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۶

محمدمهدی رحمتی رئیس بسیج سازمان
صداوسیما شد
با حکم رئیس رســانه ملی ،محمدمهــدی رحمتی ،رئیس
بسیج سازمان صداوسیما شد.
بهگزارشفارس،علیعسکریرئیسسازمانصداوسیمابا
صدورحکمیمحمدمهدیرحمتیرابهسمترئیسبسیج
سازمان صداوسیما منصوب کرد .وی جانشین علی فروغی
شده اســت که چندی پیش به عنوان مدیر شــبکه  3سیما
معرفی شد .فروغی تاکنون مســئولیت همزمان شبکه  3و
مرکز بسیج سازمان صداوسیما را برعهده داشت.
محمدمهــدی رحمتــی متولــد ســال  ،59دانشآموختــه
کارشناسی ارشد مدیریت رســانه از دانشگاه صداوسیما و
دانشــجوی دکترای ارتباطات دانشــگاه عالمه طباطبایی
اســت .وی کــه از ســال  95تاکنــون مســئولیت اداره کل
برنامهریزی و امور مالی معاونت توسعه و فناوری رسانه را بر
عهده داشته است ،سوابق اجرایی و فرهنگی چون مسئول
بســیج دانشــجویی دانشــگاه صداوســیما و دبیر شــورای
اجتماعی شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.
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سینمای جهان

جانی دپ مجادالت قانونیاش را
حل و فصل میکند
جانی دپ قصد دارد مجادله قانونــی  ۳۰میلیون دالری با
وکالیش را که از سال پیش درگیر آن شده است ،حل کند.
به گــزارش مهــر ،جانــی دپ که مــاه گذشــته باالخــره در
درگیری قانونی  ۲۵میلیون دالری خود با مدیران تجاری
ســابقش به توافق رســید ،حــاال میخواهد یــک درگیری
مشابه و مرتبط  ۳۰میلیون دالری با وکالی سابقش را نیز
به پایان برســاند .قرار است جلســات دادگاه مرتبط با این
پرونده از روز ششــم ماه ِمی ســال آینده آغاز شود اما ستاره
مجموعه فیلمهــای «دزدان دریایــی کاراییــب» از حاال در
حــال مذاکــرات جدی با وکالی ســابقش اســت تــا بتواند
از رفتن بــه دادگاه جلوگیری کنــد .البته هــم اکنون هیچ
تفاهمی به امضای دوطرف نرسیده و حتی این موضوع هم
حتمینیستکهآنهابتوانندپیشازروز بیستوهشتمماه
آگوست ،یعنی روزی که قرار اســت نخستین جلسه تفهیم
دادگاهشــان در دادگاه عالی لسآنجلس برگزار شــود ،به
توافق اولیه دســت پیدا کنند .با این حال با توجه به این که
جلســه اولیه دادگاه در راه اســت ،گفته میشــود دوطرف
میخواهند شــکایت قصــور حرفــهای جانی دپ از ســوی
وکالیش را به پایان برسانند.
این شکایت نخستین بار در اکتبر سال ۲۰۱۷به ثبت رسید
و باعث شد در ماه دســامبر  ۲۰۱۷وکالی ســابق او یعنی
جیکوب بلوم و شــرکایش که وکالی مارتین اسکورسیزی
هم هستند ،خودشان یک پرونده حقوقی برای تالفی علیه
دپ به ثبت برسانند.
به نتیجه رســیدن این پرونده برای کمپانی بــرادران وارنر
بســیار خوشــایند خواهد بود چون قصــد دارد شــانزدهم
نوامبر امســال ،فیلــم «هیوالهــای خارقالعــاده :جنایات
گریندلوالــد» را روی پرده ببرد .دپ ماه گذشــته در قالب
شــخصیت اصلــی داســتان یعنــی جادوگــر تیــره «گلرت
گریندلوالد» در مراســم کامیــککان حضور یافــت و این
کمپانی هم به وضوح اعالم کرده است که انتظارات باالیی
از این فیلم و کمپین تبلیغاتی عمومی آن دارد .از سال پیش
برخی طرفداران مجموعه «هری پاتر» اعالم کردند به دلیل
حضور جانی دپ ،فیلم «هیوالهــای خارقالعاده :جنایات
گریندلوالد» را تحریم میکنند .درگیریهای دپ با امبر
هرد ،همسر سابقش مهم ترین دلیل این موضوع بود.

توضیحدربارهمحدودیت
شرکتکنندگاندر«خندانندهشو»
جوان :اگر دوســتان «خنداننده شو» گله
میکردند که محدودیت دارنــد به دلیل
ناآشــنایی با ســاختار تلویزیون اســت .از
طرفدیگرهمیکیازعناصرمهمدراینکهشوخیهاوقیح
به نظر بیاید یا جا بیفتد ،رســانهها هســتند .ایــن که چقدر
از این شــوخیها حمایت میکنند .اگر دقت کنید بیشــتر
شوخی بچهها مربوط به خانواده است تا دیگر گلهای وجود
نداشتهباشد.
[در پاســخ بــه انتقادهــا دربــاره شــوخیهای مثبــت ۱۸
«خنداننــده شــو»] احمــدی :بــه نظرم ایــن عبــارت خوب
نیســت و درباره «خندوانه» معنــی نمیدهد؛ ایــن که ما در
مرز شــوخی برویم و در این میــان نکتهای بگوییــم ،یکی از
متداولترین سازوکارهای شوخیســازی در دنیاست .ما
تمام شــوخیهایی را که در «خنداننده شــو» انجام دادیم،
قابل دفــاع میدانیــم .معتقــدم کار رســانهها ضمن رصد
برنامه این اســت کــه باید بــا کارشناســان و صاحبنظران
گفتوگوونشستهاییبرگزارکنندتابهتعریفمشخصی
از کمــدی و به چارچــوب و حد و مرز مشــخصی برســیم .تا
بدانیمکارشناسانوحرفهایهاچهنظراتیدارندوآنزمان
میتوانبهنگاهدرستیرسید.بایدبهایننکتهتوجهکردکه
دستماواقعابستهاست.سریالیچندسالدرچالشاست
چون نمیتواند با قومیتی گفتمان درســتی برقرار کند .به
همیندلیلتالشکردیماحترامقومیتهادرشوخیهای
«خندانندهشو»نگهداشتهشود.ازهمینروپرداختبهخاله
وعمهوخانوادهدرشوخیهانیزازسرناچاریاست.

 8فراز برگزیده از نشست خبری مفصل مجری و تهیهکننده «خندوانه»

گانگسترنیستیم،برنامهسازیم!

گروه سینما و تلویزیون-نشستخبری«خندوانه»
با حضــور رامبد جوان طــراح و ســیدعلی احمدی
تهیهکننده این برنامه ،صبح دیروز در استودیوی
«خندوانه» برگزار شد .سازندگان این برنامه در این
نشستکهبرایپخشازشبکهنسیمضبطمیشد،
بهسؤاالتخبرنگارانپاسخدادندودربارهابهامات
بهوجــود آمــده در فضای مجــازی توضیــح دادند.
گزیدهای از صحبتهای سازندگان «خندوانه» را به
نقلازایسنابخوانید:
چراسپاهبایدبه«خندوانه»پولبدهد؟!
سیدعلی احمدی :پیش از هر چیزی این
سوال نشاندهنده قدرت و در عین حال
بیقاعدگی شبکههای اجتماعی است.
رســانهها باید به این مواردی که ســندی
برایشانوجودندارد،توجه واینموضوعاترابزرگنکنند.
اگرهمسندیمنتشرشده،مخدوشبودهاست.
رامبد جوان :چرا ســپاه باید به «خندوانه» پول بدهد؟! مگر
خندوانه بودجــه و حامی مالی نــدارد؟! زدن این حرفها و
بیاناینادعاهاکاریندارد.آنقدربعضیحرفهاخندهدار
استکهاصالنیازیبهجوابنیست.هماننداینکهگفتند
عمویمنسپاهیاستکهمناصالعموندارم.ماگانگستر
نیســتیم ما برنامهســازیم! بنابراین چرا باید در تبریز پاساژ
باال بکشم؟ جالب است بدانید همه ساز و کار درآمدسازی
ما در حرفه خودمان اســت .اگر پولی دربیاوریــم با آن فیلم
میسازیم.ماامسالتوانستیمبودجههاییراتامینکنیمواز
طریقدرآمدیکهداشتیمسهفیلمبسازیموایناتفاقخیلی
خوبیاستکهسهگروهتوانستندکاربکنند.اینکهبتوانیم
امکاناتبیشتریبرایهمکارانخودمانفراهمکنیم،قطعا
اتفاقخوبیاست.
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لزومی ندارد درآمدمان را بگوییم
جوان :رابطــه مــا و تلویزیــون ،رابطهای
محترمانــه و قاعدهمند اســت؛ چــرا من
باید میزان درآمدم را توضیح بدهم؟ من
هیچ گاه مستقیم از حامی برنامه مبلغی
نگرفتهام .ســندی در رســانههای اجتماعی منتشــر شــد
که من از اپلیکیشــن آپ پول گرفتهام .اپلیکیشــن آپ چه
ارتباطی بــا «خندوانــه» دارد؟ من  ۱۰ســال کار تبلیغاتی
کــردهام و به غیــر از «خندوانه» کارهای دیگــری هم انجام
میدهم .من به عنوان کارگردان ،مجری ،ایدهپرداز و ...در
فصلاولسهمیلیون،فصلدومپنجمیلیونودرفصلهای
بعدی با همین درصد افزایش ،حقوق گرفتهام.
لزومی نمیبینم بگویم چقدر درآمد دارم! من کار میکنم و
باید دستمزد بگیرم« .خندوانه» برنامه ویژه تلویزیون است
و باید شرایط مالی ویژهای هم داشته باشد که البته ندارد!
ما خیلی وقتها به دلیل این که مواردی را در برآورد نگفته
بودیم،ازجیبخودمانخرجکردیم؛بهعنوانمثالحضور
تماشاچی در فصل اول یا ادابازی در فصلهای بعد در ابتدا
جزو برآوردهای ما نبود و از جیب خودمان خرج کردیم.
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هیــچ رابطه مســتقیمی با اسپانســر
نداریم
احمــدی :اسپانســرها وارد تلویزیــون
میشوند و با امضای مدیر شبکه قرارداد
می بندنــد و وجوه را مســتقیم بــه خزانه
پرداخت میکنند .ما هیچ رابطه مســتقیمی با اسپانســر
نداریم .پیشبرآورد میدهیم و بر آن اساس ،قراردادی با ما
منعقد میشود و بر اساس پیشرفت کار ،اقساط را دریافت
میکنیم؛بنابراینهیچکاریدرخارجازچارچوبتلویزیون
انجام نمیشود .خندوانه نسبت به برنامههای دیگر قدری
سریعتر اقســاط را دریافت میکند؛ به این دلیل که درآمد
مستقیموغیرمستقیمدارد.ماخوشحالیمکهبرنام ه«قاچ»

۳

...

سوژه روز

بالفاصله بعد از پخش اولین قســمت ،آن هم در وانفسای
جام جهانی توانست آگهی بگیرد.
تــاش رامبد بــرای حضــور کمتر در
«خندوانه»
[در پاســخ به انتقادهــا درباره اســتفاده
شــخصی از آنتن] جوان :این انتقادها را
اصالقبولندارموآنقدربرایدیگراندر
«خندوانه»فضاایجادکردهامکهاستفادهازاینمیزان،حق
وسهممناست.تاروزیکهمخاطببخواهد«،خندوانه»را
ادامه خواهیم داد؛ حاال یا با من یا بدون من .اما تمام تالشم
این است که حضور خودم را در «خندوانه» کمتر کنم .اصال
حضوراحسانکرمیبههمیندلیلاستتاحضورمنکمتر
باشــد .اما به هر حال «خندوانــه» و رامبد جــوان با هم گره
خوردهانــد و مخاطب «خندوانه» را با لحــن و صدای رامبد
جوان شناخته اســت .بنابراین باید به گونهای حضورم در
برنامه کمتر شود که آسیبی به مخاطب وارد شود.
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«خندوانه» حال بعضیها را بد میکند
جــوان :االن تصور همه این اســت که هر
کســی کار میکنــد یا وابســته بــه جایی
اســت یــا دارد میخــورد .شــاید عدهای
خــوش شــان نیایــد کــه خندوانــه ایــن
ســالها دارد کار میکنــد و تــا انــدازهای هم موفــق بوده
است .مثال تصور کنید برنامهســازی در تلویزیون فکر کند
که نمیتواند اسپانسر بگیرد و به ســختی از تلویزیونی که
شرایط اقتصادی سختی دارد ،بودجهای می گیرد و برنامه
دیده نمیشود و بازخود منفی از سازمان میگیرد .اولین
چیزی که حال او را بد میکند ،این است که خندوان ه برای
تلویزیون هزینهای ندارد و درآمدزایی هم میکند .ممکن
است او پیش خودش فکر کند حتما خندوانهایها وابسته
هســتند و پول میخورنــد و دســت و صورتشــان را با پول

۵

...

اتفاق روز

ظرفیتهاراباالببریم
جوان :مشکل این جاســت که متاسفانه
هنوز ایــن نــگاه وجــود دارد و من بــه این
موضوع ایراد میگیرم .بیشترین شوخی
که در «خندوانه» میشــود با من است؛ از
مردانگیام گرفته تا اصل بودنم و زن گرفتنم .پیشنهاد من
این اســت که ظرفیتها را باال ببریم و بگذاریم با همه چیز و
همه کس شوخی شود .متاســفانه گاهی شوخی و توهین
در کنار هم قــرار میگیرند .اگر این جور باشــد ،باید بگویم
در خندوانه به من هم توهین میشــود! بنابراین بگذاریم با
بزرگ ترها و حتی با رئیس جمهور و مســئوالن هم شوخی
شود.کمدیمیتواندحالآدمراخوبوفشارعصبیراکم
کند .اگر بخواهیم در برابر کمدی بایســتیم ما را له میکند
یا اگر بتوانیم جلوی آن را بگیریم جامعه آسیبهای زیادی
میبیند.

۷

تاعیدرویآنتنهستیم
جوان« :خندوانه» تا عید روی آنتن است،
ولی هنوز مشخص نیســت که به صورت
قطعی در عید هــم برنامه داریم یــا نه .در
این مدت بخشهای جدیــدی را همانند
ادابازیوجشنوارهتئاترهایکمدیکهفعالدرمرحلهتئوری
هست،درنظرگرفتهایم.
احمــدی :ما تــا زمانی کــه محتــوا و حرف داشــته باشــیم،
«خندوانــه» را ادامــه خواهیــم داد و ســعی میکنیــم وارد
شــوخیهای ســطحی و تکــراری نشــویم« .خندوانه» یک
سرمایهملیاستوبایدازآنمراقبتکنیم.

۸

...

حاشیه روز

گفتوگوی صریح با محمدجواد ظریف در «حاال خورشید»

ناهماهنگی شبکه  3در پخش سریال «دلدادگان»

هک شدن جالب صفحه اینستاگرام رامبد جوان

برنامه «حاال خورشید» که به اعتبار پرسشگری،
مخاطبان زیادی پیدا کرده است ،صبح دیروز به
صورت زنده میزبان محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه بود .گفتوگوی بدون تعارف و صریح رضا
رشیدپور در این برنامه ،مسائل مهمی که درباره
آنها ســؤال کرد ،پیگیــری برای گرفتن پاســخ
سواالتش و قانع نشدن او ،مورد توجه مخاطبان
قرار گرفت و واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی برانگیخت .چندین
بخش گفتوگو که در صفحه اینســتاگرام «حاال خورشید» منتشر شد ،شاهد
کامنتهای زیاد مخاطبان و بحث و نظرات آنان در این باره بود .این گفتوگوی
رک و بــدون تعــارف ،باعث شــد مخاطبان شــاهد چالشــیترین گفتوگوی
محمدجواد ظریف در تلویزیون باشند.

جمعهشب قسمت چهاردهم سریال «دلدادگان»
که چهارشنبهشب به علت مسابقه فوتبال ،پخش
نشده بود ،بدون اعالم خبر قبلی روی آنتن رفت.
شاهرخ استخری نیز در واکنش به این اتفاق ،در
یک استوری اینســتاگرامی به پخش بیخبر این
قســمت کنایه زد .نتیجه این شــد که شنبهشــب
تکرار قســمت چهاردهم ســریال به درخواســت
بینندگان ،روی آنتن رفت .این در حالی بــود که طبق روال معمول تلویزیون،
سریالهای شبانه جمعهها پخش نمیشدند .جالب آن که دیروز ظهر باشگاه
خبرنگاران جوان در خبری مدعی شد این ســریال از این به بعد پنج شنبهها و
جمعههانیزپخشمیشودوبهزودیایناتفاقبرایسریالهایدیگرتلویزیون
نیز خواهد افتاد.

یکــی از طرفــداران ابوطالــب حســینی
شــرکتکننده مســابقه «خندانند هشــو »2
جمعهشــب برای مدت کوتاهی صفحه شخصی
رامبد جوان در اینستاگرام را هک کرد .این کاربر
بــا انتشــار پســتی از ســکوت داوران در واکنش
به اجرای ابوطالب حســینی انتقاد کــرد و گفت
تشــویق بیش از اندازه آنها در واکنش به اجرای
علی صبوری ،روی نظر مردم تأثیرگذار خواهد بود و حتی ممکن اســت رأی و
نظرشان درباره این دو فینالیســت را تغییر دهد .جالب آن که این کاربر تاکید
داشــت به اطالعات او دســت نزده و هدفش هک صفحه و اذیــت کردن رامبد
جوان نبوده اســت ،فقط قصد داشــته از این طریق با او صحبــت کند .او حتی
در پست خود رامبد را راهنمایی کرده بود که چطور صفحهاش را پس بگیرد!

...

چهره ها و خبر ها
امیر جدیدی که این روزها فیلم «تنگه ابوقریب» را روی پرده
ســینماها دارد ،بــه زودی در دومیــن
همکاریاش با بهــرام توکلی ،برای بازی
در فیلم «غالمرضا تختی» در نقش جهان
پهلــوان تختــی ،جلــوی دوربیــن
یرود.
م 
حامد بهداد در فیلم «ســطح یک» که قرار اســت بر اســاس
زندگی قاتل و شرور معروف وحید مرادی
ساخته شود ،نقش این شخصیت را بازی
میکند .این فیلم به کارگردانی محسن
قرایــی ،در مرحله نــگارش فیلم
نامه است.
بهاره کیانافشــار این روزها در حال بازی در فیلم «رویای
ســهراب» بــه کارگردانــی علــی قویتن
اســت .او در این فیلم که درباره زندگی
ســهراب ســپهری اســت ،بــا مهــدی
سلطانی ،الله اسکندری و ترالن پروانه
همبازی شده است.
ســیامک انصــاری مشــغول بــازی در فیلــم «زهرمــار» بــه
کارگردانی جواد رضویان اســت .او
در فیلم «بمب ،یک عاشقانه» نیز که
در جشنواره فجر رونمایی شد ،بازی
کرده است که احتما ًال مهرماه اکران
خواهد شد.
لیال اوتــادی اوایل مهرمــاه با قســمت دوم فیلــم کودک و
نوجــوان «آهــوی پیشــونی ســفید  »2به
کارگردانــی ســیدجواد هاشــمی بــه
ســینماها خواهــد آمــد .او ایــن روزها
«کاتیوشــا» بــه کارگردانــی علــی
عطشانی را در حال اکران دارد.
کــوروش تهامی بــه جمــع بازیگــران مجموعــه تلویزیونی
«ســرباز» بــه کارگردانــی هــادی
مقدمدوســت پیوســت .او در ایــن
سریال  40قسمتی با آرش مجیدی
و الیکا عبدالرزاقی همبازی خواهد
شد.

...

سینمایایران
رونقمرداد 97سینماهانسبتبهسالقبل
مقایسهآمارنشانمیدهدسینماهادرمردادسال ۹۷نسبت
به مرداد سال گذشته ۷۲ ،درصد رشــد فروش و  ۵۳درصد
رشدمخاطبداشتهاند.
به گزارش ســینماتیکت ،اســتمرار فروش میلیــاردی فیلم
«هزارپا» که میتوان آن را پدیده اکران امسال دانست ،مهم
ترین عامل رونــق ســینماها در مــرداد  ۹۷بود .ایــن فیلم با
متوسطفروشبیشازچهارمیلیارددرهفته مجموعفروش
ســینماها را به طرز چشــمگیری افزایش دهــد ۶۵ .درصد
از مجموع فروش ســینماها در مــرداد امســال ( ۱۸میلیارد
از مجموع ۲۸میلیــارد) مربوط به فیلم «هزارپــا» بود« .تنگه
ابوقریب» بهترین فیلم جشنواره فجر ،دیگر فیلم پرمخاطب
مرداد ۹۷بود که طی دو هفته توانســت به فــروش یک و نیم
میلیاردیدستیابد.مردادسال ۹۶برخالفمردادامسال،
فیلمی که بتواند نبض گیشه را دست بگیرد و به تنهایی آمار
و ارقــام را متحول کند ،نداشــتیم .فیلم «نهنــگ عنبر »۲که
پرفروشترین فیلم ســال  ۹۶بود روزهای آخر اکرانش را در
مرداد ۹۶میگذراند و فیلم «اکســیدان» با وجود اســتقبال
فراوان مردم ،تعداد ســالنهای کمی را در اختیار داشــت و
نتوانستبهفروشیکهظرفیتشراداشت،دستیابد.

اما واتسون جایگزین اما استون شد
بعد از منتفی شدن حضور اما استون بازیگر برنده اسکار در
پروژه ســینمایی «زنان کوچک» ،همتای انگلیسیاش اما
واتسون جایگزین او شد.
بهگزارشآیسینما،استونبهدلیلمشغلهکاریوتعهدش
به فیلم ســینمایی «ســوگلی» محصول جدید اســتودیوی
فاکس سرچالیت که از بختهای مهم فصل جوایز امسال
شــمرده میشــود ،نتوانســت در فیلم بعدی گرتــا گرویگ
کارگردان و نویســنده نامزد اســکار حضور یابد .بازیگران
مطرحی همچون مریل اســتریپ ،الرا درن ،سرشا رونان،
تیموتی شاالمی و فلورنس پیو ،همچنان در مرحله مذاکره
با سازندگان این اقتباس ســینمایی جدید به سر میبرند.
در صورتی که توافق نهایی حاصل شود ،گرویگ فیلم ساز
جوان و مستعد هالیوود پروژه جدیدش را با حضور سه نسل
از ستارههای هالیوود مقابل دوربین خواهد برد.
داســتان رمان کالسیک «زنان کوچک» نوشــته لوییزا می
الکــوت ماجراهای چهــار خواهر به نامهای امــی ،جو ،بت
و مــگ و مادرشــان را در دوران جنــگ داخلــی آمریــکا در
ماساچوســت دنبال میکند .واضح اســت که واتســون به
عنوان یکی از خواهران داستان ظاهر خواهد شد اما هنوز
مشخص نیســت برای ایفای نقش کدام شخصیت انتخاب
شده است.
گرویگ نویسنده و کارگردان  35ساله آمریکایی با ساخته
قبلیاش «لیدی بــرد» در رقابــت اســکار  2017موفق به
دریافت دو نامزدی جایــزه آکادمی در رشــتههای بهترین
کارگــردان و بهترین فیلم نامــه اورجینال شــد .او نگارش
فیلم نامه اقتباسی «زنان کوچک» را شخصا به عهده داشته
است .استودیوی کلمبیا پیکچرز ســرمایهگذار اصلی این
پروژه ســینمایی پیشــتر هم نســخهای از این رمان معروف
تهیه و تولید کرده بود.
CMYK

