
گروه سینما و تلویزیون - هر چقدر که سریالهای پلیسی ایرانی با استقبال 
بیشــتری روبرو می شــوند، اما اغلب اوقات این مسئله در فیلم های این حوزه 
دیده نمی شود. از زمانی که پای صنعت فیلم و سریال سازی به ایران باز شد، ژانر 
پلیسی و اکشن پای ثابت تولیدات سازندگان ایرانی بود. از فیلم تیغ و ابریشم به 
کارگردانی مسعود کیمیایی دردهه شصت، تا سریال کارگاه علوی در دهه هفتاد، 
سریال خواب و بیدار در دهه هشتاد، فیلم متری شیش و نیم و سریال میکائیل در 
دهه اخیر از نمونه آثار پلیسی به یاد مانده در خاطرات است. در این میان، اما هیچ 
گاه فیلم های پلیسی به گرد پای سریال های پلیسی نرسیدند. به تعبیر کارشناسان 
این حوزه این عقب ماندن ناشی از ضعف فیلمنامه یا بازیگران نبوده است و صرفًا 
توانسته اند مخاطب بیشتری را جذب کنند که این به تنهایی معیار مناسبی برای 
قوی بودن یک اثر نیست. حمیدرضا مدقق، منتقد سینما، درباره علت موفقیت 
ســریال ها نسبت به فیلم های پلیسی، گفت: علت موفقیت سریال های پلیسی 
بدلیل این است در سریال سازی فرصت بیشتری برای طرح معما، شخصیت 
پردازی و دادن گره های بیشتری به داستان وجود دارد. اما در فیلم های پلیسی بین 
۱۰۰ تا ۱۲۰ دقیقه وقت داریم. این زمان محدود، امکان پرداختن به شخصیت ها 
را کمتر می کند و زمان کمی برای ایجاد گره همچنین گره گشایی داریم. در سریال 
سازی، کارگردانان و سازمان صدا و سیما توانستند اعتماد بیشتر پلیس را جلب 
کنند و پلیس و نیروی انتظامی همکاری بیشــتری به نسبت سینما داشتند. این 
منتقد سینما، مهدی فخیم زاده را موفق ترین سریال ساز ژانر پلیسی در ایران نامید 
و افزود علت موفقیت فخیم زاده این است که او توانسته اعتماد نیرو انتظامی و 
تلویزیون را جلب کند. وی افزود مثلث همکاری خوبی بین فخیم زاده، صدا و 
سیما و نیرو انتظامی به وجود آمده است و همین سبب خروجی های خوبی از 
سریال های ژانر پلیسی و اکشن در کارنامه فخیم زاده است. وی افزود: برای مثال 
می توان به سریال خواب و بیدار، ساختمان ۸۵، حس سوم، بی صدا فریاد کن 
و فوق سری اشاره کرد. مدقق ادامه داد: در حوزه سینمایی، فیلم چه کسی امیر 
را کشت، شاید در زمان خودش با استقبال خوبی مواجه نشد، اما پس از پخش 
شــدن درنمایش خانگی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. او در پایان گفت: ژانر 
پلیسی ژانری پرطرفدار و قدیمی در سینما و سریال سازی است. اگر همکاری 
بین صداوسیما و سینما و نیروانتظامی پلیس تبدیل به همکاری پویا شود قطعا 

میتوانیم آثار پرمخاطب در این زمینه داشته باشیم.

گروه سینما و تلویزیون -همزمان با ادامه مراحل تصویربرداری سریال 
»مستوران«، علی دهکردی به جمع بازیگران این سریال تلویزیونی پیوست.

بیش از پنجاه درصد از تصویربرداری ســریال تلویزیونی »مستوران« به 
کارگردانی مســعود آب پرور و تهیه کنندگی عطا پناهی سپری شده و همزمان 
با روز های پایانی تصویربرداری در شــهرک مستوران، علی دهکردی با نقشی 
کاماًل متفاوت به این پروژه اضافه شد. حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، رویا 
میرعلمی، بیژن بنفشه خواه، علی دهکردی، الهام جعفرنژاد، عیسی یوسفی پور، 
رابعه اســکویی، صفا آقاجانی، مزدک رستمی، رسول نقوی، حامد محمودی 
و جواد انصافی از جمله بازیگرانی هســتند که مقابل دوربین »مســتوران« قرار 

گرفته اند.

مثلث موفقیت فیلم پلیسی های ایرانی

حضور بازیگر »از کرخه تا راین« در یک سریال 
تاریخی با نقشی متفاوت

سینما و تلویزیون 8
گــروه ســینما و تلویزیون-
بخش بیــن المللی آکادمی اســکار 
یکــی از مهمترین شــاخه ها برای 
سینمای کشــور های مختلف جهان 
اســت تا بتوانند در یکی از مهمترین 
رویداد های ســینمایی سال شرکت 

کنند. 
حــدود بیســت روز تــا پایان 
مهلت اعالم شــده از سوی آکادمی 
برای معرفی نمایندگان باقی مانده و 
تاکنون ۲۷ کشــور فیلم های خود را 
برای آکادمی اسکار ارسال کرده اند. 
یکم نوامبر )۱۰ آبان( ضرب االجلی 
است که آکادمی اسکار برای معرفی 

فیلم ها تعیین کرده است.
کشور های زیادی تمایل حضور 
و رقابت در این بخش را دارند. سال 
گذشــته ۹۳ کشــور بــرای آکادمی 
فیلم هــای منتخب خود را ارســال 
کرده بودند که یک رکورد محسوب 
می شــود و با توجه به این تعداد قابل 
توجه، عده ای تمایل داشتند ۱۰ فیلم 
بــرای نامزدی در بخــش بین الملل 

اسکار انتخاب شود.
فیلم های ثبت شــده این دوره 
از جوایــز، باید در فاصله یکم ژانویه 
۲۰۲۱ )۱۲ دی ۱۳۹۹( تا ۳۱ دسامبر 
۲۰۲۱ )۱۰ دی ۱۴۰۰( اکران حداقل 
به مدت هفت روز اکران تجاری شده 

باشند. 
در تاریخ ۲۱ دســامبر آکادمی 
اسکار فهرســتی از نامزد های اولیه 
بخش بین الملل را منتشر می کند که 

شامل ۱۵ فیلم خواهد شد. 
در نهایــت از بین این ۱۵ فیلم، 
پنج اثر به عنوان نامزد نهایی انتخاب 
می شوند و به همراه نامزد های دیگر 
بخش هــا در ۸ فوریه ۲۰۲۲ معرفی 

خواهند شد.
منتقدین مجله ها و رســانه های 
ســینمایی معتبر در جهان همزمان با 
شروع فصل جوایز اقدام به پیش بینی 
مدعیان و نامزد های احتمالی اسکار 
می کنند که شــاخه بین المللی هم از 

این قاعده مستثنی نیست.
مدتــی قبــل مجلــه ورایتی 
پیش بینی خــود را از مدعیان بخش 
بین الملل اســکار ۲۰۲۱ معرفی کرد 
که در بیــن آن ها نام »قهرمان« اصغر 
فرهادی به عنوان دومین مدعی جایزه 

اسکار بین المللی قرار گرفت. 
اینــدی وایــر هم بــه تازگی 
پیش بینی خود را از مدعیان اســکار 
انجــام داده که باز هم نام فیلم اصغر 
فرهــادی در ایــن فهرســت دیده 

می شود.
اینــدی وایر در گزارش خود از 
کشــور های ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، 
ژاپن، دانمارک، سوئد، آلمان و ایران 
یاد کرد که حضور موفقیت آمیزی در 

اسکار بین المللی داشته اند. 
باید اشاره کنیم که فیلم سینمایی 
»انگل« از کشــور کره جنوبی جایزه 
اســکار بهترین فیلم بیــن المللی را 
گرفت و در سه بخش دیگر از جمله 
بهتریــن کارگردانــی و بهترین فیلم 
ســال موفق بود. جایزه سال گذشته 
هــم به فیلــم »یــک دور دیگر« از 

دانمارک رسیده بود. 
در ایــن گــزارش بــه معرفی 
فیلم هایی خواهیــم پرداخت که در 
صــورت انتخاب »قهرمان« به عنوان 
نماینده ایران در اســکار با تازه ترین 

اصغر فرهادی رقابت خواهد کرد.
تیتان 

توزیع کننده فیلم ها در آمریکای 

شمالی برای سرمایه گذاری بیشتر به 
سمت فیلم هایی جذب می شوند که 
در جشنواره ها موفق به کسب جایزه 
می شوند. ســینمای فرانسه نماینده 
نهایی خــود را روز ۱۲ اکتبر معرفی 
می کند و گزینه نهایی از بین دو فیلم 
»رخداد« و »تیتــان« انتخاب خواهد 

شد. 
البتــه منتخــب شــدن فیلــم 
ســینمایی »تیتان« با وجود نقد های 
متفاوتی که نســبت به آن شد و نخل 
طالی جشنواره کن را دریافت کرد، 

محتمل تر است.
قهرمان

اینــدی وایر اشــاره می کند که 
فرهادی بــرای دو فیلم »جدایی« و 
»فروشنده« دو اســکار بهترین فیلم 
خارجی زبــان دریافت کرده و برای 
»فروشــنده« نامزد بهترین فیلمنامه 

غیراقتباسی نیز شده است. 
»قهرمــان« کــه در جشــنواره 
کــن جایزه بزرگ هیئــت داوران را 
دریافت کــرد، در مــورد مردی به 
نام رحیم اســت که بــه دلیل بدهی 
به زندان افتاده. آمازون حق انتشــار 
ایــن فیلــم را در آمریکای شــمالی 
دریافت کــرده و روی موفقیت این 
 فیلم در فصل جوایز حساب باز کرده 

است.
ماشین من را بران 

ژاپن فیلم سه ســاعته »ماشین 
من را بران« را به اسکار معرفی کرده 
و بــه موفقیت این برنده نخل طالی 

بهترین فیلمنامه امید دارد. 
در زمــان برگزاری جشــنواره 
کن »ماشــین من را بــران« از جمله 
فیلم هایی بود که مورد پسند منتقدان 
قرار گرفــت و در حقیقت می توان 

گفت که در ابتدا انتظار می رفت این 
فیلم فاتح نخل طال باشد. 

»ماشــین من را بــران« در کنار 
»قهرمان« از معدود فیلم هایی اســت 
که در چندین جشنواره معتبر نمایش 

داده خواهد شد.
بدترین انسان روی زمین

این اثــر، یک فیلم درام نروژی 
در سال ۲۰۲۱ به کارگردانی یواخیم 
تری یر اســت. این فیلــم در بخش 
رقابتی جشــنواره کن ۲۰۲۱ حضور 
داشــت. این فیلم کمــدی و درام از 
کشــور نروژ به کارگردانی یواخیم 
تریــر، درباره عشــق در زمانه ما و 
داشــتن تمام فرصت های ممکن در 

زندگی است. 
قهرمان این فیلم زنی ۳۰ ســاله 
اســت که به نظر تمــام فرصت های 
زندگــی را هــدر داده و با این حال 
نامزدش که یــک رمان نویس موفق 
اســت، از او درخواســت می کند تا 
زندگی جدیدی را با یکدیگر شروع 
کنند. نروژ کشوری است که با وجود 
اینکه هر ساله نمایندگانی را به طور 
مرتب به اســکار ارســال کرده، پنج 
بار در بین نامزد های اســکار نماینده 
داشته و هرگز موفق به کسب جایزه 

نشده است.
اینــدی وایر در فهرســتی که 
در آن مدعیــان بخش بین المللی را 
معرفــی کرده، نــام فیلم های »فرار« 
از دانمارک، »من آدم تو هســتم« از 
آلمان، »لمب« از ایســلند و »دست 

خدا« از ایتالیا را آورده است. 
بــه غیر از نماینــده آلمان هیچ 
کدام از این فیلم ها رســماً به عنوان 
نماینده کشــور های مذکور معرفی 

نشده اند.

»قهرمان« مدعی جایزه اسکار بین المللی؛

نامزد های احتمالی شاخه بین المللی 
اسکار ۲۰۲۱ چه فیلم هایی هستند

با نزدیک شدن به پایان مهلت کشور ها برای معرفی فیلم منتخبشان به اسکار، در مورد مدعیان بخش بین الملل این رویداد گمانه زنی های مختلفی می شود.

گروه ســینما و تلویزیون- فیلمنامه 
سریال »بازی مرکب« در سال ۲۰۰۸ با عنوانی 
متفاوت نوشته شد و نزدیک به یک دهه طول 
کشیده تا یک کمپانی، سرمایه گذاری ساخت 

آن را بر عهده بگیرد. 
ســریال کره ای »بازی مرکب« که این 
روزها به محبوب ترین ســریال در ســطح 
بین المللی و موضــوع مورد عالقه کاربران 
شبکه های اجتماعی تبدیل شده، اگر حدود 
۱۰ سال پیش ساخته می شد احتماال با چنین 
اقبالــی همراه نمی شــد.  »هوانگ دونگ-

هیوک« کارگردان این ســریال در این زمینه 
اظهار کرده است: »در سال ۲۰۰۸ کار بر روی 
نگارش این سریال را آغاز شد و نسخه اولیه 
فیلمنامه در سال ۲۰۰۹ با عنوان »راند ششم« 
آمــاده بود، در آن زمان موضوع فیلم عجیب 
و خشــن به نظر می رســید و نگران بودم 
مخاطبــان زیادی نتوانند با آن ارتباط برقرار 

کنند. چندین ســال برای پیدا کردن سرمایه 
گذار برای ســاخت ســریال با چالش های 
زیادی رو به رو شــدیم و سرانجام کمپانی 
نتفلیکس پس از بیش از یک دهه در ســال 
۲۰۱۹، تهیه کنندگی فیلم را بر عهده گرفت. 
پس از ۱۲ ســال، امروز دنیا به مکانی تبدیل 
شده که این داســتان های عجیب و غریب 
و پرخشــونت با استقبال مواجه می شوند«.  
سریال »بازی مرکب« که در اواسط سپتامبر 
عرضه شــد، درباره گروهی از افراد بدهکار 
و با مشــکالت مالی و تجربیات متفاوت از 
زندگی است که در مجموعه ای از بازی های 
کودکانــه مرگبار برای یــک جایزه نزدیک 
بــه ۴۰ میلیــون دالری رقابــت می کنند و 
این جایزه تنها یک برنده خواهد داشــت و 
بازندگان کشته می شوند. »بازی مرکب« که 
به محبوب ترین سریال تاریخ فعالیت سامانه 
نمایش آنالین نتفلیکس تبدیل شــده، در 

۹۰ کشور در صدر پربازدیدترین سریال ها 
قرار گرفته است.  »هوانگ دونگ-هیوک« 
که پیش از این ســاخت چند فیلم سینمایی 
موفــق در کره جنوبی را در کارنامه دارد، در 
مصاحبه  با نشریه ورایتی نیز فاش کرده که در 
ابتدا قرار بود »بازی مرکب« نیز به عنوان یک 
فیلم سینمایی ساخته شود و بعدها تصمیم به 
ســاخت این یک سریال بر اساس فیلمنامه 
گرفته شده است. او همچنین گفته که در حال 
حاضر طرح توســعه یافته ای برای ساخت 
فصل دم »بازی مرکب« ندارد اما اگر بخواهد 
ایــن کار را  انجام دهم مطمئنا از گروهی از 
نویسندگان و کارگردانان محرب نیز استفاده 
خوهد کرد. او تاکید کرده پیش از فکر کردن 
به ساخت فصل دوم این سریال، قصد دارد 

چند فیلم سینمایی دیگر بسازد. 
»هویون جونگ« که در این سریال در 
نقش »کانگ سه - بیوک« یک جیب بُر اهل 

کره شــمالی بازی کــرده در واقع یک مدل 
است و نخستین باری است که مقابل دوربین 
می رود. او پس از حضور در ســریال »بازی 
مرکب«، میلیون ها دنبال کننده در شبکه های 
اجتماعی جذب کرده و هــم اکنون دارای 
بیشترین دنبال کننده در میان بازیگران ُکره ای 
است.  عروسک  هایی عجیب عظیم الجثه ای 
که در قسمت اول ســریال می بینید واقعی 
هستند و از منطقه ای روستایی که در فاصله 
سه ســاعتی با شمال سئول قرار دارد آورده 
شده اند. این عروســک ها در ورودی یک 
موزه قرار می گیرند و برای ســریال »بازی 
مرکب« اجازه شــدند و دوباره به جای خود 
بازگردانده شــدند. شماره تلفن ۸ رقمی که 
در ســریال افراد بر روی یک کارت تجاری 
مرموز نوشته شدده و افراد برای حضور در 
رقابت با آن تماس می گیرند واقعی است و 
متعلق مردی است که می گوید پس از پخش 
ســریال روزانه چهار هزار تماس دریافت 
می کند. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 

کره جنوبی نیز پیشــنهادی برای خرید این 
شماره تلفن ارائه داده است. 

موفقیت ســریال »بــازی مرکب« که 
نسخه اصلی آن با زیرنویس انگلیسی منتشر 
می شــود موجب شــده دیگر سریال های 

آسیایی چون سریال هیجانی »آلیس در 
سرزمین مرزی« و سریال درام کره ای 
»هیچ جا خانه آدم نیست« نیز در سامانه 
نمایش نتفلیکس با استقبال رو به رو 

شوند.   »بازی مرکب« نخستین سریال 
کره ای اســت که توانســته در رتبه 

نخست پربازدیدترین سریال های 
سامانه نمایش آنالین نتفلیکس 
در آمریــکا قرار بگیــرد. »تد 
ســاراندوس« مدیــر عامل 
نتفلیکس نیز اذعان کرده که 
»بازی مرکب« محبوب ترین 
برنامه در تاریخ فعالیت این 
کمپانی بوده اســت.  اخیرا 
مرکــز فرهنگی کره جنوبی 

در امــارات اعالم کرده کــه قصد دارد یک 
بــازی مرکب واقعی را میان دو تیم ۱۵ نفره 
در ابوظبــی برگزار کنــد، البته بدون قتل و 

خونریزی.

گروه سینما و تلویزیون - سید 
جواد هاشــمی گفت: ســعی کردم در 
کشوری که آمار مهاجرت دارد، تلنگری 
به کودکان بزنم تا کشورشان را بسازند. 
می خواســتم به کودکان بگویم اگر از 

ایران بروید شاید اتفاقات خوبی نیفتد.
نشســت پرســش و پاسخ فیلم 
سینمایی »شهر گربه ها« با حضور عوامل 
و بازیگران فیلم با اجرای »امیرحســین 
اشــرفی« در ســالن شــماره ۲ خانه 

جشنواره )سینما فرهنگ( برگزار شد.
»سیدجواد هاشــمی« کارگردان 
»شــهر گربه ها« گفت: در ابتدا به روح 
بزرگ »ساناز نادری« درود می فرستم که 
نتوانست کار خود را ببیند و درگذشت 
»فتحعلی اویسی« و »عزت اهلل مهرآوران« 
را تسلیت عرض می کنم. »شهر گربه ها« 
فیلمی در ادامه کارهای قبلی من است. 
کــودکان این روزهــا کارهای فانتزی 
خوبی نمی بینند و متاســفانه کودکان 
به سمتی هدایت می شوند که شایسته 
نیست. او ادامه داد: تمام تالش من این 

است که با کمک بخش خصوصی کار 
خوبی تحویل دهم. من هرگر نویسنده 
خوبی نبودم و همیشــه در متن مشکل 
داشــتم اما می خواستم در مجموع هم 
برای کودکان و هم بزرگســاالن فیلم 
بسازم. سعی کردم در کشوری که آمار 
مهاجرت دارد، تلنگری به کودکان بزنم 
تا کشورشان را بسازند. می خواستم به 
کودکان بگویم اگر از ایران بروید شاید 
اتفاقــات خوبی نیفتد. »امین زندگانی« 
یکی از بازیگــران فیلم درباره حضور 
در این فیلم عنوان کرد: من فکر می کنم 
نســل زیادی از بازیگران مانند زنده یاد 
»علی سلیمانی« تحت تأثیر آموزش های 
سیدجواد هاشــمی بودند. من در سه 
کار با آقای هاشــمی همکاری داشتم و 
امیدوارم خداوند به او عمر باعزت بدهد 
تا در بخش کودکان و نوجوانان همچنان 
پرتالش کار کند. فرار فرهنگی از فرار 
مغزها مهم تر اســت که باید در این باره 

کاری کرد. »الیکا عبدالرزاقی« نیز درباره 
نقش آفرینی خود در »شــهر گربه ها« 
گفت: همیشه به امین حسادت می کردم 
که در سینمای کودک فعالیت می کند. 
آقای هاشمی بسیار کاربلد است. من در 
این فیلم خودم را به کارگردان سپردم و 

واقعا از کار کردن با او لذت بردم.
در ادامه »نیوشــا ضیغمی« درباره 

نحوه حضــور خود در این فیلم گفت: 
خوشــحال هســتم کارگردانی مانند 
ســیدجواد هاشــمی برای نسل آینده 
خوراک فرهنگی می سازد و فیلم های 

بسیار خوبی تولید کرده است.
او اظهار داشت: زنده یاد »کامبوزیا 
پرتوی« و زنده یاد »فرشــته طائرپور« 
سهم زیادی در ساخت فیلم در عرصه 

ســینمای کودک و نوجوان داشتند و ما 
باید به آنها ادای دین کنیم و مدیون آن ها 
هســتیم. ضیغمی در ادامه گفت: »سید 
جواد هاشمی« برای سینمای کودک و 
نوجوان زحمت می کشــد و این بسیار 
هزینه بردار است اما او پیگیر این سینما 
اســت و به آینده کودکان فکر می کند. 
امیدوارم بیش از این به سینمای کودک 

و نوجوان بها داده شود.
»یوسف تیموری« بازیگر فیلم در 
ادامه افزود: کار کردن در کنار هنرمندان 
خوب افتخــاری برای مــن بود. من 
در ابتدا هم بازیگــری را از کار کودک 
شــروع کردم و مدتــی از این فضا دور 
بــودم اما کار موفقی بــود و بابت آن به 
خودم افتخار می کنم. در بخش دیگری 
از این نشســت، هاشمی درخصوص 
نحوه همراه کردن کودک با فیلم عنوان 
کرد: همیشــه ســعی کردم فیلم هایم 
خوش منظر باشــد و در این مسیر تمام 

تالشــم را کرده ام. در سینما با پدیده ای 
آشنا شــدم و آن هم این بود که مادری 
در ســینما آزادی مرا دید و سمت من 
آمــد و گفت فرزندم من را کالفه کرده 
و  روزی حداقل سه سانس فیلم »آهوی 
پیشونی سفید« را می بیند و از این بابت 
ناراحتم! داخل ســینما به همان کودک 
گفتم خســته نشدی؟ گفت نه! شوق و 
هیجان این کودک ستودنی بود و من را 
تحت تاثیر قرار داد… شــاید برخی ها 
بابت این فیلم ها من را مورد ناسزا قرار 
دادند اما من سعی کردم کارهای خوبی 
بسازم. یوسف تیموری هم اضافه کرد: 
خالقیتی که در کار ما وجود دارد گاهی 
وقت ها مورد تمســخر قرار می گیرد 
و برخی ها همیشــه معترض هستند. 
اعتراض به نقش هــا و بازی بازیگران 
ما را دائما گمراه می کند.در پایان ســید 
جواد هاشمی از ساخت سری دوم این 
فیلم خبر داد و انتهای نشســت خبری 
به پاســخگویی به سواالت خبرنگاران 

نوجوان اختصاص داشت.

گروه سینما و تلویزیون - مسابقه 
»اتاق صفر و یک« با محوریت کسب و 
کار های نوین و با شــعار کارزارِ رقابِت 
ایده ها و استارت آپ ها از شبکه دو سیما 
روانه آنتن می شود. در مسابقه تلویزیونی 
»اتاق صفر و یک« ۲۵ استارت آپ و ۱۵ 
طرح و ایده از میان ۱۴۷ شرکت کننده، 
در میدان محک و مسابقه قرار می گیرند.

در هر قسمت از برنامه نیز ۵ استارت آپ 
و ۳ ایده با یکدیگر به رقابت می پردازند 
که با انتخاب مردمی در مرحله حذفی، 
۵ نفر در زمینه اســتارت آپ و ۵ ایده به 
مرحله نهایــی راه می یابند و در نهایت 
در این مرحله ۳ نفر منتخِب نهایی یک 
میلیارد تومان جایزه می گیرند. سرمایه 
گذاری برای راه اندازی اســتارت آپ و 
اجرایی شدن ایده ها نیز از دیگر جوایز 
این مسابقه است. این مسابقه در ۵ هفته 
اول که مرحله مقدماتی مســابقه روانه 
آنتن می شود هر هفته یک قسمت و از 
قسمت ششم به بعد هفته ای ۲ قسمت 

در جدول پخش برنامه های شــبکه دو 
قرار می گیرد که یک قســمت مربوط 
به طرح و ایده و قســمت دیگر مربوط 
به رقابت اســتارت آپ ها است. داوران 
این مســابقه محمد شریف خانی، نیما 
نامداری و محمدرضا فرحی هســتند 
که در زمینه اکوسیســتم استارت آپ ها 
شناخته شده اند. از قسمت ششم به بعد 
نیز در هر قسمت کارشناسان مهمانی به 

برنامه اضافه می شوند که جزو مدیران 
شرکت های موفق استارت آپی هستند. 
»اتــاق صفر و یک« در ۳۰ قســمت به 
تهیه کنندگی امیــر فروتن، کارگردانی 
علیرضــا آقایی و اجــرای حمیدرضا 
پگاه در گروه اجتماعی شبکه دو سیما 
تولید شده و سه شنبه ها بعد از گفتگوی 
خبری حوالی ساعت ۲۳:۳۰ روانه آنتن 

می شود.

گروه سینما و تلویزیون - سریال 
»اکازیون« به کارگردانی حماسه پارسا در 
چابهار کلید خورد. موضوع این سریال 
در مورد تقابل خرده بزه های اجتماعی 
با مفاسد اقتصادی کالن، کودکان کار و 
مناطق محروم و معرفی طبیعت بکر و 
جاذبه های گردشگری استان سیستان و 
بلوچستان است. انتخاب بازیگران این 
پروژه از بین اساتید و هنرمندان مطرح 
حوزه تئاتر و برای توجه به استعدادهای 
درخشــان از میان جوانان مســتعد و 
عالقمند بــه هنر بازیگــری صورت 
گرفته اســت. عالوه بر این تعدادی از 
کــودکان کار نیز در این ســریال نقش 
آفرینی خواهند کرد.  قرار است تدوین 
این ســریال به صورت همزمان انجام 
شــود تا »اکازیون« به زودی در یکی از 
پلتفرم ها پخش شود.  این سریال برای 
اولین بار در ایران با سیستم فیلمبرداری 
آنامورفیک جلوی دوربین رفته است.  
به جای خالصه داستان این سریال آمده 

اســت: در دنیایی کــه همه چیز و همه 
کس فروشــی شده، قیمت خرید شما 
چند است؟!  حماسه پارسا، امیر دژاکام، 
بهار قاسمی، حسین پورکریم، الدن ژاوه 
وند، مهدی آگاهی، مجید پتکی، علیرضا 
مهران، شهاب خنجری و… بازیگران 
این سریال هستند.  سود حاصل از این 
پروژه صرف امــور مربوط به کودکان 
کار خواهد شــد۔ عوامــل اصلی این 

پروژه عبارتند از: نویسنده و کارگردان: 
حماسه پارســا، مجری طرح: محمد 
گلشــن، مدیر فیلمبرداری: اسماعیل 
نیسی، مدیر هنری: نیلوفر فتاحی دستیار 
اول کارگردان: کســری ورقایی، برنامه 
ریز: مهسا فتحعلی، مدیر تولید: مهدی 
ابراهیمی، ، بازیگردان: مهیار شیروانی، 
عکاس: پانیذ پارســا، مشاور رسانه ای: 

سیدرضا منتظری.

چیزهایی که درباره »بازی مرکب« نمی دانید

اظهارات سید جواد هاشمی درباره فیلم جدیدش و حکایت مهاجرت

»اکازیون« کلید خوردحمیدرضا پگاه هم مجری تلویزیون شد
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اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزود، حقوق و دستمزد

حدود بیســت روز تا پایان مهلت اعالم شــده از ســوی آکادمی برای معرفی نمایندگان باقی مانده و تاکنون 27 کشــور فیلم های خود را 
برای آکادمی اســکار ارســال کرده اند. یکم نوامبر )10 آبان( ضرب االجلی اســت که آکادمی اسکار برای معرفی فیلم ها تعیین کرده است.
کشور های زیادی تمایل حضور و رقابت در این بخش را دارند. سال گذشته 93 کشور برای آکادمی فیلم های منتخب خود را ارسال کرده بودند که 
یک رکورد محسوب می شود و با توجه به این تعداد قابل توجه، عده ای تمایل داشتند 10 فیلم برای نامزدی در بخش بین الملل اسکار انتخاب شود.
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