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تلویزیون

معاون سیما :کاهش متوسط سنی  20سال
در میان مدیران سیما
در ششــمین نشست سراســری مدیران رســانه ملی دکتر
میرباقری معاون ســیما بــا معرفی حوزههــای مختلف این
معاونت به تشریح سیاســتها ،برنامهها و اقدامات موثر در
شبکههای مختلف تلویزیون پرداخت.
بــه گــزارش روابط عمومــی معاونــت ســیما ،وی با اشــاره
به آمــاری مســتند از کاهش میــزان و مدت زمان تماشــای
تلویزیــون در سراســر جهــان خبــر داد و گفت« :بر اســاس
همین مطالعات ،طی  ۱۱سال اخیر با وجود کاهش مدت
زمان تماشای تلویزیون در کشور ،میزان بینندگان سیمای
جمهوری اسالمی همچنان ثابت باقی مانده است ».دکتر
میرباقــری همچنین اتصال بــه اینترنت و ایجــاد تلویزیون
اجتماعی را از مهم ترین ویژگیهای آینده تلویزیون خواند
و گفــت« :گرایش بــه ســرگرمی ،کاهش الگوی تماشــای
خانــواده در کنــار تلویزیــون و شخصیســازی در دریافت
محتوایتلویزیوندربازتعریفنظریوعملیسیمااهمیتی
ویژه دارد».
وی دعــوت از هنرمنــدان و نخبگان بــرای برنامهســازی و
تدوین برنامه پنج ساله سیما را از دیگر اقدامات موثر برای
جذب مخاطب دانســت و افزود« :تغییر ســاختار مدیریتی
در ســیما از دیگر موضوعاتی بــود کــه در دوره جدید به آن
توجه شد ،به همین منظور کم کم تالش کردیم تا با انتصاب
تدریجــی مدیران جــوان و انقالبی در بخشهــای مختلف
جوانگرایــی را در کنار تجربه بــه کار بندیم .بــه طوری که
امروز شاهد کاهش متوسط سنی 20سال در میان مدیران
سیما هستیم».
دکتر میرباقری در ادامه با اشــاره به تحقیقات انجامشــده
در زمینــه حضور تلویزیــون در ســبد رســانهای خانوادهها
خاطرنشــان کرد« :در یک نظرسنجی تالش شــده تا سبد
رســانهای خانوادههــا در قالــب برنامههــای مختلــف و به
تفکیک رســانههای داخلی و خارجی و اینترنتی سنجیده
شود .براساس نتایج این نظرسنجی همچنان 76.3درصد
مردم کشور فیلم و ســریالها را از شــبکههای سیما دنبال
میکننــد .این گــروه از شــرکتکنندگان به طور متوســط
روزانــه  113دقیقــه از برنامههــای نمایشــی ما اســتفاده
میکنند.درمقابلتنها 38درصدسبدبرنامههاینمایشی
خود را از تلویزیونهای خارجی تامین میکنند ».وی با ذکر
این نکته که بینندگان شــبکههای ســیما دو برابر بیشتر از
مخاطبان شبکههای فارسیزبان خارجی هستند ،اضافه
کرد« :با احتســاب مدت زمانی که افراد بیننده برنامههای
ما هستند؛ به عدد  5بر  1میرسیم .یعنی تعداد بینندگان
تلویزیون جمهــوری اســامی از نظــر تعداد و مــدت زمان
مشــاهده پنج برابر بیشــتر از شــبکههای خارجی است».
معاون سیما اظهار کرد« :اگر مصرف رسانهای مردم ایران
را عــدد  100در نظر بگیریــم 38.2 ،درصــد بیننده فیلم
و ســریال 16.8 ،درصــد برنامههــای طنــز 12.6 ،درصد
برنامههای سیاسی و 9.6درصد بیننده برنامههای ورزشی
هستند».
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ستاره «جدیدی
متولد شد
»

آفریقا
امیر جدیدی به واســطه هومن ســیدی
وارد دنیای بازیگری شد .او مربی تنیس
و البتــه دوســت هومن ســیدی بــود و به
پیشــنهاد او تصمیم گرفت کــه عالوه بر
ورزش ،هنر را هم تجربه کند .هومن سیدی و امیر جدیدی
هر دو ،اولینهایشــان را همراه یکدیگر تجربــه کردند .او
ســال  89در اولین فیلم بلند ســیدی ایفای نقــش کرد و
در این فیلم در کنار شــهاب حســینی و جواد عزتی ،نقش
«کســری» ،یک جوان خالفکار و فروشــنده مواد مخدر را
بازی کرد .لحن صحبت و ادبیات قلدرمنشــانه جدیدی،
به خوبی روی شخصیت منفی و بزهکار «کسری» نشست.
چون این فیلم در شبکه نمایش خانگی توزیع شد ،به اندازه
کافی دیده نشد اما امیر جدیدی با بازی در «آفریقا» خود را
به سینمای ایران معرفی کرد.
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سیزده
جدیدی در دومین تجربه بازیگری خود
نیز با هومن سیدی همکاری کرد و سال
 91درفیلم«سیزده»،نقششخصیتیبه
نام «آرش» را بازی کرد .او در این فیلم هم
مشابه «آفریقا» ،دوباره نقش یک خالفکار با همان شمایل
التی را بازی میکرد ،اما برخی وجوه انسانی در البه الی
شــخصیت «آرش» ،بازی او را نســبت به فیلم اول متفاوت
کرده بــود .از آن جایی کــه «آفریقا» به صــورت عمومی در
سینما اکران نشد ،بیشتر از فیلم «سیزده» به عنوان اولین
حضور رسمی امیر جدیدی در سینما یاد میکنند.
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پایان خدمت
امیــر جدیدی بعــد از دو فیلــم «آفریقا» و
«سیزده» ،دست به انتخاب متفاوتی زد.
او در سال  92و در فیلم «پایان خدمت»،
در نقــش کاراکتــری بــازی کرد کــه در
مقایســه با دو فیلم قبلیاش کام ً
ال متفاوت بود .او در این
فیلم نقش یک ســرباز به نام «پوریا قزلبــاش» را بازی کرد
کــه در آخریــن روزهــای دوران خدمتــش ،بنا بــه دالیلی
دختری را که به پزشــک قانونــی انتقال مــیداد ،فراری
میدهد .او در نقش یک جوان سادهدل شهرستانی ظاهر
میشــود که هیچ نشــانهای از زرنگبــازی ،التبــازی یا
شرارت شــخصیتهای قبلی را در او نمیبینیم .ارتباط و
زندگی امیر جدیدی با افراد ترک زبان ،برای بازی در این
نقش کمک زیادی به او کرده و باعث شده بود به خوبی از
پس صحبت کردن به زبــان ترکی برآید .او ســال  ،92در
سیودومین جشــنواره فیلم فجر توانســت برای بازی در
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محمد فواد صفاریان پور که پیش از این کارگردانی برنامه
«فوتبالیســم» را بر عهــده داشــت از تیم عوامل ایــن برنامه
جدا شد.
به گزارش مهر ،برنامه «فوتبالیسم» به تهیهکنندگی سعید
پروینی و با اجرای امیرعلی نبویان چهارشــنبهها ســاعت
 ۲۲:۳۰روی آنتن شبکه  3میرود .این برنامه به حواشی
و ماجراهای مربوط به فوتبال میپــردازد .صفاریانپور که
کارگردانی ایــن برنامه را برعهده داشــت به تازگــی از این
پروژه جدا شده است و دیگر کارگردانی این برنامه را بر عهده
نــدارد .کارگردانــی «فوتبالیســم» را در برنامههای بعدی
شخص دیگری برعهده خواهد داشت .این برنامه با حضور
کارشناسان مختلف به زوایای جدیدی از فوتبال میپردازد.

رخ دیوانه
نام امیــر جدیدی با فیلــم «رخ دیوانه» بر
سر زبانها افتاد .این فیلم به کارگردانی
ابوالحســن داوودی ،در جشــنواره فیلم
فجر با اســتقبال منتقدان و تماشاگران
روبهرو شــد .امیر جدیدی در «رخ دیوانه» نقش جوانی به
نام «پیروز» را بازی کرد که از طریق فضای مجازی با چند
جوان مرفه و ثروتمنــد قرار میگذارد و ایــن دیدار مقدمه
اتفاقــات عجیبوغریبی برای هرکدام از آنها میشــود.
امیر جدیــدی در «رخ دیوانه» هم در نقش یک شــخصیت
مثبت بازی میکند که البته نمیتوان آن را مشابه «پوریا»
در «پایان خدمت» دانست« .پیروز» جوان صادق ،سربهراه
والبتهفقیریاستکهباوجودمشکالتمالیبهاخالقیات
پایبند اســت و همین خوب بودن او باعث میشود از بقیه
اعضای گروهی که در فضای مجازی با آنها آشــنا شــده
رودست بخورد .چهره امیر جدیدی همانقدر که میتواند
برای نقشهای منفی مناسب و مشکوک باشد ،به همان
اندازه هم میتواند برای نقشهای مثبت مناسب و معصوم
باشد.

93

من
جدیدی در سال  ،93در یک فیلم دیگر
هم با عنــوان «خندههای آتوســا» نقش
نسبت ًا کوتاهی داشت .فیلم خیلی دیده
نشــد و اثر مهمــی در کارنامــه جدیدی
نیســت .پس از این فیلــم ،اولین همــکاری امیر جدیدی
با ســهیل بیرقی بود کــه در فیلــم «من» رقم خــورد .او در
این فیلــم نقش جوانی بــه نام «آریــا» را بــازی میکرد که
رگههایی از طنز هم در نقش او دیده میشود« .آریا» پسر
ضعیفی است که ســودای خوانندگی در سر دارد و برای
یکشبه معروف شدن ،دســت به دامن زنی به نام «آذر» با
بازی لیال حاتمی شده اســت .در کاراکتر «آریا» از جدیت
خاصی که در میمیک صورت و لحن صدای او وجود دارد
و در فیلمهای قبلی او دیدهایم خبری نیست .البته که این
شخصیت روی دیگری هم دارد که تقریب ًا در انتهای فیلم
آشکار میشود اما امیر جدیدی را در فیلم «من» ،بیشتر در
جلد همان «آریا»ی ساده میبینیم و روی غالب شخصیت
این کاراکتــر ،همان اســت .به همیــن دلیل میتــوان از
«آریا» به عنوان یکی از متفاوتترین نقشهای او یاد کرد
و بازی در مقابــل لیال حاتمی را جزو یکی از شــانسهای
او دانست.

چهره روز
محمدرضا احمدی ،جایگزین زندهیاد بهرام شفیع

برنامــه تلویزیونی «رکورد» جمعــه بعد از چندین
ماه غیبــت ،بــا دو تغییــر مهم بــه آنتــن تلویزیون
بازگشت .اول این که محمدرضا احمدی به جای
محمدحســین میثاقی اجرای برنامــه را برعهده
گرفته بود .دوم آن که زمان برنامه از جمعهشــب
به صبح تغییر کرده بود و حدود ســاعت 10:30
روی آنتن رفت .این اتفاق به معنای آن است که مسئوالن صداوسیما تصمیم
گرفتهاند «رکــورد» و محمدرضا احمدی را به عنــوان جایگزین زندهیاد بهرام
شــفیع و «ورزش و مردم» در نظر بگیرند؛ زیرا این برنامه ســال ها ســاعت 10
صبح روی آنتن شــبکه یک می رفت .برای عیارسنجی فصل دوم ،باید منتظر
قسمتهای بعدی ماند.

فواد صفاریان پور از «فوتبالیسم» جدا شد
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نقشمتفاوتامیرجدیدیدرفیلم«عرقسرد»مروریداشتهایمبرکارنامههنریوانتخابهاییکهتابهامروزداشتهاست.

این فیلم و «ســیزده» ،دیپلم افتخار بهتریــن بازیگری را از
آن خود کند.
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فیلمنیوز « -مغزهاى كوچک زنگزده» به نويسندگى و كارگردانى هومن سيدى ،به عنوان تنها نماينده سینمای ايران در بخش مسابقه بيستودومين
جشنواره فیلم «شبهاى سياه تالين» که در زمره جشنوارههای رده الف جهانی است ،حضور خواهد داشت .این جشنواره از  ۲۵آبان تا  ۱۱آذر در کشور
استونی برگزار خواهد شد .عرضه و پخش بینالمللی فیلم به عهده محمد اطبایی (مستقلهای ایرانی) است.

اژدها وارد میشود
بعد از فیلم «مــن» ،امیر جدیدی مســیر
پیشــرفت را بــدون توقف طی کــرد و در
آثاری بازی کرد که همه آنها فیلمهای
مهمی هستند و حسابی دیده شدهاند.
او در همــان ســال در «اژدهــا وارد میشــود» نقــش یــک
کارآگاه ســاواکی به نام «بابک حفیظی» را بــازی کرد که
در جستوجوی کشف راز یک قتل بود .اگرچه قصه و فرم
متفاوت فیلم ،روی بازی امیر جدیدی ســایه انداخته بود
ولــی او در این فیلم دوبــاره آن روی جدی شــخصیتش را
نشان داد و تبدیل به کارآگاهی دقیق و جستوجوگر شد.
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قاتل اهلی
نام مســعود کیمیایــی در ذهن مــردم و
عالقه منــدان به ســینما ،بــا فیلمهایی
ماننــد «قیصــر»« ،رضــا موتــوری» و
«گوزنها» و قهرمانان به یادماندنیشان
گره خورده است .او در فیلم «قاتل اهلی» ماجرای فردی
به نام «جالل سروش» را روایت میکند که در تالش است
با فسادهای شــرکت داروســازی «پیســارو» مبارزه کند.
جدیدی در «قاتل اهلی» نقش «ســیاوش مطلق» را بازی
میکند که چون والدینی نداشــته ،تحت حمایت «جالل
سروش» با بازی پرویز پرســتویی بزرگ شده است و حکم
فرزنــد او را دارد .بــازی امیــر جدیدی جزو معــدود نکات
مثبت «قاتل اهلی» است« .سیاوش مطلق» جوان شجاع
و باعرضــهای اســت که یــک تنــه ســراغ بدخواهان
«جالل سروش» میرود و تا پای جان با آنها
مبــارزه میکند .امیــر جدیدی بــا بازی
فوقالعادهاش در ایــن فیلم ،تبدیل به
یک قهرمان سینمایی شد.
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گروه چهار نفره« ،حسن» اســت .او شخصیت بیادعایی
است که وقتی پای دفاع از سرزمین و هموطنانش به میان
میآید احساســاتش فــوران میکند و تصمیمــی را که به
نظرش درست است ،میگیرد .امیر جدیدی در این فیلم
هر دو روی جدی و طنز «حســن» را بــه نمایش میگذارد
و تماشــاگر را تحتتأثیــر هــر دو بعــد این شــخصیت قرار
میدهد .او برای این فیلم و «عرق ســرد» ســیمرغ بلورین
بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فجر را گرفت.
عرق سرد
امیر جدیــدی در نهایت بــا نقشآفرینی
فوقالعــادهاش در فیلــم «عــرق ســرد»
بیشــتر از قبل توانایــیاش را ثابت کرد،
به طوری که میتوان «عرق سرد» را یک
طرف و بقیه فیلمهــای او را در طرف دیگر قــرار داد .او در
دومین همکاریاش با سهیل بیرقی در جلد مرد دورویی
به نام «یاسر شاهحسینی» فرو میرود
که ظاهر آرام ،منطقی و موجهش
همــه را فریــب میدهــد امــا
حقیقت شخصیتش ،متعصب
و آزاردهنــده اســت .امیــر
جدیدی در «عرق سرد» بازی
بسیار باورپذیری دارد و موفق
میشود با آرامش عذابآوری که
در حــرکات و صورتش مشــهود
است ،حســابی حرص
مخاطــب را
دربیاورد.
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تنگه ابوقریب
نقــش «حســن»
در فیلــم «تنگــه
ابوقریــب» هــم
تجربــه متفاوتی
را برای او رقم زد« .حســن» همراه
دوســتانش «خلیــل»« ،عزیــز» و
«مجیــد» راهــی جبهــه و جنــگ
میشوند تا از سرزمینشان دفاع
کنند« .حسن» شبیه هیچ کدام
از همرزمانش نیســت ،جوان
لوطــی ،ســربههوا و به قول
معــروف کلهخــراب ایــن
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...

قاب روز
رضــا شــفیعی جــم و امیــن حیایــی در فیلــم «دو همســفر» بــه کارگردانــی
اصغرهاشمی ،محصول سال ۱۳۷۰

...

چهره ها و خبر ها
داوود میرباقــری اکنون بعــد از عمل جراحی قلــب دوران
نقاهتراطیمیکندوپسازبهبودوضعیت
جسمیاش ،بقیه لوکیشنهای سریال
«ســلمان فارســی» را کــه در مرحلــه
پیشتولیداست،انتخابمیکند.

حمیدرضا آذرنگ بعد از دو سال دوری از کارگردانی تئاتر،
نمایش «خنکای ختم خاطره» را کارگردانی
میکند .او این نمایش که نویسندگیاش را
نیز خودش برعهده داشته ،در زمستان به
روی صحنه خواهد برد.

پریوش نظریه روزهای پایانی بازی در فاز اول سریال «مرگ
خامــوش» را کــه تصویربــرداری آن در
ایران انجــام خواهد شــد ،میگذراند.
عوامل سریال برای ادامه تصویربرداری
به زودی راهی خارج از کشور میشوند.

سعید آقاخانی در شاهرود ،مشغول بازی در فیلم «قسم» به
کارگردانــی محســن تنابنــده اســت .او
م «ماهی و برکه» و «رحمان
امسال در فیل 
 »1400هــم بــازی کــرده و بــه زودی
«کامیون» را روی پرده خواهد داشت.

رویا تیموریــان به زودی برای بازی در ســریال «ســرباز» به
کارگردانی هادی مقدمدوست ،جلوی
دوربین میرود .این بازیگر بعد از پایان
سریال «دلدادگان» ،مجموعه «حوالی
پاییز» را روی آنتن خواهد داشت.

بهاره رهنما قبل از اجرای نمایش «شــاه لیــر» ،از اول آبان
برای اجرای نمایش «بیوه نویســنده فقید»
به روی صحنه خواهد رفت .او اکنون فیلم
کمدی «هشــتگ» را روی پرده سینماها
در حال نمایش دارد.

...

سینمای جهان

...

سوژه روز
شوخی نامناسب یکی از مجریان «پنج ستاره»
جمعهشب در مسابقه «پنج ستاره» فرزام محبی
یکی از مجریان مســابقه ،شــوخی نامناســبی با
همــراه یکــی از شــرکتکنندگان انجــام داد که
واکنش منفی مخاطبان «پنج ستاره» را به دنبال
داشــت .او با فیزیک بدنی این فرد شوخی کرد و
در حالی کــه مهمانش معذب به نظر میرســید،
گفت« :چرا اینقدر تپلی شما ،فیزیکت این طوریه ،ها؟ دستت رو هم میذاری
رو شکمت! بذار همه ببینن ،شــاید برنامه رو دیدی یه ذره خجالت بکشی ،کم
کنی اینو!» بعد از انتقاد مردم به رفتار زشت این مجری ،صفحه رسمی مسابقه
در اینستاگرام درباره این اتفاق عذرخواهی کرد و مجری و تدوینگران مسابقه
را مقصر این اشتباه دانست.

همکاری نتفلیکس و بیبیسی برای
ساخت مینی سریال «دراکوال»
بیبیســی بــا همــکاری نتفلیکــس داســتان کالســیک
«دراکــوال» را در قالــب ســریال میســازد .دو کارگــردان
«شرلوک» ساخت این مینی سریال سه قسمتی را برعهده
دارند.
به گــزارش فیلمنت نیــوز ،اســتیو موفات و مــارک گاتیس
تصمیم دارند داستان کالســیک دراکوال را در قالب مینی
سریال بسازند .سریال «دراکوال» بر اساس همان داستان
قدیمی کنت دراکوال به قلم برام استوکر ساخته خواهد شد
و موفات و گاتیس ،که سریال موفق «شرلوک» را برای پخش
از شبکه بیبیسی ساختند ،هدایت بازیگران این سریال
را برعهــده خواهند داشــت .به گفته ســازندگان ،ســریال
«دراکوال» سه قسمت  ۹۰دقیقهای خواهد داشت و بازیگر
نقش کارآگاه مشــهور انگلیســی ،بندیکت کامبربچ گزینه
اصلی بازی در نقش «کنت دراکوال» است.
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