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نمایش ۳ فیلم جدید در سینماهاالهام صحنه هایی از سریال حضرت موسی به شورجهخالق »بچه میمون های بازیگوش« از دنیا رفت
لئونید شوارتزمن انیماتور سرشناس روس که با کارگردانانی چون 
لئو آتامانوف، رامان کاچانوف و تعدادی دیگر از انیمیشن ســازهای 
روسی همکاری کرده بود، روز شــنبه 2 جوالی در سن 101 سالگی 
درگذشت. سریال انیمیشن روسی »بچه میمون های بازیگوش« که 
بین سال های 1۹۸3 تا 1۹۹۷ میالدی پخش می شد به کارگردانی 
شوارتزمن یکی از شناخته شــده ترین کارهای این انیماتور در بین 

مردم ایران است.
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روســیه، زمانی شوارتزمن را به 
عنوان سردودمان دانشکده انیمیشن ملی روسیه و مردی سخاوتمند 
و خارق العاده توصیف کرده بود. »بز کوهی طالیی« )1۹۵4( و »ملکه 
برفی« )1۹۵۷( دو تا از تصویرگری های شاخص شوارتزمن در دنیای 
انیمیشن است. گفته می شود هایائو میازاکی اسطوره دنیای انیمه، 
زمانی اعتراف کرده بود که بعد از دیدن »ملکه برفی« شــوارتزمن، 

تصویرگری را آغاز کرده است. / خبرگزاری صبا

جمال شورجه نویسنده و کارگردان گفت: صحنه هایی از سریال 
حضرت موســی )ع( را خداوند در علم رویا به مــن الهام کرد که 

امیدوارم بتوانم سرپا شوم و این سریال را کار کنم. 
خداوند متعال اگرچه به ظاهر نعمتی را از من گرفته، اما باطن 
اشیاء اکنون برای من مشهودتر اســت و ملکوت خیلی چیزها را 
درک می کنم خصوصا صحنه هایی از سریال حضرت موسی )ع( 
که خداوند به من در علم رویا الهام کردند که امیدوارم بتوانم سرپا 

شوم و این سریال را کار کنم. 
کارگردان فیلم 33 روز ادامه داد: البته ایــن پروژه، اکنون به 
دست توانمند برادرم، ابراهیم حاتمی کیا جلو می رود و پیش تولید 
و مقدمات کار اعم از گروه های جلوه های ویژه در حال انجام است. 
مشاور سریال یوســف پیامبر در مورد دولت نیز عنوان کرد: من 
ناامید نیستم و آقای رئیسی را می شناســم و می دانم که ارادت 

خاصی به سینمای ایران و سینماگران آن دارند./ خبرگزاری ایرنا

همایون اسعدیان سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات 
جلسه 12 تیرماه این شورا گفت: فیلم »پیتوک« به کارگردانی مجید 
صالحی و تهیه کنندگی سیدمحمد قاضی به سرگروهی پردیس مگامال 
و فیلم »تی تی« به کارگردانی و تهیه کنندگی آیدا پناهنده به سرگروهی 
پردیس سینمایی ایران مال از روز چهارشنبه 1۵ تیرماه اکران می شوند. 
او ادامه داد:  »بازیوو« به کارگردانی امیرحسین قهرایی و تهیه کنندگی 
غالمرضا موسوی نیز از همین تاریخ و به سرگروهی پردیس کورش روی 
پرده می رود. دبیر شــورای صنفی نمایش ابالغ رسمی نظام نامه اکران 
1401 سینماها به شورای صنفی نمایش را تایید کرد که پس از تصویب 
محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی اتفاق افتاده است. او بیان کرد: 
بر ســر نظام نامه گفتگو و بحث وجود دارد و به شیوه های جدید اکران 
فکر می شود. اسعدیان در پایان درباره مذاکرات شورای صنفی با شورای 
راهبردی گفت: این مذاکرات کمی زمان بر اســت و نتایج آن زمانی که 

مشخص شود، اعالم خواهد شد./ خبرگزاری صبا

سازمان هنری رسانه ای اوج ساخت سریال های اقتباســی جدید درباره ادبیات و تاریخ ایران را در 
دستورکار دارد. فصل اول سریال »مستوران« به کارگردانی مسعود آب پرور و سیدجمال سیدحاتمی 
و تهیه کنندگی عطا پناهی و محصول سازمان هنری رسانه ای اوج با اقتباس و تکیه بر ادبیات کهن و 
پندآموز ایرانی این روزها روانه آنتن شبکه یک شده است. سازمان هنری رسانه ای اوج در همین راستا 
به زودی با قصه هایی مانند »اسفندیار« از شاهنامه، اساطیری چون »آرش« و مرور تاریخ ایران، از »آل 
بویه« تا »عصر صفوی« ســریال هایی را تولید خواهد کرد. فصل دوم سریال »مستوران« نیز در دست 

تولید قرار گرفته است، در کمتر از هشت ماه به آنتن نوروز 1402 و ماه مبارک رمضان خواهد رسید.

۷۵ پویانمایی از تولیدات امور ســینمایی کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در قالب ویژه  
برنامه ای با عنوان »تابستان با ســینمای کانون« در مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور نمایش داده 
می شود. نمایش  این فیلم ها از اول تیر 1401 آغاز شده و تا 22 شهریور روی پایگاه اینترنتی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان اکران خواهد شد. 
ماهوری، ماه بود و روباه، مادربزرگ پرنده، ریشــه در آســمان، روزی کالغی، نشانی، بعله، باغ هزار 
دخترون، گیلگمش، بیماری دلســوزی، قدم یازدهم و... از جمله انیمیشن هایی هستند که در مراکز 

کانون اکران رایگان می شود. 

برنامه تلویزیونی »کتاب باز« آخرین بار در حالی در روزهای پایانی 
ماه رمضان 1400 روی آنتن شبکه نسیم رفت که بنا به خبر رسمی 
روابط عمومی این برنامه، قرار بود فصل ششــم آن پاییز 1400 آغاز 

شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.
با گذشــت نزدیک بــه 14 مــاه از پخش آخرین قســمت های 
»کتاب باز« و بیش از 2 ماه از حرف  وحدیث ها درباره حذف سروش 

صحت از این برنامه، تکلیف فصل جدید »کتاب باز« روشن نیست.
نگاهی به برنامه پخش »کتاب باز« از سال ۹۶ به بعد، روندی منظم 
را نشان می دهد که به نظر می رسد در یک سال اخیر، بر هم خورده 
است. این برنامه از آن زمان )ابتدای فصل دوم( که سروش صحت را 
به عنوان میزبان دید، طی چهار سال متوالی، همواره از شهریورماه یا 
مهرماه شروع می شد و در بهمن ماه یا اسفند ماه به پایان می رسید. هر 

فصل از این برنامه حدود ۶0 تا ۷0 قسمت داشت.
در سال های ۹۹ و 1400 و با گذشت یکی دو ماه از پایان فصل های 
چهارم و پنجم، »کتاب باز« در دو ویژه برنامه شبانه، در ماه رمضان نیز 
روی آنتن رفت که البته در شمارش فصل های این برنامه، به حساب 

نیامدند.
این روند ثابت که نشــان از یک برنامه ریزی مشخص برای پخش 
»کتاب باز« در ســال های گذشته داشت، از تابســتان 1400 بر هم 
خورد؛ در حالی که قرار بود »کتاب باز ۶« در پاییز سر از آنتن دربیاورد.

بنابراین در حالی که دوری »کتاب بــاز« از آنتن در طول بیش از 

۶ ســال فعالیت این برنامه، هیچ گاه به یک ســال نرسیده بود، حاال 
نزدیک به 14 ماه است که به درازا کشیده است. مدیران شبکه نسیم و 
تلویزیون نیز تاکنون پاسخی روشن درباره زمان بازگشت برنامه کتاب 
و کتاب خوانی سروش صحت نداده اند. آیا این زمان طوالنی نشان از 

تغییراتی اساسی در این برنامه است یا نه؟/خبرگزاری صبا

تغییرات اساسی در »کتاب باز« با غیبت ۱۴ماهه در راه است؟

اکران ۷۵ پویانمایی در مراکز فرهنگی هنری سراسر کشورفصل دوم »مستوران« نوروز ۱۴۰۲ پخش می شود

تولید مجموعه فیلم کوتاه با موضوع 
پیشرفت و آبادانی کلید می خورد

انجمن سینمای جوانان ایران و 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
برای تولید مجموعــه فیلم کوتاه 
با موضــوع فعالیت های جهادی و 
پیشــرفت و آبادانــی در مناطق 

مختلف کشور همکاری می کنند.
همــکاری فرهنگــی انجمن 

سینمای جوانان ایران و بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی با 
تولید مشترک مجموعه فیلم کوتاه در استان های مختلف کشور 

رقم می خورد.
مرحله نخســت این همکاری با حضور فیلم سازان جوان در 
استان های سیستان و بلوچستان و خوزســتان آغاز شده و در 

مراحل  بعدی در چهار استان دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
موضوع این تولیدات »فعالیت های جهادی« و »پیشرفت و 
آبادانی« است و بر اساس تفاهم به عمل آمده، انجمن سینمای 
جوانان ایران ۵ فیلم ساز را برای ســاخت این آثار در هر استان 
معرفی می کند. ایده فیلم ها با حضور این فیلم ســازان در یک 
اردوی سه روزه و آشنایی آنها با شرایط منطقه شکل می گیرد و 
این ایده ها طی جلساتی به فیلم نامه تبدیل و نهایتاً با مشارکت 

بنیاد مستضعفان تبدیل به فیلم کوتاه داستانی خواهند شد.


