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بازگشت خسرو معتضد
با «روزی روزگاری»

...

گزارشکاربه هوای «نود»

اتفاق روز
گزارشرضوانیباموبایلازمسابقات
کشتیمجارستان
شنبهشــب در بخش خبری
 20:30گزارشــی از
مســابقات جهانــی کشــتی
در بوداپســت مجارســتان
روی آنتن رفت که گزارشگر
آن ،با تلفــن همراه اقــدام به
تصویربــرداری کــرده بــود.
این گــزارش  4دقیقــهای به
طــور کامل ،بخــش هفتگی
«خارج از گود» را اشــغال کــرده و حتی بــه خاطر آن،
علیرضوانیبهمجارستاناعزامشدهبود.بااینحال
مشــخص بود که این بار هم مانند بازیهای آسیایی
 ،2018مجوز گزارشــگری (؟؟) مســابقات توســط
خبرگزاری صداوســیما خریداری نشــده و رضوانی
مجبور بود با اســتفاده از موبایل و میکروفون یقهای،
اقدام به مصاحبه کنــد .جالب آن که حتــی در نمای
پایانی،بادوربینسلفیازمخاطبانخداحافظیکرد!

...

چهره روز
حضور پرستویی در پیادهروی اربعین
امسال هم مانند سالهای
گذشــته ،تعــدادی از
هنرمندان برای شرکت در
راهپیمایی اربعیــن ،راهی
ســفر کربــا و بــا جمعیــت
میلیونی زائران پیــاده امام
حسین(ع) همراه شدهاند.
بــه تازگــی عکسهایــی از
پرویــز پرســتویی در کنــار
مســلمانان دیگــر کشــورها ،در پیــادهروی اربعین
منتشــر شــده اســت .همچنین حبیب احمــدزاده
مستندســاز و فیلــم نامهنویــس عکســی در صفحه
اینســتاگرام خود منتشــر کرده کــه در کنــار پرویز
پرســتویی ،مســیر نجــف بــه ســمت کربــا را طی
میکننــد .عالوه بــر آنها ،بهــروز شــعیبی و وحید
امیرخانی کارگردان فیلم «در مدت معلوم» هم جزو
چهرههایی بودند که امســال به اتفــاق یکدیگر ،در
پیادهروی بزرگ اربعین حضور پیدا کردهاند.

مهر  -خسرو معتضد مورخ ،در برنامه «روزی روزگاری» ،تاریخ ایران از قاجار تا پهلوی را بازخوانی میکند .این برنامه نگاهی به عملکرد
انگلستان در عصر قاجار و پهلوی اول و دوم خواهد داشت .برنامه «روزی روزگاری» از چهارشنبه  ۹آبان ماه ،هرشب ساعت  ۲۰از شبکه
آموزش سیما پخش میشود.

علی فروغی مدیر شــبکه سه ســیما ،دیروز در
برنامهصبحگاهی«حاالخورشید»حضوریافت
و درباره مسائل و حواشی مختلف برنامههای
اینشبکهصحبتکرد.اینگفتوگویپرخبر
کهبهانضمامصحبتهایعادلفردوسیپور،
حدود یک ســاعت به طول انجامید ،به سریال
«دلــدادگان» و برنامههــای «هفــت»« ،برنــده
باش»« ،حاال خورشــید»« ،بــدون توقف»« ،ماه
عسل»وازهمهمهمتر«نود»اختصاصپیداکرد.
پرسشهایمخاطباندربارهمسائلمختلفی
مانند تحصیالت و ســن این مدیر جوان ،دیگر
موضوعاتمطرحشدهاینبرنامهبود.

برنامه را برســانم و هنوز امید داشتم و به نظرم
مصاحبــهای ســاده بــود .فکر میکنــم همان
طور که آقای فروغی اشــاره کرد مردم بتوانند
برنامههای موردعالقهشــان را ببیننــد ».وی
دربارهادامه«نود»گفت«:منخیلیخوشحال
شدم که شبکه سه برنامههای جدیدی دارد و
االنپربینندهترینشبکهاست.مطمئنباشید
منهرکاریبتوانممیکنمتامردمازبرنامهای
کهمیبینندلذتببرند،مردمچندساعتپای
تلویزیونبنشینندوماهوارهنبینند».
▪صحبتهاییکهفضایمجازیراترکاند

▪شجاعتوشفافیت،راهبردهایاصلی

فروغیدربخشاولصحبتهایخود،درباره
اختــاف چشــمگیر میــزان مخاطب شــبکه
ســه با دیگر شــبکههای ســیما گفت« :شبکه
سه پرمخاطبترین شــبکه تلویزیون است و با
شــبکه بعدی  ١۴درصد اختالف داریم ».وی
سپس به بیان نکاتی کلی درباره راهبردهای
شش ماه مدیریت خود در شبکه سه پرداخت.
فروغیشفافیت،شجاعتوگفتوگوبامردمرا
راهبردهای مدیریت خود خواند و گفت« :این
شبکه قرار است در کنار مردم باشد و برنامهای
چون «حاال خورشــید» قرار است به چالشها
بپردازد .اگر برنامهای در حــوزه دریای خزر یا
آموزشوپرورشداریم،وزیرامورخارجهیاوزیر
آموزش و پــرورش به برنامه میآینــد و توضیح
میدهنــد .همچنیــن در تابســتان برنامهای
مســتند با اجرای حسین یکتا داشــتیم زیرا به
یکشجاعترسانهایوشفافیتقائلبودیمبه
همیندلیلکریمانمدیرگروهاجتماعیشبکه
ســه آمد و پاســخ داد ».وی تصریح کرد« :مردم
حتما احساس کردهاند که شبکه سه شجاعتر
شدهاست.برنامه«بدونتوقف»برنامهایاست
که جوانــان درباره حجاب همه ســؤاالت خود
را پرسیدند و قرار است فصل جدید این برنامه
مختص پاسخ گویی مسئوالن باشد که اژهای
و مســئوالن از نهادهای قوه قضاییه تا شورای
نگهبانبهاینبرنامهمیآیند».
▪«هفت»افخمی،استعدادیابیعلیخانی

علی فروغــی در ادامــه این برنامــه ،خبرهایی
درباره برنامههای آینده شبکه سه اعالم کرد.
او با وعــده پخش برنامههای آخر شــب جذاب
در شبهای زمســتانی گفت« :ما در زمستان

احســان علیخانــی را داریــم کــه با یک شــوی
اســتعدادیابی میآید .او ،یکی دو شــب با یک
برنامــه اســتعدادیابی میآیــد که بعــد از خبر
 ۲۲پخش میشــود .یک شــب هــم یک مجله
سیاسی-اجتماعیبانام«حاالمهتاب»پخش
میشود .همچنین یک مسابقه با نام «قهرمان
ایرانی»داریم.ضمناینکهبرنامه«برندهباش»
نیزباگلزارادامهپیدامیکند».مدیرشبکهسه
همچنیناعالمکردکهبرنامه«هفت»ازدیماه
بااجرایبهروزافخمیبهآنتنبرمیگردد.وی
همچنین درباره سریالهای زمستانی شبکه
سهسیماگفت«:چندسریالجذابازعزیزا...
حمیدنــژاد و همایون اســعدیان داریــم که در
زمستانبهپخشمیرسند».
▪...و اما «نود»

موردانتظارترین بخــش صحبتهای فروغی
که در پایــان گفتوگو آمد ،مرتبط با حواشــی
اخیر برنامه پربیننده «نود» بــود .او در این باره
توضیح داد«« :نود» ماجرای پیچیدهای ندارد.
من ترجیح میدهم مسائل درون خانواده را به
بیروننبرماماچونپرسیدیدتوضیحمیدهم.
هفته گذشــته مســابقات جذابی مثل فوتبال
اســپانیا و انگلیس پخش شــد و همزمان بازی

دیگری هم بود کــه از شــبکه ورزش روی آنتن
رفت .آن هفته همه برنامههای شــب از شــنبه
تا سهشنبه از آنتن شــبکه سه حذف شد و فقط
منعلیفروغی
«نود»نبود.تصمیمکنداکتوررا ِ
نمیگیرم بلکه شــورای کنداکتور میگیرد و
این تصمیم شخصی نبوده اســت ».وی اضافه
کرد«:بااینحالماگفتیم«نود»رویآنتنبرود
اماعادلفردوسیپورخودشنخواست.یعنی
مدیر تأمین برنامه بــا او صحبت کــرد که روی
آنتنبرودامااورویآنتننرفت.مایکخانواده
هستیموبههمیندلیلمندرایندوهفتههیچ
مصاحبهای نداشــتم .با خود فردوسیپور هم
صحبت کردم که او نباید این مباحث را بیرون
ببرد.اینحقنبودکهاومصاحبهکند.درهمه
دنیا گفتوگو دربــاره برنامه باید با هماهنگی
مدیرشبکهباشدکمااینکهشمامیخواستید
دربارهنودموضعگیریکنید،ششونیمصبح
مــرا از خواب بیــدار کردیــد و اجــازه گرفتید و
هماهنگکردید.فردوسیپورکارمندرسمی
سازمان است و در قرارداد او آمده که مصاحبه
باید با هماهنگی شــبکه باشــد ».او همچنین
تداوم پخش «نــود» را قطعی دانســت و گفت:
«شــب اربعین محدودیت اربعین را داریم ولی
موافق هســتم که برنامــه «نود» را در این شــب

قبل از بازی پرسپولیس داشته باشیم که البته
بایدبهجلسهکنداکتوربرودومنوطبهآیتمهای
برنامهاست».
▪عادل روی خط آمد

در ادامــه گفــت وگــو عــادل فردوســیپور
تهیهکننده و مجری برنامه «نــود» در ارتباطی
تلفنی درباره حواشــی هفته گذشــته توضیح
دادوگفت«:درهرمجموعهایاختالفسلیقه
وجود دارد .اصال قرار نیست من و فروغی مثل
هم فکر کنیــم .البته کامال همه دیســیپلین و
اصول حرفــهای را رعایت کــرده ام .من اصول
را میدانــم .اتفاقــی کــه دو هفته قبــل جناب
فروغــی دربــاره آن صحبــت کرد همــان طور
که گفته شــد یــک اختالف ســلیقه بــود .این
که بازی در شــبکه سه پخش شــود تصمیمی
بود کــه من میتوانســتم بــا آن مخالف باشــم
ولی تصمیمی بود کــه در نهایت گرفته شــد و
من هم بــه تصمیم شــبکه احترام گذاشــتم».
فردوسیپور افزود« :تماسهای تلفنی زیادی
برقرار شــد که آن بازی در شبکه ورزش پخش
شــود و شــاید از تماس مــن برداشــت دیگری
شد .در مصاحبهام با یک خبرگزاری من بیان
کــردم که طبــق هماهنگیها تــاش دارم که

...

چهره ها و خبر ها

همزمان با این برنامه و پس از آن ،شــبکههای
اجتماعــی پــر از بحــث و تبــادل نظــر دربــاره
صحبتهایدوطرفماجرابود.غالبنظرات
در شــبکههای اجتماعی به حمایــت از عادل
فردوســیپور اختصــاص داشــت .کاربری در
اینبارهتوئیتکردهبود«:واقعاداشتیمدرباره
فروغییکطرفهقضاوتمیکردیم.شرمبرما.
االنکهصحبتهایدکترروشنیدممیتونمبا
اطمینانکاملبگمحقباعادله».برخیدیگر
نیزنظراتمتفاوتیداشتند« :فککنیندیگه
چقدرصداوسیماشیرتوشیرشدهبودهکهوقتی
جلوی یه هنجارشکنی ســاده گرفته میشه،
این قدر صدا میکنــه! امیــدوارم این موضوع
به فردوسیپور خالصه نشه و ادامه پیدا کنه».
برخی نیز بــه وقت گرفتن فروغی بــرای «حاال
خورشــید» ایراد گرفته بودند« :فروغی داشت
دم از اصول حرفهای رسانه و چرخش در مدار
انضباط میزد ،از پشــتصحنه اشــاره کردند
وقتتمامه.یهوگفتبههرحالشبکهخودمونه
دیگه .یه مقدار وقت بیشــتر به ما بدید!» اصل
شفافســازی و گفتوگوی فروغــی نیز مورد
تمجید بســیاری از کاربران قــرار گرفت .علی
دراینبارهنوشت«:مهماینبودکهمدیرجوان
پربینندهترین شــبکه تلویزیون ایــران ،در اوج
حاشیههای«دلدادگان»و«نود»وفردوسیپور
جرئت میکند و روی آنتن زنده به مردم پاسخ
میدهــد .او شــفافیت را در اوج انتقــادات در
عمل انجام داد ،کدام مدیر این مملکت چنین
کاری کرده؟» در این میــان نظراتی هم وجود
داشــت که کل ماجــرا را یک شــوی تبلیغاتی
میدانســت .مانند این توئیت« :فردوسیپور
عملهصداوسیماس.هیچسوءتفاهمیهمرخ
نداده،بابرنامهریزیقبلییکمشلوغشکردن
نرختبلیغاتشروباالببرن».

امیر جدیدی که برای فراگیری کشــتی ،شش ماه زیر نظر
منصور برزگر تمرین کرده بود ،طبق گفته
مربیاش ،برای بازی در فیلم «غالمرضا
تختی» مشکلی نداشته است .علت اصلی
حذف او از این پروژه معلوم نیست.

شبنممقدمیدرفیلمسینمایی«خداحافظدخترشیرازی»
بــه کارگردانــی افشــین هاشــمی بازی
میکند .او امسال در کمدی «زهرمار»
نیــز بازی کــرده کــه زمــان اکــران آن
مشخص نشده است.

امیرمهدی ژوله که به تازگی در آلمان مشغول ایفای نقش
در فیلم «سامورایی در برلین» بود ،بازی
در این فیلم کمدی را به پایان رساند .او
ایــن روزها همچنــان با فیلــم «هزارپا»
روی پرده سینماها حضور دارد.

شقایق دهقان از یک شــنبه در تماشاخانه ایرانشهر ،برای
اجرای نمایــش «تروما» بــه روی صحنه
رفته است .او امســال در فیلم «ناگهان
درخت» به کارگردانی صفی یزدانیان
و تهیهکنندگی پیمان معادی بازی
کرده است.
فریبا کوثری به تازگی برای اجرای نمایش «آهســته با گل
ســرخ» بــه روی صحنه رفته اســت .او
همچنین بعــد از مدتها ،آذرماه با
ســریال  30قســمتی «آســمان
هــوای بــاران دارد» بــه تلویزیون
میآید.
محمــود پاکنیت در حال بــازی در ســریال «حکایتهای
کمال» است .داســتان سریال در
دهه  40میگذرد و قرار است در
 31قسمت پخش شود .او آخرین
بــار بــا ســریال «ســارق روح» در
تلویزیون حضور داشت.
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