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آمار فروش اکران نوروزی سینماها اعالم شد

 رقابت نزدیک »ایران برگر« و 
»رخ دیوانه« برای صدرنشینی 

ش�هروند| فیلم  س��ینمایی »ای��ران  برگر« به 
کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، در حال حاضر 
صدرنشین گیشه نوروزی سینماهاست، فیلمی که 
در کنار س��ه فیلم دیگر؛ »رخ دیوانه« به کارگردانی 
ابوالحس��ن داوودی، »اس��تراحت مطلق« ساخته 
عبدالرضا کاهانی و »روباه« ساخته بهروز افخمی از 

روزهای پایانی اسفندماه به اکران درآمد. 
البته تبلیغات تلویزیونی »ایران برگر« که تاکنون 
فروش اش از م��رز یک میلیارد و 400 میلیون تومان 
گذشته، به تازگی آغاز شده است. هر چند که علی 
س��رتیپی، مدیرعام��ل فیلمی��ران و پخش کننده 
ای��ن فیلم معتقد اس��ت »ایران برگر« قب��ل از آغاز 
تبلیغات هم صدرنشین گیش��ه بود و فروش خوبی 
داشت. آخرین س��اخته جعفری جوزانی در تهران 
900 میلیون و در شهرستان ها 500 میلیون تومان تا 
13 فروردین ماه فروش داش��ته است. »ایران برگر« 
همچنین  آخرین رکورد فروش مجتمع سینمایی 
کوروش را در روز سه شنبه گذش��ته جا به جا کرده 
است. سرتیپی در این باره به ایسنا گفته است: »این 
سینما در روز سه ش��نبه رکورد فروش را زد و رکورد 
قبلی این سینما 63 میلیون تومان مربوط به زمانی 
می شد که »ش��هرموش ها« و »آتش بس 2« اکران 
شدند.« او امیدوار اس��ت که فروش نوروزی امسال 
نس��بت به  س��ال گذش��ته تغییری نکند، چراکه 
افزایش قیمت بلیت سینماها موجب شده تا تعداد 

تماشاگران نسبت به  سال گذشته کمتر باشد. 
براساس اعالم غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای 
صنفی نمایش در روزهای پایانی  س��ال 93 قیمت 
بلیت های س��ینما به این ترتیب شده است: »بلیت 
سینماهای مدرن به ۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده 
است. همچنین بلیت سینماهای ممتاز به 6 هزار و 
500 تومان رس��یده اس��ت. قیمت بلیت نیم بها در 
این گ��روه 3 هزار و 500 تومان اس��ت. قیمت بلیت 
سینماهای درجه یک به 5 هزار و 500 تومان افزایش 
پیدا کرد. همچنین قیمت بلیت نیم بها 3 هزار تومان 
در نظر گرفته شده است. س��ینماهای درجه 2 نیز 
پنجشنبه و جمعه ها بلیت 4 هزار تومانی می فروشند 
و از شنبه تا چهارشنبه قیمت بلیت ها به 3 هزار تومان 

و بلیت نیم بها به 2 هزار تومان خواهد رسید.«
پیش بینی می ش��ود دومین فیلمی که به جمع 
باشگاه میلیاردی های اکران  س��ال 94 می پیوندد، 
فیلم »رخ دیوانه« باشد. فیلمی که یازدهمین ساخته 
ابوالحس��ن داوودی اس��ت و در آن عالوه بر روایت 
یک قصه امروزی و جوان پسند، گروهی از بازیگران 
جوان همچون صابر ابر، نازنین بیاتی، ساعد سهیلی، 
طناز طباطبایی، امیر جدی��دی و ...  بازی می کنند. 
محمد شایسته، مدیر پخش »هدایت فیلم« به ایسنا 
درباره فروش این فیلم می گوی��د: » »رخ دیوانه« تا 
ش��امگاه 13 فروردین ماه در ته��ران 650 میلیون و 
در شهرس��تان ها 270 میلیون تومان فروش داشته 
است و فروش آن به مرز یک میلیارد نزدیک می شود 
و قطعا فروش این فیلم بیش از یک میلیارد خواهد 
شد.« البته شایسته امیدوار است که با توجه به حال 
و هوای جوان پسند فیلم فروش آن بعد از تعطیالت 
افزایش پیدا کند و این فیلم نخس��تین فیلم اکران 

نوروزی شود.
آخرین آمار فروش فیلم س��ینمایی »استراحت 
مطلق« عبدالرضا کاهانی که همچنان تیزرهای آن 
از تلویزیون پخش نمی ش��ود، ۸3۸ میلیون تومان 
است. س��عید خانی، پخش کننده این فیلم با اشاره 
به اینکه تماشای »اس��تراحت مطلق« به افراد زیر 
14 سال توصیه نمی شود، می گوید: » ساخته جدید 
کاهانی بعد از 20 روز نمایش در تهران 592 میلیون 
و در شهرستان ها همزمان با تعطیالت عید ) دو هفته 
گذش��ته اکرانش آغاز ش��ده( فروش 246 میلیون 
تومانی داشته است.« او همچنین توضیح می دهد 
که با توجه به اینکه زمان اکران این فیلم نس��بت به 
دیگر فیلم های نوروزی دیر مش��خص شد، بنابراین 
سینماهای کمتری در اختیار این فیلم قرار گرفته 

است. 
اما محمدعلی حسین نژاد، تهیه کننده فیلم »طعم 
شیرین خیال« از گفتن آمار فروش این فیلم به دلیل 
اینکه قص��د دارد آمار دقیقی درب��اره  آن ارایه دهد، 
خودداری کرد. او به ایس��نا می گوی��د: »ما در زمان 
تولید و پخش این فیلم با توجه به موضوع این فیلم که 
درباره  حفظ محیط زیست است، سعی کردیم برخی 
مسائل را رعایت کنیم.« این تهیه کننده همچنین 
توضی��ح داد: »ما ت��الش کردیم  تا به م��ردم درباره  
آمار فروش فیلم دروغ نگوییم بنابراین تا آمار قطعی 
فروش فیلم به دست مان نرسد، قرار نیست آماری را 

اعالم کنیم.«
اما فیلم  س��ینمایی »روباه« به کارگردانی بهروز 
افخمی فروش چشمگیری نداشته و نتوانسته حتی 
رقابت ج��دی و نزدیکی با دیگ��ر فیلم های نوروزی 
داش��ته باش��د، چرا که به گفته محم��د پیرهادی 
تهیه کننده و پخش کننده این فیلم مجموع فروش 
»روباه« در تهران و شهرستان ها 153 میلیون تومان 
بوده است.حسین علم الهدی، مدیر گروه سینمایی 
»هنر و تجربه« هم درباره فروش نوروزی فیلم های 
درحال اکران در این گروه به »شهروند« می گوید که 
از فروش 15 روز نوروزی فیلم ها در »هنر و تجربه« 
راضی است. با این حال او تأکید می کند که مخاطبان 
این گروه س��ینمایی اکثرا از قشر متوسط جامعه و 
دانشجویان هستند که در ایام نوروز به سفر رفته اند. 
به همین دلیل علم الهدی تأکید می کند که بیشتر 
مخاطبان این گروه س��ینمایی از ش��نبه، پانزدهم 
فروردین ماه به س��الن های س��ینمای این گروه سر 
خواهند زد. او بیان می کن��د که تمام فیلم های این 
گروه توانس��ته اند مخاطبان نس��بی خودشان را به 

دست بیاورند. 

جایزه
چهره

حاشیه
اتفاق  2 عکاس ایرانی 

در میان برندگان جوایز سونی
 برنامه های وزارت ارشاد

 در  سال جدید
 همکاری بهرام رادان 

با یک پروژه ایرانی - آمریکایی

ش�هروند| صالح روضات��ی و آکو س��المی 
عکاسانی ایرانی در 2 بخش مختلف جوایز سونی 
موفق به دریافت 2 جایزه شدند. در بخش مردمی 
جوایز س��ونی یک ع��کاس ایرانی با ن��ام صالح 
روضاتی جایزه نخس��ت را از آن خود کرد و آکو 
سالمی دیگر عکاس ایرانی در بخش عکس های 
موبایلی سوم ش��د. عکس صالح روضاتی »دون 
بهلول اصفهانی« عنوان دارد، مردی اس��ت که 
س��فره قلمکار اصفهانی دور خود پیچیده است. 
همچنین آکو سالمی در بخش عکاسی با موبایل 
جوایز سونی جایزه سوم را به دست آورد. در این 
بخش که امسال به این جوایز اضافه شده بیش از 
10 هزار قطعه عکس فرستاده شد که درنهایت 
3عکس به عنوان بهترین ها انتخاب شدند. 6700 
نفر برای انتخاب عکس های بخش موبایل رأی 

آنالین دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، با دفاع از عملکرد 
این وزارتخانه در حوزه هایی همچون هنر، موسیقی 
و کتاب دو اولویت اصلی وزارت ارشاد در  سال جدید 
را برشمرد. علی جنتی، در پاس��خ به این سوال که 
بیش��ترین انتقادها به دولت در  سال 93 نسبت به 
مس��أله فرهنگ بود، در  س��ال 94 چه برنامه هایی 
در حوزه فرهن��گ و برای رفع انتقاده��ا دارید؟ در 
گفت وگو با مهر گفت: »200 فیلم درحال ساخت 
است. در حوزه کتاب هم یک رونق خوب می بینیم 
و تا به حال حدود 70 هزار کتاب به چاپ رس��یده 
اس��ت.« او همچنین با اش��اره به اقدام��ات وزارت 
ارشاد در حوزه موسیقی گفت: »در حوزه موسیقی 
که آن قدر هم به آن اعتراض می شود، به طور مثال 
کنسرت های موس��یقی که در شهرهای مختلف 
کشور برگزار می شود، یک نشاطی در جامعه ایجاد 

کرده است.«

بهرام رادان، بازیگر س��ینما، ب��ه تازگی در یک 
فیلم س��ینمایی ایرانی - آمریکای��ی ایفای نقش 
کرده اس��ت. این فیلم با نام »پوالری��س« )با نام 
ایرانی س��تاره ش��مال(، به کارگردانی س��ودابه 
مرادیان با مجموعه ای از عوامل آمریکایی و ایرانی 
در کالیفرنیا فیلمبرداری ش��ده اس��ت. داستان 
فیلم درباره یک عکاس جنگ ایرانی - آمریکایی 
است که به همراه همس��رش پس از یافتن بمبی 
در آپارتمان ش��ان، به خانه همسایه پناه می برند. 
فیلمنامه این اثر، حاصل همکاری مشترک سودابه 
مرادیان و نغمه ثمینی است. سودابه مرادیان پیش 
از این به عنوان مستندس��از و کارگردان فیلم های 
کوتاه در ایران فعالیت داش��ت. الیزابت رم، کوبی 
رایان مک الولین و آلیپ��ا یاچلدا از دیگر بازیگران 
پوالریس هس��تند. الزم به ذکر است، بهرام رادان 

مجری طرح این فیلم هم هست.

 مهر| کلینت ایس��توود قص��د دارد فیلمی با 
بازی لئون��اردو دی کاپریوی و جونا هیل را جلوی 
دوربین بب��رد که ب��ه بمب گ��ذاری در المپیک 
آتالنتا می پردازد. این کارگ��ردان کهنه کار پس 
از قرار گرفت��ن در رأس باکس آفیس و موفقیت 
باورنکردن��ی فیلمی ک��ه درباره ت��ک تیراندازی 
آمریکایی در عراق بود و س��روصدای زیادی به پا 
کرد، این بار می خواهد داستان ناکامی در جریان 
بمب گذاری در المپیک آتالنتا را با حضور لئوناردو 
دی کاپریو و جونا هیل فیلم کن��د.  این فیلم که 
احتماال نامش »افسانه ریچارد جول« خواهد بود، 
برمبنای یک داستان واقعی ساخته می شود. جول 
که در  سال 2007 درگذشت، زندگی صدها نفر را 
با پیدا کردن بمب ها نج��ات داده بود. با این حال 
در این ماجرا یک نفر کشته و چندین نفر زخمی 

شدند. 

کلینت ایستوود فیلمی درباره 
بمب گذاری در المپیک می سازد 

شهروند| رسانه ملي امس��ال هم به سنت هر ساله، 
س��ریال هایی را برای روزهای تعطیل در نظر گرفته بود؛ 
هر چند بعد از س��ال ها س��ریال »پایتخت« که به نوعی 
یکی از محبوب ترین سریال های سال های گذشته بود، 
غایب بزرگ امسال بود اما؛ با این وجود سریال های »کاله  
قرمزی«، »در حاشیه« و برنامه تحویل  سال »بهار نارنج«، 
به عنوان محبوب  ترین برنامه های نوروزی لقب گرفتند 
و توانس��تند بیش��ترین میزان رضایتمندی مخاطبان 
صداوس��یما را به خود اختصاص دهند. بر این اس��اس 
سریال  های »فوق س��ری«، »سر به راه« و »آسمان من« 
که هر یک از شبکه یک و تهران و افق پخش می شدند، به 

ترتیب، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
خداحافظی کی روش در »بهار نارنج«

امس��ال، حضورِ مجریان در برنامه های تحویل  س��ال 
پخته تر به نظر می رس��ید و ویژه برنامه های شبکه های 
س��ه و یک در جذب مخاطب نسبت به سایر شبکه های 
تلویزیون، موفق تر عمل کردند، در این میان »بهار نارنج« 
به عنوان پرمخاطب ترین برنامه تحویل  سال لقب گرفت. 
این برنامه به مدت 7 ساعت و با حضور هنرمندان، اهالی 
فوتبال و والیبال، از شبکه سه سیما پخش شد و کارلوس 
کی روش، محسن تنابنده، جواد رضویان، مجید صالحی، 
محمدرضا هدایتی و همچنین خانواده مرتضی پاشایی 
ازجمله مهمانان این برنامه بودند. یک��ی از ویژگی های 
ممتاز »بهار نارنج«، کلیپ و تیت��راژ ابتدایی آن بود، که 
خواننده های قطعه محبوب »فصل بهار« در این برنامه به 

اجرا می پرداختند. 
غافل گیری های پشت سرهم کاله قرمزی

گذش��ته،  س��ال های  همانن��د  قرم��زی،  کاله 
پرمخاطب ترین سریال نوروزی ش��د. برنامه ای که تنها 
س��ریاِل نوروزی شبکه دو س��یما بود. ایرج طهماسب و 
حمید جبلی، امسال هم طبق سنت های گذشته شان، از 
ستاره های سینما دعوت کردند که از جمله آن می توان 
به حضور حامد بهداد و همچنین بنیامین - با همراهی 
دخترش بارانا - اشاره کرد. همچنین حضور قهرمان های 
موتورسواری ایران و هنرنمایی آنها روی دکور این برنامه، 

از ویژگی های قابل توجه و دیدنی »کاله قرمزی 94« بود. 
بازگشت موفق مدیری به تلویزیون

از اتفاق��ات تلویزیون در  س��ال جاری، حض��ور مهران 
مدیری با سریال »در حاش��یه« بعد از چند  سال دوری 
از این رس��انه ملی بود، ضمن آن که »جواد رضویان« نیز 
امس��ال با کارگرداِن کهنه کار تلویزیون همراه ش��دند. 
جدیدترین تجربه کارگردانی مدیری، درنهایت توانست 
به عنوان دومین س��ریال محبوب ن��وروزی لقب بگیرد. 
س��ریالی که از همان ابتدای پخش، نارضایتی ش��دید 
جامعه پزشکی را در پی داشت و س��ریال »در حاشیه« 
را به حاش��یه کشاند. ش��نیده می ش��ود که پزشکان و 
متخصصان در شبکه های مجازی و اجتماعی، اعتراض 
ش��دیداللحن خود را به گوش مهران مدیری رس��انده و 
اغلب شبکه های اجتماعی منتسب به این کارگردان را 
مملو از شکوائیه های اعتراضی خود کردند. این حاشیه ها 
همچنی��ن در جدیدترین مجموعه مه��دی فخیم زاده 
- فوق س��ری - نیز وجود داش��ت تا جای��ی که مهدی 
فخیم زاده، نسبت به ممیزی سریالش به شدت اعتراض 
کرد و واکنش نش��ان داد. فخیم زاده در صفحه شخصی 
فیس بوک اش یادداشتی را منتشر کرده و در آن نسبت 
به سانسور اثرش اعتراض کرده است. او در این یادداشت 
نوش��ت: »دوس��تان عزیز س��ریالی که این روزها به نام 
»فوق سری« از شبکه یک سیما پخش می شود سریال 
من نیست، بلکه الش��ه ای لت و پار شده از سریالی است 
که من ساختم. این س��ریال توسط نمایندگان معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی و پخش ش��بکه یک س��یما 
به صورتی باورنکردنی س��الخی و تکه پاره ش��ده و هیچ 
قس��متی از تعرض و دس��تکاری و جابه جایی و تعویض 
مکالمات مصون نمانده است و البته این امر در شرایطی 
صورت پذیرفته که در تمام مراحل تولید، مدیران شبکه 
یک و مس��ئوالن ناج��ی هنر که زیرمجموع��ه معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی اس��ت، در جریان چگونگی و 
اجزای فیلمنامه و تک تک صحنه ها قرار داشتند و کلیه 
قسمت ها با حضور و تأیید کارش��ناس نیروی انتظامی 

)سرهنگ عبداهلل قاسمی( تصویربرداری شده است.« 

شهروند| هجدهمین حراجی کریستی درحالی 
در دوبی برگزار شد که تمامی آثار هنرمندان ایرانی 
به فروش رفت، این در حالی اس��ت که از میان 131 
اثر هنرمن��دان عرب و ت��رک، دس��ت کم 30 اثر به 
فروش نرسیدند. این اتفاق حتی در سال های پررونق 
2007 و 200۸ میالدی هم مسبوق به سابقه نبود و 
درعین حال سبب شد تا  سال 1394 به بهترین شکل 

ممکن برای هنرهای تجسمی ایران آغاز شود.
عالوه بر فروش صددرصدی، کس��ب رکوردهای 
س��وم و چهارم این ش��ب نیز برای هنرمندان ایرانی 
بود و عالوه بر آن چند اثر ایرانی به خصوص مجسمه 
بهمن دادخواه 4 برابر تخمین اولیه و نقاش��ی حامد 
صدرارحام��ی جوان ترین هنرمن��د ایرانی حاضر در 
این دوره، 3 برابر قیمت اولیه به فروش رفتند. از دیگر 
اتفاقات این شب می توان به فروش قابل مالحظه آثار 
بهمن محصص، سونیا باالس��انیان، فرهاد مشیری 
و دیگران اش��اره کرد. عنوان گران ترین اثر فروخته 
شده این دوره به یک نقاشی از هنرمند فقید مصری 
»تاهیا حلیم« رسید که 749 هزار دالر چکش خورد؛ 
عن��وان دوم به طور مش��ترک به دو اث��ر »نیم کره« 
عبدالنصیر قرام عربستانی 4۸5 هزار دالر و نقاشی با 
عنوان »بابل« ایمن بعلبکی لبنانی اختصاص یافت؛ 
اما رکورد سوم به بانوی هنرمند ایرانی تعلق گرفت: 
اثر آیینه کاری از منیر فرمانفرمایان بانوی 91ساله با 
عنوان »تصویر زهرا« که با رقم خیره کننده 395 هزار 
دالر به فروش رس��ید؛ اث��ری از دوره س��قاخانه ای 
حس��ین زنده رودی با فروش 293 هزار دالری حایز 
رتبه چهارم شد؛ شماره 2 از مجموعه جمل المحامل 
اثری با مضمون مظلومیت فلسطینی ها کار »سلیمان 
منصور« هنرمند 6۸ساله لبنانی که توجهات بسیاری 
به خود جلب کرد و حتی روی جلد این دوره کاتالوگ 
کریس��تي بود 257 هزار دالر چکش خ��ورد و حایز 
رکورد پنجم ش��د؛ 3 اثر از فرهاد مش��یری هنرمند 
52س��اله کش��ورمان در این حراجی عرضه شد که 
همگی آنها با قیمت های خوبی به فروش رس��یدند: 

یک نقاشی از مجموعه کوزه ها 221 هزار دالر، نقاشی 
دیگری از همین مجموعه 125 هزار دالر و یک پرتره 
106 ه��زار دالر چکش خورد؛ اثر ش��اخص دیگر به 
فروش رسیده در این حراجی به نقاشی دفرمه ای از 
زنده یاد بهمن محصص اختصاص داشت که 173 هزار 
دالر چکش خورد. نقاشی انتزاعی از سهراب سپهری 
و یک نقاش��ی خط از س��یدمحمد احصایی هر یک 
161 ه��زار دالر، اثری زیبا از کوروش شیش��ه گران 
137 ه��زار دالر، نقاش��ی از مجموعه »ش��ب و روز« 
رضا درخش��انی 125 هزار دالر، نقاش��ی از س��ری 
آلومینیومی های مسعود عربشاهی 100 هزار دالر، 
نقاشی هایی از منوچهر یکتایی، حسین زنده رودی 
و بهجت صدر هر یک 69 هزار دالر، نقاش��ی انتزاعی 
از سونیا باالسانیان، بانوی 73ساله ایرانی ارمنی تبار 
در اولین حضورش در ای��ن حراجی 53 هزار دالر و 3 
کتیبه کوچک از پرویز تناولی که در قالب یک اثر ارایه 
شده بود و نیز یک نقاشی از قاسم حاجی زاده هر یک 

50 هزار دالر چکش خوردند.
اما اث��ر جوان تری��ن هنرمن��د ایران��ی حاضر در 
هجدهمین حراج کریس��تي، حام��د صدرارحامی، 
بیش از 3 برابر تخمین اولی��ه، 3۸ هزار دالر فروخته 
ش��د؛ این اثر 3 لته ای از مجموعه »ایران بانو« است 
که با عنوان »چرا نه؟« عرضه شد؛ آثار »پسته« مارکو 
گریگوریان و اثر دیگ��ری از زنده رودی هم به همین 
قیمت به فروش رس��یدند. اثر دیگری از زنده رودی 
و نقاش��ی اردش��یر محصص 33 هزار دالر، مجسمه 
فیگوراتیو و خاص بهمن دادخواه هنرمند 74س��اله 
ایرانی مقیم فرانس��ه بیش از 4 براب��ر تخمین اولیه 
30 هزار دالر، نقاشی از زنده یاد حسین کاظمی هم 

به همین قیمت به فروش رسیدند...
هجدهمین دوره کریستی خاورمیانه با ارایه 15۸ 
اثر هنری مدرن و معاصر از کشورهای ایران، ترکیه، 
لبنان، عراق، سوریه، فلسطین، مراکش، مصر، الجزایر، 
لیبی، عربس��تان و امارات ش��امگاه چهارشنبه 27 

اسفند 93 در هتل امارات تاورز دوبی برپا شد.

برترین برنامه های نوروزی از نگاه مخاطبان مشخص شدند

 کاله قرمزی و در حاشیه
 بهترین مجموعه های نوروزی 

درهجدهمین دوره حراج موسسه کریستی صورت گرفت 

 فروش تمامی 
آثار هنرمندان ایرانی  

علی مرادخان��ی، معاون هن��ری وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی معتقد اس��ت که هنرمندان 
کش��ور امس��ال برای تحقق مطالبه رهبری که 
همان همدلی و همزبانی است؛ وظیفه سنگین و 

خطیری دارند.

فیلم سینمایی »آینه های روبرو« به کارگردانی 
نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی فرشته طائرپور، از 
بیست وسوم اردیبهشت )سیزدهم ماه می(، در 30 

سالن سینمای فرانسه، اکران خواهد شد.

مهدی یراحی عنوان »مثل مجس��مه« را برای 
آلبوم جدیدش برگزیده اس��ت. ای��ن آلبوم بهار 

امسال منتشر خواهد شد. 

فیلمبرداری فیل��م کوتاه »بیس��ت هفته« به 
نویسندگی و کارگردانی مسعود قراگزلو آغاز شد. 
س��حر دولتش��اهی، مصطفی زمانی، محمدرضا 
غفاری، ستاره پسیانی، پوریا قاسم پور، علی زندی 
و شقایق فراهانی بازیگران این فیلم هستند. الزم 
به ذکر اس��ت فراهانی تهیه کنندگی این اثر را هم 

به عهده دارد.

نیکول کیدم��ن برای ب��ازی در فیلم تبلیغاتی 
هواپیمایی »اتحاد« با انتقاد اتحادیه خدمه پرواز 

آمریکا روبه رو شد.

سری جدید برنامه »خندوانه« از 20 فروردین 
روی آنتن شبکه نسیم می رود. 

اولین جش��نواره فیلم کوتاه »سماء« با موضوع 
سبک زندگی ایرانی و اسالمی همزمان با بیست 
و دومین س��الگرد شهادت س��یدمرتضی آوینی 
با بزرگداش��ت مجتب��ی راعی و زنده یاد رس��ول 

مالقلی پور همراه می شود.

هما روستا روز یکش��نبه 16 فروردین ماه زنگ 
افتتاح »رام کردن زن س��رکش« را در تماشاخانه 

ایرانشهر به صدا در می آورد.

گروه بنیامین موزیک برای اولین بار با همکاری 
انجمن موسیقی شهرستان سنندج در این شهر 

برنامه اجرا می کند.

ساعت پخش مجموعه تلویزیونی »در حاشیه« 
ب��ه کارگردانی مه��ران مدیری از امش��ب تغییر 
می کند. ادامه مجموعه تلویزیونی »در حاشیه«، 
که در ایام نوروز ساعت 23 به روی آنتن می رفت، 
قرار است که هر شب س��اعت 20:45 از شبکه 3 

سیما پخش شود. 

آلب��وم موس��یقی »میخان��ه خام��وش« اث��ر 
تازه »س��عید فرجپ��وری«، آهنگس��از و نوازنده 
کمانچه موس��یقی کش��ورمان، ب��ه خوانندگی 
»س��االر عقیلی«، نوروز 1394 از سوی انتشارات 

»ققنوس« روانه بازار موسیقی کشور شد.

س��ریال »خاتون« به کارگردانی برادران آتش 
زمزم با بازی مهران غفوری��ان، مریم امیرجاللی، 
شهرام قائدی، مجید یاس��ر، مونا و مارال فرجاد، 
حس��ن اکلیلی، مهدی باقربیگی )بازیگر سریال 
قصه های مجید( و تعدادی از هنرمندان اصفهان، 
از امش��ب س��اعت 23 از ش��بکه 5 سیما پخش 

می شود.

سامان سالور معتقد اس��ت تجربه فروش فیلم 
»تمشک« نشان داد که مخاطب سینمای ایران 
درک عمیقی از س��ینمای مس��تقل دارد و از آن 

حمایت می کند.

»شرایط عشق« )فلس��فه صمیمیت(، »عشق 
خداس��ت«، »با تردید و تغییر زیبا زندگی کنید« 
)نگاهی بودایی به زندگی( و »قدرت پنهان زیبایی« 
)چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟( 
کتاب هایی هستند که به تازگی به چاپ رسیده اند.

جراحت طوالنی مدت دست جانی دپ موجب 
تأخیر در فیلمبرداری قس��مت پنج��م »دزدان 

دریایی کارائیب« شده است.

عزت اهلل انتظامی پس از ترخیص از بیمارستان 
حال این روزهایش را مساعد عنوان کرد.

اخبار کوتاه

شهروند| مذاکرات هشت روزه لوزان که درنهایت 
به تفاهم ایران با کشورهای 1+5 در موضوع هسته ای 
انجامید، خبر شماره یک رس��انه های مهم دنیا در 
روزهای گذش��ته بود. خبری که در آخرین ساعات 
تعطیالت نوروز اعالم ش��د و موجِب خوش��حالی و 
مسرت مردم شد. هنرمندان هم در این بین ساکت 
نبودند و همانند دیگر مردم کش��ورمان به این خبر 
خوب واکنش نشان دادند. علی جنتی، وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی در صفحه ش��خصی اش در شبکه 
اجتماعی فیس ب��وک دراین باره نوش��ت: »تفاهم 
عزتمندانه بین ایران و ش��ش ق��درت جهانی که به 
رفع تحریم ه��ای ظالمانه علیه ملت ای��ران خواهد 
انجامید بر ملت بزرگ و س��رافراز ایران مبارک باد.« 
پ��س از او هنرمندان هرک��دام به ش��یوه ای و اکثرا 
در ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام با انتشار عکس و 
نوشته ای خوشحالی خودش��ان را ابراز کردند. رضا 

یزدانی خواننده نوش��ت: »وطن یعنی یه ملت مرد 
داری، وطن یعنی خیالت راحت باش��ه، وطن یعنی 
تو می تونی بجنگی اگه حتی ش��رایط سخت باشه، 
تو حاال برگی از تاریخ هس��تی، همون که آرزوش��و 
داش��تی باش، کبوتر کن تموم پرچمارو با هرکس 
روبروته آش��تی باش.« رضا گلزار تنها به گذاش��تن 
تصویری از پرچم ایران و نوشتن »تبریک به همه« 
اکتفا کرد. اما ایرج طهماسب که این روزها با مجموعه 
کاله قرمزی و حضور در این مجموعه به عنوان آقای 
مجری ج��زو محبوب ترین هنرمندان اس��ت هم با 
نوش��تن این که »به این امید که توافق به سود ملت 

ایران باش��د.« خوشحالی اش را نس��بت به این خبر 
اعالم کرد. پیمان معادی، بازیگر و کارگردان سینما 
هم در کنار عکس��ی که از وزیر ام��ور خارجه ایران، 
محمدجواد ظریف منتشر کرده نوشته: »آقا دم شما 
گرم. خسته نباشید. تبریک فراوان به مردم نازنین.« 
هومن س��یدی هم با انتش��ار عکس��ی از زمانی که 
جایزه اش را به رئیس جمهوری تقدیم کرد، نوشت: 
»دو  س��ال پیش جایزه ام را به شما و تیمتون تقدیم 
کردم. ایمان داش��تم اتفاق خوبی در راه است. حتی 
توهین های عده کمی هم نتوانست ایمانم را سست 
کند. تبریک به همه کس��انی که برای این خاک از 

جان می گذرند.« هنرمندان دیگری همچون تهمینه 
میالنی، سامان مقدم، مهناز افشار، حبیب رضایی، 
صابر ابر، باران کوث��ری، مازیار میری، ریما رامین فر 
و امیر جعفری، روزبه نعمت اللهی، بهرام بهرامیان، 
روح اهلل حجازی، حمید عس��کری، محسن یگانه، 
رضا صادقی، احسان خواجه امیری،  علی لهراسبی، 
ستاره اسکندری، علی اوجی، مازیار فالحی، حمید 
گودرزی، بهاره کیان افشار، اشکان خطیبی، نفیسه 
روش��ن، ش��اهد احمدلو، روناک یونس��ی، سهراب 
پورناظری، شبنم مقدمی، مس��عود پاکدل، ملیکا 
شریفی نیا، بهنوش طباطبایی، مهدی پاکدل، احمد 
مهران فر، نیوش��ا ضیغمی، مرجان ش��یرمحمدی، 
منوچهر اکبرلو، بزرگمهر حسین پور، امید حاجیلی، 
سامان احتشامی، مهراب قاسم خانی، هومن سیدی 
و... ه��م در پیام های جداگانه ای ای��ن خبر خوب را 

تبریک گفتند. 

واکنش هنرمندان به تفاهمنامه ایران با 5+1 

تشکر از »ظریف« در فضای مجازی


