پیش تولید

پخش برترین سکانسهای «مستربین» از تلویزیون

«منصور» یک میلیاردی شد

ایسنا :سکانسهای برگزیده و برتر فیلمهای روآن سباستین اتکینســون معروف به مستربین ،بازیگر ،کمدین و فیلمنامهنویس اهل
بریتانیا این هفته پنجشنبه ،چهارم آذرماه در برنامه «کمدین» شبکه پنج سیما نمایش داده میشود .برنامه طنز «کمدین» در این هفته
سکانسهای برگزیده و برتر فیلمهای مستربین را به مدت  ۳۰دقیقه به نمایش درمیآورد .بین متولد  ۶ژانویه  ۱۹۵۵در بریتانیا است که
به دلیل ایفای نقش در فیلمهای مستر بین و جانی انگلیش شهرت فراوانی کسب کرد .او برای نخستین بار در برنامه کمدی اخبار ساعت
نه ( )۱۹۷۲–۱۹۸۲بیبیسی شرکت کرد و به واسطه مشارکت در فیلم توپ مخفی پلیس ( )۱۹۷۹موفق به دریافت جایزه بفتا ()۱۹۸۱
برای بهترین اجرای سرگرمی شد .نام او به عنوان یکی از  ۵۰کمدین بامزه در فهرست بامزهترین کمدینهای بریتانیا در مجله آبزرور و
همچنین یکی از  ۵۰کمدین برتر تاریخ در سال  ۲۰۰۵در نظرسنجی کمدینهای دیگر ثبت شد.

ایسنا :فیلم سینمایی «منصور» در آستانه پایان دومین هفته نمایش خود به فروش یک میلیارد تومانی رسید« .منصور» به کارگردانی
سیاوش سرمدی در سینماهای سراسر کشور اکران میشود و در پایان دومین هفته اکران خود به فروش یک میلیاردی رسید .همچنین
در بخش اکرانهای جانبی «منصور» که توسط سامانه عماریار در شهرهای فاقد سینما برگزار میشود ،فیلم فروش  ۲۰۰میلیون تومانی
را تجربه کرده است« .منصور» با نگاهی به بخشهایی از زندگی شهید ستاری و طراحی و تولید اولین جنگنده کام ً
ال ایرانی در جنوب
ایران و تهران ساخته شده و در آن بخشهای ناگفتهای از هشت سال دفاع مقدس برای اولین بار روایت شده است .محسن قصابیان در
نقش شهید ستاری ،لیندا کیانی ،مهدی کوشکی ،حمیدرضا نعیمی ،علیرضا زمانینسب ،سید جواد هاشمی و قاسم زارع دیگر بازیگران
فیلم سینمایی «منصور» هستند.

خبر ویژه
 دفاع از دستمزد «دی کاپریو»؛

«باال رو نگاه نکن»
 ۳۰میلیون دالر بگیر
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علی رمضانی ،مدیرعامل موسســه خانه
کتاب و ادبیات ایران درباره آخرین توافق
با شــرکت ملی پســت ایران در راستای
تثبیت «تعرفه پست کتاب» اظهار داشت:
میزان افزایشــی را که شرکت ملی پست
برای کتاب درخواســت کــرده بود ،برای
ناشــران بهصرفه نبود .از این رو به همراه
«معاون فرهنگی وزیر ارشــاد» جلسات
متعددی با آقای «سبحانیفر» معاون وزیر
ارتباطات و رئیس شرکت ملی پست برگزار
و اســتداللهای خود را در این راستا ارائه
کردیم .نهایتاً گفته شد که شرایط جدید
پست عم ً
ال برای مجموعه ناشران قابل ارائه
نخواهد بود .وی ابراز داشت :در این جلسه و
مذاکره استداللها و پیشنهادهایی مطرح
شد که البته برخی از آنها پذیرفته نشد.
این مقام مسئول ادامه داد :شرکت پست
اســتداللی را مطرح کــرد و آن اینکه ما
ســرویس سفارشــی را برای تمام موارد
حــذف کردهایم ،اما از این پس قرار شــد
این ســرویس برای ســامانه پست کتاب
ارائه شود .عالوه بر آن  ۱۰درصد تخفیف
هم روی سرویسهای پرمصرف مجموعه
ناشران و کتابفروشان اعمال خواهد شد.
افزایش  ۹۰درصدی استفاده
از سامانه پست کتاب از ابتدای
سال  ۱۴۰۰تا مهرماه در مقایسه با زمان
مشابه در سال گذشته
مدیرعامــل خانه کتــاب و ادبیات گفت:
شــرکت پســت اذعان کرد که از ابتدای
سال  ۱۴۰۰تا مهرماه در مقایسه با زمان
مشابه در سال گذشته ۹۰ ،درصد سامانه
پست کتاب افزایش داشته و در واقع اقبال
ناشران بیشتر شده است .این امر خصوصاً
پس از برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات درباره تعرفه جدید «پست کتاب»؛
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پست تعرفه را باال برد ،ارشاد حمایت را

عکس  :فارس

«لئوناردو دی کاپریو» برای بازی در فیلم جدید
«باال رو نگاه نکن» ساخته «آدام مک کی»۳۰ ،
میلیون دالر دستمزد دریافت کرده است.
«جینفر الرنــس» بازیگر برنده جایزه اســکار
که در فیلم «بــاال رو نگاه نکن» در نقش مقابل
«دی کاپریو» مقابل دوربین رفته ،از پرداخت
دســتمزد باالتر به «دی کاپریو» دفاع کرده و
گفته او گیشه بیشتری برای فیلم به همراه دارد.
«جنیفر الرنس» گفته که از قرارداد خود راضی
است اما با این وجود اعالم کرده در شرایط دیگر
که احتماالً زنان دیگر نیز آن را تجربه کردهاند،
درخواســت پرداخت برابر با مردان در محیط
کاری بسیار دشوار است و در صورتی که چنین
درخواســتی داشته باشید به شــما میگویند
که این نابرابری جنسیتی نیست اما خودشان
نمیدانند دقیقاً چیست!
بر اساس گزارش منتشر شده در ورایتی «دی
کاپریو» برای بازی در این پروژه سینمایی ۳۰
میلیون دالر دســتمزد دریافت خواهد کرد در
حالی که دستمزد «جینفر الرنس»  ۲۰درصد
کمتر یعنی  ۲۵میلیون دالر است.
***
«جنیفر الرنس» در ســال  ۲۰۱۵با انتشــار
مطلبی به صراحت به عدم برابری جنســیتی
میان بازیگران زن و مــرد در هالیوود اعتراض
کرده بود .در فیلم سینمایی «باال رو نگاه نکن»
ســاخته «آدام مککی»؛ «الورنس» در نقش
یک دانشــجوی دکتر بازی کرده که ســتاره
دنبالهداری کشــف میکند که حیات سیاره
زمین را تهدید میکند و «دی کاپریو» اســتاد
دانشگاهی است که برای هشدار دادن به بشریت
به او ملحق میشود.
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کتاب بیشتر هم رقم خورده؛ چراکه ناشران
آشنایی بیشتری با سامانه پیدا کردهاند.
رمضانی افزود :با توجه به تغییر شــرایط
تمدید قرارداد مابین خانه کتاب و ادبیات
ایران و شرکت ملی پست جمهوری اسالمی
ایران ،مبلغ پرداختی اعضای سامانه پست
کتاب افزایش پیدا کرده است ،اما حمایت
یارانهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
همچنان باقی است.
میــزان تخفیف در پســت
سفارشی و پیشــتاز برای
ناشران و کتابفروشان
وی در ادامه بیــان کرد :شــرایط جدید
اینگونه اعمال میشــود که شرکت ملی
پست جمهوری اسالمی ایران تخفیف را در

سرویس سفارشی از  ۲۵درصد به  ۱۰درصد
و در سرویس پیشــتاز از  ۳۰درصد به ۲۵
درصد کاهش داده است .همچنین مطابق
اظهار مسئوالن شــرکت پست ،سرویس
سفارشی عم ً
ال از خدمات حذف شده بود
و تنها برای سامانه «پســت کتاب» ارائه
میشود .رمضانی با اشاره به انتخابی شدن
هزینه جمعآوری مرســوالت در قرارداد
جدید بیان کرد :به این معنی که اگر بسته
تحویل دفاتر پستی شود ،مبلغی دریافت
نمیشود و اگر درخواست جمعآوری اعالم
شود ،هزینه مربوطه به دو صورت محاسبه
میشــود؛ ابتدا در قالب اشتراک ماهانه به
مبلغ  ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال و دیگری به صورت
جمعآوری تکی و با مبلغ  ۸۰.۰۰۰ریال.

تمهید ویژه پست برای ارسال
کتاب
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن
بیان این که ظرف دو یا ســه هفته آینده
سرویسهای مذکور در سامانههای «پست
کتاب» فعال خواهد شــد ،عنــوان کرد:
باجههای تحویل بستههای پستی که پیش
از این محدود به مراکز مناطق بود ،اکنون
به دفاتر پستی منتخب توسعه پیدا کرده
و تعداد مراکز دریافت کننده بســتههای
پستی افزایش یافته است.
وی در ادامه مطرح کرد :شرکت ملی پست
جمهوری اســامی ایران اعالم داشت که
اخیرا ً برای ارسال کاال در سفارشها۲۵ ،
درصد اضافه مبلغ بابت بستهبندی «پاکت»

دریافت میکنــد که این اضافــه مبلغ از
کتاب و بســتههای ســامانه پست کتاب
دریافت نخواهد شد .علی رمضانی در پایان
گفت :در شرایط جدید ،قیمت تمام شده
سرویس سفارشــی یک بسته کتاب «دو
کیلویی» برای مشــتری عادی  ۱۱۳هزار
ریال و قیمت تمام شده پست پیشتاز برای
مشتری عادی  ۱۶۱هزار ریال خواهد بود.
در حالــی که مبلغ پرداختی ناشــران در
پست کتاب با شــرایط قرارداد جدید ۷۰
هزار ریال است .بر این اساس خانه کتاب و
ادبیات ایران حدود  ۴۰درصد از مبلغ پست
سفارشی تا دو کیلو را پرداخت میکند.
تسهیل روند خرید برای عموم
مردم در دومین نمایشــگاه
مجازی کتاب
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا
تمهیدات ویژهای برای دومین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران که در بهمنماه برگزار
خواهد شد ،اندیشیده شده و در جلسات
اخیر با مدیرعامل پست توافقاتی صورت
گرفته ،گفت :باید ببینیم منابعی که برای
نمایشــگاه مجازی کتاب تأمین میشود
به چه صورت اســت ،اما بنا داریم روشی
متفاوت در پیش بگیریم تا نظر عموم مردم
را تأمین کنیم و شرایط خرید برای مردم
تسهیل شود.
افرایش مبلغ پرداختی اعضای
سامانه پست کتاب
علــی رمضانی در پایــان بیان کــرد :در
شرایط جدید پست کتاب ،مبلغ پرداختی
اعضای سامانه پســت کتاب افزایش پیدا
کرده اســت ،اما حمایت یارانهای وزارت
باقی
فرهنگ و ارشاد اســامی همچنان 
است.

با همکاری شرکت برادران وارنر؛

خالق «خانه پوشالی» سریال فساد
مالی بزرگ مالزی را میسازد

سینماپرس :خالق سریال «خانه پوشالی» قصد
دارد سریالی درباره فســاد مالی شرکت ۱MDB
مالزی درســت کند« .بیو ویلیمون» و همکارش،
جوردن تَپیس با شــرکت  ،SK Globalهمکاران
تأمین مالی شــرکت برادران وارنر در تهیه فیلم
«آســیاییهای پولدار» ()Crazy Rich Asians
یک تیم تشکیل دادهاند تا سریالی بر اساس کتاب
پرفروش «وال میلیارد دالری :مردی که ســر وال
استریت ،هالیوود و جهان کاله گذاشت» ،کتابی
که درباره فساد مالی شرکت  ۱MDBمالزی نوشته
شده است ،تهیه و تولید کنند.
دیوید هنری هوانگ ،فیلمنامهنویسی که سه مرتبه
به مرحله نهایی پولیتزر رسیده و نمایشنامههای
زیادی نوشته است ،وظیفه نوشتن فیلمنامه این
سریال و تهیهکنندگی آن را بر عهده گرفته است.
دو شــرکت  SK Globalو  Westwardنیز تأمین
مالی و نظارت بر تولید و توســعه این سریال را بر
عهده دارند.
کتاب این رویداد توسط دو روزنامهنگار برجسته وال
استریت ژورنال به نامهای تام رایت و بردلی هوپ
نوشته شده اســت و رابطه بین ثروت ،بانکداری،
هالیوود و سیاســت را برمال میکند .این کتاب در
مورد مغز متفکر دزدی و فرار یک تبهکار بینالمللی
به نام جو لو و ماجراهای او در هالیوود و وال استریت
است .این سرقت  -که حدود  ۵میلیارد دالر تخمین
زده میشود  -هنوز توسط مقامات مالزی ،سنگاپور،
لوکزامبورگ ،سوئیس و وزارت دادگستری ایاالت
متحده تحت بررسی اســت و یکی از بزرگترین
موارد کالهبرداری در تاریخ به شمار میرود.
این کتاب پرفروشترین کتاب انتشارات نیویورک
تایمز شــد و در ســال  ،۲۰۱۸کتاب سال نشریه
فایننشــال تایمز نام گرفت .بیش از نیم میلیون
نسخه از این کتاب در ســطح بینالمللی فروخته
شده است ،از جمله بیش از صد هزار نسخه در آسیا
که همچنان پرفروش است .گزارش رایت و هوپ
در مورد این موضوع به پیگرد قانونی در سراســر
جهان از جمله در بزرگترین پرونده رشوهخواری
علیه یک بانک بزرگ کمک کرد .تحقیقات آنها
همچنین نقش مهمی در انتخابات مالزی ایفا کرد
و سلطه چند دهه حزب حاکم را لغو کرد و اتهامات
جنایی علیه نجیب رزاق ،نخستوزیر سابق مالزی
را تشدید کرد .جان پنوتی ،چارلی کراونی و مارسی
رأس در کنار ویلیمون و تپیس دیگر تهیهکنندگان
اجرایی کار خواهند بود و میچــل یئو هم در کنار
آنها خواهد بود.

