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«رحمان »۱۴۰۰
نباید دوباره اکران شود

...

نوید محمدزاده
پس از انتشار غیرقابل توجیه یک کلیپ
از تتلو کامنتهایش را بست

تلویزیون

سلبریتی
سانسورچی!

جایگزین «حاال خورشید»

مشخص شد

تهیهکنندهبرنامهتازهصبحگاهیشبکهسه،
جزئیاتاینبرنامهراتشریحکرد.
ابوالفضل صفری تهیهکننده این برنامه که
قراراستدرسالجدیدجایگزینبرنامه«حاال
خورشید» در کنداکتور شبکه سه شود ،در
گفتوگوبامهر،دربارهزمانپخشاینبرنامه
گفت« :قرار ما با صداوسیما این است که از
اولاردیبهشتبرنامهرارویآنتنببریموحاال
ممکن است با یکی ،دو روز تفاوت در همان
روزهــای ابتدایی اردیبهشت پخش شود».
اینتهیهکنندهدربارهرویکردمحتواییبرنامه
هم توضیح داد« :ما در این برنامه تولید محتوا
داریموگویییکروزنامهراتصویریکردهایم.
برنامهسازیمابهشیوهکالسیکیعنیتولید
براساسمتنپیشمیرودنهاینکهبراساس
حواشیتولیدمحتواکنیم.درواقعاولویتما
برجستهسازیبریدههاییکدقیقهایبرنامه
در اینستاگرام نیست! نکتهای که تلویزیون
اکنون گرفتار آن شده و از عوامل میخواهند
در برنامه یک دقیقه را هم به گونهای بسازند
که در شبکههای اجتماعی بچرخد و بعد کل
برنامه از دست مـیرود .حاصل این رویکرد
اتفاقاتی مثل حاشیههای حضور مسعود
فراستیدریکبرنامهتلویزیونیرارقمزد».
صفری دربــاره اجرای این برنامه تلویزیونی
هم گفت« :تیم این برنامه از چهرههای جوان
وجدیدبهرهگرفتهوحسینکلهرکهقراراست
اجــرای برنامه را برعهده داشته باشد هم از
همینافراداست».ویدربارهنحوهپخشاین
برنامهگفت«:اینبرنامهبهشکلصبحگاهی
در بهار ،به شکل عصرگاهی در تابستان و
به شکل شبانه در پاییز و زمستان روی آنتن
خواهدرفت».

گروه سینما و تلویزیون  -بامداد روز دوشنبه ،نوید
محمدزاده پستی در صفحه اینستاگرامش به اشتراک
گذاشت و بسیاری از هواداران و دنبالکنندههایش
را غافلگیر کــرد .او در ایــن پست یکی از قطعات
امیرحسین مقصودلو معروف به «امیر تتلو» را منتشر
کرد و نوشت« :ماه خوندی ،ماه» .تا ظهر دیروز این
ویدئو حدود یک میلیون بار دیده شده بود و حدود
 40هزار کامنت داشت ولی نوید محمدزاده بعد از
ظهر کامنتهای پست را بست و چند ساعت بعد هم
ک ً
ال پست را حذف کرد .پیش از بسته شدن کامنتها،
واکنشها درباره اقدام نوید محمدزاده ،غالب ًا منفی
بود و کاربران به مخالفت با اقدام او برخاسته بودند.
دستهای از مخاطبان نوید محمدزاده بودند که نه
از اقدام وی شگفتزده شدند و نه نظرشان نسبت
به او تغییر کرد .کاربری در این باره نوشته بود« :از
لبا سهایی که نوید میپوشه ،میتونستین حدس
بزنین خواننده مورد عالقهش کیه!» یا کاربر دیگری
اینطور نوشته بــود« :اینکه نوید محمدزاده توی
اینستاگرام یه پست گذاشته و از تتلو تعریف کرده
تعجب نداره! اینکه فکر میکنید نوید محمدزاده
باید شوپن گوش بده و دشمن تتلو باشه ،جای تعجب
داره!» این هم یک کامنت دیگر« :واقعا انتظار داشتین
نوید محمدزاده عالقهاش به تتلو رو پنهان کنه؟ اون
االن حتی یکی از نظرات منفی هم براش مهم نیست
و هیچکدومو نمیخونه ».کاربر دیگری نیز در یک
اعتراض مالیم ،این گونه نوشته بود« :بهتره بدونیم

نوروز امسال  74درصد مردم تلویزیون دیدند
بر اساس یک نظرسنجی ۷۴ ،درصد مردم در
نوروز  ۹۸برنامههای تلویزیون را تماشا کردند.
به گزارش ایلنا ،براساس نتایج نظرسنجی ملی
بهارانه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
(ایسپا)  ۷۴درصد مردم در ایام تعطیالت نوروز
 ۹۸برنامههای تلویزیون را دنبال میکردند.
بر اســاس نتایج این نظرسنجی  18.2درصد
گفتهاند به میزان زیاد و  55.5درصد هم گفتهاند

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

/98007052ت

کسی که صرف ًا بازیگریش خیلی خوبه ،نمیتونه
نقش مؤثر و درستی توی فرهنگسازی داشته باشه».
کاربر دیگری در پاسخ نوشته بود« :اینطوری نیست.
سلبریتیها مسئولیت اجتماعی دارن و نباید از آدمی
مث تتلو که همین چند روز پیش اون حرفهای زشتو
زده ،تعریف کنن».
در این میان ،تعدادی از کاربران واکنشهای تندتری
به وی داشتند .برخی با یادآوری پستی که محمدزاده
به تازگی از استاد محمدرضا شجریان منتشر کرده بود
و کلماتی مانند افتخار و اعتبار را در وصف او به کار برده
بود ،شگفتی خود را بابت سلیقه متناقض موسیقایی
او ابــراز داشته بودند .کاربری با یــادآوری آن پست
نوشته بود« :نه به اون پستی که درباره استاد شجریان
گذاشت ،نه به این پست حمایت از تتلو! فاز نوید چیه
واقعا؟» عدهای دیگر هم انتشار این پست حمایتآمیز
را دور از جایگاه هنری وی به عنوان یک ستاره سینما
دانستند .کاربر دیگری اینطور نوشته بود« :نمیخوام
باور کنم نوید محمدزاده پست تتلو رو گذاشته! من
دوستت داشتم مرد».
برخی دیگر از کاربران هم پرسیده بودند چرا این
ســتــاره سینما ،ایــن اق ــدام را در ایــن زمــان انجام
داده اســت؛ آن هم به فاصله کمی از کنسرت تتلو
در گرجستان که در آن ،اقــدامــات و صحبتهای
نامتعارفی را انــجــام داده ب ــود .تــعــداد زیـــادی از
واکنشها هم تنها در یک کلمه خالصه میشد:
«آنفالو!»

تا حــدودی برنامههای تلویزیون در ایام عید را
میدیدند که در مجموع میتوان گفت حدود
 ۷۴درصد مردم برنامههای تلویزیون را در ایام
عید میدیدند .همچنین زنان بیشتر از مردان
در نــوروز ،صداوسیما را مشاهده کرد هاند .به
شکلی که  ۷۱درصد مــردان و  ۷۷درصد زنان
اعالم کردهاند در ایام عید برنامههای تلویزیون
یدیدند.
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چرا «قصرشیرین»توقیفنخواهدشد؟

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان  -عصر روز یک شنبه روابط عمومی فیلم سینمایی «قصر شیرین»
در خبری که برای رسانهها ارسال کرد ،مدعی شد یکی از نهادهای انتظامی با این فیلم
مخالفت کرده و به همین دلیل سازندگان نتوانستهاند پروانه نمایش بگیرند .در بخشی
از این خبر آمده بود« :با پیگیریها ،مشخص شده یکی از نهادهای انتظامی فقط به
دلیل این که چند پالن از فیلم خوشایند آنها نیست ،مخالف صدور پروانه نمایش این
فیلم بوده است ».میدانید پروانه نمایش آخرین خان رسمی اکران است و فیلمهایی که
نتوانند پروانه نمایش بگیرند ،به طور غیررسمی توقیف هستند .بنابراین روابط عمومی
«قصرشیرین»تلویح ًاادعایتوقیفاینفیلمرابهعلتمخالفتیکنهادانتظامیمطرح
کرده بود .خبر منتشرشده پس از چند ساعت با واکنش سازمان سینمایی مواجه شد.
روابط عمومی این سازمان در گفتوگو با خبرآنالین ،این خبر را تکذیب کرد و توضیح
داد« :قرار است در جلسه آینده شورای صدور پروانه نمایش ،پرونده فیلم «قصر شیرین»
مثل دیگر آثار سینمایی و طبق روال عادی ،بررسی و مجوز آن صادر شود».

علی نصیریان از بهمن سال گذشته مشغول
بازی در سریال تلویزیونی «برادرجان» به
کارگردانی محمدرضا آهنج
اســـت .او بعد از مد تها
دوری از تلویزیون با این
سریال به این مدیوم
خواهد آمد.

▪سوار بر موج رحمان؟

اطالعیه روابط عمومی فیلم ،شائبه مو جسواری روی اخبار توقیف فیلم «رحمان
 »1400را به ذهن میرساند .طبیعت ًا اگر این روزها که به تازگی خبر توقیف یک فیلم
منتشر شده ،فیلم دیگری نیز توقیف شود ،اخبار آن بیشتر دیده میشود و شانس این را
خواهد داشت که در اکران عمومی مخاطب بیشتری را به سینما بکشاند .نکتهای که
این شائبه را قویتر میکند ،نزدیکی تهیهکننده و
کارگردان فیلم به سازمان سینمایی است که
قدرت چانهزنی او را با نهادهای داخل و خارج
از سینما بیشتر میکند .به عالوه میدانیم
حــوزه هنری ،پخشکننده فیلم هم اعتبار
زیادی دارد؛ شاهد مثال آن که در ایام جشنواره
فجر هم در حالی که نیروی انتظامی با
یک پالن از فیلم «دیدن این فیلم جرم
اســت!» مخالف بــود ،اما حوزه
هنری به عنوان سرمایهگذار
فیلم ،باالخره با این نهاد
انتظامی به توافق رسید
و فیلم را در جشنواره
اکــران کــرد .بنابراین
احتمال این که فیلم «قصر
شیرین» با مخالفت نهادهای
انتظامی راهی برای اکران پیدا
نکند ،بسیار پایین است.

سحر دولتشاهی مدتی است که در سینما
کمکار بوده است .او سال  97تنها در تئاتر
موزیکال «بینوایان» ایفای
نــقــش کــــرده و در فیلم
ســیــنــمــایــی جــدیــدی
بازی نکرده است.
پوالد کیمیایی در گفتوگویی اعالم کرده
کــه احتما ًال تیر مــاه ،کنسرتی را بــه نفع
سیلزدگان بــرگــزار خواهد
کرد .او همچنین تصمیم
دارد در سال جدید برای
اجـــرای یــک تئاتر روی
صحنه برود.
علی مسعودی کارگردان سریال طنز «آخر
خط» ،اواخر ماه آینده برای تصویربرداری
سکانسهای پایانی این مجموعه
به لبنان و سوریه سفر خواهد
کرد و در این سکانسها به
عنوان بازیگر به سریال
اضافه میشود.
الیکا عبدالرزاقی در حال بازی در سریال
«سرباز» ساخته هادی مقدمدوست است.
بــخــشــی از ق ــص ــه در ج ــری ــان
کمکرسانی به سیلزدگان
روایــــت مــیشــود و عــوامــل
سریالبهزودیبهخوزستان
یکنند.
سفرم 

