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حمله به آرنولد
در ژوهانسبورگ

...

مینی سریال «گیله وا» به کارگردانی اردالن
عاشوری پس از پایان ماه رمضان از شبکه ۳
سیما پخش خواهد شد.
به گزارش مهر ،سریال «گیله وا» جدیدترین
محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنری
رسانهای اوج است که به زودی از شبکه ۳
سیما روی آنتن مـیرود .این مینیسریال
در هفت قسمت و در شهرهای سیاهکل،
کیاشهر و تهران تصویربرداری شده است.
از بازیگران اصلی این مینیسریال میتوان
بــه حمیدرضا پــگــاه ،ســتــاره اسکندری،
امیرحسین صدیق و مهدی زمینپرداز اشاره
کرد .از نکات قابل توجه این سریال بازی
بهروز شعیبی در نقش «میرزا کوچکخان
جنگلی» است.

چهره ها و خبر ها

جنگ سرد در صداوسیما

مصطفی قاسمیان  -حذف شهره سلطانی از اجرا و بازی در
«جشن رمضان» شبکه  ،5نتیجه جدید اختالفات بین علی
فروغی مدیر شبکه  3با مرتضی میرباقری معاون سیماست.
اختالفی که حاال به نظر میرسد به باالترین سطح خود رسیده
است.
▪سرآغاز :حذف بنیامین بهادری

چند ماهی بود که خبرهای درگوشی از اختالفات مدیر شبکه
 3و معاون سیما به گوش می رسید و برخی نشانهها هم آن را
تأیید میکرد .واضح است که اصل اختالف نظر ،کام ً
ال طبیعی
است و حرجی به آن نیست .احتما ًال بین معاون سیما با مدیران
دیگر شبکهها هم اختالف نظر هست و بین مدیران شبکهها با
همدیگر نیز .منتهی از روز
اول مــاه رمضان که
اجرای بنیامین در
ویژهبرنامه افطار
شبکه  3لغو شد،
اختالفات کمکم
بــــه رســـانـــههـــا
کشیده شــد .با
گـــذشـــت چــنــد

ساعت از لغو برنامه ،خبر رسید که معاون سیما جلوی پخش
«ما ِه ماه» را گرفته؛ اتفاقاتی که در روزهای گذشته در همین
صفحه شرح آن را خواندهاید.
ماجرا دررسانه ها با انتقاد از سلبریتی ها ادامه یافت .اجرای
شهره سلطانی در شبکه  5با برچسبهایی چون «سگباز» و
«شهره به سگبازی» به باد انتقاد گرفته شد .در طرف مقابل
هم تصاویری از امین حیایی و محمدرضا گلزار همراه با
سگهایشان در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد این
عارضه گریبانگیر همکاران شبکه  3در «عصر جدید» و «برنده
باش» هم هست.
▪نتیجه :حذف شهره سلطانی

پس از این اتفاقات ،خبر رسید علیعسکری رئیس سازمان
صداوسیما به مدیران دو شبکه  3و  5به همین دلیل تذکر داده
است .یک عضو شورای نظارت بر صداوسیما روز چهارشنبه

هفته گذشته گفت« :رئیس سازمان صداوسیما در جلسه
شورای معاونان و مدیران سیما به این موارد تذکر جدی داده
است .قرار شده یا این افراد رفتار و سبک زندگیشان را اصالح
کنند و در قاب تلویزیون به فعالیت خودشان ادامه دهند یا این
که در مقام مجری تلویزیونی جایگاهی نخواهند داشت ».نتیجه
آن بود که پنج شنبه «جشن رمضان» روی آنتن نرفت ،جمعه به
صورت ضبطشده و بدون حضور شهره سلطانی پخش شد و از
شنبه این مجری-بازیگر به صورت رسمی از «جشن رمضان»
کنار گذاشته شــد .با ایــن حــال امین حیایی هنوز در «عصر
جدید» حاضر است و خبر رسیده که مدیران شبکه  3به دنبال
بازگشت «برنده باش» به آنتن هستند .اختالفی که میتوانست
بــــا خـــویـــشـــتـــنداری
چـــــــهـــــــرههـــــــای
پــرنــفــوذ ســازمــان
ص ــداوس ــی ــم ــا
حـــــل شـــــود،
نــهتــنــهــا حل
نــشــده ،بلکه به
یــک جنگ سرد
در سطح مدیران
سازمان صداوسیما
تبدیل شده است.

تلویزیوندرکمند مجریان

تولید «کاله قرمزی»

آغاز نشده است

ســری جدید مجموعه تلویزیونی «کــاه
قرمزی» که معاون سیما وعده پخش آن را
در نوروز  ۹۸داده بود ،با گذشت دو ماه از
سالجدیدوبهگفتهمدیرشبکه ۲هنوزکلید
نخورده است.
محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه 2
سیما در پاسخ به پیگیری مهر درباره شروع
به کار تیم «کاله قرمزی» برای تولید فصل
جدید این مجموعه در پاسخی کوتاه بیان
کرد« :انشاءا ...مراحل برنامهریزی ،پیش
تولید و تولید پیش میرود ».وی درباره این
که چه زمانی شاهد پخش سری جدید «کاله
قرمزی» خواهیم بــود ،افــزود« :تولید این
مجموعه به معنای مرسوم هنوز آغاز نشده
است اما درصدد آمادهسازی شرایط برای
شروع کار هستیم».

...

شهره سلطانی چطور از «جشن رمضان» شبکه  5حذف شد؟

تلویزیون

«گیله وا» پخش می شود
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شهرت رمز اقبال و موفقیت در رسانه و برای رسانه
اســت .این روزهــا جنجا لآفرینی و خبرسازی
از ارز شهــای رسانهای به حساب میآید و هر
رسانهای که به غوغاساالری بپردازد طرفداران
بیشتری میان عــوام می یابد .از آ نجــا که یک
سازمان رسانهای باید پایداری اقتصادی داشته
باشد و پویا بماند این مشخصهها از یک طرف
به استقبال مخاطب و از طرفی به منابع مالی
آن ســازمــان بستگی دارد ،پــس مخاطب را
باید مجذوب کند و همین موضوع رسانهها و
مطبوعات را به سمت سوژهیابی ،حادثهپروری
و عوا مپسندی سوق میدهد و دقیق ًا در همین
راستاست که رسانه باید فرهنگی شدن ،اخالق
حرفهای و رسالت اصلی خود را مراقبت کند ،زیرا
رسانهها الگوساز و فرهنگسازهستند و در حفظ
ارزشهای فرهنگی نقش مهمی ایفا میکنند.
یاددهی ،یادگیری ،اندیشهپروری ،راهنمایی،
افزایش آگاهیهای اجتماعی و رشد اجتماعی در
ابعاد مختلف و ...از جمله وظایف یا کارکردهای
رسانه است که نباید قربانی جذب مخاطب شود.
با نیمنگاهی به رسانه ملی ،گرچه نمیتوان تالش

مدیران و برنامهسازان و ستارههای صداوسیما را
نادیده گرفت ولی جذب مخاطب در این سازمان
با فراز و فرودهایی مواجه بوده است.
معموال رسانههای سطحی و کممایه بیشتر به
سمت هنجارشکنی میل دارنــد و رسانههای
میا نمایه ،کلیشهگرا و کپیکار هستند ،اما
رسانههای مترقی خطشکن و نوگرایند و از
طریق تولید محصوالت غنی و ارزشمند و معرفی
چهر ههای نو ،در پی ایجاد جذابیت هستند.
برنامههایی چون «حاال خورشید» و «ماه عسل»
از جمله برنامههای موفق تلویزیونی بودند
که در فــرم ،محتوا و از نظرسیاستگذاری با
چهارچوبهای سازمانی خود همخوانی داشتند
و تامینکننده منابع مالی خود نیز بودند.
در پی روند رو به افزایش رقابت و کاهش احتمالی
مخاطب و بــرای حفظ افــزایــش ظرفیت نفوذ
رسانه ،ایده بهکارگیری سلبریتیها به عنوان
مجری افزایش یافت و در آغاز هم با توفیق نسبی
روبهرو شد .حضور مهران مدیری در «دورهمی»
و رامبد جــوان در «خندوانه» با اقبال مــردم و
مدیران شبکهها همراه بود و از آنجا که شبکهها
در بهکارگیری چهر هها از هم پیشی گرفتند
روشهای دیگر جذب محبوبیت کمرنگ شد.
برنامهسازان بــرای کسب استقبال مخاطب و

حمایت مالی به هر دری زدند تا محبوب بمانند
و از اهرم فشار و تأثیر سلبریتیها بیش از پیش
استفاده کردند و پای بسیاری از آنها به میدان
رسانه باز شد؛اکبر عبدی ،حمید گودرزی ،پژمان
بازغی ،محمدرضا گلزار و این اواخــر بنیامین
بهادری .برنامهسازان فرمگرا به ستارگان روی
آوردنــد و خواسته یا ناخواسته محتوا مرعوب
محبوبیت شد.
پیش از اینها امــا ابتدا باید پرسید سلبریتی
کیست و چه نقشی در جامعه دارد؟ آیا نهادی بر
رفتار و روش معرفی سلبریتیها نظارت دارد؟
آیا میزانی بــرای سنجش دانــش و آگاهیهای

آنهــا کــه بــه لطف رســانــه از مــراجــع و رهبران
فکری جامعه میشوند وجود دارد؟ رسانهای
که سلبریتیها را تولید و ترویج میکند قادر به
ابالغ و اعالم بایدها و نبایدهای مقتضی خویش
هست؟ آیا آ نها با استانداردها و ضوابط اجرا
آشنایند؟ آیا با حضور سلبریتیها ،مجریان تراز
و آموزشدیده خانهنشین نمیشوند؟ آیا سرمایه
اصلی رسانه نیروهای آموزشدیده و متعهد آن
نیست؟ سرمایههایی که بر اساس ارز شهــای
جامعهرشدمیکنند ومدیریتومعرفیمیشوند
و آیا رویگردانی رسانه از ستارههای خودساخته
رویگردانی از خود نیست؟

داود میرباقری تا دو مــاه آینده ،مشغول
بــازنــویــســی فــیــلــم نــامــه فــیــلــم «حــضــرت
خدیجه(س)» خواهد بود .این
فیلم ،قصه زندگی حضرت
خدیجه(س) از قبل از
ازدواج تــا وفــات را
روایت میکند.
رضــا یــزدانــی که مدتی اســت وارد عرصه
بازیگری شده ،در اکران دوم عید فطر ،با
فیلم «کــروکــودیــل» روی پرده
سینما حضور خواهد داشت.
او اکنون سریال «از یادها
رفته» اثر بهرام بهرامیان را
روی آنتن دارد.
الدن مستوفی بازی در سریال «خوابزده»
ساخته سیروس مقدم را به پایان رسانده
اســــت .مــضــمــون ایـــن ســریــال
ماورایی درباره تقابل انسان و
شیطان است و مهدی سلطانی
و امیرعلی دانایی نیز در آن
حضور دارند.
محمدرضا غفاری بازی در سریال «دلدار»
را که تاکنون  13قسمت از آن از شبکه دو
پخش شده به پایان رسانده است .این بازیگر
فــیــلــم «س ــون ــام ــی» را به
کـــــارگـــــردانـــــی مــیــاد
صدرعاملی ،آماده نمایش
دارد.
مونا فرجاد روی صحنه تئاتر مشغول ایفای
نقش در نمایش «تــراس» به کارگردانی
مسعود کــرامــتــی اس ــت .او به
تازگی جایزه بهترین بازیگر
زن تئاتر را در ســال  97از
شانزدهمین جشن بازیگر
دریافت کرده است.

