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چهره ها و خبر ها
لیال حاتمی از امشب ساعت
 ،19بـــازپـــخـــش ســـریـــال
«پــریــدخــت» بــه کــارگــردانــی
سامان مقدم را از شبکه آیفیلم
روی آنتن خواهد داشت .این
مجموعه محصول سال  ،86آخرین حضور لیال
حاتمی در تلویزیون است.

نظرسنجی ایسپا
درباره منابع خبری مردم
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایــران به منظور
پایش افکار عمومی درخصوص نحوه پیگیری
اخبار روز جامعه ،در اواخر شهریور یک نظرسنجی
در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام
داده اســت .جامعه آمــاری این نظرسنجی کلیه
شهروندان  18سال به بــاالی ساکن در مناطق
شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن
 1581نفر بوده است.
به گــزارش روابــط عمومی ایسپا ،بــرای بررسی
نحوه پیگیری اخبار روز جامعه توسط پاسخ گویان
در سوالی مطرح شد «شما اخبار روز جامعه را
بیشتر از چه طریقی پیگیری میکنید؟» پاسخ
گویان فقط میتوانستند یک گزینه را انتخاب
کنند 42.1 .درصد پاسخ گویان در پاسخ به این
سوال صداوسیما41.4 ،درصــد فضای مجازی
(رسانههای اجتماعی و سایتهای خبری)5.1 ،
درصد شبکههای ماهوارهای ۲ ،درصد دوستان و
آشنایان 0.2 ،درصد روزنامهها و  6.9درصد سایر
موارد را انتخاب کردهاند 2.3 .درصد نیز به این
سوال پاسخ ندادند .مقایسه این نتایج با یافتههای
پیشین ایسپا نشان میدهد پیگیری اخبار روز از
طریق صداوسیما در شهریورماه  ۱۴۰۰نسبت به
اسفند  15.6 ،۱۳۹۷درصد کاهش یافته است.
در مقابل استفاده از فضای مجازی به عنوان منبع
کسب خبر در این بازه زمانی بیش از  ۱۵درصد
افزایش یافته است.
به گــزارش خبرآنالین ،بر اساس این نظرسنجی،
مشخص میشود در دو سال و نیم گذشته ،تعداد
کسانیکهاخبارروزجامعهراازصداوسیماپیگیری
میکنند،بهشدتافتپیداکردهواز57.7درصدبه
42.1درصدرسیدهاستکهکاهشی ۱۵درصدی
را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،هم اکنون ،تنها
کمی بیش از ۴۰درصد مردم برای دریافت خبرها،
بهرادیووتلویزیونمراجعهمیکنند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی تفاوت بــارزی در
نحوه پیگیری اخبار در میان گــرو ههــای سنی
مشاهده میشود 70.1 .درصد افراد  ۵۰سال به
باال گفتهاند اخبار روز را بیشتر از طریق صداوسیما
دنبال میکنند .این میزان در گروه سنی ۳۰تا۴۹
سال  38.5درصد و در گروه سنی  ۱۸تا  ۲۹سال
تنها  23.9درصد است .در مقابل  64.8درصد
شهروندان گروه سنی  ۱۸تا  ۲۹سال گفتهاند
ِ
فضای مجازی مهمترین منبع آ نها برای کسب
اخبار است .این میزان در گروه سنی  ۳۰تا ۴۹
سال  46.5درصد و در گروه سنی  ۵۰سال به باال
تنها  13.2درصد است.

امین تارخ در اینستاگرامش از
ممیزی تصویر الناز حبیبی در
برنامه «پیشگو» انتقاد کرده
و بــا کنایه نوشته اگــر پژمان
جمشیدی نام مهمان را اعالم
نمیکرد ،نمیدانستیم مهمان کیست چون
چهره او را ندیدیم.

مائده کاشیان

پس از فرشته طائرپور ،چهره دیگری از اهالی
هنر بر اثر ابتال به کووید 19-دار فانی را وداع
گفت و بار دیگر اهالی هنر به سوگ نشستند.
سیامک اطلسی روز یک شنبه چهارم مهر بر
اثر این بیماری درگذشت و روز تلخی برای
همکاران و دوستداران او رقم خورد .زندهیاد
اطلسی با آثار مختلفی در سینما و تلویزیون،
خــاطــرات خوبی در ذهــن مخاطبان بــه جا
گذاشته است .او عالوه بر بازیگری ،در عرصه
دوبله نیز با صدای خود خاطرهساز بود .به بهانه
درگذشت این بازیگر پیش کسوت نگاهی به
کارنامه او داشتیم.
▪دوبلور «محمد رسولا(...ص)» و
جنگجویان کوهستان

شاید برخی از مخاطبان ،مرحوم اطلسی را
با نقشهای مختلفش در فیلم ها یا سریالها
بشناسند اما او پیش از ورود به دنیای بازیگری
فعالیت حرفهای خود را با دوبله آغاز کرد و پس
از بازیگری هم دوبله را کنار نگذاشت .سیامک
اطلسی عالقه زیادی به این حرفه داشت و بین
بازیگری در نقشهای معمولی و صداپیشگی،
انتخاب و اولویت او دوبله بود .صدای زندهیاد
اطلسی در دنیای سینما با یکی از مهمترین
فیلمها یعنی «محمد رســـــو لا(...ص)» اثر

مصطفی عقاد در حافظه شنیداری مردم
ماندگار شده است .او در این فیلم با بهترین
چهرههایهنردوبلهمانندمنوچهراسماعیلی،
بهرام زند ،نصرا ...مدقالچی ،ناصر طهماسب
و جــال مقامی همکاری کــرد و صداپیشه
شخصیت «ولید» برادر «هند» بود .فیلم «مادر»
نیز دیگر اثر مهم کارنامه او در عرصه دوبله
است .صدای این بازیگر پیش کسوت در سریال
نوستالژیک «جنگجویان کوهستان» ،مجموعه
پربینند ه «افسانه جومونگ» و پویانمایی
محبوب «ایکیوسان» نیز در یادها مانده است.
▪حضور به یاد ماندنی در «پدرساالر»

تصویر سیامک اطلسی در قاب تلویزیون با
سریال مشهور و دوست داشتنی «پدرساالر»
ساخته اکــبــر خــواجــویــی و کــاراکــتــر «عمو
مصطفی» در ذهــن مخاطبان حــک شده
است .او در این مجموعه نقش برادر «اسدا...
خان» با بازی زند هیاد محمدعلی کشاورز را
برعهده داشت .این بازیگر پیش کسوت قبل
از «پدرساالر» در سریا لهایی مانند «هشت
بهشت» و «عقیق» بازی کرده بود اما «پدرساالر»
مجموعه پرمخاطبی بود و این بازیگر به واسطه
آن شناخته میشود .یکی دیگر از مهمترین
نقشهای این بازیگر ،شخصیت «حصین بن
نمیر» در سریال «مختارنامه» است ،شخصیتی
که طبق گفته خــودش ،مــردم در خیابان به
نــام او صــدایــش میزنند .سیامک اطلسی
پیش از «مختارنامه» با سریا لهای «هشت

بهشت» ساخته اکبر خواجویی« ،پهلوانان
نمیمیرند» اثر حسین فتحی« ،شیخ بهایی»
به کارگردانی شهرام اسدی و «معمای شاه»
ساخته محمدرضا ورزی سابقه بازی در آثار
تاریخی را داشته است.
▪همکاری با بهرام بیضایی و کیانوش عیاری

زند هیاد سیامک اطلسی فعالیت خود را در
سینما و تلویزیون ،همزمان پیگیری میکرد.
این بازیگر در فیلمهایی مانند «چریکه تارا» و
«شاید وقتی دیگر» با بهرام بیضایی همکاری
کـــرد .او همچنین ســال  66در فیلم «آن
سوی آتــش» به کارگردانی کیانوش عیاری
ایفای نقش کرد و این اثر را بهترین فیلم خود
میدانست .این بازیگر در سالهای فعالیت
حــرفـهای خــود در فیلمهای مختلفی بازی
کــرد امــا همکار یهایش با بهرام بیضایی و
کیانوش عیاری در این فیلمها ماندگار شده و
امروز با بازی خوب خود در این آثار به یاد آورده
میشود .مرحوم اطلسی آخرینبار شهریور
 98با فیلم «مردی بدون سایه» ساخته علیرضا
رئیسیان روی پرده سینماها دیده شد.
▪«طالق» و «اپیدمی» آخرین سریالها

دو مجموعه «طالق» به کارگردانی ابوالقاسم
طالبی و «اپیدمی» ساخته امیرسجاد حسینی
آخرینسریالهاییهستندکهسیامکاطلسی
در آنها ایفای نقش کرده است .بخش زیادی
از سریال «طــاق» جلوی دوربین رفته است

و مدت زیادی از آغاز تصویربرداری مجموعه
«اپیدمی» نمیگذرد .قصه «اپیدمی» درباره
شیوع کرونا و فداکاریهای کادر درمان است.
طبق گفتوگویی که سعید کمانی تهیهکننده
این مجموعه با ایسنا داشته ،اطلسی در این
سریالنقشیکرئیسبیمارستانبهنام«دکتر
نوروزی» را ایفا کرده که به نیروهای جهادی
برای ساخت بیمارستانهای صحرایی کمک
میکند .نکته تلخ ماجرا این است که طبق
تصویری که از او در سریال منتشر شده است،
ظاهرا کاراکتر او در قصه فوت میکند .سحر
اطلسی فرزند مرحوم اطلسی گفته است
احتماال پدرش هنگام بازی در «اپیدمی» به
بیماری کووید 19-مبتال شده است.
▪واکنشها به درگذشت سیامک اطلسی

پس از انتشار خبر درگذشت سیامک اطلسی
بسیاری از بازیگران به این اتفاق واکنش نشان
دادنــد و چهر ههایی مانند پرویز پرستویی،
فــریــدون جیرانی و رســول صدرعاملی نیز
درگذشت او را تسلیت گفتند.
سیمافیلم ،خانه سینما ،انجمن بازیگران و
کانون کارگردانان سینمای ایران نیز پیامهای
تسلیتی را برای درگذشت این هنرمند منتشر
کردند .شبکه نسیم به یاد سیامک اطلسی،
بازپخش یکی از قسمتهای برنامه «چهل
تیکه» را با حضور او پخش و شبکه نمایش نیز
تلهفیلم «نیزارهای بلند» ساخته محمدهادی
نامور را روانه آنتن کرد.

فردوس کاویانی در گفتوگو با
موزه سینما با اشاره به خاطره
خوب مردم از مجموعه «آژانس
دوستی» گفته است :قصههای
ســـریـــال دربــــــاره دوس ــت ــی،
همدردی و همیاری یکدیگر ،در زندگی افراد
سازنده هستند.
گــاره عباسی بــازی در فیلم
«شـــــادروان» بــه کــارگــردانــی
حــســیــن نــمــازی را بــه پــایــان
رسانده اســت .او در این فیلم
با سینا مهراد ،نازنین بیاتی،
بهرنگ علوی ،رویــا تیموریان ،رضا رویگری و
بهرام ابراهیمی همبازی بوده است.
عــــزتا ...مــهــرآوران روز یک
شنبه بــر اثــر ابتال بــه بیماری
کــوویــد 19-در بیمارستان
بستری شد .مدیرعامل موسسه
هــنــرمــنــدان پــیــش کــســوت
در گفتوگو با ایسنا توضیح داده که به دلیل
درگیری ریه بستری شده است.
حــامــد عــنــقــا فــعــا تصمیمی
بــرای ساخت ســریــال «کافر»
در نــمــایــش خــانــگــی نــــدارد.
در روزهــــای گــذشــتــه خبری
غیررسمی از حــضــور آرمــان
درویش در این سریال منتشر شده بود و اکنون
خبر تولید این اثر رسما تکذیب شده است.
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