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نامزدهای ایفای نقش بتمن
مشخص شدند

...

سینمای جهان

«داستان اسباببازی »۴
در تالش برای یک رکورد جدید
پیشفروش بلیتهای جدیدترین قسمت
از مجموعه «داستان اسباببازی» از فروش
 ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون دالری این پویانمایی
محبوب در هفته نخست اکران حکایت دارد.
بــه گـــزارش ایسنا ،چهارمین قسمت از
پویانمایی «داستان اسباببازی» محصول
استودیو پیکسا ِر کمپانی دیزنی از تاریخ ۲۱
ژوئن  ۲۰۱۹اکــران خود را آغاز میکند و
امیدوار است با عبور از فروش  ۱۸۲میلیون
دالری «شگفتانگیزان  ،»۲رکورد فروش
آغازین پویانماییهای سینما را به نام خود
ثبت کند .قسمت جدید این پویانمایی پس
از یک وقفه  ۹ساله و با گذشت بیش از ۲۰
سال پس از ساخت قسمت اول آن به سینما
خواهد آمد و تام هنکس و تیم آلن دوباره در
نقش شخصیتهای اصلی «وودی» و «باز
الیتیر» صدا پیشگی کردهاند.
اولــیــن قسمت از پــویــانــمــایــی «داســتــان
اسباببازی» در روز  ۲۲نوامبر  ۱۹۹۵به
کارگردانی جان لستر اکران شد و توانست
به فروشی حدود  ۳۶۰میلیون دالر دست
یابد .داستان فیلم درباره «اندی» پسربچهای
ششساله است که اسبا بباز یهایش را
خیلی دوست دارد ،اما دانستن این موضوع
کــه اســبــاببــازیهــا زنــده میشوند کمی
عجیب بهنظر میرسد« .وودی» ،گاوچرانی
قدیمی و اسبا ببازی مورد عالقه اندی و
رئیس تمامی اسباببازیها در اتاقش است.
دوستان «وودی» یک دایناسور ،خوک ،سگ
و سیبزمینی هستند.

بازسازی «سفیدبرفی»
پس از  80سال
گفته میشود کمپانی دیزنی در شرف عقد
قرارداد با مارک وب برای کارگردانی فیلم
زنده «سفیدبرفی» است.
به گزارش مهر ،در حالی که هنوز قرارداد
نهایی نشده امــا گفته شــده وب در راس
فهرست منتخبان ایــن کــار قــرار دارد .در
عین حــال اریــک کرسیدا فیلمنامهنویس
«دختر در قطار» نیز در حال مذاکره است
تا فیلم نامه «سفیدبرفی» را بنویسد .این
فیلم نامه با گسترش داســتــان کالسیک
پویانمایی متعلق به ســال  ۱۹۳۸نوشته
مـیشــود .بنج پسیک و جاستین پــال که
کار نوشتن ترانههای فیلمهای موزیکالی
چون «الاللند»« ،بزرگترین شومن» و «اوان
هنسن عزیز» را برعهده داشتند برای نوشتن
ترانههای این فیلم انتخاب شدهاند.
فیلم اصلی «سفید برفی و هفت کوتوله»
بــر مبنای داســتــان پــریــان بــــرادران گریم
ساخته شد و نخستین بار بیش از  ۸۰سال
پیش روی پــرده رفــت .ایــن نخستین فیلم
پویانمایی بلند دیزنی بود که با موفقیت
بسیار بزرگی هم روبهرو شد .تاکنون چندین
بار از این داستان کالسیک اقتباس شده
اســت که «آیــنــه» در ســال  ۲۰۱۲با بازی
جولیا رابرتز و لیلی کالینز و فیلم خشنتر
«سفید برفی و شکارچی» با بــازی شارلیز
تــرون و کریستین استوارت از جدیدترین
آ نهــا بود هاند .امسال دیزنی با بازسازی
شماری از کالسیکهایش شامل «دامبو»،
«عالءالدین» و «شیر شاه» دیده میشود.

رابرت پتینسون و نیکالس هولت برای بازی در نقش «بتمن» تست میدهند .فیلم «بتمن» که توسط مت ریوز کارگردان
سهگانه «سیاره میمونها» ساخته خواهد شد ،هنوز به مرحله فیلم برداری نرسیده و قرار است تابستان  2021روی
پرده سینماها برود.

بررسی کارنامه مدیریتی علی فروغی در شبکه 3سیما

فروغی
در400روزچهکرد؟

مصطفی قاسمیان  -علی فروغی  5اردیبهشت سال گذشته به مدیریت شبکه سه منصوب شد و امروز
چهارصدمین روز مدیریت او در این شبکه اســت .در این  400روز ،حواشی حول این شبکه فراتر از حد
تصور بود و هر آن چه که فکرش را هم نمیکردیم ،دور و بر این شبکه اتفاق افتاد؛ از تعطیلی «برنده باش» به
دلیل قمار و دعوای کودکانه «حاال خورشید» با بخش خبری گرفته ،تا حذف «نود» و سوپراستار آن .شاید
برخی مخاطبان تلویزیون فقط با یکی دو اتفاق مهم ،عملکرد علی فروغی را بســنجند اما اگر بخواهیم
همه جنبههای مدیریتی او را بررسی کنیم ،باید به چیزی بیشتر از یکی ،دو اتفاق بپردازیم .ما برای بررسی
کارنامه مدیریتی علی فروغی در شبکه سه 9،معیار در نظر گرفتیم و عالوه بر توضیحاتی که میخوانید،
برای هر معیار ،از  ،10به وی نمره دادیم .همراه ما باشید:

    معدل

۷/۱۱/10

    تقابلباستارهها
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بدونتردیدپرستارهترینشبکهتلویزیون،همین
شبکه سه است .عملکرد علی فروغی در این
زمینهدرتعاملباچهارستارهاصلییعنیعادل
فردوسیپور ،رضا رشیدپور ،احسان علیخانی
و محمدرضا گلزار سنجیده میشود.فروغی
دست رشیدپور را برای پرداختن به موضوعات
مختلف اجتماعی باز گذاشت و با اعطای موسع آنتن و امکانات ،موجبات شکوفایی او را
در نقش جدیدش فراهم آورد .با چراغ سبز علی فروغی ،حدود یک ساعت آنتن زنده به
احسانعلیخانیدادهشدتاازاتهاماتاقتصادیبهخود،دفاعکند.علیخانیهمانطور
کهدرباالگفتهشد«،عصرجدید»راباامکاناتوهزینهایزیادودستبازدرارائهموضوعات
نسبت ًاتازهوگاهیخطقرمزیتولیدکرد.فروغیهمچنینمدتهاستبهدنبالبازگشت
«برندهباش»محمدرضاگلزاربهآنتناست.گرچهدربارهعادلفردوسیپورو شیوه و زمان
برخورد با او نکاتی قابل طرح است ،اما می توان این مسئله را در جهت مقابله با مجری
ساالریدانست.عملکردشبکهسهدراینبارهتقریب ًامشابهشبکهنسیمبوده وبههمین
دلیل فضایی مناسب برای ستارهها ،فراهم کرده است .ناگفته نماند پورمحمدی مدیر
سابقشبکهسههممحبوبستارههابود؛چهبسامحبوبترازفروغی.

    پاسخگویی
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با توجه به این که بخش زیادی از مراحل تهیه
و تولید سریالهای همه شبکهها در مرکز
سیمافیلم(مستقلازشبکهها)انجاممیشود،
سخت بتوان گفت سهم هر شبکه از کیفیت
سریالی که روی آنتن برده ،چقدر بوده است و
سهم سیمافیلم چقدر ،اما با تمام این احوال،
بررسی سریالهای تلویزیون در یک سال اخیر ،حکم به برتری نسبی شبکه سه نسبت
بهسهشبکهدیگرکهدارایسریالهایجدید(یک،دووپنج)هستند،میدهد.درزمان
مدیریتعلیفروغیدرشبکهسهسریالهاییچون«دلدادگان»«،بانویعمارت»«،لحظه
گرگومیش»«،زوجیافرد»«،شرایطخاص»و«برادرجان»رویآنتنرفتند.دوسریالاول
کام ً
الموفقبودندوپرمخاطبشدندولیبقیهبهاندازهآنهاراهبهجایینبردند؛هرچند
بهنسبتدیگرسریالهایرویآنتن،تماشاییترازآبدرآمدند.دراینمیان«دلدادگان»
برایشبکهپنجتولیدشدهبودوبرایآنکهدیدهشود،بهشبکهسهفرستادهشد.بهعالوه
بر اساس آمار رسمی تلویزیون ،موفقترین سریال نوروز امسال« ،نون خ» شبکه یک بود.
سریالهایایندورهازنظایرخوددردورهدوممدیریتاصغرپورمحمدی(دیواربهدیوار،
عقیق،آنام،لیسانسهها 1و،2پریاوپنچری)نسبت ًاموفقترنبودند.

    پوششمسابقاتورزشی

    شجاعتسیاسی
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    سریالها
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از نقاط قوت دوران مدیریت علی فروغی در
شبکه سه ،همین شجاعت سیاسی آن بوده
است.ازنظرسیاسی،یکطرفهبهقاضیرفتن،
اتهامی بود که به شبکه سه در این دوره وارد
میشد؛بخشیازآنواقعیتداشتوبخشیبه
دلیل فرامتن و خاستگاه سیاسی  -فکری علی
فروغی بود .با این حال بررسی این موضوع از منظر رسانهای ،تحلیل متفاوتی را طلب
میکند.واقعیتایناستکهازنقطهنظررسانهای،پخشدوسریمستند«خارجازدید»
وآثاریچون«قائممقام»و«بهوقتجام»اگرچهمخالفتهایزیادیرابرانگیخت،امابرای
تلویزیونیکپیروزیبود؛زیرادستتلویزیونراپیشنگهمیداشتوباقیرسانههارابه
دنبالخودمیکشاند.برخیمستندهایدیگرمثل«تنهامیانطالبان»و«بهنامخلق»هم
پیشرفتهایخوبیدراینزمینهبودند.بهعالوهدرایندورهشاهدچندگفتوگویمهمبا
وزرایدولتدر«حاالخورشید»بودیمکهپیشتردستبهعصابهتلویزیوندعوتمیشدند.
در این میان برنامه «بدون توقف» هم جایگاه ویژهای داشت .شبکه سه اما در نوروز 98
عملکردخوبیدراینزمینهنداشتوشبکهافقگویسبقتراباچندمستندجنجالیاز
جمله«شبنامه»«،شجریانازسپیدهتافریاد»و«دریابست»ربود.
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    نظمکنداکتور

سر تا پای سازمان صداوسیما را بگردید ،شاید
کمتر از انگشت دو دست ،مدیر پاسخ گو پیدا
کنید .مدیران تلویزیون رسم ًا خود را در سطح
باالتری از رسانههای چاپی و آنالین میبینند
و درباره عملکردشان ،پاسخ گو نیستند .در
تلویزیون نه از نشست خبری با حضور متنوع
خبرنگاران خبری هست و نه از گفتوگوهای چالشی با رسانهها .مدیران تلویزیون
دعوت دانشگاهها را نیز برای پاسخ گویی نمیپذیرند .تنها روابط عمومیها هستند
که در این شرایط ،بخشی از بار پاسخ گویی را به دوش میکشند .با این حال کموبیش
میتوان گفت شبکه سه سیما در این آیتم نمره منفی کمتری نسبت به دیگر شبکهها
میگیرد؛ اما همین نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست .دیدهشدهترین اتفاق در این
زمینه ،مربوط به گفتوگوی علی فروغی با رضا رشیدپور در «حاال خورشید» است.
رشیدپور با تمام نقاط قوت و ضعفی که دارد ،به عنوان یکی از چهرههایی شناخته
میشود که پرسش مردم را از مسئوالن میپرسد و گفتوگوی وی با فروغی نیز در
همین مسیر پیش رفت.

جام جهانی  2018اولین مسابقات ورزشی
مهم دوران علی فروغی بود که برنامه آن در
دوران اصغر پورمحمدی بسته شــده بود.
برنامه «بیستهجده» با اجرا و تهیهکنندگی
عادل فردوسیپور با فاصلهای زیاد نسبت
به همتایش در شبکه ورزش ساخته شد،
اما ماجرای حذف دو مهمان خارجی برنامه (کارلوس پویول و مانیش) کام همه را
تلخ کرد؛ تصمیمی که گفته میشد مدیران باالدستی علی فروغی به دلیل مسائل
اقتصادی حاکم بر کشور گرفتهاند .از ابتدای فصل جاری لیگ برتر فوتبال نیز
محمدحسین میثاقی مجری برنامه «فوتبال برتر» ویژه پوشش مسابقات داخلی
فوتبال شد و به تدریج به برخی موازیکاریها با «نود» منجر شد .علی فروغی در
مجموع به «فوتبال برتر» پروبال زیادی داد ،اما در مقابل «گزارش ورزشی» ویژه پخش
مسابقات خارجی ،محدود و محدودتر شد .حضور علی فروغی در شبکه سه همچنین
به فوتبالزدهتر شدن فضای این شبکه انجامید و پوشش رشتههایی مانند کشتی را
در این شبکه ،بسیار مختصر کرد.

شبکه سه از دیرباز به دلیل پخش زنده مسابقات
ورزش ــی ،وضعیت وی ــژهای در کنداکتور خود
داشتهاست.اینمسئلهدردورانمدیریتسابق
شبکه هم برقرار بود ،اما نظم کنداکتور در دوران
علیفروغیافتمحسوسیکردهاست.تابستان
 97چندین بــار الگوی پخش شــدن یا نشدن
سریالهایشبکهسهدرروزهایآخرهفتهتغییرکرد،تاجاییکهمخاطباننمیدانستند
«دلدادگان» کی پخش میشود و کی نمیشود! به عالوه در هفتههای اول پخش «برنده
باش» تکرار این برنامه در ساعتهای پرت روی آنتن میرفت ولی بعدها همان هم به
فراموشیسپردهشد«.عصرجدید»نیزبههمینوضعیتدچارشد،بهعالوهاینکهبهتازگی
روزپخشآنتغییرکردهاست.پخشبسیارنامنظم«تبتاب»و«فوتبالیسم»،دیگرمثالاین
عارضهبود.همچنینپخشبرخیمسابقاتفوتبالعمدت ًاکهبدونبرنامهازپیشتعیینشده
روی آنتن رفتند یا با برنامه اعالمشده ،روی آنتن نرفتند .اگرچه شبکههای دیگر تلویزیون
مسابقه ورزشی پخش نمیکنند و برای چیدن کنداکتور راحتتر هستند ،اما کنداکتور
شبکهسهبهوضوحازنظمکمتریبرخورداراستوبایدبرایآنفکریکرد.

    برنامههایمناسبتی

    برخوردبابرندهایشبکه

    برنامههایجدید
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لحظات افطار ،شبهای عزا یا عید ،شب یلدا
و نوروز ،مهم ترین مناسبتهای سال هستند
که شبکه سه به جز اولــی ،بــرای بقیه برنامه
داشت« .عصر جدید» که ویژ هبرنامه تحویل
سال شبکه سه بود ،یک سروگردن از دیگر
شبکهها باالتر بود .در  15شب نوروز هم بسته
شبانگاهی این شبکه شامل «برنده باش» و «عصر جدید» برنده مطلق بود و از دیگر
شبکهها پیشی گرفت« .مخاطب خاص» دیگر برگ برنده مناسبتی شبکه سه است
که با اجرای رسالت بوذری ،رقیبی در دیگر شبکههای تلویزیون ندارد .با وجود این
نقاط قوت ،شبکه سه شب یلدای  97و اعیاد مذهبی این  400روز ،عملکرد ویژهای
نداشت و صرف ًا با سلبریتیهای روتین ،آنتن را پر کرد .البته عارضه شبهای عید
مذهبی ،گریبانگیر همه شبکههای تلویزیون است و استثنایی هم ندارد .در دوره
گذشته شبکه سه هم همین وضعیت وجود داشت .رمضان امسال اما ،شبکه سه به
دلیل حواشی «ماه ماه» قافیه را به شبکه پنج و «اختیاریه»اش باخت.
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«نود»« ،برنده باش»« ،حاال خورشید»« ،ماه
عسل»« ،سمت خدا»« ،هفت» و «عصر جدید»
هفت برند اصلی شبکه سه سیما در این دوره
بودهاند که غالب ًا مورد توجه مدیر شبکه قرار
داشتند« .حاال خورشید» آزادی عمل بسیار
زیــادی داشــت و بسیار مــورد حمایت واقع
شد« .عصر جدید» هم تولید پرهزینهای داشت و شنید هها حاکی از آن است که
حمایتهای سفتوسخت علی فروغی ،تاکنون این برنامه را روی آنتن نگه داشته
وگرنه مخالفتهای برخی چهرههای تأثیرگذار« ،عصر جدید» را تا مرز تعطیلی پیش
برده بود ،اما «هفت» آن چنان که باید و شاید مورد استفاده قرار نگرفت .برخورد با
«نود» ،میانگین امتیاز این بخش را به شدت پایین آورد .عملکرد فروغی در قبال «نود»
در قیاس با دوره پورمحمدی یا دیگر شبکههای تلویزیون مناسب نبود .برخورد با دیگر
برندهای شبکه به جز «حاال خورشید» مطابق سیاستهای معمول تلویزیون بود و
«حاال خورشید» اختیار عمل وسیعتری نسبت به شبکههای دیگر داشت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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بدون تردید نقطه قوت اصلی کارنامه علی
فروغی در شبکه سه ،برنامههای جدید در
این دوره است« .عصر جدید» پدیده تلویزیون
است که برای اولین بار در سا لهای اخیر،
توانست «خندوانه» را شکست دهد و به عنوان
پربینندهترین برنامه تلویزیون خود را مطرح
کند« .برنده باش»« ،ستارهساز» و ویژهبرنامه سحر «ماه من» دیگر برنامههای موفق
و جدید این دوره هستند« .تبتاب»« ،سالم صبح بخیر» و «بدون توقف» هم دیگر
برنامههای تازه شبکه سه هستند که هرکدام تا حدی مخاطب خود را پیدا کردهاند.
«تبتاب» حرکتی سینوسی داشته و «سالم صبح بخیر» هنوز کام ً
ال جا نیفتاده ،اما
نشانههایی از درخشش داشته است .در این مدت هیچ کدام از شبکههای تلویزیون
نتوانستند برنامه پرمخاطب جدیدی نه در حد و اندازههای «عصر جدید» ،بلکه در
سطح «ستارهساز» روی آنتن ببرند .عملکرد تیم فروغی نسبت به دوره دوم اصغر
پورمحمدی هم در سطح باالتری میایستد که تنها «حاال خورشید» را معرفی کرد.

