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خبر

چهره ها و خبر ها

تاییدممنوعالکارینویدمحمدزاده؟

علی نصیریان به زودی با فیلم
«المــیــنــور» ساخته داریـــوش
مهرجویی به سینمای آنالین
میآید .به گزارش هفت صبح،
این فیلم در نماوا و فیلیمو اکران
میشود .نصیریان فیلم «هفت بهارنارنج» فرشاد
گل سفیدی را آماده اکران دارد.

وزیرارشاد:اکراندرسرزمینهایاشغالی
فلسطینخطقرمزماست
هادی محمدی  -محمدمهدی اسماعیلی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت
دولت در پاسخ به پرسشی درباره اکران فیلمهای
ایرانی از جمله فیلم «قهرمان» در سرزمین های
اشغالیفلسطیناظهارکرد«:مابههمهکسانیکه
درداخلفعالیتمیکنند،اعالمکردیمکهموضوع
اکران در سرزمینهای اشغالی جزو خطوط قرمز
است و حتم ًا با عوامل این کار برخورد میکنیم.
هیچ نوع مسامحهای نداریم .تشکر هم میکنیم
ازتهیهکنندگانوفیلمسازانیکهبهمحضاینکه
اطالعپیداکردندبرخیازحامیانشانقصددارند
فیلمهایشان را در سرزمینهای اشغالی اکران
کنند،جلویاینکارراگرفتند».وییادآورشد«:من
توصیه اکید میکنم به همه تهیهکنندگان و فیلم
سازان که مواظب باشند این سوءاستفاده اتفاق
نیفتد که اگر رخ دهد برای ما قابل قبول نیست و با
آنبرخوردمیکنیم».
▪دنبالحلمشکل«جیران»هستیم

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی دربــاره وضعیت
سریال «جیران» و توقیف قضایی آن ،اظهار کرد:
«این در حوزه نمایش خانگی اتفاق افتاده و یک
اختالف حقوقی است .من در چند روز گذشته
به سازمان سینمایی گفتم که در تعامل با این
مجموعهها تالش کنند که این مشکل حل شود.
ماحامیفعالیتاینمجموعههاینمایشخانگی
هستیم و فرصت خیلی خوبی برای مخاطبان ما
است و نباید به خاطر اختالفاتی ،حق مخاطبان
ضایعشود».
▪وضعیتممنوعالکارینویدمحمدزاده

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت
فیلمهای نوید محمدزاده که گفته میشود اکنون
ممنوعالفعالیتاستوچگونگینمایشاینفیلمها
تأکیدکرد«:اگرفیلمیدرنوبتاکراناستتالش
ماایناستکهمحرومیتهاییکهاحیان ًابازیگران
پیدامیکنند،بهاکرانفیلملطمهنزند.اکرانفیلم
متعلق به تهیهکننده و مجموعه ای از عوامل فیلم
تا سینمادارهاست و این حتم ًا نباید اتفاق بیفتد».
اسماعیلی تصریح کرد« :ما درباره هر موضوعی نه
اینموضوعخاص،نگاهمانایناستکهمحرومیت
احتمالی یک هنرمند به فیلمی که ساخته شده
لطمه نزند .ما به این امر مقید هستیم و به دوستان
هم تذکر میدهیم که در چنین مواردی حتما به
نفعجامعههنریتوجهکنندنهیکموردخاص».
▪تذکربهاکرانغیرقانونیخارجی

وزیرارشادهمچنیندربارهاکرانفیلمهادرخارج
ازکشور تاکید کــرد« :هر فیلمی بــدون دریافت
مجوز نمایش در خارج کشور نمایش داشته باشد،
حتم ًا از نظر ما مشمول محدودیتهای قانونی
میشود .هیچ درنگی در این زمینه وجود ندارد
و سابق بر این شاید مماشاتی صورت میگرفته
است ،اما من به همکاران تاکید کردم که در این
زمینه هیچ مماشاتی صورت نگیرد .بنای ما این
است که با جامعه هنری و فرهنگی کشور نهایت
همکاری را داشته باشیم ،اما قانون باید رعایت
شود ».اسماعیلی گفت« :دوستان بیایند و قبل از
نمایش مجوزهای الزم را دریافت کنند ،ایرادی
نــدارد که فیلمی برای اولین بار در خارج کشور
نمایشیابد.ایراددراخذمجوزاستو برایماهیچ
کسدراینزمینهفرقینمیکند».

تلویزیون

شبکه خبر  ۲راهاندازی شد
سرپرست خبرگزاری صداوسیما درباره راه اندازی
«شبکهخبر»۲درفضایمجازیورویکردآنتوضیح
داد.حسنعابدینیبهایسناگفت«:پوششزندهیکی
ازمقولههاییاستکههرشبکهخبریمایلبهانجام
آن است ،اما با توجه به تعدد و تکثر رویدادها بعضا
ممکناستامکانپوششکاملیکرویدادازطریق
شبکه تلویزیونی که یک جدول برنامه مشخصی
دارد،میسرنشود.شبکههاییهمدردنیاوجوددارد
که کارشان پوشش زنده رخدادهاست؛ چون شما
وقتی بخشی از رویداد را پوشش می دهید ،به دلیل
کنداکتوری که دارید یا رویداد دیگری که به صورت
همزمانرخمیدهد،مجبورمیشویدآنراقطعوبه
سراغرویدادجدیدبروید.دراینشرایطممکناست
همسوءتفاهمهاییایجادشودوهمافرادیکهمایل
هستند تا آخر رویداد را دنبال کنند ،امکان دنبال
کردنآنرانداشتهباشند.بنابراینمعاونتسیاسی
صداوسیما درصدد است یک شبکه رسانه ای راه
بیندازد که به صورت  ۲۴ساعته صرفا رویدادهای
زنده را پوشش دهد و شبکه خبر بخشی از آن رویداد
را به صورت زنده پخش کند ».او ادامه داد« :با توجه
به این تداخل رویدادها تصمیم گرفته شد شبکه
خبر  ۲ایجاد شود که این شبکه بدون مجری است،
اما رویدادها را زنده پوشش خواهد داد .ابتدا روی
تلوبیون قابل دریافت خواهد بود و بعد ممکن است
رویگیرندههایتلویزیونهمقابلدریافتباشد».

مائده کاشیان

پس از گذشت چندین ماه از واکسیناسیون عده
زیادی از مردم و از سر گرفته شدن فعالیت عادی
سینماها و مشاغل ،همچنان سینماها با بحران
مخاطبمواجههستندونمایشبسیاریازفیلمهابا
فروشناامیدکنندهایمواجههستند.پخشنشدن
تیزر فیلمها در تلویزیون و گران شدن بلیت سینما
نیزهرکدامبهسهمخود،بهاینوضعیتدامنزد و
اکنونفیلمهایانگشتشماریهستندکهموفق
میشونددرگیشهبهفروشمتوسطیانسبتاخوبی
دست یابند و شکست نخورند .تقریبا در سه ماه
گذشته ،فیلمهای مختلفی با ژانرهای گوناگون
رویپردهسینمارفتند،امابیشتراینفیلمهاباوجود
چهرههای محبوب و شناخته شدهای که داشتند
نتوانستندفروشخوبیداشتهباشندوکمتراز50
هزارمخاطبرابهسینماهاکشاندند.
▪المینور

فیلم جدید داریوش مهرجویی با نام «المینور» با
حاشیههای فراوانی به اکران رسید .ابتدا قرار بود
این فیلم به مناسبت نوروز به نمایش دربیاید ،اما
اکران آن به اردیبهشتماه موکول شد .این اتفاق
اعتراض شدید مهرجویی را برانگیخت و شائبه
توقیف فیلم برای او به وجود آمد ،اما در نهایت فیلم
از هفتم اردیبهشتماه اکرانش را آغاز کرد .نام
داریــوش مهرجویی کافی بود که این فیلم بتواند
مخاطبان را به سینما بکشاند و گروه بازیگران آن
هم ترکیبی از بازیگران پیش کسوت یا باسابقه
مانندعلینصیریان،علیمصفا،سیامکانصاریو
بهنازجعفریدرکناربازیگرانجوانمانندپردیس
احمدیه،مهردادصدیقیانودیبازاهدیبود،امادر
نهایت شرایط به نفع فروش «المینور» پیش نرفت.
اینفیلمنتوانستتماشاگرانیراکهبهاعتبارسابقه
درخشان مهرجویی به سینما رفته بودند راضی
کند و واکنشها به آن مثبت نبود« .المینور» پس از
سهماهاکران،بافروشیکمیلیاردو 492میلیون
تومانی راهــی سینمای آنالین است و  46هزار
مخاطبداشتهاست.
▪مجبوریم

رضا درمیشیان سال  98پنجمین فیلم خود با نام
«مجبوریم» را جلوی دوربین برد .این کارگردان
پس از آثار موفق خود مانند «النتوری» و «عصبانی
نیستم» ،در فیلم جدیدش نیز به مسائل اجتماعی
پرداخت و دست روی مصائب زنان کارتن خواب
گذاشت .درمیشیان کارگردان شناخته شدهای
است و حضور بازیگرانی مانند فاطمه معتمدآریا،
پارسا پیروزفر ،نگار جواهریان نیز کنجکاوی
مخاطب برای تماشای فیلم را تحریک میکرد.
«مجبوریم» از 21اردیبهشتماه به نمایش درآمد،
اما هنوز زمان زیــادی از اکــران فیلم نگذشته بود
که نسخه قاچاق فیلم با کیفیت باال منتشر شد و
طبیعتابهفروشفیلمضربهزد.ناگفتهنماندتلخی
«مجبوریم» نیز کار آن را برای استقبال مخاطب
و فروش باال در شرایط فعلی ،سختتر کرد .فیلم
درمیشیان در زمان اکران ،یک حاشیه هم داشت.
پردیس احمدیه بازیگر نقش اصلی فیلم مدتی
پیشپستیمنتشرکردوراجعبهحذفکاراکتراواز
تبلیغاتفیلمطبقنگاهشخصیدرمیشیان،انتقاد

کرد .او به رفتار درمیشیان با کارتن خوابها در
طولفیلمبرداریومعطلکردنآنهانیزاعتراض
کرد.رضادرمیشیانواکنشخاصیبهاینموضوع
نداشت و انتقاد احمدیه سروصدایی به پا نکرد.
با همه حواشی و اتفاقات ،این فیلم به فروش یک
میلیارد و  710میلیون تومانی رسید و تقریبا 49
هزارمخاطبداشت.
▪سلفیبادموکراسی

یکیازفیلمهاییکهطیحدودادوماهونیمگذشته
اکرانبیسروصداییداشتوبافروشبسیارپایین
شکست سختی خورد« ،سلفی با دموکراسی» به
کارگردانیعلیعطشانیبود.عطشانیاینفیلم
را در ادامه «دموکراسی تو روز روشن» محصول
سال 89ساخت.اینفیلمجزوآثارمهموپرفروش
سینما نیست و گذشت  12سال از اکران آن نیز
خاطره فیلم را در ذهن مخاطبان کمرنگتر کرده
بود.گروهبازیگران«دموکراسی»...نیزدر«سلفی
با دموکراسی» به کلی تغییر کرده بود .محمدرضا
گلزار ،نیکی کریمی ،حمید فرخنژاد و محمدرضا
فروتن هیچیک در ادامــه فیلم حضور نداشتند و
پژمان بازغی ،پوالد کیمیایی ،کــوروش تهامی،
سیما تیرانداز و دنیا مدنی گروه بازیگران آن را
تشکیل داده بودند« .سلفی »...چهارم خردادماه
اکــران شد و با فروش  9میلیونی در سه روز اول
نمایش،افتتاحیهخوبیراتجربهنکرد.اکرانفیلم
در ادامه هم خوب پیش نرفت ،تنها  3هزار و 490
مخاطب به تماشای آن نشستند و فروش تقریبا
 113میلیونینصیبآنشد.
▪بیصداحلزون

فیلم «بـیصــدا حــلــزون» به کارگردانی بهرنگ
دزفــول ـیزاده ،از  25خردادماه
به جمع آثار روی پرده اضافه
شد .این فیلم به مشکالت
ناشنوایانمیپردازدوهانیه
توسلی و محسن کیایی
بازیگران اصلی آن هستند.
مهراناحمدی،پدرامشریفی
و علیرضا جاللیتبار نیز
در «بـیصــدا حلزون»
ایفاینقشکردهاند.
سوژهمتفاوتفیلم
و نقش متفاوت
توسلی و کیایی
به عنوان زوجی
نــاشــنــوا ،توجه
تعداد زیادی از
مخاطبان را
جلب نکرد و

«بیصدا حلزون» با تقریبا  679میلیون فروش و
 20هزارو 350مخاطب،دررقابتبادیگرآثارروی
پردهعقبماند.نمایشفیلمدزفولیزادههمچنان
ادامهدارد،اماپسازگذشتحدوددوماهازنمایش
آن ،طبیعتا تغییر عجیب و غریبی در رقم فروش آن
اتفاقنخواهدافتاد.
▪روزششم

حجت قاسمزاده اصل که به عنوان کارگردان
سریالهای تلویزیونی شناخته میشد ،پس از
سالها به سینما بازگشت تا «روز ششم» را تولید
کند ،اما با این فیلم بازگشت چندان موفقی به
سینما نداشت .اکران «روز ششم» از اول تیر آغاز
شد .این فیلم قصهای معمایی و پلیسی دارد که
میتواند مخاطب را به دنبال خود بکشاند .قصه
پرجزئیات و پرماجرای «روز ششم» هم تماشاگر
عامونهچندانسختگیرسینماراراضیمیکند.
بازیگران فیلم مانند جمشید هاشمپور ،امیر
جعفری ،مصطفی زمانی ،بهاره افشاری و مهران
احمدی همه جزو چهرههای محبوب و شناخته
شدههستند،بنابراین«روزششم»ظرفیتفروش
متوسط را دارد ،اما حدود  786میلیون فروش
و  23هــزار و  433مخاطب میگوید این فیلم
نتوانستهدرگیشهحرفزیادیبرایگفتنداشته
باشد.
▪طالخون

یکی از مــــوارد تعجببرانگیز ایــن فهرست،
«طالخون» اثر ابراهیم شیبانی است .این فیلم
جنایی و معمایی بر اساس واقعیت ساخته شده و
دربارهقاتلزنجیرهای«مهینقدیری»است.البته
تغییراتی در زمان و اسامی شخصیتها به وجود
آمده ،اما بخش زیادی از آن چه در فیلم میبینیم
مطابق واقعیت است .شهاب حسینی ستاره
محبوبتماشاگراننقشپلیسقصهرابرعهده
داشتهوحساممنظورکهپسازسریال«بانوی
عمارت» تبدیل به چهره مشهوری شد ،در
اولینتجربهحضورخودرویپردهسینماپس
ازشهرتیکهبهدستآورد،با«طالخون»
دیده شد .فاطمه قاسمی دیگر
بازیگر ایــن فیلم چهره
شــنــاخــتــهشــدهای
نیست ،اما حضور
حسینی و منظور
ویــتــریــن خوبی
بـــود ت ــا انــگــیــزه
تــمــاشــای فیلم
را در مخاطب
ایــجــاد کند ،اما
برخالف انتظار

این فیلم هم تنها  30هزار و  987مخاطب داشته
وبهفروشتقریبایکمیلیاردیرسیدهاست.فیلم
شیبانی از اول تیرماه به نمایش درآمد و تقریبا یک
ماهونیمازاکرانآنمیگذرد.
▪پیتوک

عالوه بر «طالخون» ،وضعیت «پیتوک» در گیشه
نیز عجیب است .این فیلم از نیمه تیر اکران شده
و شکست سنگینی را تجربه کرده است .مهتاب
کرامتی و هادی حجازیفر بازیگران اصلی فیلم
هستندوهردوبهعنوانستارههایمشهورسینما،
شناخته میشوند ،اما با فیلمی مانند «پیتوک»
نتوانستهاند جایگاه خوبی در گیشه به دست
بیاورند .حجازیفر به تازگی با فیلم «موقعیت
مهدی» به عنوان کارگردان و بازیگر مورد توجه
مخاطبان قــرار گرفت ،امــا «پیتوک» وضعیت
متفاوتیرابرایاورقمزد.حسنپورشیرازی،الناز
حبیبیوشاهرخفروتنیاندیگربازیگرانیهستند
که در این فیلم ایفای نقش کردهاند .اولین فیلم
سیدمجید صالحی با وجود قصه پرافتوخیز و
ظرفیتهایی که برای فروش دارد ،اما تنها 224
میلیون فروش داشته و کمتر از  10هزار مخاطب
یعنی شش هــزار و  725نفر به تماشای فیلم او
نشستهاند.
▪بازیوو

از میان  8فیلمی که به آنها پرداختیم« ،بازیوو»
ساخته امیرحسین قهرایی مورد متفاوتی است.
این فیلم که از نیمه تیر اکران خود را آغاز کرده،
ویــژه مخاطبان کــودک و نوجوان ساخته شده
و طبیعتا مخاطبان مــحــدودتــری دارد .طبق
روال معمول هم آثار سینمای کودک و نوجوان
با استقبال عجیب و فــروش بسیار بــاال مواجه
نمیشود،بنابرایندرچنینشرایطیفروشپایین
برایاینفیلمچنداندورازانتظارنیست.هرچند
که «بازیوو» نسبت به فیلمهایی مانند «پیتوک»،
«بیصدا حلزون» و «سلفی با دموکراسی» اوضاع
خوبی دارد و در واقع فروش این فیلم را در مقایسه
بــا خ ــودش نــمـیتــوان ف ــروش خــوبــی دانــســت.
بازیگران «بازیوو» ترکیبی از چهرههای مشهور
و کمدی مانند پژمان بازغی ،رضا شفیعیجم،
محمدرضا هدایتی ،لیندا کیانی و برزو ارجمند
است .فضای تخیلی و خوشرنگ و لعاب «بازیوو»،
 47هزار مخاطب را به سینما آورده و فعال فروش
یک میلیارد و  423میلیونی را برای آن ثبت کرده
است که رقم خوبی محسوب نمیشود.

آزیتا حاجیان از امشب ساعت
 ،23با تکرار سریال «تــا ثریا»
ساخته سیروس مقدم به شبکه
آ یفیلم میآید .این مجموعه
با بازی مهران احمدی ،هومن
سیدی ،همایون ارشــادی ،ترالن پروانه و الناز
حبیبی اولین بار سال  90پخش شد.
محسن تنابنده امشب ساعت
 ،22فیلم «استشهادی برای
خــدا» به کــارگــردانــی علیرضا
امینی را از شبکه آیفیلم روی
آنتن دارد .این فیلم سال 85
ساخته شده و تنابنده به همراه امینی ،نگارش
فیلم نامه آن را برعهده داشته است.
هـــــادی ح ــج ــازیف ــر مــشــغــول
آمــادهســازی مقدمات برگزاری
جشنوارهنمایشعروسکیتهران
 مبارک است و دیــروز در گفتوگویاینترنتی،دربارهاینرویداد
توضیحداد.اوکه«موقعیتمهدی»رادراکرانآنالین
دارد،درزمینهنمایشعروسکیتحصیلکردهاست.
شهاب عباسی اج ــرای فصل
ســـوم مــســابــقــه «آب و آتــش»
را برعهده گرفته اســت .این
مسابقه از اول شهریورماه
ساعت  ،23از شبکه نسیم روی
آنتن خواهد رفت .سیاوش مفیدی نیز به عنوان
مجری مسابقه در کنار عباسی حضور دارد.
منصوره مصطفیزاده در فصل
دوم برنامه «ماما نها» حضور
نــــدارد .اجـــرای فصل جدید
ایــن برنامه به عطیه عسگری
تهیهکننده رادیــو سپرده شده
است« .ماما نها» از شنبه هفته آینده طی 50
قسمت ،ساعت  17پخش خواهد شد.
مــحــمــدرضــا عــلــیــمــردانــی
صداپیشه «دیرین دیرین» در
گفت وگو با ایسنا ،تأکید کرد
جدایی او و علی درخشی از این
مجموعه ،به علت خستگی بوده
و ارتباطی به صداوسیما نداشته است.
مریم سعادت از امــروز با فیلم
«شــب طالیی» به کارگردانی
یوسف حاتمیکیا به سینماها
میآید .او چندی پیش سریال
کمدی «وضعیت زرد  »2را روی
آنتن شبکه دو سیما داشت.

