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جورج کلونی ،دومین چهره
پردرآمد جهان

...
احســان محمدحســنی از مدیریــت عامل بنیــاد فرهنگی
روایت فتح استعفا کرد.
به گزارش تسنیم ،محمدحسنی  27فروردین ماه  96طی
حکمی از ســوی ســردار غیب پرور رئیس ســازمان بســیج
مستضعفین به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح
منصوب شده بود .وی که از زمان تأسیس سازمان هنری-
رسانه ای اوج ،مدیرعامل این سازمان است ،در یک سال و
سه ماه اخیر ،مدیریت عامل هر دوی این نهادهای فرهنگی
را به عهده داشت.

...

تلویزیون
انتقاد تند کیهان از «بیست هجده» و مدیران
سیما

فردوسی پور به ارزش های انقالب توهین
کرده است
روزنامه کیهان ،دیروز با انتقاد از عادل فردوسیپور و برنامه
«بیســت هجده» ،اقــدام ســازمان صداوســیما را در زمینه
پخش بدون ممیزی مراسم اهدای جام جهانی« ،منفعالنه»
دانست و مدیران این سازمان را به چالش کشید .گزیدهای
از مطلب کیهان را در ادامه بخوانید:
ابتدامسئوالنشبکه3طبققوانینصداوسیمایجمهوری
اســامی ،از نمایش صحنه های فوق خودداری کردند اما
پس از چند لحظه با زیر پا گذاشــتن قوانین ،به نمایش بقیه
صحنه های فوق پرداختنــد و حتی نماهــای نزدیک رفتار
هنجارشکنانه و نامتعارف کیتاروویچ را تمام و کمال پخش
کردند!
عــادل فردوســی پور از برخــی مدیــران ســیما می خواهد
صحنههای اهدای جام را به هر شکل و شمایل ،کامال پخش
کنند و مدیران هم منفعالنه ،قواعد و قوانین پخش و باالتر
از آن ،باورها و اعتقــادات خود و مردم را نادیــده گرفته و به
درخواست فردوسیپور تن در میدهند.
فردوسیپور که در طول یکماه اجرای برنامه  2018بارها
به لحاظ کالمی دست به هنجارشکنی زده و به ارزش های
انقالب و مردم علنا توهیــن کرده بود ،این بــار هم در پایان
پخش تصاویر ساختارشکنانه یاد شــده اظهار کرد با پخش
کامل این تصاویر ،همه پای تلویزیون مملکتشان نشستند
و لذت بردنــد .وی تاکید کرد کــه این تصاویر پخش شــد و
همه هم دیدند و خیلی عادی بود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد!
به نظــر می آید اگــر حضرات متولی رســانه ملــی بخواهند
تحــت تاثیــر برنامه سازان شــان باشــند ،حتما مســابقات
شــنا و کشــتی کچ زنان آمریکایــی را نیز پخــش می کنند و
حتم ًا جناب فردوســی پور توصیه می کند کــه با پخش این
مســابقات همه پای تلویزیون مملکت شــان می نشــینند و
لذت می برنــد و هیچ اتفاقی هــم نخواهد افتــاد! بعد از آن
هم می توانند فیلم هــای خارجی را بدون جــرح و تعدیل و
با تمامی صحنه های غیراخالقــی و مبتذل پخش کنند که
حتما با پخش آن صحنهها هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد!

تذکر به صداوسیما برای پخش مستند
«بی راهه»
شــورای نظــارت بر ســازمان صداوســیما ،مصوباتــی در
خصوص پخش مستند «بیراهه» منتشر کرد.
به گزارش ایســنا ،جلسه  449شــورای نظارت بر سازمان
صداوسیما ،روز دوشنبه  25تیر ،به ریاست حجت االسالم
و المســلمین محســنی اژه ای و با حضور نمایندگان قوای
سه گانه در محل دبیرخانه شورا برگزار و درخصوص پخش
مســتند «بی راهه» در ســازمان صداوســیما تصمیم هایی
گرفتــه شــد .در ایــن جلســه پــس از بررســی و اســتماع
گزارش های رســیده ،مصوباتی در خصوص پخش مستند
«بیراهه» به تصویب رسید که بدین شرح است:
« .1جریانی فعــال و هدایت شــده از خارج از کشــور وجود
دارد کــه حرمت شــکنی ،هنجارســتیزی و اباحه گــری در
فضای واقعــی و مجــازی را در دســتور کار خود قــرار داده
است .شــورای نظارت ،ســازمان صداوســیما را موظف به
روشــنگری و تنویر افــکار عمومــی درباره وجــوه مختلف و
ابعاد متنوع این پدیده می داند و از رویکرد این ســازمان در
مواجهه منطقی و حرفهای با مفاسد اجتماعی سازمانیافته
حمایــت می کنــد .2.در موضوع مســتند اخیــر «بیراهه»،
بررسی شورای نظارت نشان داد که پخش این برنامه بدون
هماهنگی با قوه قضاییه بوده اســت ،از این رو به ســازمان
تذکر الزم داده می شــود .3.به ســازمان توصیه می شــود
در پرداختــن بــه موضوعاتــی کــه دارای ابعــاد اجتماعی،
فرهنگی و قضایی است ،از مشاورههای الزم بهرهمند شود
و هماهنگیهای الزم را با نهادهای مربوط انجام دهد».

...

مخاطبان برای «خشت خام» پول نمی دهند

خبر

احسان محمدحسنی از بنیاد روایت فتح
استعفا کرد

ایسنا  -نشریه اقتصادی «فوربس» ،جدیدترین فهرست پردرآمدترین چهرههای سرشناس جهان در رشتههای مختلف را منتشر کرد و جورج
کلونی بازیگر ،کارگردان و تهیهکننده آمریکایی با درآمد ساالنه  239میلیون دالر ،پساز فلوید میودر بوکسور آمریکایی ،در جایگاه دوم این
فهرست قرار گرفت تا در یک سال گذشته از هر سینماگر و بازیگری در جهان درآمد بیشتری داشته باشد.

نتایج نظرســنجی حســین دهباشــی از مخاطبان نشــان
می دهــد ،بیــش از نیمــی از آن هــا حاضــر نیســتند برای
تماشای مجموعه «خشت خام» هزینه کنند.
حسین دهباشــی را بیش از هرچیز به عنوان مستندساز و
تاریخ پژوه می شناســیم .او که از چهره های جریان ســاز و
مطرحتوئیترفارسیاست،طی 3-2سالگذشته،درچند
دوره ،مجموعه گفت وگوهای تاریخی را با عنوان «خشت
خام» تولید میکرد و در هر قسمت آن ،با یک شخصیت که
در برخی وقایع تاریخ معاصر نقش داشــته است ،مصاحبه

۱

چرخهنخبگیگزارشگران

چینــش گزارشــگران جــام
امســال نســبت ًا خوب بــود و
میتوانگفتچرخهنخبگی
در این زمینه به شــکل قابل
قبولی رعایت شــد .گزارشــگرانی کــه عموم ًا
روی اعصاب مخاطب بودنــد و با گزارشهای
متفاوتشان سطح بازی را هم تنزل میدادند،
از چرخه حذف شــدند .جوانهای مستعدی
به این چرخــه اضافه شــدند کــه بازیبهبازی
اشتباهاتشانراتصحیحمیکردند.
مهمترازهمهاینکهبزرگترهاهمبهخودشان
آمدند؛ چرا که این چرخه باعث شــده بود همه
حساب کار دستشان بیاید و بفهمند که اگر بد
باشند ،به حاشــیه خواهند رفت .بدین ترتیب
خیابانیدربهترینفرمگزارشگریخودشدر
سالهای اخیر در جامجهانی  2018حاضر
شد ،عادل موفق شــد در بازی ایران و مراکش
یک گــزارش واقعا ملی،کماغراق و دلچســب
ارائه کند؛ دقت کنید کســی که سال 2006
جمله «خداحافظ برانکو» را برزبان آورده بود،
در بازی با مراکش و پساز آن که سردار آزمون
موقعیتی را از دســت داد ،بیشتر میگفت «ما
موقعیــت را از دســت دادیم» .پیمان یوســفی
هم گزارشهای گرمتر وکماشــتباهتری ارائه
میدادوازفضایتعبیراتشاهنامهایوتعابیر
جدیاش فاصله گرفته بود تا بازی با پرتغال را
برایمردمدلچسبترکند.

۲

تماشاگر تلفن به دست و
گردشگرسلفیبگیر

صداوســیما در خریــدن
حــق پخــش کامــل بازیها
انصافا ســنگ تمام گذاشت
و تمامی رقابتها را به بهترین نحو پخش کرد.
اما مشــکل پوشــش مســابقات ،گزارشگران
میدانــی و گزارشــگران مســابقات بودنــد.
محمدحسینمیثاقیازبرنامه«بیستهجده»
ومجتبیپوربخشازبرنامه«فصلداغفوتبال»
به عنوان گزارشــگران میدانی راهی روســیه
شــده بودند که البته چیزی جز یک تماشــاگر
ســاده نبودند .صرفا به این دلیل که مسئوالن

می کرد .حامــی مالی این پــروژه ،آپــارات بــود و از طریق
فیلیمو نیز پخش میشد.
دهباشی هفته گذشته از طریق توئیتر اعالم کرد علیرغم
میل باطنی و به دلیل مشکالت مالی ،دیگر این مجموعه را
ادامه نخواهد داد .با این حال ،در کامنت های این پست،
چندین راهبرای تأمین مالی پروژه مطرح شده بود ،از جمله
صداوسیما ،مؤسسه مطبوعاتی اطالعات و حتی یوتیوب.
بســیاری نیز از دهباشــی خواســته بودند اقدام به فروش
اینترنتی کند و اعالم آمادگی کرده بودنــد که برای ادامه

سینمای جهان

این مجموعه ،هر قسمت آن را جداگانه بخرند.
حسین دهباشــی هم با اتکا به همین کامنت ها ،دوشنبه
در یک نظرســنجی توئیتری از مخاطبانش پرســید برای
هر قسمت این برنامه ،چقدر حاضرند بپردازند؟ اما پاسخ
مخاطبان جالب بــود 19.درصد گزینــه  1000تومان،
 14درصد گزینه  3000تومان 12 ،درصد گزینه بیش از
 3000تومان و 55درصد گزینه «هیچ» را انتخاب کردند!
نکته ای که دهباشــی را ناامید کــرد و او با عنــوان «بدون
شرح» ،این پست را در اینستاگرامش گذاشت!
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جامخود را چگونهگذراندید؟
محمد عنبرســوز  -جام جهانی به پایان رسید و ســازمان صداوســیما طی این ماراتن حدود ًا یک ماهه ،موفق شد تمام بازی ها،
حواشی و مهم ترین نکات جام را در معرض دید مخاطبانش قرار دهد .به طور کلی اما ،چند نکته درباره نحوه پوشش تلویزیونی
مسابقات باقی مانده که مرورشان خالی از لطف نیست و میتواند به افزایش کیفیت برنامههای آینده کمک کند.

دنباله «زامبی لند» ساخته می شود
در دیدار فینال لیــگ قهرمانان اروپا و موجی
که در فضــای مجازی علیه او -بــه عنوان یک
لیورپولــی -ایجــاد شــد ،دلیــل ایــن دوری
می دانســتند .مزدک باید ســکوت می کرد و
انصافا این کار را با همان شــخصیتی که از او
انتظار داشتیم ،به خوبی انجام داد و از مراحل
حذفی به جام برگشــت و دیدار فینــال را هم
گزارش کرد .مســئوالن شــبکه امــا بهتر بود
توضیحی در این باره می دادند تا از شــایعات
جلوگیری شود.

۴

ســازمان مراحــل قانونــی الزم بــرای دریافت
آیدی کارت و اعزام رســمی ایــن دو خبرنگار
را به نتیجه نرسانده بودند ،میثاقی و پوربخش
صرفا تماشاگران و گردشگران روسیه بودند.
میثاقی معموال با یک هندزفری و در حالی که
معموالنفربغلدستی،کهممکنبودهرفردی
با هر شــخصیتی از هر قارهای باشــد ،ناگهان
وسط گزارشــش فریاد میکشــید ،صرفا یک
تماشاچی شناخته شــده بود که حتی انتقال
صدا و تصویــرش هم اغلــب با مشــکل مواجه
میشــد .پوربخش هم ترجیح میداد بیشــتر
به سطح شهر ،اطراف ورزشگاهها ،هتلهای
بازیکنان و فروشگاه رسمی لوازم ورزشی فیفا
سر بزند .این وضعیت باعث شــد دو گزارشگر
ما در مجموع این مسابقات نتوانند با بازیکنان
و مربیــان مصاحبه کننــد و عموما بــه توصیف
حالوهوایشهروورزشگاههامیپرداختندوبا
هوادارانتیمهاصحبتمیکردند.بدتراینکه
ما میتوانستیم مثل خیلی از کشورهای دیگر
جایگاهگزارشگریدرکنارزمینداشتهباشیم

...

اتفاق روز
شروع غم انگیز سریال «پدر»

دوشنبه شب قســمت اول ســریال «پدر» به
کارگردانی بهرنگ توفیقی ،از شبکه 2سیما
روی آنتن رفت .این ســریال از همان ابتدا،
چهره غمگین مهدی سلطانی ،در حالی که
چشمانش پر از اشــک بود را نشان می داد و
بعد از آن هم لعیــا زنگنه و چهــره جدید این
ســریال ،ریحانــه پارســا در نقــش «لیــا» با
لباس سیاه ،افســرده و در حال گریه کردن
به مخاطب معرفی شــدند! در شــرایطی که جــای خالی برنامه های شــاد و
ســریال های طنز در تلویزیون احســاس می شود ،ســریال «پدر» با شروعی
غم انگیز ،بار دیگر ســایه ســنگین غم و اندوه بر ســریال های تلویزیونی را به
مردم یادآوری کرد.

تاگزارشگرملیماندرروالیطبیعی،برودسر
جایخودشبنشیندوازبهترینجایگاهممکن،
بازیهایتیمملیکشورمانراگزارشکند.

3

مزدکباشخصیت

هیــچ کس درســت نفهمید
چرا این جام جهانی با غیبت
مــزدک میرزایی آغاز شــد.
میرزایــی یکــی از بهتریــن
گزارشگران ســال های اخیر تلویزیون ایران
اســت کــه می تــوان گفــت گزارش هایش به

ندرت اعصاب مخاطــب را خرد می کند .او از
عبارات ساده استفاده و کیفیت استانداردی
را در عرصــه گزارشــگری ارائه می کنــد .اما
هرچه از شروع جام گذشت،از این گزارشگر
همچنان خبری نبود و هیچ کس هم دلیلش
را نمی دانست .بازار شــایعات راه افتاده بود؛
برخی تهیه کنندگی خیابانی و فردوسی پور
در دو برنامــه را باعــث قهــر مــزدک اظهــار
می کردنــد و برخی هــم حتی تاکیــد بیش از
حد او روی بی اخالق بودن راموس را هنگام
درگیری منجــر به مصدومیــت محمد صالح

...

شایعه روز
مجری مشهور در دادسرا؟

در حالــی کــه ایــن روزهــا پرونده مؤسســه
اعتباری ثامن الحجج در حال بررسی است
و برخی مدیران این مؤسســه در بازداشــت
به ســر می برند ،شــایعات از احضــار یکی از
مجری های مشهور تلویزیون به دادسرا خبر
می دهند .الف.ع مجری باســابقه تلویزیون
که اجــرای یک برنامه مشــهور مناســبتی را
برعهده دارد ،چند سال پیش در برنامه خود
برای این مؤسسه تبلیغ کرده است و گفته می شــود احضار او به دادسرا ،به
همین موضوع بازمی گردد .اگرچه ظاهر ًا احضار وی فقط به دلیل تبلیغات
زیاد ایــن مؤسســه در برنامه او بــوده اســت و خود ایــن مجــری ،ارتباطی با
مؤسسه مذکور ندارد.

برنامهسازیناموفق

چهــار ســال قبــل برنامــه
«بیســت چهــارده» ،بــرای
پوشــش مســابقات جــام
جهانــی  ،2014تولیــد
شد و به شــدت مورد توجه مردم قرار گرفت.
این بــار هــم انتظار می رفــت برنامه «بیســت
هجــده» خیلــی بهتــر از آن باشــد؛ امــا هنوز
«بیست هجده» روی آنتن نرفته بود که شبکه
ورزش با برنامه «فصل داغ فوتبال» با اجرای
جواد خیابانی ،کار خودش را با همان الگوی
«بیســت چهارده» آغاز کرد که شامل معرفی
تیم ها ،کشــورها و بخش های روتینی بود که
در فضــای تلویزیونــی ایران معمــوال با عادل
فردوسیپور شناخته میشوند .شروع برنامه
«بیست هجده» اما اص ً
ال نشانی از یک برنامه
شاخص نداشت؛ همان کارشناسان روتین و
همیشگی ،میان برنامه هایی که صرف ًا شکل
ارائه شان متفاوت تر شــده بود -مث ً
ال معرفی
کشــور را یــک بازیگــر معــروف می خواند،-
نمایش های اینفوگرافیــک ،تحلیل هایی به
مراتب خسته کننده تر از تحلیل های «نود» و
بهسبکسنتیو...مجموع ًانتوانستتوقعات
را برآورده کند.
این دو برنامه در ادامــه کام ً
ال به موازی کاری
افتادنــد؛ «بیســت هجده» میثاقــی را بــرای
گــزارش میدانــی فرســتاد و «فصــل داغ
فوتبال» پوربخــش را .ملی پوشــان هم که به
کشــور برگشــته بودنــد ،بیــن ایــن دو برنامه
دست به دست می شدند و عموم ًا حرف های
مشابهی میزدند.

...

عجیب روز
اینستاگرامی ها تعیین کننده برنده چالش خوانندگی
«حــاال خورشــید» بــه تازگــی چالشــی بــا
عنوان «ترانــه ایران» بــه راه انداخته اســت و
از کســانی که بــه خوانندگــی عالقــه دارند،
می خواهد ترانــه ای درباره ایــران بخوانند و
به برنامه بفرســتند .در مرحله بعد ،بر اساس
انتخاب هــای تیــم داوری ،خواننده هــای
بهترین ترانه ها به اســتودیو دعوت می شوند
تا برگزیدگان با رأی مردم معرفی شوند .قرار اســت صفحه اینستاگرام «حاال
خورشید» ،ویدئوی اجرای این خوانندگان را به اشتراک بگذارد و جالب این که
معیار معرفی برگزیدگان ،تعداد الیکهای کاربران است! در حالی که بسیاری
از مخاطبان برنامه اص ً
ال اینستاگرام ندارند.

دنباله «زامبی لند» به زودی با بازگشت ستارههای قدیمی
این فیلم شامل اما استون ،وودی هرلسن ،جسی آیزنبرگ
و ابیگیل برسلین مقابل دوربین میرود.
به گزارش آی ســینما ،این کمدی ترسناک حدود یک دهه
پیش (سال  )2009در ســینماها اکران شد و در حالی که
با بودجه متوسط  23میلیون دالر ســاخته شده بود ،بیش
از صد میلیون دالر در گیشــه های دنیا فــروش کرد .روبن
فلیشــر ســازنده فیلم اصلی «زامبی لند» هــم برمی گردد
تا دوباره روی صندلی کارگردانی بنشــیند .نویســندگان
فیلم اصلــی «زامبی لند» که در ســال های اخیــر به عنوان
فیلم نامه نویس هــای مجموعــه ابرقهرمانــی «ددپــول» به
شهرت رسیدهاند ،فیلمنامه «زامبی لند »2را هم نوشتهاند.
طی سالهای گذشته ،استودیوی سونی بارها و بارها وعده
ساخت این دنباله را داده اما ظاهرا این بار ساخت «زامبی
لند  »2قطعی است و تولیدش از ژانویه آینده آغاز می شود.
ســونی ســعی دارد این محصول جدید را اکتبر  2019که
مصادف با دهمین سالگرد اکران فیلم اصلی «زامبی لند»
است ،روانه پرده سینماها کند.

شکست گران ترین فیلم تاریخ سینمای چین
گرانترین فیلم تاریخ سینمای چین که برای آن 85میلیون
پوند هزینه و شــش ســال زمان صــرف تولید آن شــده بود،
پساز یک هفته اکران از پردهها پایین کشیده شد.
به گزارش همشــهری آنالین ،فانتزی حماسی «آسورا» که
امید زیادی به موفقیــت تجاری آن می رفــت ،در هفته اول
اکران در چین ،کمی کمتر از شــش میلیون پوند فروخت و
امید تهیه کننــدگان را بر باد داد .جلوه هــای ویژه پیچیده،
ستاره های بزرگ و سرشناس و خیل عظیم گروه تولید هم
نتوانستمانعشکستتجارییکیازبزرگترینپروژههای
تاریخ سینمای چین شود و اکران «آسورا» به بدترین شکل
ممکن پایان یافت.
پایگاه رســمی این پروژه ســینمایی با صدور اطالعیه ای از
تمام کســانی که فرصت نکردنــد فیلم را روی پرده تماشــا
کنند ،عذرخواهی کرد .این عذرخواهی شامل تمام اعضای
بین المللی و داخلی گروه تولید هم می شــود که در شــش
سال گذشته ،توان خود را صرف ســاختن و اکران «آسورا»
کــرده بودند .این در حالی اســت کــه پیش از آغــاز نمایش
عمومی ،امید فراوانی به موفقیت فیلم در گیشه میرفت.
نام «آســورا» برگرفتــه از نیم خدای سه ســر اســطوره های
بودایی اســت و وو لی ،ستاره  18ســاله چینی در آن نقش
چوپانی را ایفا می کند که ناگهان درمی یابد یکی از سه سر
پادشــاه جنگاور اســت .پیش از اکران فیلــم ،مدیران گروه
فیلم ســازی نینگ شــیا درباره موفقیت آن ابــراز اطمینان
کرده بودند .بــا وجود کار شــدن  390میلیــون مطلب در
شبکه اجتماعی ویبو در چین ،تماشاگران به «آسورا» روی
خوش نشــان ندادند و فیلم از مخاطبان امتیــاز 3از  10را
گرفت.
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