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حسین انتظامی
رئیس سازمان سینمایی میشود

...
اخبار

نمایش «تنگه ابوقریب» و «به وقت شام»
برای زائران اربعین

رئیس سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران از شروع
فعالیت اولین سینما سیار در سه پایانه مرزی ایران و عراق
خبر داد.
به گزارش فارس ،ســعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی
هنری شــهرداری تهران گفت« :به همت قرارگاه فرهنگی
و هنری مردمــی اربعیــن اولین ســینما ســیار در مرزهای
خروجی کشور فعالیت خود را روز جمعه ۲۷مهر و با نمایش
دو فیلم ســینمایی برای زائــران امام حســین(ع) آغاز کرد
و تا  ۸آبان ادامه دارد ».وی افزود« :در این ســینما ســیار دو
فیلم ســینمایی «تنگه ابوقریب» و «به وقت شام» در سه مرز
مهران ،شــلمچه و چزابــه و در دو نوبت ،ســاعت  ۱۹و ۲۱
برای زائران نمایش داده میشود ».اوحدی با اشاره به این
که این دو فیلم هر دو در سیوششمین جشنواره فیلم فجر
موفق به دریافت چندین ســیمرغ بلورین شــدهاند ،گفت:
«دلیل انتخــاب این دو فیلم توجه به زندگی شــهدای دفاع
مقدس ،شــهدای مدافع حرم و الگوگیــری از زندگی اهل
بیت(س) است».
ســعید اوحدی در پایان گفت« :قــرارگاه فرهنگی مردمی
اربعین به عنوان بازو و پشتیبان ســتاد مرکزی اربعین و در
طول سیاستهای مصوب آن ستاد در حوزههای فرهنگی
و هنری و با هدف میزبانی از زائران حسینی در زمینه های
فرهنگی هنری ،فعالیت میکند».

علی انصاریان ممنوعالتصویر شد؟
صبا  -صبح دیروز خبــر ممنوعالتصویری علــی انصاریان
در فضای مجازی منتشــر شــد .علی انصاریان در خصوص
صحت این خبر گفت« :قــرار بود در یک برنامــه تلویزیونی
حضور پیدا کنم ،ولی گویا حراســت ســازمان صداوســیما
استعالم حضور من را به آن برنامه نداده است ،خودم هنوز
کامــل در جریــان نیســتم و علــت را نمیدانــم ».همچنین
تهیهکننده برنامه مربوط هم گفت« :قرار بود علی انصاریان
در این برنامه حضور پیدا کند ولی به ما اعالم شد هم اکنون
شرایط حضور ایشان در برنامه تلویزیونی وجود ندارد».

فارس  -حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شده است و به زودی از سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
حکم دریافت میکند .انتظامی پیش از این معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه را برعهده داشت و اکنون دستیار ارشد وزیر است .انتظامی متولد
اردیبهشت  ۴۶در مشهد و دارای دکترای مدیریت استراتژیک است.
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ارزیابی برخورد «کیوســک» با موضوع ملتهب این روزهای ســینمای ایران

چهره ها و خبر ها

حواشی پولهای کثیف در«کیوسک»

مصطفی قاسمیان  -مجله فرهنگی هنری «کیوسک» در
حالی شنبهشــب روی آنتن رفت که قرار بود به بحث ورود
پولهایکثیفبهسینمایایرانبپردازد.موضوعانتخابی
مدتهاست که حســابی داغ و جنجالهای فراوانی را در
محافل سینمایی به راه انداخته است .با وجودی که اقدام
سازندگان «کیوسک» در دست گذاشتن روی این موضوع
ملتهب ،قابل تحســین اســت اما بــا این حــال در برخورد
«کیوســک» با این موضــوع ،ضعفهایی دیده میشــد که
پاشنه آشــیل این برنامه شــد .در ادامه مطلب چهار نقطه
ضعف این برنامه و یک حاشیه جالب از آن را مرور میکنیم.
طرح یکطرفه بحث
میدانیــد تهیهکننــدگان و کارگردانان
ســینما ،اصلیتریــن شــاکیان موضــوع
ورود پولهای کثیف به ســینما و شــبکه
نمایش خانگی هستند اما در میان آنها،
چهرههایی هرچند معــدود هم یافت میشــوند که با این
بحث مخالفاند؛ برخی طرح بحث را انحراف در مطالبات
ســینماگران میدانند و برخی بــا اتهام «پول شــویی» که
بــه برخــی ســرمایهگذاران زده میشــود ،مخالفانــد .با
این حال برنامه این هفته «کیوســک» کامــ ً
ا یکطرفه به
قاضی رفت و از نظرات این دســته از سینماگران استفاده
نکرد .از طرفی موسوی و لشــکری قوچانی هر دو مهمان
برنامه ،میگفتند در ســینمای ایران پول شویی میشود
و از طرفی مهمانان آیتمها همین نظــر را ابراز میکردند.
برنامهسازان «کیوسک» میتوانستند از چهرههایی چون
منوچهرمحمدیکهبهدالیلیمخالفاینموضوعهستند،
در آیتمها یادر اصل برنامه دعوت کنند !
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باز هم نام اختصاری ب.ز!
راســتش را بخواهیــد انتظــار ایــن
اقــدام غیرحرفــهای را نداشــتیم .در
یکــی از آیتمهــای برنامــه این هفتــه ،به
سرمایهگذاری بابک زنجانی در سینمای
ایران اشــاره شــده بــود و در زمانی کــه تصویــر وی پخش
شد ،به ســرمایهگذاری «ب.ز متهم اقتصادی مشهور» در
ســینمای ایران اشــاره شــد! این در حالی بود که دادگاه
حکم قطعی زنجانی را صادر کرده و با توجه به اعالم رسمی
سرمایهگذاری وی در ساخت چند فیلم سینمایی ،میشد
به راحتی نام او را آورد و حتی از فیلمهای او صحبت کرد،
اما ظاهر ًا اهالی «کیوسک» این موضوع را نمیدانستند و
به اختصار از او نام بردند .در ادامه همین آیتم هم صحبت
از متهمی با نام اختصاری «م.ا» شــد که با ساخت «یکی از
پرمخاطبترین سریالهای شبکه نمایش خانگی» مشهور
شده بود و حاال به اتهام اختالس در بازداشت است .جالب
آن که در همین زمان ،تصاویــری روی آنتن میرفت که به
وضوح ،وی را معرفی میکرد!

پارســا پیروزفــر بــه جمــع بازیگــران فیلــم «مجبوریــم» به
کارگردانی رضا درمیشیان اضافه شد .او
همچنین به زودی بــرای بازی در نمایش
پرستاره «بینوایان» در نقش «ژان والژان»
به روی صحنه خواهد رفت.
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بحث ناتمام
برنامــه ایــن هفتــه «کیوســک» در حالی
پایــان یافت کــه تــازه بحــث گل انداخته
بود و پرســشهای صریح و صحبتهای
جالبی مطرح میشد .مشخص ًا این نقطه
ضعف احسان عبدیپور به عنوان مجری بود که باعث شد
در حالی که بحث تازه شــکل گرفته بود و با حرارت دنبال
میشد ،وقت میزگرد به پایان برسد؛ نکتهای که او در اواخر
برنامه فهمید ولی دیگر کار از کار گذشته بود .عبدیپور دو

۳

سوژه روز

دقیقه قبل از پایان برنامه گفت« :کمکــم داریم به تهوتوی
بحثمون میرســیم» و ســوال آخر را از لشــکری قوچانی
پرسید!عبدیپوردرحالیکهازقبلمیدانستچنددقیقه
زمان برای میزگرد در اختیار دارد ،مقدمه را بسیار طوالنی
کرد و بحث را به سرعت به سمت اصل مطلب نبرد.
غیبتنقلقولمهمرضوی
روز شــنبه خبری به نقــل از محمدهادی
رضوی ســرمایهگذار ســریال «شــهرزاد»
منتشر شد که به صراحت درباره دستمزد
بازیگــران ایــن ســریال در فصــل اول
اظهارنظر کرده بود .وی گفته بود در فصل اول به ســتارهها
ماهی  25میلیون تومان دســتمزد داده و این رقم را رقمی
متعارفدانستهبود.باوجودیکهاینخبر،ظهرشنبهمنتشر
شدوسازندگان«کیوسک»فرصتداشتنددریکآیتمکوتاه،
صحبتهایاورابگنجانند،امابهآناشارهنکردند.
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۴

ویدئوی روز

ممیزی پوستر «لونه زنبور»
نکتــه جالــب در یکــی از آیتمهــای «کیوســک» ایــن
هفته ،ممیزی پوســتر «لونه زنبور» پشــت ســر سعید
خانــی یکــی از مصاحبهشــوندگان بــود .ناظر پخش
شبکه ســه مجبور شــده بود در زمانی که سعید خانی
صحبت میکرد ،تصویــر را زوم کند تا این پوســتر در
قاب تصویر دیده نشــود .این در حالی است که «لونه
زنبور» از فیلمهای ممنوعه تلویزیون نبود و تیزرهای
آن مرتب روی آنتن تلویزیون میرفت .جالب آن که در
مصاحبه ســعید خانی ،تصویر دیویدی فیلم «من»
بــه کارگردانی ســهیل بیرقی به طور کامل در پشــت
ســر وی دیده میشــد؛ فیلمی که در زمــان اکران ،به
دلیل آن که تیزرهایش از شــبکه ِجم پخش شده بود،
از تیزرهای صداوسیما محروم شد!
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اتفاق روز

تبلیغ چیپ بهنوش بختیاری برای برند کفش در تلویزیون

شوخیهای علی صبوری مقابل رئیس صداوسیما

وعده برای پخش بیاجازه آثار شهرام ناظری!

بهنوشبختیاریکهدرعرصهتبلیغاتحضوربسیار
فعالــی دارد ،بعــد از تبلیغ عطر و یــک برند کیف و
کفشکهجزوسهامدارانشبود،اینروزهابهتبلیغ
محصوالتجدیدیمانندکفشبچگانهرویآورده
است.بهتازگیآگهیچیپیکبرندایرانیکفش
بچگانه از تلویزیون پخش شــده اســت که بهنوش
بختیاریدرآنحضورداردوبرایآنشعرمیخواند.اودرفضایمجازینیز برای
تاالر پذیرایی و دکتر تغذیه هم تبلیغات کرده اســت .اگرچه برای چهرهها تبلیغ
کاالهایی مانند پوشاک اتفاق عجیبی نیست ،اما برخی از حضورهای تبلیغاتی
بهنوشبختیاریآنقدرچیپبودهکهاورایکباردیگرسوژهکردهاست.

بــه تازگــی ویدئویــی از اســتندآپ کمــدی علی
صبــوری ،نفــر اول مســابقه «خنداننده شــو» در
برابر مسئوالن ســازمان صداوسیما منتشر شده
که پربازدید شــده اســت .اســتندآپ او بخشی از
نشســت سراســری مدیران صداوســیما بــود که
با موضوع «سیاســتهای رســانه ملی در ارتقای
سرمایه اجتماعی و تابآوری ملی» روز شنبه در مرکز همایشهای بینالمللی
صداوسیما برگزار شده بود .او استندآپ خود را با موضوع «تابآوری» اجرا کرد
و با مســائلی نظیر مقاومت برخی مدیران در برابر بازنشســتگی شوخی کرد.
جالبآنکهشوخیهایاوازبخشهایخبریشبانهتلویزیونپخششدهبود.

در حالی که شــهرام ناظری بارها بــه پخش بدون
اجازه آثــارش در تلویزیــون واکنش منفی نشــان
داده است و رسم ًا اعالم کرده از این که صداوسیما
بدون اطــاع او قطعاتش را پخش کنــد ،رضایت
ندارد اما ظاهــر ًا اهالی تلویزیــون همچنان قصد
دارند بدون توجه به اعتــراض این هنرمند ،اقدام
به پخش آهنگهای اوکنند .روز گذشــته در خبرها آمده بود که قرار اســت در
شبموســیقی برنامه «شــبهای هنر» ،قطعهای از این هنرمند پخش شود که
تا به حال از تلویزیون پخش نشــده اســت! پیش از این باز هم بخشــی از یکی از
قطعات این خواننده ،درباره موضوع مورد بحث در این برنامه استفاده شده بود.

رامبد جــوان قصد دارد در صورت اســتقبال مــردم از فیلم
کمدی «قانون مورفی» ،فصل دوم این فیلم
با نام «قانون مورفی؛ خانــدان فرخ» را نیز
بســازد .نــگارش فیلــم نامــه ایــن فیلم به
تازگی به پایان رسیده است.

آزاده صمدی از اول آذر با فیلم «مارموز» به کارگردانی کمال
تبریزی به ســینماها میآید .او در این
فیلم کمدی که مضمونی سیاســی
دارد با حامد بهداد ،ویشکا آسایش
و رضا ناجی همبازی شده است.

مهــدی پاکــدل این روزها در شــهر ســنندج و روســتاهای
اطراف آن ،مشــغول ایفای نقش در فیلم
«بیتار» به کارگردانی جمیل رســتمی
است.اواکنونفیلمدفاعمقدسی«تنگه
ابوقریب» را روی پرده سینماها دارد.

مانی حقیقی بــه زودی فیلم برداری فیلــم جدیدش به نام
«تفریــق» را آغاز خواهد کرد .قرار اســت
پریناز ایزدیار در این فیلم بازی کند .او
پیش از این در اکــران دوم نوروز ،فیلم
«خوک» را روی پرده سینما داشت.

رویا نونهالی مشغول بازی در سریال  60قسمتی «عروس
تاریکــی» و در ایــن مجموعــه بــا رضــا
کیانیان همبازی شــده است .این دو
بازیگر ،پیش از این «شــهرزاد» را در
شبکه نمایش خانگی داشتند.
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