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انتخاب نیکی کریمی در برلینالهعیادت پوراحمدی ازابوالفضل پورعرب آواتار2 سومین فیلم پر فروش تاریخ شد
فیلم حماســی پرفروش جیمز کامرون با عبور از »تایتانیک« به 
سومین فیلم پرفروش تاریخ بدل شد. دنباله علمی - تخیلی »آواتار« 
در سطح جهانی فروشش را به 2.2433 میلیارد دالر رساند تا با پیشی 
گرفتن از »تایتانیک« با فروش 2.242۸ میلیارد دالر بتواند نام خود را 

به عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما ثبت کند.
اکنون »آواتار« اصلی با فروش 2.۹2 میلیارد دالر و »انتقام جویان: 
پایان بازی« با فروش 2.7 میلیارد دالر تنها فیلم هایی هستند که بیش 
از »آواتار 2« فروش کرده اند. در این میان کامرون تنها فیلمساز تاریخ 
است که 3 فیلمی را کارگردانی کرده که فروش شان بیش از 2 میلیارد 
دالر بوده است. وی سازنده اولین، سومین و چهارمین فیلم پرفروش 
تاریخ سینماســت. تحلیل گران می گویندکامرون بلد است چگونه 
مخاطب مدرن را جذب کند. »آواتار: راه آب« حدود 2 هفته پیش در 
بازار بین المللی سومین فیلم پرفروش شد و حاال با ادامه فروش در بازار 

جهانی این عنوان را کسب کرده است./مهر

سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدار 
با ابوالفضل پورعرب بازیگر سینما ضمن ابراز خرسندی از بهبودی و 
رفع کسالت این هنرمند محبوب کشور، برای وی از خداوند سالمتی 
و طول عمر باعزت مسئلت کرد. در این دیدار پورعرب ضمن ابراز 
خرسندی از مجموعه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته از سوی 
این صندوق برای هنرمندان کشور، بابت حضور و عیادت مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر از او در بیمارستان و برخورداری وی از خدمات 
بیمه ای صندوق اعتباری هنر قدردانی کرد. این بازیگر مطرح کرد: 
زمانی که آقای پوراحمدی برای عیادت و دلجویی در آذر سال جاری 
به بیمارستان محل بستری ام آمد، بالفاصله دستورات الزم برای 
برقراری بیمه بنده را داد و شاهد بودم که دوستان چگونه به صورت 
مستمر جویای حال من شدند و این مهم برایم بسیار ارزشمند بود. 
وی توضیح داد: بیشتر از خودم مادرم برای بیمه شدنم خوشحال شد 

و برای مسببان این امر دعای خیر کرد./مهر

نیکی کریمی در هفتاد و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
»برلیناله« درباره »عباس کیارستمی« گفت: برای کیارستمی بیشتر 
از سینما؛ انسانیت و معرفت اهمیت داشت، شاید به همین دلیل است 

که فیلم های اش سال هاست بر جان مخاطب می نشیند.
این بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران شامگاه 30 بهمن 
ماه در مراسم اکران ویژه فیلم خانه دوست کجاست؟ اثر زنده نام عباس 
کیارستمی در سالن »کوبیس 6« در شهر برلین با بیان این مطلب ادامه 
داد: فیلم هایی کوچک، با بودجه هایی اندک اما برآمده از دل که بدون 

هیچ تالشی همه، آنها را دیدند و پسندیدند.
بخش مرور آثار امسال جشنواره برلین با عنوان »جوان در قلب - 
بزرگ شدن در سینما« شامل نمایش مجموعه ای از آثار انتخاب شده 
توسط سینماگران بین المللی است و نیکی کریمی نیز برای انتخاب 
فیلم در این بخش انتخاب شده و او فیلم خانه دوست کجاست؟ را برای 

نمایش در این بخش برگزید./ایسنا

سارا عالالدینی کارگردان فیلم کوتاه »قایم موشک«  در رابطه با مسیر تولید و پخش اثر خود گفت: این 
فیلم قصه دخترک ۸ ساله ای است که با دیدن صحنه قتل، تبدیل به یک قاتل می شود . این کارگردان توضیح 
داد: برای من همیشه دوران کودکی که در آن اتفاقات و اشخاص، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی در 
شکل گیری شخصیت کودکان دارند، دغدغه بزرگی بوده است. به نظرم جهان بینی یک کودک مثل کاغذ 
سفیدی است که تبدیل به چرک نویس می شود و آنچه که در نهایت پاک نویس می شود تبدیل به جهان بینی 
آن شخص در دوران بلوغ می شود. او درباره پخش جهانی »قایم  موشک« گفت: با شرکت فیلمچی برای 
پخش قرار داد بستم و به مدت یک سال وظیفه پخش فیلم برای جشنواره های خارجی را به عهده دارد./صباخبر

بسته فیلم کوتاه »ژنریک؛ شش فیلم شش نگاه« از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در گروه 
سینمایی هنروتجربه اکران می شود. تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران را در قالب بسته فیلم کوتاه 
از روز چهارشنبه سوم اسفندماه، اکران می کند. در این بســته فیلم های »پرتاب ناگهانی یک فیل« به 
کارگردانی نازنین چیت ساز، »جان داد« به کارگردانی سهیال پورمحمدی، »خنده بی دلیل گوزنها« به 
کارگردانی ســجاد ایمانی، »کبود« به کارگردانی علی توکلی، »کپسول« به کارگردانی امیر پذیرفته و 
»امروز جمعه است« به کارگردانی محمد آهنگر  به نمایش در می آیند. همچنین مراسم رونمایی این 

فیلم ها امروز سه شنبه ساعت 17:30 در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود./ایسنا

ما با تخلفات آشکار سروکار داریم

هنر و تجربه میزبان ژنریک می شودجهان بینی یک کودک مثل کاغذ سفیدی است

نشست خبری نخستین نمایشگاه رسانه  های صوت و تصویر فراگیر 
ایران)رصتا( صبح روز دوشنبه 1 اسفند ماه جاری برگزار شد.

در این نشست سعید مقیســه رییس ســازمان تنظیم مقررات 
رســانه های صوت و تصویر فراگیر و فضای مجازی ساترا عنوان کرد: 
نمایشگاه رصتا از 11 تا 14 اســفندماه 1401 برگزار می شود و برای 
اولین بار قرار است نمایشــگاه رصتا )که مخفف رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر و فضای مجازی( است برگزار شود و مکان برگزاری آن 
در نمایشگاه بین المللی تهران است.  او افزود: شرکت کنندگان در این 
نمایشگاه خود اهالی ساترا هستند و بخش های مختلف سازمان تنظیم 

مقررات و سکوهای دارای مجوز ســاترا و تعدادی از رسانه های خارج 
تهران دعوت شده و در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

رییس ساترا درباره ممیزی ها و بررسی آثار بیشتر توضیح داد: اینکه 
یک عده ای ارزش های ملی و اخالقی را ندانند وجود ندارد و کســی 
که فیلم و اثری را می سازد با همه این اصول آشنایی دارد اما برخی به 
صورت تعمدی در هنجارشکنی و پول درآوردن از شکاندن ارزش های 

اسالمی و ملی تعمد دارند. ما با تخلفات آشکار سروکار داریم.
مقیسه درباره حاشــیه های اخیر فیلیمو و نامه ای از سوی یکی از 
نمایندگان مجلس اذعان داشت: نمایندگان مجلس می توانند سوال 

کنند و سوال حقشان است و اسمش شبهه قانونی نیست. ما قوه مقننه 
داریم که او ضوابط را ایجاد می کند و کشــف تخلف اعالم و پیگیری 
وظیفه ماست و باید جلوگیری کنیم از کسانی که حق مردم و منافع 

ملی را ضایع می کنند.
او اظهار داشت: ماجرای سریال  »سقوط« به حمید فرخ نژاد ربطی 
ندارد و مشــکل معنایی ندارد اما همانطور که گفتم یک تخلف، ابعاد 
مختلفی دارد. شــما باید تخلفات فرا متنی هم در نظر بگیرید، ابعاد 
تنظیم گری منحصر در محتوا و عوامل تولید و طی کردن فرآیند های 

مربوطه نیست./صباخبر


