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رونمایی از انیمیشن سهبعدی
شهادت حضرت عباس

فارس  -انیمیشن سهبعدی روضه شهادت حضرت عباس(ع) که برای عینکهای واقعیت مجازی شبیهسازی شده است ،در شب تاسوعای
حسینی رونمایی میشود .منصور امینی رئیس سازمان فضای مجازی سراج با انتشار توئیتی ،این خبر را اعالم کرد و گفت :این اثر در مرحله
صداگذاری قرار دارد .به گفته وی بیش از یک سال هست که سراج روی این انیمیشن هشت دقیقهای کار میکند.

(ع)
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درگذشتمهدیآریننژاد،دوبلورپیشکسوت
مهدی آریننژاد پس از سالها مبارزه با بیماری ظهر دیروز
درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ،قاســم آریننژاد برادر
مهــدی آریننــژاد دوبلــور پیش کســوت ضمن تاییــد خبر
درگذشــت وی ،افزود« :مراســم تشــییع پیکر ایــن دوبلور
ساعت  ۱۰صبح پس فردا در بهشت زهرا برگزار میشود».
مهدی آریننژاد متولد سال  ۱۳۱۸بود و فعالیت حرفهای
در دوبالژ را از ســال  ۱۳۴۱آغاز کرد و صداپیشــگی او در
آثاری چون «لوک خوششانس» (یکی از برادرها)« ،مورچه
و مورچهخوار» (مورچهخوار)« ،بازرس» (گروهبان دودو)،
«رابین هود» (پدر تاک)« ،چوبین» (برونکا) و مجموعههای
«دایی جان ناپلئون» (شــمسعلی میرزا) و «هزاردستان»
صداپیشگی کرده است.
تکیهکالمهای «سالم مورچه!» و «سالم سوسیس!» از این
دوبلور پیش کسوت در ذهنها به یادگار مانده است.

درجهبندی سنی فیلمها صرفاً توصیه
به خانوادههاست
رئیــس ســازمان ســینمایی طــرح درجهبنــدی فیلمهای
سینمایی را صرف ًا مشــورتی به خانوادهها دانست و افزود:
در این طرح قرار نیست محدودیتی قانونی برای ورود افراد
به سالنهای سینما ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ،محمدمهدی
حیدریان در گفتوگوی پنج شــنبه شــب در برنامه «شــهر
فرنگ» شــبکه خبر ،دربــاره ابالغ طرح درجهبندی ســنی
فیلمها گفت« :ایــن طرح یک مطالبه عمومــی و اجتماعی
بود و افراد جامعه و خانوادهها انتظار داشــتند بعد از تولید
فیلمها در سطوح مختلف بدانند چه فیلمهایی را میتوانند
با فرزندان ،دوســتان و خانوادهشــان نگاه کننــد .در همه
جای دنیا که صنعت سینما و ســینمای حرفهای به معنای
تولید سینما دارند این سرویس و مشــورت را به خانوادهها
میدهند».
وی با بیان این که بحث درجهبندی ورای صرفا هنری است،
اظهار کرد« :کسانی که قرار است درجهبندی را انجام دهند
باید کســانی باشــند که به بیان تصویر و هنر ســینما آشنا و
در عین حال به مســائل تربیتی وقوف کامل داشــته باشند
تا بتوانند تناســب پیام تصویــر را با ردههای مختلف ســنی
تشخیص دهند و به خانوادهها توصیه کنند .نزدیک به یک
ماه این طرح روی ســایت سازمان ســینمایی قرار داشت و
رسانه ملی هم در برنامهای به آن پرداخت .نظرات کسانی را
که صاحبنظر بودند جویا شدیم .ترکیبی از داوران عمومی
فیلمها را خواهند دید و به زودی فیلمها با نظر این داوران
درجهبندی و مشخص میشود که چه فیلمهایی برای چه
گروههای سنی مناسب است».
رئیس سازمان سینماییادامهداد« :در حوزهفرهنگ باید به
سمتمسئولیتپذیربودنحرکتکنیمواینکهفقطبانگاه
اقتصادی به تولیدات نگاه کنیم درست نیست .اجرای طرح
درجهبندیضمنتاکیدبراینمسئولیت،مشورتیاستکه
به خانوادهها داده میشود .تجربه در کشورهای دیگر نشان
داده که مخاطب به تدریج از این طرح تمکین میکند».

سعید کنگرانی درگذشت
سعید کنگرانی بازیگر قدیمی ســینما بر اثر سکته قلبی از
دنیا رفت.
پیمان جعفری یکی از فعاالن عرصه سینما با تایید این خبر
به ایســنا گفت  ،این بازیگر که قرار بوده به تازگی در «رقص
روی شیشــه» مهدی گلســتانه در شــبکه نمایــش خانگی
جلوی دوربین برود ،دیروز ظهر در بیمارستانی در تهران از
دنیا رفت« .رضا موتوری»« ،دایره مینا»« ،سرایدار»« ،دایی
جان ناپلئون»« ،پرواز در قفس»« ،فصل خون» و ...از جمله
آثار اوست.
کنگرانی در ســال  ۱۳۶۷ایران را ترک کرد .یک سال در
دبی اقامت گزید سپس به کالیفرنیا در آمریکا رفت و به مدت
 ۱۶ســال از ایران و بازیگری حرفهای دور ماند .وی پس از
بازگشتبهایراندرفیلمسینمایی«ازدواجبهسبکایرانی»
ایفــای نقش کــرد .او به تازگــی در تئاتــری به نــام «نیرنگ
اورنگ» در تماشاخانه سنگلج به ایفای نقش پرداخت.

زندهیادحسینعرفانیتشییعشد
مراسم تشییع زندهیاد حســین عرفانی دوبلور فیلم و
سریال به سمت خانه ابدی خود در بهشت زهرا(س)،
پنج شــنبه برگزار شــد.به گزارش مهر ،این مراســم با
حضور هنرمنــدان ،گوینــدگان و دوبلورهــای فیلم و
ســریال همراه بود که از جمله آنها میتوان به حمید
منوچهری ،منوچهر آذری ،ســیامک اطلسی ،حسن
کاخی،میرطاهرمظلومی،مجتبینقیییمدیرامور
دوبالژ ســیما ،تورج نصر ،افشــین زینوری ،اردشیر
منظم ،کامــران ملکی ،رضا بنفشــهخواه ،شــکرخدا
گودرزی،بهمنهاشمی،بیژنعلیمحمدیواردالن
شجاعکاوهاشارهکرد.همچنینخسروخسروشاهی،
منوچهروالی،منوچهراسماعیلیوعلیهمتمومیوند
از دیگــر حاضــران در ایــن مراســم بودند.علی همت
مومیوندبیانکرد«:عموحسینعزیزهمرفت،دراین
چندماههشاهدرفتنچندتنازعزیزاندوبلوربودیم.
امیدوارمنفربعدیخودمباشم».
▪والــی زاده :حسین عرفانی از خانواده به من
نزدیکتر بود

ســپس منوچهر والــیزاده کــه بغــض کرده بــود به
جایگاه آمد و اظهار کرد« :نزدیک  ۶۰ســال در کنار
هم بودن باعث شد از خانواده به من نزدیکتر باشد.
بــاورم نمیشــود و حتــی از روزی کــه حســین عزیز
مریض احوال شد همه بچههای واحد دوبالژ تکیده
شدند ».والیزاده در ادامه ســخنان خود بیان کرد:
«ما یک عمر در کنار هــم کار کردیم و جز صمیمیت و
محبت چیزی ندیدیم .من از شما مردمی که این قدر
محبت دارید شرمنده میشــوم و ممنون که آمدید.
میخواهم یک تشــکر ویژه از نقییی و مهدی منفرد
از دوســتان صمیمــی او ،دختــرش مهســا عرفانــی

داشته باشــم .خدا به مهســا توان و قوت بدهد که در
کنار مادرش شهال ناظریان مقاوم است ».این دوبلور
باسابقه اظهار کرد« :او تا لحظه آخر که در بیمارستان
بود همه را میخنداند .او با جوانان بسیار خوب بود.
خداونــد در ابتدای مــاه محــرم او را بــرد و امیدوارم
روحش شاد باشد .امیدوارم روح منوچهر نوذری هم
شاد باشد که بسیاری از ما را در این عرصه همراهی
کرد».
▪کاش دیگر نباشم که چنین اتفاقاتی را ببینم

زهره شکوفنده دوبلور و مدیر دوبالژ نیز در این مراسم
در حالی که اشک میریخت پشت تریبون حاضر شد
و بیان کرد« :هر کسی یک پدر و مادر دارد اما من در
این حرفه نزدیکان بســیاری دارم .از همه جمعی که
من وارد دوبله شدم چند نفر باقی ماندند و امیدوارم
من دیگر نباشم تا چنین اتفاقاتی را ببینم ».وی ادامه
داد« :عرفانی از این نزدیکان بود که بسیار حامی من
بود و حتی تا آخرین روزهای ســامتیاش به دنبال
این بود که به ما کمک کند».
در ادامــه مراســم ،منوچهر شاهســواری مدیرعامل
خانه ســینما ،ناصــر ممــدوح ،زهره شــکوفنده ،ژرژ
پطروســی و افشــین زینوری دوبلورهای ســینما و
تلویزیون نیز در سخنانی یاد و خاطره حسین عرفانی
را زنده نگه داشتند .در این مراسم ذکر مصیبتی نیز
برای عرفانی اجرا شــد .در بخش دیگری از مراســم
تشــییع نیز پیــام مرتضــی میرباقــری معاون ســیما
خوانده شــد .در پایــان این مراســم بر پیکر حســین
عرفانی نماز خوانده شد و هنرمندان و گویندگان او را
به سمت خانه ابدی خود در قطعه هنرمندان بهشت
زهرا(س) بدرقه کردند.

ســریال «ممنوعــه» کــه از همــان ابتــدا بــه دلیــل حضور
چهرههایی ماننــد نیکی کریمــی ،میالد کیمــرام ،امیر
جعفری و هــادی حجازیفــر در آن ،نامش بر ســر زبانها
افتادهبودوبرچسب+16رویآن،مخاطبانرابهموضوع
و محتوای ســریال حســاس کرده بود ،حاال بعــد از توزیع
تنها سه قســمت از آن در شــبکه نمایش خانگی ،حسابی
سروصداکردهاست.درادامهمطلبنگاهیبهاینحواشی
وواکنشهایمسئوالنسینماییبهآنداشتهایم.
ســریال «ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان ،داســتان
سه نســل ،دغدغههای جوانان امروز ،مسائل خانوادگی
و آســیبهای اجتماعی را روایت میکند .پنجم شــهریور
قسمتاولاینسریالتوزیعشدوبعدازپخشاینقسمت
عــدهای از مخاطبــان خیلــی زود «ممنوعــه» را مبتــذل و
غیراخالقی دانســتند و به دیالوگها و قصــه آن اعتراض
کردنــد .ابراهیم داروغــهزاده معاون ارزشــیابی و نظارت
سازمان ســینمایی ،به موج اعتراضاتی که به سمت فیلم
روانه شــده بود ،واکنــش نشــان داد .او در حمایــت از این
سریال ،خیال مخاطبان را از اعمال نظارت بر آن راحت و
برجنبهمثبتآنتأکیدکردوگفت«:بهطورطبیعیوقتی
موضوع یك ســریال درباره آســیبهای اجتماعی است و
در این سریال به طور خاص ولنگاری و كژرفتاری تعدادی
جــوان مطرح اســت ،فیلم نامهنویــس ناگزیر اســت برای
پیریزی شــخصیت و شــالوده فكری آنهــا رفتارهایی را
شهایغیرمتعارف
طراحیكندكهدرزمره تخلفاتوكن 
اســت و البته آن چه كه مشاهده میشــود مصداق اشاعه
ابتذال نیســت و جنبه عبرتآموز آن مورد تاكید است ».او
درپایانبایادآوریحواشیسریالهای«خطقرمز»و«میوه
ممنوعه»ازتماشاگران دعوت کرد که منتظرقسمتهای
بعدیسریالباشندوزودقضاوتنکنند.
استدالل دیگر مســئوالن وزارت ارشاد درباره «ممنوعه»،

این است که برچسب رده ســنی +16روی پوستر سریال
ذکرشدهاست.طبیعتاوقتیمخاطبانیکسریالبزرگ
ســاالن هســتند ،مســائل مختلف صریحتر و بــا مالحظه
کمتری مطــرح میشــوند و اگر قرار باشــد چنیــن فیلم و
ســریالهایی با آن دســته از آثاری که مخاطب عــام دارند
تفاوتینداشتهباشد،اصالدیگرچراردهبندیسنیبرای
آن تعیین شود؟ حســین پارســایی مدیرکل دفتر نمایش
خانگی ســازمان ســینمایی با تأکید بر ردهبندی ســریال
توضیحاتیدربارهآنوانتقاداتدادوافزود:والدینبهجای
اینکهراجعبهسریالیکههمنشینهایخطرناکیممکن
اســت در موقعیتهای مختلف در کنار فرزندانشان قرار
بگیرند ،نگران باشند ،ضروری است بدانند این مجموعه
ویژه آنهاســت؛ نه اطفال صغیر و نوجوانان و این موضوع
درتماماقالمتبلیغاتیفیلمذکرشدهاست».پارساییهم
در پایان ،از حواشــی ســریالهایی مانند «میوه ممنوعه»،
«اغما» و «ثریا» یاد و مخاطبان را به صبر و تامل دعوت کرد
و گفت« :اگر در فرجــام کار ،کلیت این کارها در یک نمای
عمومیاخالقگرایانهصرفنباشد،آنگاهبهمیدانبحث
وگفتوگوبیایند».
بهدنبالهمهواکنشهاواعتراضات،سیدعباسصالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در حاشیه جلسه هیئت
دولت درباره این ســریال اظهارنظر کرد و بدون بردن نام،
ازبررسیدقیقآنتوسطسازمانسینماییوارائهگزارش
خبر داد .او همچنین درباره نحوه نظارت وزارت ارشاد بر
محتوای آثار نمایشی که به تازگی عرضه شده توضیح داد
و گفت « :فرایند حوزه نظارتی محصوالت نمایش خانگی
به این صورت است که محصوالت اولیه باید عرضه شود و
نوعینظامسنجیسلیقههاصورتگیرد،اینطورنیست
کهکلمحصولیکجاعرضهشودوبعدتاییدیهبگیردبلکه
مرحلهبهمرحلهتاییدمیشود».

...

چهره ها و خبر ها
محمدرضا شــهیدیفرد از امشــب برنامه گفــت و گومحور
«چهلچراغ» را با محوریت بیان
هنریمضامینعاشورایی،روی
آنتن شبکه  3خواهد داشت .او
محرم سال گذشته هم فصل اول
اینبرنامهرااجراکردهبود.
مهناز افشــار قرار اســت در دومین فیلم سینمایی محسن
تنابنده ایفای نقش کند .عالوه بر او تا به
حال حضور سعید آقاخانی هم در فیلم
«قســم» قطعی شده اســت و بازیگران
دیگری نیز به فیلم اضافه خواهند شد.

پرویز پرســتویی از اواســط مهرماه با فیلم «لــس آنجلس -
تهــران» ســاخته تینــا پاکــروان بــه
ســینماها میآیــد .ایــن بازیگر 9
سال بعد از فیلم «کتاب قانون» ،با
فیلمی کمدی به سینماها باز
خواهد گشت.
الهام پاوهنژاد از پنجم مهر ،بار دیگر نمایش «کافه پولشری»
را در کافــه خانهمــوزه اســتاد عــزتا...
انتظامــی روی صحنــه خواهــد بــرد .او
عــاوه بــر کارگردانی ،بــه عنــوان تنها
بازیگر این نمایش در آن نقشآفرینی
کرده است.

فرهاد اصالنی از چهارم مهرمــاه با فیلم «مغزهای کوچک
زنگزده» به سینماها میآید .او به تازگی
در فیلم مستند «آبی به رنگ آسمان» که
درباره تاریخ باشــگاه استقالل است هم
حضور داشته است.
ماهور الوند بازی در سریال شبکه نمایش خانگی «نهنگ
آبی» را به کارگردانــی فریدون جیرانی
آغــاز کــرد .او امســال «چهــارراه
اســتانبول» را روی پــرده ســینماها
داشــته و در انتظــار اکــران «هــت
تریک» است.

انتشار جزئیات حیرتانگیز برنامه طاقتفرسای ورزشی مارک والبرگ

راز ورزیدگی آقای ستاره

مارک والبرگ  47ساله 3 ،صبح صبحانه میخورد و  7:30شب میخوابد
مارک والبرگ ،بازیگر فیلمهای ماجراجویانه پرده از رژیم غذایی و برنامه ورزشــی
ت خود برداشــت .برنامهای که او را وا میدارد بعد از نیمهشــب از خواب بیدار
سخ 
شود تا وزنه بزند.
به گزارش فرارو ،این ســتاره  ۴۷ســاله فیلمهای اکشــن ،در شــبکه اینستاگرام به
سواالت هوادارانش درباره راز اندام ورزیدهاش جواب داده است .او معموال ساعت
 ۲:۳۰صبح از خواب بیدار میشود و بعد از بیدار شدن ،نیم ساعت مناجات میکند.
بعد از صرف صبحانه در ساعت  ۳:۱۵صبح 90 ،دقیقه ورزش میکند .سپس غذا
میخورد و بعد به ترتیب دوش میگیرد ،گلف بازی میکند ،دوباره غذا میخورد و
در حوض هوای سرد ( )cryotherapyبه بازسازی ماهیچههایش میپردازد و پس
از ورزش ،دوش و غذای مجــدد ،مدتی را با خانوادهاش وقــت میگذراند و در آخر،
طبق برنامه معموال ساعت  ۷:۳۰شب میخوابد.
کرایوتراپی ( )cryotherapyنوعی روش درمان ماهیچهها از فشار و درد تمرینهای
سنگین است که با استقبال ورزشــکاران روبه رو شده است .این روش درمانی قرار
گرفتن در محفظهای است که با استفاده از نیتروژن مایع ،دمای هوا به منهای ۱۰۰
میرسد.
او از غذاهایی که به صورت روزانه میخورد هم گفته اســت« :ساعت  ۵:۳۰صبح،
صبحانه شــامل فرنی جــو همراه با میــوه و کره بادامزمینی اســت .کمــی بعد پودر
پروتئین همراه با سه برگر بوقلمون و پنج تکه از سیبزمینی شیرین .ساعت هشت
صبح من حدود  10کوفته قلقلی بوقلمون میخورم .ســاعت  ۱۰:۳۰صبح ساالد
مرغ در برنامه است ،به همراه تخممرغ ،زیتون ،آووکادو ،خیار ،گوجه و کاهو .ساعت
یک ظهر ،استیک گوشت قرمز با فلفل سبز .ساعت ۳:۳۰استیک مرغ با کلم چینی.
ساعت  ۵:۳۰تا  ۶:۰۰عصر هم یک وعده استیک ماهی به همراه سیبزمینی ،کلم
و ســبزیجات .در تمام طول روز هم مقدار قابل توجهی آب آشامیدنی به سازیشده
مینوشم .همین!»
این رژیم ســخت از یک ســال پیش و بعد از این که نقــش اصلی فیلم «مایــل  »۲۲را
برعهده گرفت ،شــروع شــد .والبرگ چالشــی  ۴۷روزه را برای بــازی در تازهترین
فیلم اش پشــت ســر گذاشــت .او حتی در تعطیالت خانوادگی و شــرایط ســفر هم
تمرینات را تــرک نکرد .ماه پیش در شــبکه اینســتاگرام ویدئویی منتشــر کــرد و از
کارکنان باشگاه بدن ســازی نزدیک محل اقامتش در منهتن به این دلیل که صبح
خیلی زود در را برای تمرینات او باز میکردند ،تشکر کرد.

مارک والبرگ و همســرش ری دورهام ،چهار فرزند دارند .او میگوید که این رژیم
غذایی باعث شده وقت بیشتری را با خانوادهاش سپری کند« :بیشتر وقتها قبل از
آن که خانوادهام بیدار شوند ،من تمریناتم را انجام دادهام .من معمو ًال بیدار میشوم،
ورزش میکنم و کارهایم را پیگیری میکنم .گلف بازی میکنم تا این که بچهها بیدار
میشوند و همسرم هنوز خواب است .این برنامه جواب میدهد .در واقع یکی از مهم
ترین مزایای صبح زود بیدار شدن همین است».
البتهمزایایدیگرشهمدرآمدزیاداوست.مارکوالبرگگرانقیمتترینهنرپیشه
هالیوود در سال ۲۰۱۷بود و هنوز هم او بیشترین تقاضا را برای بازی در نقش اصلی
فیلمهای اکشن دریافت میکند.
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