دهد. بازاریابی علم است و هنرمند باید 
پشتوانه دولتی برای صادرات کارها داشته باشد. اگر صادراتی هم در 
زمان حاضر داشته باشند به صورت چمدانی است و حمایت آنچنانی 
تاکنون از هنر س��وزن دوزی نشده اس��ت. سماک جاللی همچنین 
در این باره که چرا صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی در زندگی ما 
کاربردی ندارد، خاطرنشان کرد: سعی کردیم تمام سوزن دوزی های 
ایران را به هر گونه ای در دکوراس��یون من��زل، لباس، کیف، پرده و 
دیگر کارهای زیبا کاربردی کنیم. وی درباره س��هم صنایع دس��تی 
ای��ران در بازار جهانی گفت: یکی از اقدام هایی که برای برخورداری 
از س��هم باال در بازارهای جهانی کمک می کند به نمایش گذاشتن 

آثار در جاهای خاص اس��ت؛ نمایش��گاه هایی که در طول س��ال در 
کشورهای مختلف برگزار می ش��ود. هنرمندان باید حمایت شده و 
کارهای خود را در این نمایش��گاه ها در معرض فروش آن هم بسته 
به نیاز کشورها قرار دهند. سماک جاللی گفت: کشورهای عربی به 
آثار هنری زرق و بردار عالقمندند و اروپایی ها کارهای ظریف مانند 
ابریشم دوزی و شبکه دوزی را می پسندند. باید نیاز منطقه و کشور 
ارزیابی و بر این اساس آثار به نمایش گذاشته شود. وی در این باره 

که چرا نسل جدید به حفظ هنرهای سنتی توجهی نمی کند؟ گفت: 
جوانان خیلی راغب و خالق هستند اما در خانواده ها وقتی می بینند 
از مادرشان حمایتی نمی شود دلسرد می شوند. به همین دلیل گاها 
اص��ال به دنبال این هنرها نمی روند. این هنرمند صنایع دس��تی در 
زمینه سوزن دوزی، ناآگاهی از تنوع دوختی را از علل حمایت نکردن 
از هنرهای سنتی عنوان کرد و گفت: دولتمردان باید به نمایشگاه ها 
بیایند و توانمندی بانوان را ببیند. وی در خصوص تحقیق و پژوهش 
در صنایع دستی هم اظهار داشت: در این زمینه خیلی کار نشده و 
متاسفانه دایره المعارف سوزن دوزی نداریم در حالی که افغانستان از 
چنین مزیتی برخوردار اس��ت. کارهای تحقیقاتی که انجام می شود 
بایگانی شده و در دانشگاه ها خاک می خورد و هزینه کاربردی کردن 
این آثار برای خود هنرمندان بس��یار هزینه بر است. به گزارش ایرنا، 
س��ماک جاللی با بیان این ک��ه در زمینه س��وزن دوزی ایرانی منابع 
خاصی نداریم، گفت: اگر به سوزن دوزی ایرانی بها داده شود از نفت 
هم ارز آوری بیشتری دارد. خیلی از بانوان دچار بیماری های روحی 
روانی هس��تند و روانشناسان بر این باورند که اینها باید هنردرمانی 

شوند.

 مریم سماک باشی:

ارزآوری سوزن دوزی از نفت بیشتر است

محمود مقامی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینماست که بعد از گذشت 
چند سال دوباره آذر و دی ۱۴۰۱ در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
رف��ت. این هنرمند درباره حضورش در صحنه تئاتر گفت: »مدت ها 
بود که در تئاتر بازی نکرده بودم و پیش از بازی ام در نمایش »بهرام 
به روایت هفت پیکر« اثری از حامد شیخی، آخرین تجربه بازی در 
تئاتر من به حدود ۱۰ سال پیش برمی گردد.« مقامی در ادامه گفت: 
»چند ماهی که درگیر تمرین ها و اجرا در تئاتر ش��هر بودیم در من 
انگیزه دوباره تئاتر کار کردن و اجرا بردن روی صحنه پدید آمد؛ که 
امیدوارم در س��ال آینده نمایش��ی را روی صحنه ببرم.« وی درباره 

یکی از پشیمانی های خود در چهل  سال حضور در عرصه هنر، گفت: 
»من یک سابقه چهل ساله در عرصه هنر دارم و فقط از این موضوع 
ناراحت و پشیمان هستم که چرا کم تئاتر کار کردم و این هنر را در 
اولویت خود قرار ندادم. من با بازی در سینما و تلویزیون وارد حرفه 
هنر ش��ده ام و خیلی کم تئاتر کار کرده ام.« این هنرمند در ادامه به 
هنرجویان تئاتر و هنر توصیه کرد: »ریشه هنر سینما و بازیگری در 
تئاتر است؛ و بیشتر آدم های موفق در عرصه هنر از عرصه تئاتر کار 
خود را آغاز کرده اند و سال ها خاک صحنه خورده اند. به هر قیمتی 
که نباید جلوی دوربین رفت! باید از تئاتر شروع کرد و پایه آموزش 

هن��ری را قوی تر ک��رد؛ قطعا اگر من از تئاتر ش��روع می کردم االن 
پیشرفت بیشتری کرده بودم.« او درباره مطالعه همراه با کار کردن 
در تئاتر توضیح داد: »مطالعه کمک ش��ایانی به یادگیری در عرصه 
هنر می کند و یادگیری برای همه الزم اس��ت؛ و در کنار مطالعه و 
آم��وزش صحیح، می توان کم کم وارد عرصه عملی اجرا در تئاتر نیز 
ش��د.« به گزارش ایران تئاتر، محمود مقامی در پایان درباره آخرین 
فعالیت تصویری اش توضیح داد: »این روزها در س��ریال »محرمانه« 
به کارگردانی محمود معظمی مشغول بازی هستم که امیدوارم در 

خرداد سال آینده به پخش در تلویزیون برسد.«

سجاد افشاریان بازیگر سینما و تئاتر در حاشیه اکران مردمی فیلم 
 تئاتر »هرکس��ی یا روز می میرد یا ش��ب من شبانه روز« که شامگاه 
۱۳ اسفندماه در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: به این دلیل که اجرای تئاتر »بک تو بلک« در مشهد به 
تاخیر افتاد، تصمیم گرفتیم مشهد نخستین شهری باشد که اکران 
فیلم »هرکسی یا روز می میرد یا شب من شبانه روز« را در آن برگزار 
کنیم. وی با بیان اینکه نسبت به مشهد عالیق شخصی دارد، افزود: 
در کودکی به مدت ۴ س��ال در مشهد زندگی کردم و برادرم نیز در 
مشهد به دنیا آمد، بنابراین عرق خاصی به مشهد داشته و مردم آن 

را دوس��ت دارم. افشاریان با اش��اره به ادامه اکران های مردمی فیلم 
تئاتر خود در شهر های دیگر تصریح کرد: اکران این فیلم در شیراز، 
رش��ت، تهران، کیش و ش��هر های دیگر انجام خواهد شد که ۱۰۰ 
درصد عوای��د آن را به هموطنان زلزله زده خوی اختصاص خواهیم 
داد. این بازیگر و کارگردان تئاتر با بیان اینکه بعد از گذر از روز های 
سختی که همه پشت سر گذاشتند، تئاتر شرایط خوبی ندارد، عنوان 
کرد: ما هر کدام باید به س��هم خود کاری کنیم، گیاهی بکاریم، نور 
و بذری باش��یم و همه برای توس��عه، آبادی و ایجاد فکر در جامعه 
تالش کنیم که تئاتر بسیار آگاه کننده است. من همیشه امید داشتم 

و این روز ها به روز های پیش رو امیدوارتر هس��تم. به گزارش صبا، 
وی ادام��ه داد: من اعتقاد دارم باید کار کنیم، فیلم بس��ازیم و اجرا 
داش��ته باش��یم. اگر فکر می کنیم هنرمند هستیم باید سنگ روی 
سنگ مملکت خودمان بگذاریم و هر کاری از دستمان برمی آید برای 
مردم خودمان انجام دهیم. فیلم تئاتر »هرکس��ی یا روز می میرد یا 
شب من شبانه روز« مربوط به پرمخاطب ترین تئاتر سال ایران است 
که اکران عمومی آن در مش��هد با استقبال خوب مردم روبه رو شد. 
عواید این اکران مردمی حدود ۴۰ میلیون تومان بوده که تمام آن به 

مردم زلزله زده خوی اختصاص پیدا خواهد کرد. 

 محمود مقامی به هر قیمتی جلو دوربین نمی رود

چرا اجرای تئاتر »بک تو بلک« سجاد افشاریان به تاخیر افتاد؟
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همزمان با ۲۰ میلیاردی ش��دن انیمیشن »لوپتو« به کارگردانی 
عباس عس��کری، تیزر جدید این انیمیشن سینمایی منتشر شد. 
همچنین اکران این اثر در نوروز سال ۱۴۰۲ در سینماهای سراسر 
کش��ور ادامه خواهد داشت. »لوپتو« تاکنون در گیشه سینماها با 
جذب ۷8۵ هزار مخاطب توانس��ته به ف��روش ۱8 و نیم میلیارد 
تومانی دست یابد. همچنین این فیلم در اکران سیار با جذب ۱6۰ 
ه��زار مخاطب در ۱۳8۳ اک��ران به فروش یک میلیارد و هفتصد 
میلیون تومانی دس��ت یافته اس��ت. به گزارش ایرنا، انیمیش��ن 
س��ینمایی »لوپتو« که اکران آن در س��ینماهای سراسر کشور از 
۱۱ آبان ماه آغاز شده است در مجموع اکران سینمایی و سیار با 
جذب ۹۴۵ هزار مخاطب  توانسته تاکنون عنوان پرمخاطب ترین 

فیلم کودک سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص دهد.

فیل��م کوتاه »ده هفته« به ۵ فس��تیوال بین المللی راه یافت و در 
یکی از آن ها به عنوان فیلم منتخب معرفی ش��د. جش��نواره های 
بین الملل��ی »لیفت آف« پاریس، »لیفت آف« برلین، جش��نواره 
فیلم کوتاه »شورت تو دپوینت« رومانی و فستیوال »لیفت آف« 
لندن رویدادهایی هستند که »ده هفته« در آن ها حضور خواهد 
داشت. این فیلم کوتاه همچنین به عنوان فیلم منتخب جشنواره 
بین المللی کانادا شورتش معرفی شده است. به گزارش ایرنا، فیلم 
کوت��اه »ده هفته« به تهیه کنندگی و کارگردانی رضا ش��ادمان و 
نویسندگی مهدی میرباقری در لندن ساخته شده است و داستان 
زوج ج��وان ایرانی را روای��ت می کند که به ص��ورت غیر قانونی 
مهاجرت کرده اند و بعد از گذش��ت ده هفته در کشور مقصد، به 

یکدیگر رسیده و متوجه بحرانی در زندگی خود می شوند.

فیلمب��رداری فیل��م س��ینمایی جدی��د »بیگان��ه« ای��ن بار به 
تهیه کنندگ��ی ریدل��ی اس��کات از ۹ م��ارس )۱8 اس��فند( در 
بوداپست ش��روع می ش��ود. این فیلم محصولی از استودیو قرن 
بیس��تم و نهمین فیل��م از این مجموعه علمی- تخیلی اس��ت. 
برای بازی در این فیلم س��ینمایی »دیوید جانس��ون«، »آرچی 
رنو«، »ایزابال مرسد«، »اسپایک فیرن« و »آیلین وو« به »کیلی 
اسپانی« پیوسته اند که حضورش پیشتر اعالم شده بود. داستان 
فیلم درباره گروهی از جوانان در دنیایی دوردس��ت اس��ت که با 
ترسناک ترین شکل زندگی در جهان روبرو می شوند. به گزارش 
مهر به نقل از اس��کرین، »فده آلوارز« کارگردان این فیلم است 
و آن را برمبن��ای فیلمنامه ای می س��ازد که خودش با همکاری 

»رودو سایاگس« همکار همیشگی اش نوشته است.  

 تداوم اکران »لوپتو« در نوروز »بیگانه« در بوداپستتور جهانی »ده هفته«

 چیزی به برگزاری مراس��م اس��کار نمانده اس��ت. یکی از جوایز مهم و البته جذاب این مراسم بهترین 
انیمیشن است. در تاریخ این مراسم نام انیمیشن های بزرگی از جمله »شرک«، »در جست وجوی نمو«، 
»ش��هر اشباح« و »دا س��تان اسباب بازی ها« حک شده است. در این راس��تا نام کارگردان های بزرگی 
همچون »هایائو میازاکی« و »استیون اسپیلبرگ« به چشم می خورد. نام هایی که هر ساله رقابت جذابی 
را در این بخش رقم می زدند.  اس��کار ۲۰۲۳ اما از چنین رقابتی برخوردار نیس��ت. »گیرمو دل تورو« با 
ساخت پینوکیویی به سبک خودش، تاکنون تمام جوایز را درو کرده است. به همین جهت تماشای او 
هنگام گرفتن اسکار تصویر دور از انتظاری نیست. از این رو تمام توجه رسانه ها معطوف به گفته های 
اوس��ت. آخرین گفته های دل تورو مربوط به دو شب پیش است. او بیشتر درباره  فیلم های انیمیشن و 
س��پس پیرامون انیمیش��ن پینوکیو صحبت کرد. »دل تورو« گفت: اولین تصمیمی که بعد از ش��روع 
ساخت انیمیشن پینوکیو گرفتم این بود که تام ِکنی باید صداپیشه شخصیت موسولینی باشد. او در 
ادامه افزود: اگر قصد دارید افق نگاهتون را راجع به فیلم های انیمیشن گسترش دهید، پیشنهاد می کنم 
انیمیشن های »الک پشت قرمز« و »پیتر و گرگ« را حتما تماشا کنید. »گیرمو دل تورو« پیش از این در 
گفت وگو با لترباکس به آثاری همچون »کابوس قبل کریسمس« و »واالس و گرومیت« اشاره کرده بود. 
کارگردان فیلم »هزارتوی پن« فیلم سازان تازه کار را نصیحت کرد و گفت: هیچ وقت با ترس محصولی 
رو تولید نکنید، در خلق آثار نترس باشید. به گزارش صبا، »دل تورو« در پایان به عالقه مندان به آثار 
انیمیشن پیشنهاد کرد که فیلم های »رنه اللوکسم، »ساتوشی کن« و »مامورو هوسودا« را تماشا کنند.

همایون اس��عدیان س��خنگوی ش��ورای صنفی اکران درباره آخرین تصمیم گیری ها درباره ترکیب 
فیلم های حاضر در اکران نوروز ۱۴۰۲ گفت: جلس��ه ای در این زمینه تش��کیل شد و توافقاتی هم 
صورت گرفته است اما چون درباره یکی دو فیلم هنوز شرایط قطعی نیست قرار شد روز شنبه در 

قالب یک نشست مطبوعاتی درباره آینده 
اکران و مس��ائلی مانند ترکیب فیلم های 
ن��وروزی و قیم��ت بلیت در س��ال آینده 
اطالع رس��انی کنیم. اسعدیان درباره خبر 
منتشرش��ده به نقل از خود درباره قطعی 
ب��ودن افزای��ش دوبرابری قیم��ت بلیت 
س��ینماها در س��ال آینده تأکید کرد: من 
ای��ن موضوع را به این صورت اعالم نکرده 
بودم و آن رس��انه برداشت خود را تبدیل 
به خبر کرده اس��ت. اگر متن آن مصاحبه 
را ه��م ببینید متوجه می ش��وید که بنده 

تنها درباره قطعی بودن افزایش قیمت بلیت صحبت کرده ام و نمی دانم چگونه از آن اظهارات این 
تلقی پیش آمده است که منظورم افزایش دوبرابری قیمت ها و مشخصاً قیمت ۹۰ هزار تومان بوده 
است! در متن مصاحبه این اظهارات وجود ندارد. به گزارش مهر، وی در ادامه گفت: آنچه در حال 
حاضر قطعی اس��ت این است که ما حتماً افزایش قیمت بلیت خواهیم داشت اما قطعاً آن افزایش 

دوبرابری هم درست نیست. 

سی و هشتمین دوره جوایز فیلم »اسپریت« برگزار شد و فیلم »همه چیز همه جا به یکباره« ساخته 
»دانیل کوان« و »دانیل شاینرت« موفق به کسب هفت جایزه از هشت نامزدی شد تا برنده بزرگ این 
جوایز نام گیرد. این فیلم عالوه بر کسب جایزه بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه، جوایز بازیگر نقش 
اصلی زن )میشل یئو(، نقش مکمل مرد )که هوی کوآن(، بازیگر نوظهور )استفنی سو( و بهترین تدوین 
را به خود اختصاص داد. »همه چیز همه جابه یکباره« با کسب مهم ترین عناوین فصل جوایز سینمایی 
از جایزه انجمن بازیگران آمریکا تا جایزه اصلی انجمن کارگردانان آمریکا و اغلب انجمن های منتقدان 
سینمایی، شانس باالیی برای کسب جوایز اصلی نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار دارد. فیلم 
»تار« اثر »تاد فیلد« که در هفت شاخه نامزد دریافت جایزه از جوایز اسپریت بود نیز تنها به کسب یک 
جایزه بهترین فیلمبرداری اکتفا کرد و فیلم »اس��تخوان ها و همه« ساخته »لوکا گوادانینو« نیز بدون 
کس��ب هیج جایزه ای، شب مراسم ساالنه اسپریت را ترک کرد. »پدر ما: شیطان« به کارگردانی »الی 
فومبی« و »زنان صحبت می کنند« ساخته »سارا پولی« دیگر نامزدهای شاخه بهترین فیلم این جوایز 
بودند. در دیگر شاخه ها، »افترسان« ساخته »شارلوت ولز« جایزه بهترین فیلم اول را به خود اختصاص 
داد و »تمام زیبایی و خونریزی« ساخته »لورا پویترس« هم برنده جایزه بهترین اثر مستند شد و »جوی 
لند« به کارگردانی »سعیم صدیق« محصول مشترک سینمای پاکستان و آمریکا برنده جایزه بهترین 
فیلم بین المللی سال شد. به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، جایزه ساالنه »رابرت آلتمن« جوایز ساالنه 

اسپریت هم به فیلم »حرف های زنانه« از »سارا پولی« اختصاص یافت.

علیرضا حس��ینی، عضو هیئت مدیره خانه س��ینما در جواب این سوال که با توجه به نزدیک شدن 
به پایان سال جاری پرداخت عیدی ها به اهالی سینما به چه صورت خواهد بود، گفت: »در رابطه 
با مس��ئله پرداخت عیدی به س��ینماگران باید بگویم وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان سینمایی و 
صندوق هنر بودجه ای برای عیدی به اهالی 
س��ینما تا امروز نداده اس��ت اما امیدواریم 
ای��ن بودجه زودت��ر مانند س��ال های قبل 
اختص��اص داده ش��ود.« به گ��زارش مهر، 
این فع��ال حوزه س��ینما در بخش دیگری 
از سخنانش خاطرنش��ان کرد: »با صندوق 
هنر نی��ز در رابط��ه با مس��ائل دیگری در 
حال گفتگو هس��تیم. در واقع در تالش��یم 
تا بتوانیم مش��کل بیم��ه تعدادی از اعضای 
صنوف را ح��ل کنیم و مس��ئوالن متقاعد 
ش��وند که قوانین جدی��دی را برای حذف 
بیمه هنرمندان وضع نکنند، چرا که در شرایط فعلی درحال محروم کردن برخی از اعضای صنوف 
برای دریافت بیمه هس��تند. هرچند خودشان این مسئله را رد می کنند اما در واقعیت برای برخی 
از صنوف مش��کالتی را بوجود آورده اند؛ در ش��رایطی که پرداخت عیدی و حمایت های بیش��تری 
باید انجام ش��ود، برای دستیاران چند صنف مشکل تمدید بیمه بوجود آورده اند که البته با گفتگو 

درصدد رفع موانع هستیم.«

یکه تازی »همه چیز همه جا« در جوایز اسپریت

علیرضا حسینی و سینماگرانی که فعال عیدی ندارند

 سر نترس »دل تورو« در خلق آثار سینمایی 

دو برابر شدن قیمت بلیت سینماها تکذیب شد


