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بيمهبدنهراچندميفروشي؟   
مقايسه پيشنهادهاي 4 فروشنده آنالين بيمه بدنه خودروصفحه 04

ایرانيانووهاندرراهایران
ايرانيان مقيم ووهان چين همراه کادر پزشکی و در 
شرايط قرنطينه به ايران برمی گردند   صفحه 03 را بخوانید

کپیبرابراصل!
گزارشی از فرايند توسعه بازی ترسناک و ايرانی 

»چيزی شبيه مرگ«   صفحه 11 را بخوانید

مکدونالدومهنازوکتونیو
استراماچونیسایت نگار  فرهنگی صفحه 08  را بخوانید

ازدربیپنجشنبه
لذتببریدصفحه 08 را بخوانید

در حاشيه نمايش های دو تيم قرمزو آبی در بازی های 
سختشان با صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سليمان 

!CES قسمت چهارم، نمایشگاه لوازم مصرفی الکترونیکی یا
نمایشگاه CES یکی از معتبرترین رویدادهای حوزه تکنولوژی 
در جهان است که هر ساله در ماه آغازین سال نوی میالدی یعنی 

ماه ژانویه در شهر الس وگاس آمریکا برگزار می شود. 
یکی از ویژگی های منحصربه فرد ایــن رویداد، آزاد نبودن ورود 
برای عموم اســت. برای ورود به نمایشــگاه CES نیاز به مجوز 
ورود دارید که دریافت آن برای همه افراد امکان پذیر نیســت. 
در اصل، این نمایشگاه محلی برای بازدید خبرنگاران و رسانه ها 
از فعالیت های شــرکت های فعال در زمینه تکنولوژی و تجارت 
الکترونیک و محلی برای معرفی افراد به دنیا و عاشقان تکنولوژی 
به شمار می رود. در نمایشگاه سال قبل، بیش از 180هزار نفر از 
150کشور دنیا حضور داشتند که شامل 6500رسانه از سرتاسر 
جهان بود.  اولین دوره برگزاری نمایشگاه CES به سال 1967 
میالدی باز می گردد. در آغاز، این نمایشــگاه در شهر نیویورک 
برگزار شد که در آن شــرکت هایی همچون موتوروال و فیلیپس 
حضور داشــتند و محصوالت سخت افزارشــان را برای عموم به 
نمایش گذاشته بودند. در آن ســال، بیش از 17هزار نفر از این 
 CES نمایشــگاه بازدید کردند. در ســال های بعدی، نمایشگاه
که در آغاز بخشــی از فستیوال موسیفی شــیکاگو بود، به طور 
مستقل برگزار شد و به شهر شــیکاگو هم انتقال یافت. اما چند 
سال بعد یعنی در ســال 1978، محل برگزاری این نمایشگاه به 
شــهر الس وگاس انتقال پیدا کرد و به دلیل مناسب بودن این 
شهر با توجه به تعداد زیاد هتل و مکان های تفریحی، تا به امروز 
شهر الس وگاس محل برگزاری نمایشگاه CES باقی مانده. مکان 
برگزاری این نمایشــگاه هم مانند نمایشــگاه ایفا در برلین، در 
زمین بسیار بزرگی قرار دارد که بازدیدکنندگان برای پیمودن 
فاصله بین بعضی ســالن ها، به بیش از 20 دقیقه پیاده روی نیاز 

خواهند داشت.
اما در ســال های بعد روند برگزاری هر ساله این رویداد به صورت 
منظم ادامه نیافت و تا سال 2000، تقریبا به صورت نامنظم برگزار 
شد ولی از سال 2000 به بعد، این نمایشگاه روند کنونی و هرساله 
خود را پیش گرفت.جالب اینکه در برخی ســال ها، این نمایشگاه 
بیشــتر از یک مرتبه و در ســال 1995 چهار مرتبه در شهرهای 
مختلف برگزار شد. سال های آغازین همان دهه، باعث شکوفایی 
بیشتر این نمایشگاه شد. هر ســاله به تعداد بازدیدکنندگان آن 
افزوده شد و هر ساله کمپانی های بیشتری در این نمایشگاه حضور 
یافتند و محصوالت برجســته تری رونمایی شــدند. ضمن اینکه 
 CES افراد مشهور بیشتری هم به سخنرانی در حاشیه نمایشگاه
می پرداختند که بیل گیتس به عنوان مدیرعامل مایکروســافت، 

یکی از معروف ترین آن هاست. ادامه در صفحه 03

نمايشگاه های معروف جهان

ستونیکشنبه
شهروزچركچي
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شماره 2583
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

اسراراستانبول
رابطه مرموز تتلو، آونگ 

دات کام و شرط بندی

1. امیر تتلو را به چه چیزی می شناسید؟ 
طبیعی است که اولین جوابتان موسیقی 
یا به طور خاص موسیقی پاپ باشد ولی 
واقعیت این اســت که حواشی او بیشتر 

از متن زندگی اش یعنی موسیقی است. 
2. این حواشــی تاکنون بیش از هر چیز 
مربوط به فعالیــت او در فضای مجازی 
بوده است؛ فعالیتی که به طور مشخص 
سه بعد داشــته: اظهارنظرهای سیاسی 
)حمایت از یک کاندیدا در انتخابات 96(، 
اظهارنظرهای معنــوی و اظهارنظرهای 
حوزه تغذیه )دفاع از گیاهخواری و ...(. در 
کنار این مسئله نحوه ارتباط او با دختران 
و نیز سخن گفتن او با زنان نیز حاشیه ساز 

بوده است. 
3. ولی ماجرای جدید تتلو، یک بعد جدید 
دارد: موادمخدر. این موضوع را مسئوالن 
پلیس ایران تایید کردند و ظاهرا در ترکیه 
هم یک مســئله جدی که باعث دردسر 
برای او شده همین است. نشانه اش هم 
یک ویدئو که دیــروز با زیرنویس ترکی 
در تلگرام او منتشر شده است و او در آن 
از مضرات ســیگار می گوید و در کپشن 
آن نوشته شده اســت: »امیر هیچوقت 
تبلیغ هیچ چیز رو نکرد حتی بارها گفت 
که چقدر مضر هســت.امان از آدم های 
بی معرفت... اگر هم هــرکاری که کرد 
نشــون داد چون همیشــه رو و راسته 
چون خودشه چون همیشه مارو در همه 

لحظاتش با خودش شریک می کنه.«
4. جالب اســت بدانید که طبق قانون 
مجازات ترکیــه، در اختیار داشــتن 
موادمخدر یا خرید و دریافت و کشت آن 
برای استفاده شخصی بین یک تا دو سال 
مجازات دارد و طبق ماده 38 این قانون، 
تشویق به ارتکاب هر جرمی، مجازاتی 

مثل ارتکاب آن را خواهد داشت. 
5. اما این تشــویق به طور مشخص از 
کجا برداشت شده اســت؟ به جز برخی 
از تصاویری که او در اینستاگرام از خود 
منتشر کرده، تتلو در آهنگ های خود و 
نیز در کنسرتی که در گرجستان داشت 
به طور صریح از کشیدن ماده مخدر ُگل 

سخن می گوید. 
6. اما حاال بیایید یک بعد دیگر از زندگی 
تتلو را هم مرور کنیم. موزیک ویدئویی 
سال گذشــته از تتلو منتشــر شده با 
عنوان »مسخره بازی«. تهیه کننده این 
موزیک ویدئو شرکت آونگ است. آونگ 
میوزیک ناشر موسیقی ایرانی در آمریکا 
مستقر در شــهرک انسینو در شهر لس 
آنجلس اســت. بنیانگذار این شرکت 
فرید زوالند آهنگســاز و تنظیم کننده 
اصالتا  افغانستانی اســت. این شرکت 
در حال حاضر تهیه کننده بســیاری از 
آهنگ هایی است که توسط وب سایت 
و کانال ماهواره ای رادیو جوان منتشــر 

می شود.
7. ارتباط آونگ میوزیک با دستگیری 

تتلو چیست؟  ادامه در صفحه 03

سازمان هواپیمایی زیر بهمن
آيا سوانح هوايی اخير به دليل اشتباهات خلبان ها بوده يا انفعال سازمان هواپيمايی؟ صفحه 03

گروگانگيریدر
بلواراستادمعين
مرد 35 ساله با بمب  و دو قبضه 

اسلحه كمري به سراغ همسرش در 
شيريني فروشي خيابان آزادي رفت

ســارا غضنفري| روز شــنبه 12 بهمن ماه حوالي ظهر با 
ماجراي یك گروگانگیري آغاز شــد. حوالی ساعت 15:۴0 
بعد از ظهر روز گذشته شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
110 تمــاس گرفته و از وقوع گروگانگیــری در یک مغازه 
شیرینی فروشی در محدوده خیابان آزادی،  خیابان استاد 
معین خبر دادند که بالفاصله عوامل کالنتری 119 مهرآباد 
در محل حاضر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.ســردار كیوان ظهیري با اشــاره به حضور 
ماموران کالنتری در محل گفت:  با حضور ماموران کالنتری 
در محل مشاهده شد که مردی حدودا ۳5 ساله با دو قبضه 
سالح کمری و یک شی شبیه بمب وارد یک شیرینی فروشی 
شده و به سراغ فروشنده زن این شــیرینی فروشی رفته و 
ظاهرا خواسته هایی را از او مطرح کرده است که در نهایت 
اقدام به گروگان گرفتن این فرد کرده اســت.رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه فرد گروگانگیر با حضور 
ماموران در محل اقدام به شلیک چندین تیرهوایی کرده و از 
آنان خواسته که محل را ترک کنند، گفت: در همین راستا 
نیز ماموران به بیرون از قنادی رفته و ســه واحد خودرویی 

دیگر نیز در محل حاضر شــدند. همزمان  عوامل کالنتری 
اقدام به محاصــره محل و تخلیه اطراف شیریني فروشــي 
کردند. ظهیری با اشاره به حضورش در محل گروگانگیری 
خاطرنشــان کرد:  ماموران پلیس از طریق عملیات روانی 
اقدام به مذاکره و صحبت با فــرد گروگانگیر کردند که این 
فرد اعالم کرد می خواهد با پدر و مادر دختری که به گروگان 
گرفته دیدار کند، در همین راستا نیز والدین این دختر در 
محل حاضر شده و مشخص شد که گروگانگیر از مدتی قبل 
به دختری که گروگان گرفته بود عالقه مند شــده و با هم  
ازدواج کرده بودند، اما پس از گذشت یک سال از ازدواجشان 
پدر این دختر مانع دیدار طرفین شده و با ادامه رابطه آنها 
مخالفت کرده بود. او با بیان اینکه مذاکره والدین گروگان 
با گروگانگیر نتیجه ای نداشــت، گفت: حدود چهل دقیقه 
بنده، رئیس کالنتری و سرکالنتر با این فرد مذاکره کردیم 
و سرانجام توانستیم این فرد را قانع کنیم که خود را تسلیم 
کرده و گروگانش را آزاد کند که این فرد خود را تسلیم کرد و 
دو اسلحه و ریموت شی شبیه بمب را نیز به ماموران تحویل 
داد.رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ بــا بیان اینکه 

گروگانگیری در این محل حدود ســه ساعت طول کشید، 
گفت: فرد گروگانگیر به مقر پلیس منتقل شد و تحقیقات 

از او ادامه دارد.
همچنین سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ نیز در محل این گروگانگیری حضور داشــت. سردار 
رحیمي، فرمانده انتظامی پایتخت كه در محل گروگانگیري 
حضور داشــت درباره این حادثه گفت: مرد گروگانگیر که 
به خاطر کمک هایی به پدر دختر موردعالقه اش از ســمت 
خانواده این دختر برای ازدواج با او وعده و وعید هایی گرفته 
بود وقتی متوجه خلف وعده آنها می شود با در اختیار داشتن 
دو کلت کمری با چهار خشــاب پر و یــک بمب در قنادی 
دســت به گروگانگیری می زند که نیروهای نوپو و تیم های 
دیگر عملیاتی پلیس تهران وارد عمل شدند و بدون هر گونه 
رفتار عملیاتی و تنها با رفتار روانکاوانه پس از یک ساعت پر 
از دلهره توانستند مرد گروگانگیر را مجبور به تسلیم کنند.

رئیس پلیس تهــران افزود: بمب خیلی زود خنثی شــد و 
گروگانگیر براي تحقیقات بیشتر در اختیار معاونت جنایی 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

سمپاتي نسبت به قهرمانان اين فيلم ها که در سينماي که در تريلرهاي سياسي ايراني غايب است. همان ايجاد بهترين شکل ممکن سود مي برند. اين همان لمي  است باز اســت و از اصــول دراماتيزه کردن شــخصيت ها به آنجا که ممکن است در رنگ آميزي کاراکترها دستشان شخصيت سازي و پيشــبرد درام اين آزادي را دارند و تا ما عرضه کند که اعتماد مخاطــب را جلب کند. آنها در کنترل شــده اش از پرونده هاي امنيتي را به شــکلي به امــا  هاليــوود ايــن هوشــمندي را دارد کــه روايات راز اين حوادث بردارد)جي اف کي را ديده ام(.قريب به نيم قرن کسي جرأت نکرده به شکل کامل پرده از يا مثال در مورد ماجراي ترور کندي هنوز بعد از گذشت از روايت رســمي  بيش از حد لزوم دور باشد؟ بعيد است. هســت که مثال روايتي از يازده سپتامبر ساخته شود که ميليتاريســم آمريکايي دارد. آيــا در  هاليوود امکان اين سقوط شــاهين ســياه، در بطن خود نگاهي تبليغي به يکي از دو جناح سياسي شــکل مي گيرند. فيلمي  مثل سه پادشاه و يا حتي تلفات جنگي، در راستاي ديدگاه هاي رئيس جمهور و يا فيلم هاي جنگي معترضي مثل جوخه و ايدئولوژي آمريکايي جا مي گيرند. فيلمي  مثل همه مردان مشــخصي هســتند. اين فيلم ها عمومــا در چارچوب در وراي وجه افشــاگرانه خود حامل فکت هاي تبليغاتي از سوي يکي از جناح هاي سياسي حمايت مي شوند و يا اين گونه نيســت. در آمريکا فيلم هاي افشاگرانه معموال با ســاليق مختلف به فيلم تبديل شــوند. اما در واقعيت بهترين شکل ممکن اين اســت که پرونده هاي امنيتي جواب ايــن پرســش ها در حالت ايده آل مثبت اســت. مختلف فرصت فيلمسازي وجود داشته باشد؟ بازگويي اين حوادث سرنوشت ساز سياسي، بايد از زواياي رانت هاي غيرمنصفانه اطالعاتي استفاده مي کنند؟ آيا در آيا سازندگان فيلم هاي مبتني بر پرونده هاي امنيتي از 
فيلم ها هســتند. تماشايي و مســتند و البته نزديک به ملکان و لباس شــخصي اميرعباس ربيعي از اين گونه سينمايي در اين گونه فيلم هاست. امسال روز صفر سعيد قرار گيرد، رديابي انصاف و مهم تر از آن کشــف عناصر  به فيلم تبديل شــوند. آنچه بايد مورد مکاشفه و مداقه پرونده هاي مهم امنيتي از سوي نهادهاي نزديک به نظام همه اين ها را نوشتم تا بگويم طبيعي و بديهي است که ايران غايب است. 
روايت رسمي. 
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مثل در جست و جوي فريده( و به تدريج سينماگران کشف  قوام،  موسيقي دهه 60،  قاتل هاي زنجيره اي و يا مستندي جريان بود)آثاري تماشايي درباره منتظري، رزم آرا،  تختي، از پرتره هاي سياسي در سينماي مستند، کليد مکمل اين  ضريب اطمينان فيلم ها را نيز افزايش داده اســت. استقبال عام نيز قرار گرفته اند. انگار وصل شدن فيلم ها به فضاي واقعي ابوقريب،  رد خون و... فيلم هايي که عموما مورد توجه تماشاگر نيمروز،  تختي،  شبي که ماه کامل شد،  محمد رسول اهلل، تنگه ما را تغيير داد. فيلم هايي مثل ايســتاده در غبار، ماجراي از فيلم هاي تاريخي و سياسي که فضاي يکنواخت سينماي خوشايندي است که از دهه 90 آغاز شده است. با زنجيره اي حنايي، قاتل زنجيره اي زنان بدنام مشهدي است. اين موج عنکبوت که به بخش سوداي سيمرغ راه نيافت داستان سعيد از داستان برخي فيلم ها بي خبريم اما مي دانيم که مثال فيلم قديمي  روايت در سينماي ايران  نجات مي دهد. فکت هاي واقعي فيلم هاي ما را از آن کليشــه هاي مرسوم و آثاري که سايه بلند واقعيت بر سرشان کشيده شده است. به عنوان يک مخاطب جشنواره دقيقا همين فيلم ها هستند. بگذاريد اين را خصوصي خدمتتان عرض کنم که اولويت من  روز صفر، لباس شخصي، آبادان يازده شصت ، شناي پروانه و... درمي آيند. در  فيلم هايي مثل خروج، روز بلوا،  درخت گردو، معاصر ايران هستند که امسال در جشنواره فجر به نمايش گنده الت هاي تهــران و... اين ها شــماري از اتفاقات تاريخ ريگي،  پرونده حــزب توده،  محاصره آبــادان،  جنجال هاي بمباران شــيميايي سردشــت،  دســتگيري عبدالمالک اعتراض کشــاورزان،  جنجال موسســات مالي و اعتباري،  

حاکميتی بودن و سفارشی بودن را با خود حمل می کند و راه فيلمنامه نويسان باشــد. و البته اين ژانر هميشه برچسب کردند که واقعيــت مي تواند دراماتيک تر از ســقف تخيل 
و به خصوص جشنواره امسال، نشان مي دهد که اين رابطه موقعيت هايي انتزاعي را شکل دهد. اما سينماي اين چندساله مستند و واقعي ببندد و اســب خيال را به جوالن وابدارد و حتي سينماي جنگ ما ترجيح داد چشم بر وقايع دراماتيک حرکت کرد که بر مبناي درام هاي تخيلي شکل مي گرفتند. اين رابطه مختل شد. سينماي ما به سمت ژانرها و گونه هايي مشهود بود. اما از اواسط دهه شــصت و بعدش هم دهه 70 قتل و... همــه از آثاري بودند که رد پاي وقايــع روز در آنها فيلم هايي مثل بايکوت،  دستنوشــته ها،  ترن،  گزارش يک ساخته امير قويدل و يا تيرباران، ساخته علي اصغر شادروان. حوادث روز به پرده سينماها راه مي يافتند. مثل خونبارش، انقالب يا دوران پهلوي و حتي چهره هاي مشهور سياسي و در سال هاي آغازين دهه 60 داستان هاي متعددي از زمان اين ارتباط از دهه 60 مختل و يا حداقل کمرنگ شــده بود. فراری هم ازآن نيست. 

و جنايي از زندگي رابرت موزس معمار جاه طلب نيويورک براي ما نقل مي کند. فيلم بروکلين بي مادر، روايتي واژگون داستان قتل شارون تيت. 1917 يک قصه واقعي جنگي را روزگاري  هاليوود، يک پرونده شــوم جنايي اســت. همان 60 و 70 ميالدي شکل گرفته است. پايه اصلي فيلم روزي همين امسال آيريشمن، بر مبناي حوادثي واقعي در دهه اين روندي است که در سينماي روز آمريکا نيز وجود دارد. در حال ترميم است. 

ماجرا می شود. فيلمی که جســورانه آغاز می کند و آرام به اســت و قهرمانش يک روحانی که درگير فســاد مالی اين و شاکله داستانش درباره بحران موسسات مالی و اعتباری صحنه ای از فيلم روز بلوا را می بينيم؛ فيلمی که در خط اصلی داستاني ما هم خود را به سينما تحميل کنند. شايد! فيلمنامه نويسان عزيز است. شــايد روزي برسد که ادبيات در ســينماي ما واقعيت درحال گرفتن سهم خود از دست سهم فيلمنامه هاي اريژينال ســال به سال کمتر مي شود. رمان ها و نوول هــاي متعدد و پرفروش تغذيه مي شــود و روز اجتماعي،  پرتره هاي مشاهير،  کميک استريپ ها و البته سينماي آمريکا به  شکلي مداوم از حوادث تاريخي،  مشکالت ساخته رابرت زمکيس، ماجراي واقعي يک خلبان ديگر را! از يک خلبان کهنه کار را به نمايش مي گذارد و فيلم فاليت، فيلم را شکل مي دهد؛  فيلمي مثل سولي، داستاني واقعي 2012 رخ داد، در فيلمي  مانند بيگ شــورت، شاکله اصلي اقتصادي آمريکا مثل آن چيزي که در سال هاي 2009 تا بامداد تا ســريال هاي روز  هاليوودي. حتــي بحران هاي فيلم ها و سريال هاي آمريکايي بازگو مي شوند، از سي دقيقه ماجراجويي هاي آمريکا در خاورميانه هم در بســياري از همين ســال پيش فيلم گرين بوک داستاني واقعي داشت. را با محوريت داستان كارول شلبي مشهور روايت مي کند. ماجراي مشهور رقابت دو خودروساز آمريکايي و ايتاليايي در ســال 2013 ميالدي اســت. فيلم فورد عليه فراري، واقعي استعفاي بنديکت شانزدهم و جانشيني فرانسيس نوين است، فيلم دو پاپ، ساخته فرناندو ميرلس،  داستان 
پايان می رساند.
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هشتمين جشنواره فيلم فجر، فروشگاه شهروند و جمعيت هالل تراش( با مشــارکت، همکاری و همراهی عوامل برگزاری سی و قرمز، يک عدد خط کش ژله ای، سه عدد پاک کن و 2 عدد مداد مشکی، يک عدد خودکار قرمز، 6 عدد مداد مشکی، 2عدد مداد دفترچه نقاشی ۴0 برگ، چهار عدد خودکار آبی، 2 عدد خودکار دفترچه خطی 60 برگ، چهار جلد دفترچه خطی ۴0 برگ، 2 جلد دانش آموز شــامل )2 جلد دفترچه خطــی ۸0 برگ، چهار جلد با صرف اين هزينه 1۵ هزار بســته لوازم تحرير برای هر يک نفر زده استان سيستان و بلوچستان خبر داد. محمد نصيری افزود:  سينماگران ايرانی برای تامين لوازم تحرير کودکان مناطق سيل هزينه افتتاحيه ســی و هشتمين جشــنواره فيلم فجر از سوی رسید:  رئيس ســازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر از صرف هزینه افتتاحیه جشــنواره به کودکان سیل زده سیستان 
احمر تامين و خريداری شد.

نمايش داده شده در سينمای رسانه را برطرف کند.شده را منتشر می کند که نياز رسانه ها به تصاوير عوامل فيلم های و هشتم هر روزه تصاوير آتليه ای با کيفيت از عوامل فيلم های پخش فجر امسال مراسم افتتاحيه هم ندارد. وب سايت ستاد جشنواره سی به سوگواری مردم اعالم خواهد شد اين در حالی است که جشنواره مقابل عکاسان را لغو کردند. تصميمی که احتماال به عنوان احترام فجر در تصميم تازه شان فوتوکال يا همان حضور عوامل فيلم ها در تصاویر آتلیه ای جایگزین فوتوکال : برگزارکنندگان جشنواره 
نخواهم داشت و اين خبر كذب محض است.به هيچ عنوان قصد ساخت فيلم درباره ويروس كرونا را نداشته و چگونه خبر كذب ساخت فيلم درمورد كرونا از آن بيرون آمد! بنده رسم ادب متني را جهت همدردي برايشان فرستادم كه نمي دانم عزيزمان به من ابراز كردند. به همين خاطر حســب وظيفه وبه و بارها و بارها مراتب تسالي خودشــان را در همدردي با مردم به خاطر اتفاقات تلخ حادث شده براي مردم عزيز كشورم بودند همين دوستانم در هفته هاي گذشته درجريان حال و روز بد من كه با آنها قصد همكاري داشــتم گرفتار ويروس كرونا شــده اند.  خانواده بعضي از دوستانم در مدرسه فيلمسازي پكن و كمپاني اي شد. چند روز پيش متاسفانه متوجه شدم كه تعدادي از اعضاي درباره كودكان در چين گرفتم كه مقدمات ساختش هم فراهم داشتم در نهايت حدود دوســال پيش تصميم به ساخت فيلمي چند سال با مدرسه فيلمسازي پكن و دانشگاه سينمايي شهر پكن درباره ويروس کرونا نوشت: بعد از تعامالت بسيار زيادي كه در اين مجيدی درباره انتشار پيامش به مردم چين و خبر ساخت فيلم مجید مجیدی : قصد ســاخت فیلم دربــاره کرونا ندارم:  
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ویژه نامه
  سی و  هشتمین 

جشنواره فیلم فجر

زمان
سانس اول

سانس دوم

سانس سوم
سانس چهارم )مستند و کوتاه(

شنبه 12 بهمن
سه کام، حبس

قصيده گاو سفيد

عامه پسند
مهدی عراقی را بکش- دم اژدها

یکشنبه ۱۳ بهمن
شنای پروانه

بی صدا حلزون

تومان
قصه دختران فروغ- دابر

دوشنبه 1۴ بهمن
روز صفر

ابر بارانش گرفته

آبادان يازده 60
جايی برای فرشته ها نيست- امتحان

سه شنبه ۱۵ بهمن
آن شب

درخت گردو

دوزیست
خسوف- اشغال

چهارشنبه 16 بهمن
مغز استخوان

روز بلوا

خوب، بد، جلف: ارتش سری
عاليجناب -عزيز 

پنجشنبه ۱۷ بهمن
کشتارگاه

به دلیل همزمانی با دربی پرسپولیس و استقالل در این سآنس فیلمی نمایش داده نمی شود

مردن در آب مطهر
زمستان است- پاندای قرمز

جمعه 1۸ بهمن
لباس شخصی

خروج

آتابای
زندگی ميان پرچم های جنگی- مادر برفی

شنبه ۱۹ بهمن
ریست )تعارض(

پدران

من می ترسم
بانو- برف های سپید سرگردان

يکشنبه 20 بهمن
خون شد

دشمنان

پوست
خط باريک قرمز- کوچه

دوشنبه ۲۱ بهمن
سینما شهر قصه

خورشید

)اعالم نامزدها(
پروژه ازدواج- سور بز

امیی
سین

مه 
ژه نا

وی

وم 
وز د

ر

سينمابهوقتامروز
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اعتراض کشاورزان،  جنجال موسســات مالي و اعتباري،  بمباران شــیمیایي سردشت،  دستگیري 
عبدالمالک ریگي،  پرونده حزب توده،  محاصــره آبادان،  جنجال هاي گنده الت هاي تهران و... این ها 
شماري از اتفاقات تاریخ معاصر ایران هستند که امســال در جشنواره فجر به نمایش درمي آیند. در  
فیلم هایي مثل خروج، روز بلوا،  درخت گردو،  روز صفر، لباس شــخصي، آبادان یازده شصت ، شناي 
پروانه و... بگذارید این را خصوصي خدمتتان عرض کنم که اولویت من به عنوان یک مخاطب جشنواره 

دقیقا همین فیلم ها هستند. آثاري که سایه بلند واقعیت بر سرشان کشیده شده است...

مهاجرتبهروایتبرادرانسينماگر
گفت وگو با نويد محمودي کارگردان فيلم »مردن در آب مطهر«

ضدحالدرسانساولدرروزاول
جشنواره سي و هشتم فجر با سه كام حبس شروع شد؛  

فيلمي ضعيف كه اعتراض غالب اهالي رسانه را به همراه داشت.
VODسينماوبازارجدیدپلتفرمهای

پلتفرم »ويدئوی درخواستی« چطور به کمک بازار سينمای ايران آمده ؟

سينمایی
ویژهنامه

رصفحه
چها

مصطفی آرانی   
هفتصبح
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