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اخبار

چهره ها و خبر ها

درآمد ۲۷۰۰میلیاردیصداوسیما
ازتبلیغات
صداوسیماامسالبهکسبدرآمد ۲۷۰۰میلیارد
تومانی از محل آگهی های بازرگانی موظف شده
اســت؛ رقمی که می تواند علت افــزایــش حجم
تبلیغات و حضور پررنگتر اسپانسر در برنامه های
رسانهملیرامشخصکند.
به گــزارش ایسنا ،رئیس سازمان صداوسیما در
دیدار با برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمیاینخبررااعالمکردودرعینحالتوضیح
داد« :عدهای میگفتند صداوسیما باید مستقل
شود و از راههــای مختلف هزینههایش را تأمین
کند؛ هرچند موظفیم امسال  ۲۷۰۰میلیارد
تومانازمحلآگهیهادرآمدکسبکنیمتابتوانیم
برنامهبسازیم،اماماخودمانرارسانهتوسع همحور
و پیشرفتمدار میدانیم و مبنایمان کسب درآمد
نیست؛ بلکه کارهای کالن فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادیدردستورکارماست».
احسان قاضیزاده هاشمی ،عضو شورای نظارت
بر صداوسیما پیشتر در گفتوگوهایی مجزا ،این
رقم را در سال ،۹۸حدود 2400میلیارد تومان و
درسال ۹۷همحدود ۱۸۰۰میلیاردتوماناعالم
کردهبود.
در حالی به صداوسیما اجازه داده شده است که
امسال ۲۷۰۰میلیاردتومانازهزینههایخودرا
از محل پخش آگهی های بازرگانی تامین کند که
حجم باالی تبلیغات ،ورود تبلیغ کاالهای مضر و
غیرضروریبهآنتنوهمچنینحضوروورودپررنگ
اسپانسرهادربرنامههاکهمدتیاستبهمحتواهم
ورودکردهاند،همچنانبهشدتمحلنقداست.

نتفلیکسبه 200میلیون
عضو رسید
با اضافه شــدن بیش از هشت میلیون مشترک
جدید ،نتفلیکس از مرز  ۲۰۰میلیون مخاطب
عبورکرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،نتفلیکس با
عبور از مرز ۲۰۰میلیون مشترک در سال۲۰۲۰
بزرگ ترین رشد سالیانه تاریخش را تجربه کرد.
افزایشبینندگاندرطولهمهگیریویروسکرونا
بر این موضوع تأثیر بسیار زیادی داشته است .در
سه ماهه چهارم سال  ،۲۰۲۰نتفلیکس توانسته
است 8.5میلیون مشترک جدید اضافه کند که
 2.5میلیون مشترک ،فراتر از پیشبینیهای این
کمپانی بود .اکنون میزان مخاطبان نتفلیکس در
پایانسال،۲۰۲۰به ۲۰۳میلیونرسیدهاست.
کمپانی نتفلیکس بعد از ایــن کــه در ســه ماه
نخست سال شاهد افزایش چشمگیری در تعداد
مخاطبانش بود ،پیش از این رشد شش میلیونی
برایسهماههچهارمدرنظرگرفتهبود.
نتفلیکس همین طور اعالم کرده است هم اکنون
 500پروژهدرمرحلهپستولیدوآمادهتوزیعدارد.
پیش از این هم نتفلیکس فهرستی از فیلمهایش
برایسال ۲۰۲۱رامنتشرکردکهشامل ۷۱فیلم
در ژانرهای مختلف بود و تضمین داد که هر هفته
یکفیلمرامنتشرمیکند.
نتفلیکس امیدوار است در سه ماه نخست سال
 ۲۰۲۱همچنان تاخت و تاز داشته باشد و شش
میلیونمشترکجدیدراجذبکند.سالگذشته
در زمانی مشابه  ۱۵میلیون مشترک جدید به
نتفلیکساضافهشدندکهبهدلیلتعطیلیسینما
براثرویروسکرونابود.

مائده کاشیان

تلویزیون در سال  99چند سریال کمدی را از
شبکههای مختلف روی آنتن برد که بعضی از
آنها موفق شدند نظر مخاطب را جلب کنند و
بعضی دیگر نا امیدکننده ظاهر شدند .با توجه به
اخبار رسیده ،احتماال «باخانمان» آخرین سریال
کمدی امسال است که هم اکنون از شبکه سه
روی آنتن است و سپس در نوروز شاهد پخش دور
تازهایازسریالهایکمدیدرتلویزیونخواهیم
بود ،به همین بهانه مروری بر کیفیت و موفقیت
مجموعههایکمدیدرسال 99داشتهایم.
▪دوپینگ/شبکهسه

سریال «دوپینگ» یکی از
شانسهایمهمشبکهسه
برای جلب توجه مخاطب
در نــوروز امسال بود و چند
روز پیش از سال  99پخش خود را آغاز کرد .ایده
اصلی قصه جذاب بود و میتوانست «دوپینگ»
را به یک کمدی فانتزی جالب تبدیل کند ،اما
فیلم نامه ضعیف ،ریتم کند و تعداد کم اتفاقات
باعث شد این مجموعه رضایت مخاطبان را جلب
نکند .شبنم مقدمی ،هادی حجازیفر و محمد
بحرانی نقشهای متفاوتی بازی کردند و بازی
بسیارخوبیداشتند،اماعملکردآناننیززیرسایه
ضعفهای مهم مجموعه قرار گرفت و باعث نشد
تاثیر مثبتی بر محبوبیت و موفقیت «دوپینگ»
داشتهباشد«.دوپینگ» 42درصدبینندهداشت
کهبهنسبتزمانطالیینوروز،پاییناست.
▪پایتخت/6شبکهیک

سریال«پایتخت»6ساخته
سیروسمقدم،درمقایسه
بــا فــصـلهــای قبلی این
سریال کمتر مورد استقبال
قــرار گرفت و ناتمام ماندن آن نیز نارضایتی
مخاطبان را بیشتر کــرد ،اما «پایتخت» یکی از
برندهای مهم تلویزیون است که با وجود اینها
باز هم محبوب تماشاگر و انتخاب اول او برای
تماشاست،بنابراینجزوکمدیهایموفقامسال
است .تغییر و تحوالت مهم شخصیتها ،فصل
ششم را جذاب کرده بود ،اما از ظرفیت بازگشت
کاراکترمحبوبیمانند«بهبود»بهخوبیاستفاده
نشد و ناتمام ماندن سریال هم باعث شد به این
شخصیت که دیر وارد قصه شد ،لطمه وارد شود.

پایتخت با  75درصــد بیننده ،پرمخاطبترین
سریالکمدیسال 99بود.
▪کامیون/شبکهدو

نوروز 99نهتنهاشبکهسه،
بلکهشبکهدونیزنتوانست
با پخش سریال نــوروزی
خ ــود حــرفــی بـــرای گفتن
داشته باشد و در این رقابت پیروز شود .مجموعه
«کامیون» به کارگردانی مسعود اطیابی ،قصد
داشــت از نگاه طنز به مشکالت جوانان مانند
بیکاری و مسائل اقتصادی بپردازد ،اما نتوانست
روایــت خوبی از این موضوع داشته باشد و جزو
کمدیهای شکست خــورده در سال  99قرار
میگیرد .بازیگران باسابقه سریال مانند مهدی
هاشمیولعیازنگنهنیزبازیمتوسطیداشتندو
یفر
نتوانستندمانندشبنممقدمیوهادیحجاز 
در «دوپینگ» ،رضایت مخاطب را حداقل درباره
عملکردخودشانجلبکنند«.کامیون»آمار27
درصدمخاطبراثبتکرد.
▪نونخ/ 2شبکهیک

سعید آقاخانی با سریال
«نون .خ» بازگشت بسیار
موفقی به تلویزیون داشته
اســــت .اک ــن ــون خ ــان ــواده
«نورالدین خــانــزاده» نیز مانند خــانــواده «نقی
معمولی» برای مخاطب جذاب شدهاند و «نون.
خ» مانند «پایتخت» ادامهدار شده است .آقاخانی
کهعالوهبرکارگردانبهعنوانبازیگرنیزدرسریال
حضور دارد با استفاده از موقعیتهای کمدی
خوب ،استفاده از لهجه و کنایههای انتقادی به
موضوعات مختلف« ،نــون .خ  »2را نیز به اثری
محبوبنزدمخاطبانتبدیلکرد.اوروایتخوبی
ازفرهنگمردمکرمانشاهوکردستانداشتهودر
نقش یک پدر مهربان و آبرومند که معتمد اهالی
روستاست بازی خوبی داشته است« .نون خ »2
کمیبیشتراز 56درصدبینندهداشت.
▪زیرخاکی/شبکهیک

مـــــیتـــــوان مــجــمــوعــه
«زیـــرخـــاکـــی» ســاخــتــه
جــلــیــل س ــام ــان را جــزو
مجموعههای محبوب در
سال  99دانست .قصه جذاب ،گروه بازیگران و
فضاسازیخوبسریالباعثشداینسریالمورد
استقبالمخاطبانقرارگیرد.پژمانجمشیدیدر
این مجموعه با ایفای نقش «فریبرز» روی دیگری

از استعداد خود در بازیگری و کمدی را نشان داد
و مورد تحسین قرار گرفت .ژاله صامتی نیز بازی
فوقالعادهای در این سریال داشت و یک نقش
خوب دیگر را به کارنامهاش اضافه کرد .طبق
آمار مرکز تحقیقات رسانه ملی« ،زیرخاکی» با
آمار  51درصد مخاطب ،عملکرد خوبی داشت.
«زیرخاکی  »2در حال تولید است و احتماال این
موفقیتادامهدارد.
▪آخرخط/شبکهسه

سریال «آخــر خــط» اولین
تجربه کــارگــردانــی علی
مسعودی بــود که خــرداد
از شبکه ســه پــخــش شــد.
سابقهخوبمسعودیدرنوشتنفیلمنامهسریال
محبوبی مانند «سه در چهار» باعث نشد او در این
سریال به عنوان کارگردان و نویسنده عملکرد
موفقی داشته باشد و بینندگان کمی را پای
تماشایسریالشکشاندکهآمارآنها 19درصد
اعالم شد .علی صبوری در اولین تجربه بازیگری
خود ،در کنار عباس جمشیدیفر زوج کمدی
بدی نبودند ،اما موقعیتهای کمدی سریال به
انــدازهای خوب نبود که این دو بازیگر به عنوان
زوجکمدیموفقجابیفتند.علیمسعودیاکنون
روزهــای پایانی تصویربرداری سریال کمدی
جدیدش«هشتآباد»رامیگذراند.
▪باخانمان/شبکهسه

سریال «باخانمان» ساخته
برزونیکنژاد،درمقایسهبا
مجموعههاییمانند«صفر
بیست و یک» یا «آخر خط»،
درجایگاهباالتریقرارداردوکمدیمحبوبتری
اســت .ایــن مجموعه تا حــدودی توانسته است
مورد توجه قرار بگیرد و کمدی نسبتا موفقی به
شمار میآید .به ویژه از زمانی که خانواده اصلی
«مسعود» وارد قصه شدهاند ،بار کمدی سریال
بیشتر شده و این مجموعه نسبت به قسمتهای
اول بامزهتر هم شــده اســت .حسام محمودی
در اولین تجربه جــدی خــود در زمینه کمدی،

بسیار خوب ظاهر شده است و دیگر بازیگران
سریالمانندشهرهلرستانی،حسنپورشیرازیو
افسانهبایگاننیزبازیهایخوبیداشتهاند.آمار
بینندگاناینمجموعههنوزاعالمنشدهاست.
▪پدرپسری/شبکهپنج

یکی دیگر از ناموفقترین
ســـریـــالهـــای کــمــدی
تلویزیون در ســال ،99
مــجــمــوعــه «پــــدر پــســری»
ساختهمحمدرضاحاجیغالمیاست.اینسریال
داستانیکخانوادهراروایتمیکردوشخصیت
اصلیآنیکدانشجویجوانبود.موقعیتهای
قصهکلیشهایبودندکهنمیتواستندازمخاطب
خنده بگیرند .عــــزتا ...مــهــرآوران ،افشین
سنگچاپ ،مریم سرمدی و یــدا ...شادمانی از
بازیگران این مجموعه بودند .بازیگرانی مانند
عزتا...مهرآورانوافشینسنگچاپکهسابقه
بازیدرآثارکمدیدارند،دراینمجموعهحضور
متفاوتینداشتند.اینسریالدرزمانپخشدیده
نشدوتنها 10درصدبینندهداشت.
▪صفربیستویک/شبکهسه

اولین تجربه کارگردانی دو
بازیگرکمدیخوشسابقه
مانند جـــواد رضــویــان و
سیامکانصاری،مخاطب
را به سریال «صفر بیست و
یک» امیدوار کــرده بــود ،اما پس از پخش چند
قسمت اوضاع برخالف پیشبینیها جلو رفت
و «صفر بیست و یــک» مــورد انتقاد بسیاری از
مخاطبان قــرار گرفت .نبود انسجام در قصه،
کمبود موقعیتهای کمدی و بازی بازیگران از
نقاط ضعف این سریال بــود .سیامک انصاری
و جواد رضویان که به عنوان بازیگر هم در این
مجموعه حضور داشتند کامال خودشان را تکرار
کــرده بودند و نقشهای متفاوتی نداشتند،
بنابراین حتی بازی این دو بازیگر هم به موفقیت
سریال و جلب رضایت مخاطب کمک نکرد و آمار
 26درصدیمخاطبراثبتکرد.

امین حیایی امشب ساعت 22
فیلم «شعلهور» به کارگردانی
حمید نــعــم ـتا ...را از شبکه
آیفیلمرویآنتنخواهدداشت.
حیاییدراینفیلمباپسرشدارا
همبازیشدهونقشپدراورابازیکردهاست.
رضا میرکریمی در نهمین دوره
جــشــنــواره فیلمهای ایــرانــی
استرالیا ،جایزه بهترین فیلم را
برای فیلم «قصر شیرین» کسب
کرده .حامد بهداد و ژیال شاهی
نیز جایزه بهترین بازیگر مرد و زن این رویداد را
دریافت کردهاند.
مسعود دهنمکی امشب ساعت
 ،22به عنوان مهمان در برنامه
«قرنطینه» دیــده مـیشــود .او
در این برنامه با امین زندگانی
دربــــاره مــدیــریــت بــحــران در
جامعه گفتوگو میکند .این کارگردان سریال
ِ
«دادستان» را آماده پخش دارد.
مجید مظفری در فیلم «کوچه
ژاپنیها» اثر امیرحسین ثقفی
بــازی خــواهــد کــرد .ایــن فیلم
که مضمون آن دربــاره حمایت
خــانــواده و عــدالــت اجتماعی
اســت ،قــرار بــود بهمن  98کلید بــخــورد ،اما
تولیدش به تعویق افتاد.
امیرحسین رستمی روزهــای
پایانی بــازی در فیلم «آهنگ
دو نــفــره» را سپری میکند.
او امــســال بــا ای ــن اث ــر و فیلم
«گــیـجگــاه» کــه هــر دو کمدی
هستند ،در جشنواره فجر دیده خواهد شد.
عــلــیــرضــا آرا فیلم «یـــه بــوس
کــوچــولــو» را ویـــژه مخاطبان
نابینا توضیحدار کــرده است.
این فیلم سال  84ساخته شده
است و جمشید مشایخی ،هدیه
تهرانی و رضا کیانیان از بازیگران آن هستند.

