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مستند«هاشمی زنده است»
هیچ مجوزی ندارد

...
تلویزیون

ایسنا  -حسین پارسایی درباره مستند «هاشمی زنده است» گفت« :آثاری که پروانه نمایش ندارند حتما در پروانه آنها قید میشود که در مراکز
فرهنگی،جشنوارهیا VODحقنمایشدارندیعنیاثریکهمجوزداردصرفادرهمانمحدودهایکهمجوزتعیینکردهامکاننمایشخواهدداشت
کهممکناستمثالیکنمایشتکسئانسباشد.اینفیلممستندهیچمجوزینداردودرهیچجایینمیتواندنمایشدادهشود».

...

چهره ها و خبر ها

چرا «مجله لیگ قهرمانان اروپا» مناسب پخش از تلویزیون است؟

یکپیشنهادکمهزینهبرای صدا و سیما

علی نصیریان بعد از مدتها قرار است در
یک سریال تلویزیونی بازی کند .فیلم نامه
این سریال را که نامش «برادر جان» است و
ویژه پخش در رمضان 98
تولید م ـیشــود ،سعید
نـــعـــمـــتا ...نــوشــتــه
است.

«بازگشت به آینده»
ادامه نخواهد داشت

رابرت زمهکیس در گفتوگویی ،بار دیگر
بر تصمیم خود مبنی بر ساخته نشدن ادامه
مجموعه فیلمهای «بازگشت بــه آینده»
پافشاری کرد.
به گزارش مهر ،رابرت زمهکیس کارگردان
سرشناس آمریکایی بار دیگر آب پاکی را
روی دســت طــرفــداران فیلم «بازگشت به
آینده» ریخت و ساخت ادامهای دیگر بر این
سهگانه را منتفی دانست .زمهکیس پیش
از این نیز اعالم کرده بود که ساخت هر گونه
دنباله بر این مجموعه زمانی میسر است که
او مرده باشد! «بازگشت به آینده» با فروشی
 ۳۸۱میلیون دالری پرفرو شترین فیلم
سال  ۱۹۸۵و نامزد چندین جایزه اسکار و
گلدن گلوب شد .بعد از آن دو دنباله دیگر
بر این فیلم ساخته شد؛ «بازگشت به آینده:
قسمت  »۲و «بازگشت به آینده :قسمت »۳
که هر دوی آنها نیز مورد توجه واقع شدند
و پرونده این سهگانه بسته شد .از آن زمان
به بعد همواره تقاضا برای ساخت ادامه این
فیلم وجود داشت اما زمهکیس هیچ گاه برای
ادامه این داستان وسوسه نشد.

فصل دوم «دروغهای کوچک
بزرگ» خرداد پخش میشود
نیکول کیدمن بازیگر«درو غهای کوچک
بزرگ» از پخش فصل دوم این سریال در ماه
ژوئن مصادف با خرداد ماه ،خبر داد.
بــه گــــزارش فــــارس ،نــیــکــول کــیــدمــن در
ویــژهبــرنــامــه س ــال ن ــوی مــیــادی شبکه
سیانان از پخش فصل دوم سریال موفق
ِ
کوچک بزرگ» در ماه ژوئن در
«دروغهــای
تلویزیون HBOخبر داد .کیدمن که به همراه
همسرش کیت آربن در برنامه اندی کوهن و
اندرسون کوپر حضور یافت ،به بینندگان و
مشتاقان منتظر سریال «دروغهای کوچک
بزرگ» نوید پخش فصل دوم این مجموعه را
در شش ماه آینده داد.
«دروغهای کوچک بزرگ» داستان سه زن با
بازی نیکول کیدمن ،شیلین وودلی و ریس
ویترسپون است که گرفتار تحقیقات یک
قتل میشوند.

محمد عنبرسوز  -از سالهای دور به یاد داریم که برنامه ترکیبی جذابی به نام «جنگ فوتبال آسیا» از تلویزیون پخش
ی است که برنامه جدیدی به نام «مجله
میشد و مخاطب زیادی هم داشت اما پس از مدتی به فراموشی سپرده شد .مدت 
لیگقهرماناناروپا»توسطعواملبرنامه«نود»دوبلهمیشودورویسایتاینبرنامهقرارمیگیرد«.مجلهلیگقهرمانان
اروپا»ویژگیهایمنحصربهفردیداردکهباعثمیشودگزینهایدهآلوجذابیبرایپخشدرتلویزیونباشد.
مزیت ریتم
تجربه در ســا لهــای اخیر ثابت
کرده که ریتم برنامههای ورزشی
یکی از مهمترین فاکتورهای
جذب مخاطب است؛ عاملی که کلید استمرار
«نـــود» هــم محسوب مــیشــود« .مجله لیگ
قهرمانان اروپــا» برنامهای بسیار خو شریتم
است که بازیهای هر هفته از این رقابتها را در
زمانی کمتر از نیم ساعت با حواشی و نکاتشان
بررسی میکند .متنهای برنامه به رغم اینکه
زیــاد سخت و شاعرانه نیستند ،ولی با چنان
سرعت مناسبی روایت میشوند که اگر حواس
مخاطب فقط برای چند ثانیه پرت شود ،ممکن
است یکی دو نکته را از دست بدهد.
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سوژه ناب
بـــدون تــردیــد لــیــگ قهرمانان
اروپا مهمترین رقابت باشگاهی
فوتبال جهان محسوب میشود
و بینندگان میلیونی در سرتاسر جهان دارد.
از نظر تمرکز بر ایــن مسابقات« ،مجله لیگ
قهرمانان اروپا» برنامهای ویژه محسوب میشود

۲

...

کــه نــه تنها بــا «فــوتــبــال  »120همپوشانی و
شباهت ندارد ،بلکه برای طیف بسیار وسیعتری
از مخاطبان جذابیت دارد؛ چــرا کــه ممکن
است بسیاری از مخاطبان ایرانی عالقهای به
دنبال کردن بازیهای کماهمیتتر لیگهای
اروپایی یا مرور نمایش ستارگان پابهسنگذاشته
خارج از قاره سبز نداشته باشند .این دسته از
مخاطبان میتوانند ،به جای صرف دو ساعت
وقت و تماشای اتفاقات همه لیگها ،در زمانی
کوتاه در جریان مهمترین رقابت اروپایی قرار
بگیرند.
کیفیت فنی
«مجله لیگ قــهــرمــانــان اروپـــا»
برنامهای با کیفیت فرمی بینظیر
است که توسط یک تیم حرفهای
در باالترین سطح برنامهسازی تلویزیونی جهان
تولید مـیشــود .از کــارهــای گرافیکی بسیار
جذاب و موسیقی خاطرهانگیز و جاافتاده برنامه
هم که بگذریم ،نقطه قوت «مجله لیگ قهرمانان
اروپــا» به تدوین کمنظیر آن مربوط میشود.
این برنامه حس تماشای خالصه باز یها را به

۳

مخاطب نمیدهد و از زوایای مختلف دوربین
به نمایش رقابتها م ـیپــردازد .پرداختن به
تمام صحنههای مسابقات هم در دستور کار
سازندگان این مجموعه قرار ندارد بلکه فقط
خالصه تاثیرگذار باز یها را با کیفیت تصاویر
بسیار باال به تصویر میکشند.
مصاحبه غولها
مدتهاست که برنامههای ایرانی
ســعــی میکنند بــه بهانههای
مختلف بــا یــک چــهــره خارجی
در حــوزه فوتبال مصاحبه بگیرند .این اتفاق
در ایــران معموال به خاطر مشکالت اسپانسر
و ...هیچوقت به خوبی محقق نشده و دست
آخــر مصاحبههایی با بازیکنان بازنشسته یا
چهرههای کمنامونشان و خبرنگاران خارجی (با
کیفیت نازل تصاویر اسکایپی) نصیب مخاطب
شده است« .مجله لیگ قهرمانان اروپا» اما از این
نظر که هر هفته با یکی دو بازیکن یا مربی بزرگ
لیگ قهرمانان مصاحبههایی رودررو ،فشرده
و با کیفیت تــدارک میبیند ،میتواند برای
مخاطب ایرانی بسیار جذاب باشد.

۴

آمار و حواشی
یکی دیــگــر از نــکــات جـــذاب در
انتخاب یک برنامه ورزشــی ارائه
آمارهای فوتبالی اســت؛ «مجله
لیگ قهرمانان اروپا» به بهترین نحو و با استفاده
از اینفوگرافیهای جذاب ،هر هفته به ارائه آمار
بازیها میپردازد و هفته بعد (در صورت نیاز)
آ نها را آپدیت میکند .از برخی آمارها هم در
خالل روایت بازیها استفاده می شود که بیننده
را با خود همراه میکند.

۵

تیم دوبله
تیم دوبله برنامه «نود» و در راس
آنها عادل فردوسیپور ،هر هفته
«مجله لیگ قهرمانان اروپ ــا» را
آمــاده پخش میکنند که آخرین قسمت این
برنامه روی سایت بیش از سه هزار بازدید داشته
است .مسلما اگر این برنامه با همین تیم حرفهای
دوبله از تلویزیون پخش شــود ،نه تنها موجب
موازیکاری نمیشود ،بلکه میتواند مخاطبان
بسیار پرتعدادتری را هر هفته به تماشای یک
برنامه جهانی پرنشاط و باکیفیت مهمان کند.

۶

مریم ماهور به هموطنان «میالدی» تبریک گفت!

...

مسئولیتجدیدمدیرکلسابقصداوسیمایکیش

شروع معمولی«آسیا »2019

سهشنبه صبح مریم ماهور برنامه «حاال
خورشید» را با تبریک سال نو میالدی
شروع کرد .او قصد داشت بگوید سال نو
رابههموطنانمسیحیتبریکمیگوید،
اما به اشتباه گفت« :سال جدید میالدی
را به همه هموطنان میالدی! هموطنای
مسیحی مون البته ،تبریک عرض میکنم!» لحظاتی بعد رضا
رشیدپور هم با این اشتباه ماهور شوخی کرد .رشیدپور جمله او
را تکرار کرد و گفت« :خانم ماهور فرمودند به هموطنان میالدی
مون تبریک میگیم!»

مدیرکل سابق صداوسیمای کیش که
همینیکیدوروزپیشازسمتخودبرکنار
شدهبود،بهتازگیبهعنوانمشاورمعاونت
امــور اســتــانهــای ســازمــان صداوسیما
منصوب شده است .این حکم انتصاب که
تصویر آن در شبکههای اجتماعی منتشر
شده،حسابیجنجالبهپاکردهاست.منتقدانمعتقدندوینبایدبا
گذشتدوروزازبرکناری،چنینمسئولیتمهمیبگیردوموافقان
نیزاستداللمیکنندکهوینقشیدراتفاقبهوجودآمدهنداشتهو
بهخاطراشتباهچندکارمند،نبایدمجازاتشود.

ویــژ هبــرنــامــه «آســیــا  »2019شبکه ،3
شروعی معمولی داشــت و در شب اول،
نتوانست برگ برند های رو کند .به طور
خــاصــه ،برنامه تنها یــک نکته مثبت
داشـــت؛ آیتمهایی بــامــزه کــه بــا حضور
گروهی از بازیکنان تیم ملی ضبط شده
بود .میثاقی مجری برنامه وعده داد در روزهای آینده ،آیتمهایی
را درباره معرفی کشورها ،آخرین وضعیت تیمها ،ستارههای
آنها و ...روی آنتن ببرند .به همین دلیل برای ارزیابی «آسیا
 »2019باید تا شروع مسابقات صبر کرد.

گاف روز

جنجال روز
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اتفاق روز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

فاطمه معتمدآریا تا اواخر دی ماه در نمایش
«خنکایختمخاطرهاست»به
کــارگــردانــی حمیدرضا
آذرنــــگ بــه روی صحنه
مـــــیرود .او امــســال در
«جاندار» و «مجبوریم»
هم بازی کرده است.
مــهــدی هــاشــمــی بـــازی در فیلم کمدی
«تگزاس  »2اثر مسعود اطیابی را به پایان
رساند .او در «زعفرانیه 14
تیر» هم بازی کرده اما این
فیلم از رقابت در بخش
نــگــاه نــو جــشــنــواره فجر
حذف شد.

سعید آقاخانی امسال حسابی پرکار بوده
اس ــت .او در دو فیلم «قــســم» و «رحــمــان
 »1400ب ــازی ک ــرده و این
روزهــا در مقام کــارگــردان و
بازیگر ،روی پــروژه سریال
«ن.خ» کار میکند.

فاطمه گودرزی بعد از پایان سریال «بانوی
عمارت» ،از  22دی ماه با سریال
«لحظه گــرگ و مــیــش» به
تلویزیون میآید .قصه این
مجموعه  50قسمتی از
دهه  60تا زمان حال
میگذرد.
سیما تــیــرانــداز در برنامه استعدادیابی
«هنرپیشه» حضور خواهد داشت.
پیش از این ،حضور همایون
اسعدیان هم در این برنامه
که زمستان از شبکه نسیم
پــخــش خـــواهـــد شــد،
قطعی شده بود.
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