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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

«منصور» پروانه نمایش گرفت
شورای صدور پروانه نمایش فیلمهای سینمایی با
مجوزنمایشسهفیلمموافقتکرد.
به گــزارش مهر ،شــورای صــدور پــروانــه نمایش
فیلمهای سینمایی در جلسه اخیر خود با صدور
پروانهنمایشبرایفیلمهای«بیهمهچیز»بهتهیه
کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی محسن
قراییو«آرزویزیبا»بهتهیهکنندگیوکارگردانی
علیقویتنموافقتکرد.
همچنینفیلمسینمایی«منصور»بهتهیهکنندگی
جلیل شعبانی و کارگردانی سیاوش سرمدی نیز
پروانهنمایشدریافتکرد.

اعتراض 2صنفسینمایی
بهمصوبهمالیاتیمجلس
دو صنف سینمایی در اعتراض به مصوبه مالیاتی
مجلس شـــورای اســامــی ،تاکید کــردنــد همه
هنرمندان سینما ،سلبریتی بــا درآمـــد کالن
نیستند.
بهگزارشخبرآنالین،کانونکارگردانانوانجمن
تهیهکننده-کارگردانان سینما ،به طرح مالیاتی
مجلس درباره هنرمندان اعتراض کردند .در پی
تصویبقانوناجرایمعافیتمالیاتیفعالیتهای
هنری،تنهاتادرآمدسالیانه ۲۰۰میلیونتوماندر
مجلسشورایاسالمی،دوصنفسینماییبهاین
موضوع اعتراض و تاکید کردند همه هنرمندان
سینما،سلبریتیبادرآمدکالننیستند.دربخشی
از متن اعتراضی کانون کارگردانان و انجمن
تهیهکننده-کارگردانانسینمایایرانآمدهاست:
«نادیدهانگاری یکباره این مناسبات قوام یافته
بینتمامیاهلهنروطبع ًااجرایآنمیتوانداین
باقی مانده الفت اهل هنر و فرهنگ را در همراهی
با دولت و نیز نظام قانونگذاری کشور ،در خطر
جدی قرار دهد؛ آنهم در این شرایط ناگوار که
فشارهای همه جانبه اقتصادی روزگــار تلخی
را برای مردمان ما رقم زده است و عالوه بر آن ما
اهالی هنر همچنان با عوارض تعطیلی و بیکاری
دورانکرونادستوپنجهنرممیکنیم.نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی به حتم اذعان
خواهند فرمود که افزایش امید ،شادی و تزریق
شوق به زندگی در آحاد مردم ،وظیفه بزرگی است
که بر دوش همه جامعه هنری است و این گونه
اقداماتشتابزدهبیشکمیتوانداینمسئولیت
و حس همراهی بــزرگ را دچــار خدشه و آسیب
جدی گرداند».
نمایندگانمجلسشورایاسالمی،پنجماسفند،
در یک جلسه علنی و در جریان بررسی جزئیات
الیحهبودجه ١۴٠٠دربخشدرآمدیبندالحاقی
 ۳تبصره  ،۶ماده واحدهای را به تصویب رساندند
که بر اساس آن ،معافیت مالیاتی فعالیتهای
هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱۳۹
قانون مالیاتهای مستقیم ،صرف ًا تا سقف دو
میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن،
حسب مورد به نرخ ماده  ۱۰۵یا ماده  ۱۳۱قانون
مالیاتهایمستقیممشمولمالیاتمیشود.

مصطفی قاسمیان

امشب برنامه تلویزیونی «خندوانه» پس از حدود  24ماه به
آنتن تلویزیون بازخواهد گشت .از نخستین قسمت این برنامه
در سال  ،93این طوالنیترین زمانی است که بین دو فصل آن
فاصله افتاده است .پیشبینی موفقیت «خندوانه» به خصوص
در قسمتهای نخست ،اصال سخت نیست؛ در دورهای هستیم
که تلویزیون برای ساعات پایانی شب برنامه خاصی ندارد و با
پایان «عصر جدید» و «دورهمی» ،خلوتی آنتن در ساعت  22به
بعد ،بیشتر به چشم خواهد آمد ،برنامه رامبد جوان برگ برنده
مهمی است.
▪آغاز با «جناب خان» و خاطرهبازی

بر اساس اطالعاتی که به دست خراسان رسیده ،عروسک
محبوب «خندوانه» که حضورش گاه از مجری برنامه هم مهمتر
است ،از شبهای نخست فصل جدید حضور پررنگی خواهد

نوید محمدزاده برای بازی در
فیلم «تفریق» به کارگردانی
مانی حقیقی جلوی دوربین
رفــتــه و بــا تــرانــه علیدوستی
همبازی شــده اس ــت« .شــب،
داخلی ،دیوار» اثر وحید جلیلوند آخرین فیلمی
است که او بازی کرده است.

داشت و پاسکاریهای دیدنیاش با رامبد جوان را از سر خواهد
گرفت .البته «جناب خان» با صداپیشگی محمد بحرانی ،تنها
کاراکتر جذاب «خندوانه» نیست که از قسمتهای اول ،در
فصل جدید برنامه حضور دارد و نیما شعبا ننژاد و شخصیت
«خانومی» با صــدای هومن حاجیعبداللهی نیز در آغاز
«خندوانه» را همراهی میکنند .با این حال مسابقه «خنداننده
شو» که قرار است در فصل هفتم برنامه روی آنتن بــرود ،در
شبهای نخست آغاز نخواهد شد و ممکن است به پس از ایام
تعطیالت نوروزی موکول شود.

سارا بهرامی پنج شنبهشب در
چهاردهمین قسمت برنامه
«همرفیق» ،به عنوان مهمان
اصلی حضور خواهد داشت .او
پس از فاطمه معتمدآریا و شبنم
مقدمی ،سومین بازیگر زنی است که به برنامه
دعوت شده است.

▪«خندوانه» ضد کرونایی

رامبد جوان و گروه برنامهساز «خندوانه» برای پیشگیری از
شیوع کرونا ،از تعداد بسیار کمی تماشاچی در این برنامه
میزبانی میکنند که به ظاهر حدود  30نفر بیشتر نیستند.
همین افراد هم همگی ماسک زده و با رعایت فاصلهگذاری
نشستهاند تا ضرورتهای دوران کرونا حفظ شود .دکور برنامه
هم بالطبع مناسب شرایط جدید طراحی شده است و تفاوت
قابل توجهی با فصل ششم دارد .همچنین با توجه به فاصله

چشمگیری که میان سری جدید با سری قبلی این برنامه افتاده
است ،در قسمتهای اول فصل جدید ،آیتمهایی چند دقیقهای
به مرور و یادآوری خاطرات فصلهای قبل میپردازد.

پیروزی 7چهره در رقابت تلویزیونی سال99
▪سعید آقاخانی /سریال «نون .خ»

مائده کاشیان

تلویزیون در سال  99برنامهها و سریالهای
مختلفی را تولید کرد و از شبکههای گوناگون
روی آنتن برد .تعدادی از این آثار موفق شدند
مورد توجه مخاطبان قرار بگیرند و در صدر
جدول پربینندهترینها باشند ،بعضی آثار هم
شکست خوردند و پیشبینیها برای استقبال
از آنها غلط از آب درآمدند .در ادامه مطلب
درباره هفت چهر های میخوانید که امسال
با برنامه یا سریال خاصی ،حضور موفق و
چشمگیری در تلویزیون داشتند و بیشتر از
دیگران دیده شدند.
▪مجتبی شکوری /برنامه «کتابباز»

دکــتــر مجتبی شــکــوری به
بهانه برنامه «کتا بباز»
تـــبـــدیـــل بـــــه چ ــه ــره
محبوب و موفقی شده
است .هرچند که او در
ســر یهــای قبلی نیز این
برنامه را به عنوان کارشناس و مهمان همراهی
مـیکــرده ،امــا حضور او در ســری پنجم این
برنامه که اکنون در حال پخش است ،بیشتر از
قبل مورد توجه قرار گرفته است .صحبتهای
امیدبخش و البته واقعبینانه او در زمینه روان
شناسی ،توجه مخاطبان را جلب کرده و بریده
ویدئوهای صحبتهای او در برنامه محبوب
شبکه نسیم ،در فضای مجازی دستبهدست
میشود.
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▪حمیدرضا پگاه /سریال «خانه امن»

ســعــیــد آقـــاخـــانـــی پــــس از
سریالهای ناموفق «بیمار
اســـتـــانـــدارد» و «شــب
عید» ،با مجموعه «نون.
خ» بازگشت پرقدرتی
به تلویزیون داشت .فصل
دوم این مجموعه کمدی که اواخر فروردین
پخش شد 56 ،درصد بیننده داشت و به جمع
سریالهای محبوبی پیوست که بیش از 50
درصد بیننده داشتهاند .او نوروز  1400هم
فصل سوم این مجموعه را روی آنتن خواهد
داشت ،بنابراین نه تنها جزو چهرههای موفق
سال  99است ،بلکه در سال جدید هم شانس
زیادی برای پربیننده شدن سریالش دارد.

حضور دوبــاره حمیدرضا پگاه
در تلویزیون با نقش یک
مــامــور امــنــیــتــی ،او را
در مــرکــز تــوجــه ق ــرار
داد .پگاه در نقش این
کاراکتر ،بــازی خوبی به
نمایش گذاشت و انتخاب مناسبی برای نقش
«کمال» بود .غیر از عملکرد او« ،خانه امن»
با  44درصد مخاطب پربینند هترین سریال
شد .این مجموعه در مقایسه با آخرین آثار پگاه
یعنی «گیلهوا» و «هست و نیست» ،به لحاظ
کیفیت و میزان بیننده در جایگاه باالتری
قرار گرفت و اثر مهمی در کارنامهاش به شمار
میآید.

▪احسان علیخانی /مسابقه «عصر جدید»

▪داریوش فرضیایی /مجموعه «بچه محل»

احسان علیخانی با مسابقه
استعدادیابی خود ،اتفاق
مهمی را در تلویزیون
رقــم زده اســت .میزان
م ــش ــارک ــت مـــــردم در
انتخاب شرکتکنندگان
نشان میدهد ،این مسابقه موفق شده است
با مخاطبان تعامل خوبی داشته باشد« .عصر
جدید» نوروز و خرداد  99به ترتیب با  65و 52
درصد بیننده ،پرمخاطبترین و پربینندهترین
برنامه بود و مرداد نیز با  48درصد بیننده ،پس
از «دورهمی» در رتبه دوم قرار گرفت .میزان
بینندگان و رضایت مخاطبان علیخانی را به
چهره موفقی تبدیل کرده است که هر گاه روی
آنتن است ،نظر مخاطبان را جلب می کند.

داریوش فرضیایی معموال به
دلیل ایــد ههــای جدید و
خالقانه خــود در تولید
بــرنــامــههــای ک ــودک
و نــــوجــــوان ،یــکــی از
محبو بترین چهر ههای
تلویزیون بــوده اســت ،امــا حضور او در این
فهرست به بهانه مجموعه «بچه محل» است.
این مجموعه بــدون شعار و اغــراق در انتقال
مفاهیم آمــوزنــده بــه کــودکــان و نوجوانان،
دربــاره موضوعات مختلف به مخاطب خود
آموزشهایی میدهد .این برنامه نه تنها مورد
استقبالمخاطبکودکبوده،بلکهموفقشده
است توجه گروهی از مخاطبان بزرگ سال را
نیز جلب کند.

▪پژمان جمشیدی /سریال «زیرخاکی»

بــازیــگــر پ ــرف ــروش و محبوب
سینمای ایـــران ،امسال
بــا ســریــال «زیرخاکی»
طـــــرفـــــداران خـــــود و
مخاطبان تلویزیون را
حسابی غافلگیر کرد .او در
نقش «فریبرز باغبیشه» بازی کامال متفاوتی
نسبت به دیگر آثار کمدی خود داشت و بسیار
خوب از پس ایفای نقش اش برآمد .عدد 51
درصــد مخاطب «زیــرخــاکــی» میگوید ،این
مجموعهمورداستقبالمخاطبانهمبودهاست.
فصل دوم مجموعه «زیرخاکی» نیز در راه است،
بنابراین پیشبینی میشود درخشش پژمان
جمشیدیبااینسریالباردیگرتکرارشود.
▪حسام منظور /سریال «نجال»

حــــســــام مـــنـــظـــور کــــه در
ســـــالهـــــای گــذشــتــه
ب ــا مــجــمــوعــه «بــانــوی
عمارت» و «برادرجان»
در تلویزیون دیده شده
بــــود ،ام ــس ــال ب ــا ســریــال
«نجال» نقش متفاوتی را تجربه کرد .بازی او
در نقش جــوان عاشقپیشه و خالفکاری به
نام «عبِد» ،یکی از بهترین باز یهای سریال
بود .او در این مجموعه از چالش استفاده از
لهجه هم با موفقیت گذشت و لهجه جنوبی را
کامال باورپذیر ادا کرد 35 .درصد بیننده عدد
باالیی نیست ،اما «نجال» با این میزان بیننده از
دیگر مجموعهها سبقت گرفت و پربینندهترین
سریال وقت شد.

رویا نونهالی فردا شب ساعت
 ،19:30بــا فینال مسابقه
«عــصــر جــدیــد» در شبکه سه
حضور خواهد داشــت .پس از
پخش این قسمت ،مخاطبان تا
 29اسفند فرصت دارند به اجرای منتخب خود
رای بدهند تا برندگان مشخص شوند.
سعید ابــوطــالــب ضبط مسابقه
نوروزی«شبهایمافیا»رابهپایان
رساند .این مسابقه  15قسمتی،
با حضور بازیگران ،خوانندگان
و چهرههای ورزشــی ،در جزیره
کیشضبطشدهاستو 42شرکتکنندهدارد.
ایـــرج نـــوذری اجـــرای برنامه
«کتاب خوب» را برعهده گرفت.
ایــن برنامه نـــوروز  1400از
شبکه چهار پخش خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،بهروز رضوی ،خسرو معتضد و مجید قناد
از مهمانان این برنامه هستند.
دیبا زاهــدی از سهشنبه هفته
آیــنــده بــا ســریــال «هــمبــازی»
ساخته سروش محمدزاده ،به
تلویزیون میآید .کامران تفتی،
حسین مهری و امیر کاظمی از
بازیگران این مجموعه هستند .این سریال هر
شب ساعت  21:30پخش خواهد شد.
مــهــدی سلوکی در مجموعه
«وجــدان درد» به کارگردانی
مــجــیــد پــرکــار بــــازی کــــرده و
با بهنوش بختیاری و سامان
گـــوران همبازی شــده اســت.
این مجموعه ویژه نوروز تولید
میشود و از شبکه سالمت روی آنتن میرود.
سامانصفاریپنجشنبهساعت
 ،17مهمان برنامه «قرنطینه»
خواهد بود و با امین زندگانی
دربارهموضوعمسئولیتپذیری
گفتوگو خواهد کــرد .او این
روزهامشغولبازیدرسریال«روزهایآبی»است.

