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تلویزیون

تغییر در مدیریت شبکه آموزش سیما

مس��عود احمدیاف��زادی ب��ا
حک��م مع��اون س��یمای
رس��انه مل��ی ب��ه مدیریت
ش��بکه آموزش سیما رسید.
به گ��زارش «وطنام��روز»،
مرتض��ی میرباقری ،معاون س��یما ب��ا صدور
حکمی مس��عود احمدیافزادی را به س��مت
مدیریت شبکه آموزش منصوب کرد .بر اساس
این گزارش ،پیش از احمدیافزادی ،حس��ین
ساری این مسؤولیت را بر عهده داشت .مسعود
احمدیافزادی س��وابق متعددی در س��طوح
مختلف مدیریتی رسانه را در کارنامه کاری خود
دارد .مدیریت شبکه  5تهران ،مدیریت شبکه
ش��ما ،مدیریت شبکه جوان و مدیرکلی مراکز
البرز ،گلستان و اصفهان از جمله سوابق وی در
رسانه ملی محسوب میش��ود .احمدیافزادی
همچنین با سابقه سالها تدریس در دانشگاهها
و مراکز علم��ی ،دارای مدرک دکترای ادیان و
عرفان تطبیق��ی بوده و بخش��ی از تحقیقات
دوره دکت��رای خود را در دانش��گاه هایدلبرگ
آلم��ان گذرانده و عض��و انجمن محققان علوم
آلمان و عضو بنیاد حکمت اس�لامی صدرا نیز
بوده اس��ت .وی همچنین دارای آثار و مقاالت
علمی قابل توجه و منتشرشدهای در زمینههای
دینشناس��ی تطبیقی و عرف��ان و حوزههای
رسانهای است.
کتاب
انتشارات اسم منتشر کرد

«مهاجران» روایتی از بحران
اقتصادی آمریکا در قرن 19

نشر اسم رمانی دیگر از هاوارد
فاست را با عنوان «مهاجران»
و با ترجمه فریدون مجلسی
روان��ه ب��ازار کتاب ک��رد .به
گ��زارش «وطنام��روز» ،در
ابتدای کتاب در معرفی «فاست» آمده :هاوارد
فاس��ت بیگمان یکی از بهترین ،پیشروترین
و پربارترین نویسندگان معاصر آمریکا و جهان
بود .فاست مردی خودساخته و انسانی وارسته
و مبارز و ش��یفته آزادی و حق و عدالت بود .او
از میان توده مردم برخاس��ت و با دردها ،نیازها
و آرمانهایشان آش��نا بود .سرشت و سیرتی
انسانی داشت که بازتاب آن در همه آثارش دیده
میشود .فاست در سال  1914در نیویورک به
دنیا آمد و در نوجوانی به نویسندگی پرداخت،
بیشتر داستانهایش در زمینه تاریخی و بویژه
درباره تاریخ آمریکا و انقالب آن کشور است و در
نگارشزندگینامههایداستانیبرمبنایواقعیت
تاریخی بس��یار زبردس��ت بود .اما «مهاجران»
رمانی اس��ت نوشته فاس��ت که به مشکالت و
زیروبمهای زندگی دان الوت ،فرزند یک خانواده
فقیر ایتالیایی که والدینش در آخرین دهه قرن
نوزدهم به آمریکا مهاجرت کردند ،میپردازد .در
این داستان تصویری روش��ن از  2واقعه بزرگ
تاریخ��ی ،یعنی زلزل��ه و آتشس��وزی مهیب
 1906سانفرانسیسکو و بحران بزرگ اقتصادی
 1929-30آمری��کا ک��ه در جه��ان آن روزگار
تاثیری ژرف گذاشت ارائه شده است ،این کتاب
در شمار پرفروشترین کتابهای جهان قرار دارد
و از پرطرفدارترین آثار فاست به شمار میرود.

جدیدتریناثرمحمدحنیفمنتشرشد

جدیدترین اثر محمد حنیف
با نگاهی به رئالیسم جادویی
و زمینهه��ای آن در ای��ران
منتشر شد .به گزارش تسنیم،
«بومیسازی رئالیسم جادویی
در ایران» به کوش��ش محمد حنیف از س��وی
انتش��ارات علمی و فرهنگی روانه بازار نشر شد.
نویس��ندگان در این اثر تالش دارند با بررس��ی
برخی آثار پژوهش��گران و پایاننامههای فارسی
و التی��ن ،ابعاد مختلف رئالیس��م جادویی را به
مخاطب خود معرفی کنند .از دیگر ویژگیهای
این اثر این اس��ت که با بررسی عناصر رئالیسم
جادوی��ی در آیینها ،قصههای عامه و قصههای
کهن فارس��ی ،این موض��وع را در ادبیات بومی
فارس��ی نیز نشان میدهد .ش��ناخت رئالیسم
جادویی ،مفاهیم و نظریهها ،فنون ادبی رئالیسم
جادویی ،نویسندگان برجسته متأثر از رئالیسم
جادویی ،رئالیس��م جادویی و بومیس��ازی در
ایران ،رئالیس��م جادویی و داستاننویسی ایران،
داستاننویسان برجسته رئالیس��م جادویی در
ایران ،بومیسازی و رویکرد به باورها ،آیینها و
ادبیات عامه ایران ،بومیسازی و عناصر جادویی
و قصههای ایرانی ،بومیسازی و عناصر جادویی
در ادبیات عارفانه ،بومیسازی و عناصر جادویی
و ادبیات حماسی فارسی ،بومیسازی و عناصر
جادویی و باورهای اسطورهای قصههای ایرانی،
بومیس��ازی و منظومههای عاش��قانه و عناصر
جادویی و آسیبشناسی رمان رئالیسم جادویی
از فصول این کتاب اس��ت .انتش��ارات علمی و
فرهنگ��ی «بومیس��ازی رئالیس��م جادویی در
ایران» را در شمارگان هزار نسخه روانه بازار نشر
کرده است.

وطن امروز

صادق صندوقی ،تصویرگر پیشکسوت کتابهای درسی درگذشت

وداع با تصویرگر قصههای کودکی

گ�روه فرهنگ و هنر :صادق صندوقی از آن دس��ته
هنرمن��دان مهجور دوران ما اس��ت که بس��یاری از
کودکان نس��ل دهههای  60و  70در عین آش��نایی
با آث��ارش ،نام او را نمیشناس��ند .خالق بس��یاری
از تصاوی��ر ماندگار کتابهای درس��ی و کتابهای
داستانی مذهبی که کمتر کسی بعد از او توانست هنر
بیبدیل او را در جانبخشی به قصههای زیبای قرآنی
و همچنین قصههای سرشناس ادبیات جهان از جمله
قصههای ژول ورن تکرار کند؛ هنرمند بیرقیبی که
بدون توس��ل ب��ه ابزارهای م��درن و تکنولوژیهای
کامپیوتری ،با تصویرگریهایش روی جلد کتابها،
بس��یاری از کودکان و نوجوانان دهههای  60و  70را
جذب کتاب خواندن کرد و در نهایت نیز در آخرین
روز مردادماه امسال آسمانی شد.

■■کتابی که به سفارش امام(ره) طراحی شد

ص��ادق صندوق��ی  ۵اردیبهش��تماه  ۱۳۲۵در
همدان به دنیا آمد .پدرش از آموختن نقاشی توسط
صادق استقبال میکرد و شرایط خرید کاغذ و قلم را
ن کار او مهیا کرد و به همین ترتیب صادق
برای ای�� 
صندوقی در محله سرپل یخچال ،بزرگ شد.
«همدانمصور» عنوان نش��ریهای خودس��اخته
با کمک ب��رادرش زندهیاد «حس��ن صندوقی» بود
که اواخ��ر دهه  ۳۰و اوایل دهه  ۴۰خورش��یدی در
 ۱۰ش��ماره بالطب��ع در تعدادی محدود به ش��کل
دس��تی نوش��ته ،تصویرگری و پخش ش��د .نشریه
«همدانمصور» که هنوز نس��خههایی از آن موجود
است مشاهیر همدان و اتفاقهای فرهنگی را در همان
سالها بیان میکند .زندهیاد صادق صندوقی پس از
ادامه تحصیل در همدان به هر مشقتی که بود خود
را به هنرستان هنرهای تجسمی رساند و کار نقاشی
را ادامه داد و حدود نیمقرن تالش مستمر در زمینه
نقاشی و تصویرگری را در کارنامه حرفهای خود ثبت
کرد .صندوقی در گفتوگویی با باش��گاه خبرنگاران
جوان درباره فعالیتهایش در س��الهای قبل و بعد
از انقالب گفته بود« :قبل از پيروزي انقالب اسالمي
کتاب قصههاي قرآني را به سفارش امام خميني(ره)
طراحي کردم و زماني که از کارم اس��تقبال ش��د به
عنوان يک تصويرگر کتاب ش��ناخته ش��دم .بعد از
پي��روزي انقالب اس�لامي کارم وارد مرحله جديدي
شد و تقريباً تمام شخصيتهاي اسالمي و چهرههاي
مذهبي را نقاشي کردم».
■■از اصحاب فیل تا امیرکبیر و قصههای ژولورن!

هر چن��د تقریبا تمام آثار تصویر ش��ده توس��ط
صندوقی در زمره آثار ش��اخص در حوزه طراحیهای
استفاده شده در کتابهای درسی یا طراحی جلد بوده
اس��ت اما در این میان شاید ماندگارترین اثر او را باید
تصویر مربوط به نقاشی از قصه قرآنی «اصحاب فیل»
نقد فیلم س�یدمجتبی طباطبایی« :تنگه
ابوقری��ب» بیش از اینکه روایتی
از دفاعمقدس باشد ،خود جنگ است .جنگی که
حرف از دفاع میزند ،از صلح میگوید و برنده آن را
فروشندگان اسلحه میداند .از حضور گردان عمار
در آخرین روزهای جنگ میگوید و حماسهای که
آنها میآفرینند .رزمندگانی که برای مرخصی آماده
ش��دهاند ،دوباره عازم خط مقدم میشوند .شاید
نتوان قصه منس��جمی برای آن در نظر گرفت اما
«تنگه ابوقریب» برای مخاطبش خط مقدم جنگ
را صادقان��ه روایت میکند .از نگاهی میتوان این
نکته را نقطه قوت فیلم دانست .مخاطبی که جنگ
را ندیده اس��ت همانند «علی» بین صدای انفجار
و اسلحه کپ میکند و به صندلیاش میچسبد.
«مهدی قربانی» نقش نوجوانی را بازی میکند که
پدرش جانباز قطع نخاع همین جنگ اس��ت و 3
س��الی از مجروحیتش میگذرد .او که میخواهد

بزرگ ش��دم .همه ما و مردم ای��ران به نحوی حس
بصری و تصویرخوانی خودمان را مدیون این هنرمند
هس��تیم .من افتخار همکاری ب��ا او را به مدت 6-7
سال در مجله رشد داشتم .او تصویر میساخت و من
بدون شک از او تبعیت میکردم .چند وقت پیش در
مراس��می او را همچنان لبخند به لب دیدم و صبح
که به این مراس��م میآمدم خدا را شکر کردم که او
بیش از یک هفته رنگ بیماری را نچشید زیرا همه
ما میرویم .او هیچ وقت از زندگی سیر نشد و شاید
یک هفته رنجی هم که کشید به دلیل آن بود که ما
نسبت به او حسادت نکنیم».
■■آثاری که با هنرمندان خارجی قابل رقابت بود

دانس��ت .صندوقی چند سال پیش در گفتوگویی با
اشاره به سختیهای به تصویر کشیدن این قصه قرآنی
گفت« :برای تصویرگری داس��تان اصحاب فیل خدا
میداند چقدر مشقت کشیدم .اصال نمیدانستم ابابیل
چه شکلی هستند .همه شنیدهایم که موجوداتی شبیه
پرستو بودند اما شکل دقیقی از آنها را در ذهن نداشتم.
هر چقدر با مولفان مش��ورت میکردم ،آنها هم اظهار
بیاطالعی میکردند .از طرفی جدا از ش��کل ابابیل،
تصویر کردن آن جس��می که آنان به س��مت زمین
پرتاب میکردند هم کار سختی بود .آن جسم باید چه
شکلی میبود؟ با همه این مشکالت اما خوشبختانه
تصویر ج��واب داد و در حافظهها باقی
ماند» .البت��ه صندوقی تصاویر ماندگار
دیگری نیز به تصویر کش��یده است که
بخش عمدهای از آنها مربوط به تصاویر
مشاهیر تاریخی و ادبی کشورمان است
ک��ه در این می��ان چهرههای��ی چون
امیرکبیر ،شیخ فضلاهلل نوری و بوعلی
سینا بیش��تر از س��ایر طرحهای او در
ذهن مخاطب��ان باقی مانده اس��ت .حتی کارتهای
«هزارآفری��ن» و «صدآفرین» که خیلیه��ا از دوران
مدرس��ه به یادگار دارند ،اثر زندهیاد صادق صندوقی
است .همچنین اغلب طرحهای روی جلد کتابهای
ترجمه شده ژول ورن ،نویسنده سرشناس فرانسوی
که بهواسطه داستانهای علمی -تخیلیاش در میان
مخاطبان ش��ناخته میش��ود نیز حاصل نقاشیهای
هنرمندانه این هنرمند کشورمان است.
■■هنرمندی که کمفروشی نمیکرد

بس��یاری از آث��ار ص��ادق صندوق��ی ب��ا وج��ود
سادگیشان به تصویرهایی ماندگار تبدیل شدند .شاید
یکی از دالیل آن را بتوان نگاه س��اده او به موضوعات
و قصهها دانس��ت؛ تصاویری ک��ه از رنگ و لعابهای
امروزی برخوردار نبودند اما در سادگی تمام ،قصههای

■■ او تصویر میساخت و من از او تبعیت میکردم

مصطفی رحماندوس��ت ،دیگر شاعر و نویسنده
پیشکسوت ادبیات کودکان و نوجوانان نیز در جریان
مراس��م تش��ییع پیکر صادق صندوقی در ارتباط با
جایگاه این هنرمند گفت« :جایگاه صندوقی از  2نظر
قابل توجه است؛ یک نظر بخش هنری است .دوست
هنرمندی میگفت هر کس��ی که خب��ر دارد و یاد
صادق صندوقی میافتد ،میگوید من با تصویرهایش

نگاهی به فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی

تنگه رویشها

خ��ط مقدم جن��گ را ببیند
وارد معرکه میشود .در میان
ش��خصیتهای فیلم ،برای
عدهای که جنگ را ندیدهاند
شخصیت «علی» قابل توجه
اس��ت .نوجوانی ک��ه جنگ،
دوربینش را میگیرد و اس��لحه دستش میدهد.
شور و شوق دوران نوجوانیاش را دارد .میخواهد
خط مقدم جبهه را ببیند اما برای ماسک شیمیایی
زدن هم آماده نیست .در تبلیغات گردان عکاسی
میکند .به تدارکات میآید و آنجا مشغول میشود
اما میخواهد در مقدمترین خط باشد و به کمتر
از آن راضی نمیشود .وارد میدان میشود .جنگ

نام جشنواره فیلم فرانسوی یک بار دیگر با فساد گره خورد

«کن» شکارگاه هیوالی فساد هالیوود!

سینمای جهان ماج��رای فس��اد اخالقی
هالیوود که سال گذشته با
طرح نام هاروی واینستین ،تهیهکننده سرشناس
هالیوودی برای نخس��تین بار به شکلی جدی در
رسانههای جهان بازتاب پیدا کرد ،با ورود نامهایی
تازه تبدیل به یک دومینوی
رس��وایی برای هالیوود شد.
به گ��زارش «وط��ن امروز»،
اما نکته جالب توجه در این
می��ان نقش جش��نوارههای
فیل��م مطرح دنی��ا از جمله
«کن» به عنوان ش��کارگاهی برای صید طعمهها
برای چهرههای فاس��د هالیوود است .چند وقت
پیش بود که آزیا آرجنتو ،بازیگر ایتالیایی سینما
و یکی از قربانیان فس��اد اخالقی واینس��تین در
اختتامیه هفتادویکمین جشنواره فیلم کن مدعی
شد جشنواره فیلم کن شکارگاه واینستین بود و
حاال این ادعا توسط لومان ،بازیگر زن آلمانی نیز
تکرار شده است تا این بحث شکل جدیتری به
خود بگیرد .او تعریف میکند در سال  2006قصد
داشته از حرفه مدلینگ به بازیگری روی بیاورد و
واینستین با وعده نقش دادن به او در فیلمهایش،

ماندگاری را روایت میکردند .این موضوع به شکلی بود
که بسیاری از نويسندههاي معاصر ميگويند نخستين
عشق و عالقه به کتاب و کتابخواني با ديدن نقاشيهاي
صندوقی در آنها به وجود آمده است .شاید به همین
خاطر هم بود که پس از درگذشت او طیف گستردهای
از نویسندگان و هنرمندان پیشکسوت و جوان نسبت
به خبر درگذش��ت این اس��تاد عرصه نقاشی واکنش
نشان دادند .محمدرضا سرشار که خود از نویسندگان
پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان است در کامنتی
در فضای مجازی درباره صادق صندوقی نوشت« :آن
مرحوم بیهیچ تردید از استادان مسلم تصویرگری و
پدر تصویرگری داس��تانهای مذهبی
برای کودکان و نوجوانان کش��ور بود .او
از معدود تصویرگرانی بود که -آنجا که
اراده میکرد مایه بگ��ذارد -تصاویرش
اغلب قویتر از داستانهایی بود که آنها
را برای آن تصاویر کشیده بود .به عبارتی
این داستانها با وجود ضعفهای مفرط
داستانیشان،بهواسطهتصاویرخوشآب
و رنگ و قوی او جلب توجه میکردند و میفروختند و
نیز از معدود تصویرگرانی بود که کمفروشی نمیکرد .از
تصویرگری صحنههای شلوغ و پرزحمت نمیگریخت
و خوب هم از پس آنها برمیآمد .کاش یکی میگفت
در این سالهای طوالنی سکوت ،چه میکرد و به چه
کار مشغول بود؟!»

لوم��ان را به عنوان میهمانش به جش��نواره کن
دعوت کرد .بنا به اظه��ارات لومان ،زمانی که در
کن مالقات کردند واینس��تین رفت��اری جذاب و
دوستانه در چند برخورد اول نشان داد ،همزمان
ب��ه او مش��اوره داد و اعتم��ادش را به خود جلب
کرد .تهیهکننده سرش��ناس
«واینس��تین کمپانی» به او
وعده داده بود چند نقش در
فیلمهای جدیدش مناسب
او اس��ت ام��ا از آنجای��ی که
فیلمنامهها محرمانهاند باید
در دفتر کارش مالقاتی انجام شود .بنا به شکایت
لومان ،این دیدار در س��وئیت واینستین در هتل
ک��ن اتفاق افتاده و او بالفاصله با کنار گذاش��تن
رفت��ار حرفهایاش خ��ودش را ب��ه زور به لومان
تحمیل کرده است .لومان مدعی است بعد از این
حادثه ،در مالقاتی دیگر واینستین او را گوشهای
گیر انداخته و به محافظان امنیتیاش گفته اجازه
ندهند او برود مگر آنکه قول بدهد درباره این قضیه
دهانش را بس��ته نگه دارد! لومان از واینستین به
اتهام تخطی از قوانین قاچاق انسان ،حمله جنسی،
ضرب و جرح و آزار و اذیت شکایت کرده است.

ب��ه جایی میرس��د که نگاه
کردن از لن��ز دوربین برایش
زجرآور است و «جواد عزتی»
که نقش مجید -دانش��جوی
پزش��کی -را ب��ازی میکند
هن��گام حمل مج��روح به او
میگوید :در جنگ بای��د یاد بگیری از چیزهایی
که خوش��ت نمیآید هم عک��س بگیری! جنگ
دوربی��ن را از علی میگی��رد .او به حمل مجروح
مشغول میشود و صحنههای بسیاری را میبیند.
روحیه پرسش��گر نوجوانی همراه اوست؛ «چرا ما
ش��یمیایی نمیزنیم؟ چرا برای آنها حالل اس��ت
برای ما حرام؟ چرا وقتی جنگ اس��ت افرادی به

همچنین بهرام عظیمی ،انیمیشنساز سرشناس
کش��ورمان نیز در واکنش به درگذشت این هنرمند
پیشکسوت در یادداشتی کوتاه نوشت« :بهرغم اینکه
تعدادی از کارتونیس��تها و تصویرسازان و بچههای
انیمیش��نی ایرانی خودش��ون و ش��روع کارشون رو
مدی��ون کتابهای «تن تن» و آث��ار هرژه میدونن،
بسیاری از همنسالن من که هماکنون کارهای هنری
در زمینه انیمیشن ،کاریکاتور ،تصویرسازی و کمیک
استریپ انجام میدیم ،خودمون رو مدیون این استاد
بزرگ تصویرسازی میدونیم .مرحوم صندوقی یک
نق��اش و تصویرگر بس��یار حرفهای و ج��زو معدود
هنرمندان��ی بودند که آثارش��ان با آث��ار هنرمندان
خارجی قابل رقابت بود .تصاویری که خلق میکردند
بسیار پرکار و پر از جزئیات با فضاسازی و نورپردازی
و سایهروشنهای سخت و پیچیده بود .آثار ایشون در
تاریخ هنرهای تجسمی ایران بهعنوان شاهکار برای
همیش��ه ثبت شده است .خدا رحمتتون کنه استاد
همه ما».
■■خاطرهنسلهایمتفاوتازتصویرسازیصندوقی

عالوه بر اشخاص ،برخی نهادها و گروههای فعال
در حوزه هنرهای تجسمی هم نسبت به درگذشت
این هنرمند واکنش نش��ان دادن��د .گروه هنرهای
تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح و ستاد برگزاری
جشنواره هنر مقاومت در پیام تسلیتی در ارتباط با
این اتفاق آورده است :ضایعه درگذشت استاد صادق
صندوقی که هنر تصویرسازی وی در کتب درسی
و کتابهای متعدد داستانی ،در خاطره نسلهای
متفاوت ثبت و ضبط شده است ،جامعه هنری ایران
خصوصا هنرهای تجسمی را در سوگ و اندوه فرو
برد .هنر واال و ارزش��مند مرحوم استاد صندوقی،
در عص��ری که از نرمافزارهای متعدد دیجیتالی به
منظور تصویرسازی و خلق اثر ،خبری نبود و تنها
زاییده ذهن خالق آن اس��تاد فقید بود ،بیش��ک
در اذهان هنرمندان و هنردوس��تان مانا و جاویدان
خواهد بود.
عقب بازمیگردند؟» یا اس��تداللهای خودش را
دارد .جریان فیلم از این دست شخصیتپردازیها
بسیار دارد« .علی» جنگ را لمس میکند .متحیر
میش��ود ،میترس��د ،رش��د میکند و آن ش��ور
نوجوانیاش رنگ و بوی بزرگسالی میگیرد .اسلحه
به دوش از معرکه بیرون میآید و حس افتخار را
به تماشاگران هدیه میکند .نگاه غرورآفرینی که
تماشاگر از مقاومت گردان عمار پیدا کرده با تصویر
پایانی و خروج اس��لحه به دوش «علی» از میدان
نبرد تکمیل میشود .روایت واقعی جنگ است که
تماشاگران را بعد از اتمام فیلم به فکر فرو میبرد.
تماشاگری که تا به حال چنین روایتی از خطوط
مق��دم جنگ را کمتر دیده اس��ت .کتاب انقالب
اس�لامی ورق میخورد ،رویشهای بسیاری مثل
«علی» قابل دیدن است .رویشهایی که انقالب و
دفاعمقدس را ندیدهاند و دلشان از بعضی دیدهها،
با انقالب همراهتر است.

مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی  -اسالمی خبر داد

شخصیتهای «فیلشاه» در صدر فروش «ایراننوشت»
نوشت افزار مدیرعام��ل مجمع نوش��تافزار
ایران��ی  -اس�لامی با اش��اره به
استقبال مردم از شخصیتهای ایرانی لوازمتحریر
ایران��ی -اس�لامی گف��ت :تاکن��ون ش��خصیت
کاراکترهای «فیلش��اه» در صدر فروش نمایشگاه
نوش��تافزار است .به گزارش
«وطنام��روز» ،شش��مین
نمایش��گاه ایراننوش��ت در
حال��ی کار خ��ود را آغاز کرد
که اس��تفاده از کاراکترهایی
جدید در طراحی محصوالت
ارائهشده در نمایشگاه امسال با استقبال مخاطبان
روبهرو ش��د .سعید حس��ینی ،مدیرعامل مجمع
نوش��تافزار ایرانی  -اسالمی در همین زمینه به
فارس گفت :تاکنون بازخورد خوب بوده و به نظر
میآید تعداد مخاطبان نس��بت به سال گذشته
بیشتر شده است .در حال حاضر کمتر از  ۳۰درصد
تولیدات ایرانی ،بازار لوازمتحریر کشور را تشکیل
میدهد و تالش میش��ود این میزان افزایش یابد.
بررسیها نش��ان میدهد بیشتر کاراکتر تولیدات
لوازمتحریر داخلی کشور ،خارجی است و کمتر از
 ۱۰درصد کاراکترهای تولیدات داخلی لوازمتحریر،

داخلی اس��ت البته این رقم طی چند سال پیش
عدد صفر بوده است .وی با بیان اینکه اقدامات ما از
سال  ۹۱برای فروش نوشتافزار ایرانی  -اسالمی و
فرهنگسازی کاراکترهای داخلی آغاز شد ،گفت:
در آن زمان ،با شکس��ت طرح دارا و سارا ،ذهنیت
نس��بت به کاراکت��ر داخلی
منفی بود اما االن فضا تغییر
کرده است .مدیرعامل مجمع
نوش��تافزار ایرانی  -اسالمی
با بیان اینکه مالکیت معنوی
کاراکتر فیلش��اه را گرفتیم و
در اختیار تولیدکنن��دگان لوازمتحریر قرار دادیم،
افزود :در حال حاضر کاراکترهای فیلش��اه ،حسنا
کوچولو ،شاهزاده روم ،اتل متل یه جنگل ،ململ
و دیری��ن دیرین از جمله کاراکترهای لوازمتحریر
این نمایشگاه است .برآوردها تاکنون نشان میدهد
در حال حاضر کاراکتر فیلشاه مورد استقبال تعداد
زیادی از مخاطبان ق��رار گرفته و در صدر فروش
است .نمایش��گاه لوازمتحریر ایرانی  -اسالمی هر
روز از س��اعت  ۱۱تا  ۲۳در کانون پرورش فکری
ک��ودکان و نوجوان��ان در خیابان حج��اب آماده
استقبال از مخاطبان است.
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«هزارپا»  30میلیاردی شد

فیلمهای سینمایی «هزارپا»،
«دارکوب» و «تنگه ابوقریب»
در هفت��های ک��ه گذش��ت
توانس��تند فروش خوبی را از
آن خ��ود کنند .ب��ه گزارش
فارس ،گیشه س��ینمای ایران در هفتهای که
گذش��ت ،رونق نسبتاً خوبی داشت ،رونقی که
مدیون فیلمهایی همچون «هزارپا»« ،دارکوب»
و «تنگه ابوقریب» بود و این فیلمها توانس��تند
فروش خوبی را از آن خود کنند .فیلم سینمایی
«هزارپا» تازهترین ساخته ابوالحسن داوودی با
پش��ت سر گذاش��تن تمام فیلمهای پرفروش
سینمای ایران ،در تازهترین آمار فروش از مرز
 ۳۰میلیارد تومان فروش عبور کرد .براس��اس
آمارهای منتشرشده از سوی دفاتر پخش آثار
س��ینمایی تاکنون ،فیلم س��ینمایی «هزارپا»
در مجموع  30میلیارد توم��ان« ،دارکوب» 2
میلیارد تومان« ،تنگه ابوقریب» یک میلیارد و
 700میلیون تومان« ،دم سرخها» یک میلیارد
و  630میلیون تومان« ،کاتیوشا» یک میلیارد
و  600میلیون تومان« ،شعلهور»  240میلیون
توم��ان« ،راه رفت��ن روی س��یم»  70میلیون
تومان« ،همه چی عادیه»  70میلیون تومان و
«پشت دیوار سکوت»  50میلیون تومان فروش
کردهاند.
خبر

رونمایی از «نقابها»
در پاتوق کتاب فردا

آغاز جش��نواره قرعهکش��ی
بزرگ پاتوق کت��اب با بیش
از ی��ک میلیارد ری��ال جوایز
نفیس همزمان ب��ا رونمایی
کتاب «نقابها» اثر جدید و
پرحاشیه محمدعلی الفتپور برگزار میشود.
به گزارش «وطن امروز» ،جشن امضای کتاب
«نقابها» (جریانشناس��ی نف��وذ در انقالب
اس�لامی) با حضور نویسنده کتاب  7شهریور
امسال در فروش��گاه «پاتوق کتاب فردا» واقع
در خیابان انقالب ضلع ش��مال شرقی چهارراه
کالج برگزار میشود .همچنین پیشفروش این
کتاب از یکم ش��هریور  1397در پاتوق کتاب
تهران با تخفیف ویژه  20درصد آغاز شده است
که این تخفیف شامل روز رونمایی از کتاب نیز
خواهد شد .مخاطبان میتوانند این کتاب را از
وبسایت  ketabroom.irو ketabkhon.ir
پیشخریدکنند.
عکس
صدرعاملی در نشست چهل شاهد:

خوشحالم که آمدن امام(ره) را
ثبت کردم

نشس��ت تخصص��ی «چهل
شاهد» با موضوع بررسی ۴۰
سال عکس انقالب اسالمی و
دفاعمقدس و با حضور رسول
صدرعاملی ،قاسم محمدی از
عکاسان پیشکسوت انقالب اسالمی و ساسان
مویدی و علی فریدونی از عکاسان پیشکسوت
دفاعمق��دس در م��وزه انق�لاب اس�لامی و
دفاعمقدس برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز» ،رس��ول صدرعاملی
ب��ه عن��وان تنه��ا ع��کاس ایرانی حاض��ر در
نوفللوشاتو در دوران حضور امام خمینی(ره)
در این نشست گفت :در فرانسه جامعهشناسی
میخواندم که سردبیر اطالعات تماس گرفت
و گفت به نوفللوش��اتو ب��روم و من پای ثابت
دهکده نوفل لوش��اتو شدم .آن روزها احساس
مس��ؤولیت زیادی داشتم؛ از  ۸صبح تا موقعی
که نور بود ،عکاسی میکردم بعد به مسافران
میدادم ت��ا عکسها را ب��ه روزنامه اطالعات
برس��انند .تقریباً آنچه در رس��انههای ایران از
نوفللوش��اتو منتشر شد حاصل کار من است.
روزی  ۱۰۰حلقه عکس میگرفتم و  ۵۰حلقه
آن را انتخ��اب میکردم و بقیه را به عکاس��ان
خارجی به قیم��ت  ۱۰فرانک میفروختم و با
آن دوباره نگاتیو میخریدم .گزارش «امام آمد»
روزنامه اطالعات و عکس درون هواپیما هم کار
من بود و خوشحالم جزئی از این اتفاق بزرگ
تاریخ ایران بودم .صدرعاملی با اش��اره به نیاز
امروز جامعه به عکاسی اجتماعی گفت :حال
امروزمان خوب نیس��ت و عکاس��ی اجتماعی
میتوان��د به بیان نقاط ضع��ف و قوت جامعه
بپردازد .عکاسی اجتماعی نیاز به پانوشت ندارد
و خودش گویاست .عکاسی هیچگاه قدر دانسته
نمیشد و همیشه شوق و عالقه بود که عکاسان
را در این راه نگه میداشت .صدرعاملی هدفمند
بودن ،داش��تن ش��وق ،صداقت و شرافت را از
مهمترین ویژگیهای عکاسی اجتماعی دوران
انقالب دانست و بیان کرد :هدفمند بود عکاسی
آن روز در ناخودآگاه و خودآگاه عکاس��ان بود
و امروز عکاس باید با بهرهگیری از هدفمندی
خودآگاه خود در یک واقعه اجتماعی نظارهگر
نبوده و جریانس��ازی کند .عکاسان آن روز با
عشق و عالقه و صداقت شروع کردند.

