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آییننامه پوشش بازیگران
ابالغ میشود
عضو کمیسیون فرهنگی :شورای

سلبریتیها در وزارت ارشاد تشکیل شد
مسعود نجفی دربـــاره پوشش بــازیــگــران و تهیه
دستورالعملیبرایحضورآنهاباپوششمناسبدر
مراسمهنریوسینماییوتلویزیونیتوضیحاتیداد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مسعود نجفی
مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در پاسخ به
این سؤال که آیا سازمان سینمایی تا به امروز برنامه
ایبرایساماندهیپوششبازیگرانداشتهاست؟
گفت« :طبیعی است که هر حرکت خالف عرف
پذیرفته نیست حاال چه مورد اخیری که بازیگران
مطرحدرتلویزیونبودندیاسینما،فرقینمیکند».
وی افــزود« :قــرار اســت با همکاری دستگاههای
ذی ربط و خانه سینما دستورالعملی تهیه کنیم تا
چهرههایهنریوسینماییوتلویزیونییاورزشکار
که در مراسم و برنامههای مختلف حضور پیدا
میکنند اصول و چارچوبها را رعایت کنند تا از
خودشانصیانتشود».اودربارهاینکهآیاتابهحال
در وزارت ارشاد یا حوزه سینما این دستورالعمل
را داشته ایم یا خیر ،گفت« :تاکنون دستورالعملی
نداشتیم اما به سرعت در حال آماده شدن است و
فکرمیکنمتاهفتهآیندهآمادهوقاعدتاابالغشود».
نجفی در خصوص ایــن که ممکن اســت به سمت
استفاده از لباسهایی واحد برویم تا در مراسم و
برنامه ها از آنها استفاده شود ،گفت« :خیلی خوب
است که به این سمت برویم .خود ما در چند سال
اخیر و در جشنواره فجر درخواست کردیم که مانند
خیلی از رویدادهای معتبری که در جاهای دیگر
اتفاقمیافتدوبرگزارمیشودعواملبالباسرسمی
حضور پیدا کنند تا شان مراسم و افراد حفظ شود.
اگرایناتفاقبیفتدوبهاینسمتبرویم،فکرمیکنم
اتفاقمبارکیخواهدبود».
▪تشکیل شورای سلبریتیها

از سوی دیگر ،خبر رسیده که وزارت ارشاد شورای
سلبریتیهاوچهرههایهنریراتشکیلدادهاست.
بــه گــــزارش ایــلــنــا ،حــج ـتاالســام ســیــدصــادق
طباطبایینژاد نایب رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس در برنامه «سالم صبح به خیر» گفت« :اخیرا
شورایچهرههایاهمانسلبریتیهادروزارتارشاد
تشکیل شده که ریاست و دبیری آن برعهده معاون
وزیر ارشاد است .این شورا روز گذشته جلسهای را
برگزار کرد و قرار شد برای این موارد قوانینی وضع
کنند ».وی ادامه داد« :البته این شورا حدود چهار
ماه است که تشکیل شده و در حال برنامهریزی و
آمادهسازی قواعدی برای این مسئله است .البته
وزیر ارشاد نیز قرار است در مجلس حضور پیدا کند
و درباره این مسئله توضیح بدهد اما هنوز زمان آن
معلومنیست».
▪وزیرارشاد:فضایغیررسمیبودهاست

به گزارش ایسنا  ،سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی نیز دیروز در حاشیه جلسه هیئت
دولت،درپاسخبهپرسشخبرنگاریدربار هتصمیم
برخیازنمایندگانمجلسبرایپرسشازاودرباره
وضعیت پوشش تعدادی از بازیگران سینما در آغاز
اکران یکی از فیلمهای سینمایی گفت« :این افراد
از کسانی هستند که در برنامههای تلویزیونی نیز
حضور دارند .همچنین فضای آن جا فضای رسمی
نبودهکهاینبازیگرانبخواهندازوزارتارشادبرای
حضوراجازهبگیرند».

خبر

مجریان برتر تلویزیون
در تابستان معرفی شدند
مشاور عالی معاون سیما در نامهای خطاب به
مدیران شبکهها ،مجریان برتر را در بازه زمانی
تابستان معرفی کرد.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی سیما ،مرکز
نظارت و ارزیابی سازمان صداوسیما عالوه بر
حوزه پاسداشت زبان و ادب فارسی ،عملکرد
مجریان سیما بر حسب مؤلفهها و شاخصهایی
چون «رعایت اصــول حرفهای اجــرا»« ،رعایت
حـــدود شــرعــی و دیــنــی»« ،تسلط در اجـــرا»،
«درست گویی»« ،تعامل مثبت و موثر با مهمان و
کارشناس» و «توانمندی در اداره بحث»؛ را در بازه
زمانی تابستان امسال بررسی کرده است .رضا
پورحسین مشاور عالی معاون سیما در بخشی
دیگر از نامه خود با اعالم اسامی مجریانی که
بیشترین امتیاز را در این حوزه نیز کسب کردند،
از مدیران شبکهها خواست از آنــان قدردانی
شایسته شود.
شبکه یک :مجید یرا قبافان ،هادی صلحجو،
شبکه دو :شاهین شرافتی ،شبکه سه :وحید
یامین پور ،رسالت بوذری ،نجم الدین شریعتی،
شاهین جمشیدی ،شبکه چهار :مالک شجاعی و
محمدرضا مقدسیان ،شبکه پنج :محمد دالوری
و قاسم بینیاز ،شبکه نسیم :پژمان بازغی ،شبکه
افق :محمدمهدی شیخ صراف ،زینب ابوطالبی،
شبکه قرآن :سیدوحید مرتضوی ،مهدی رضوی
و شبکه ورزش :شهاب قاسمی.
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ماجرای شوخی مجری
«سالم صبح بخیر»

چهره ها و خبر ها
پیمان معادی جایزه دستاورد
هنری جشنواره فیلم استکهلم را
دریافتخواهدکرد.اینجایزهبه
پاس نقشآفرینیهای قدرتمند
این بازیگر به او اهــدا میشود و
سالگذشتهبهاصغرفرهادیاعطاشدهبود.

با علی دایی چه بود؟

شوخــی
پرحاشیه
باشهریار
گــروه سینما و تلویزیون  -حسین کلهر
مجری برنامه «ســام صبح بخیر» که مدتی
پــیــش بــه عــلــت شــوخــی بــا لــوگــوی باشگاه
استقالل ،از سوی هواداران این تیم و بسیاری
از مخاطبان مورد انتقاد قرار گرفته بود ،این
بار به دلیل شوخی که با علی دایی انجام داده،
هدف انتقاد عالقهمندان فوتبال قرار گرفته و
در یکی دو روز گذشته ،موج سنگین واکنشها
را علیه خود دیده است.
▪شوخی یا هتاکی؟

روز د وشنبه صبح ،حسین حسینی مجری
«سالم صبح بخیر» خبری اعالم کرد درباره
ایــن کــه کریستین رونــالــدو تــعــداد گلهای
ملیاش به رکورد علی دایی آقای گل جهان
نزدیک شده ،بنابراین فعاالن ورزشی پیشنهاد
دادند علی دایی را برای بازیهای دوستانه به
تیم ملی دعوت کنند تا رکوردش حفظ شود.
حسین کلهر ضمن ی ــادآوری بــازی تاریخی
ایران  -مالدیو ،دنباله خبری را که حسینی
اعالم کرد ،گرفت و گفت« :لطفی که مالدیو به
آقای دایی و این رکورد کرد ،هیچ کس نکرد»

امیر جعفری این روزهــا مشغول
بازیدرفیلمکمدی«سگبند»به
کارگردانیمهراناحمدیاست.
اوبهزودیبافیلمکمدی«زیرنظر»
ساخته مجید صالحی ،روی پرده
سینماهادیدهخواهدشد.

این در حالی است که دایــی در اولین بازی
ایران و مالدیو که با  17گل به نفع ایران تمام
شد ،فقط دو گل زده بــود .کلهر شوخیاش
را این طور ادامه داد« :دوستانی هستند که
پنج میلیون میگیرند یک سال از سن شما
در شناسنامه کم میکنند .آقــای دایــی هم
که کاسب منصفی هستند و عقل اقتصادی
خوبی دارنــد ،جیبشان هم خــوب پر است
میتوانیم صحبت کنیم تا صغر سن برایشان
درست کنیم .از تیم نوجوانان هم میتوانند
شروع کنند ».البته کلهر بعد از این شوخی ،از
علی دایی به عنوان اسطوره طرفداران فوتبال
در آسیا یاد و از او تمجید کرد ،اما روز سهشنبه
بریده این بخش از برنامه در فضای مجازی به
عنوان تمسخر رکورد ملی علی دایی یا توهین
مجری شبکه سه ،منتشر شد و واکنشهای
منفی فراوانی را برانگیخت.
▪انتقاد تند علی دایی از صداوسیما

سهشنبه عصر علی دایی در گفتوگو با ایسنا
به این اتفاق واکنش نشان داد و از صداوسیما
و مجریان «سالم صبح بخیر» به شدت انتقاد

کرد .او گفت« :برای صداوسیما متأسفم که
آد مهایی که معلوم نیست از کجا آمد هاند به
این مجموعه راه میدهد و به آنها میکروفن
میدهد تا صحبت کنند .به نظر من قوه قضاییه
باید به این مسئله ورود کند و مجری را که گفته
با  ۵میلیون تومان سن شناسنامهای دایی را
کوچک میکنم بازخواست کند تا ببیند چه
کسانی با او در ارتباط هستند که این کارها
را میکنند؟» او در ادامه صحبتهایش ،این
شوخی را آموزش رواج فساد در صداوسیما
دانست و گفت که هدف تلویزیون کوبیدن و
تحقیر اوســت .علی دایی پیش از این ،زمان
پخش برنامه «خنده بــازار» هم که در یکی از
آیتمهای آن با او شوخی شده بود ،از تلویزیون
انتقاد کــرده و گفته بود در این برنامه مورد
تمسخر قرار گرفته است.
▪«سالم صبح بخیر» متاثر از اعتراضها

صفحه رسمی برنامه «سالم صبح بخیر» در
واکنش به اعترا ضها و انتقادات ،پستی
در اینستاگرام منتشر کرد و ضمن تحسین
شهریار نوشت که این برنامه فقط پیشنهادی

را که بــرای حفظ رکــوردهــای دایــی مطرح
شده ،نقل قول کرده .در پایان این پست نیز
از او و طرفدارانش عذرخواهی کرد .اما ماجرا
به همین عذرخواهی مجازی ختم نشد و
چهارشنبه صبح ،این برنامه در بخش «سه
کنج» ابتدا دقایقی به افتخارات علی دایی
در طول تاریخ پرداخت تا شاید آبی روی آتش
انتقادات و دلخوریها باشد .البته بهرغم این
که در کانال تلگرامی برنامه اعالم شده بود،
این بخش به بهانه شیطنت رسانهای و تقطیع
اظهارات مجری «سالم صبح بخیر» درباره
علی دایی پخش میشود اما در برنامه هیچ
اشــار های به این موضوع نشد .نکته دیگر،
غیبت حسین کلهر در برنامه چهارشنبه
صبح بود .دفعه قبل هم وقتی این مجری با
لوگوی استقالل شوخی کرده بود ،فردای
آن روز در برنامه حضور نداشت .کلهر بارها
در این برنامه با شوخیهای تندی که داشته
و کنایههایی کــه بــه بعضی مسئوالن زده
است ،باعث شده بریده ویدئوهای این برنامه
دستبهدست بچرخد و نام برنامه سر زبانها
بیفتد.

موج تازه سریالها روی آنتن

پناه آخر
شبکه یک
سریال «پناه آخر» از روز شنبه هفته آینده روی
آنتن شبکه یک خواهد رفــت و موضوع آن،
ارتباطی مستقیم با اربعین سیدالشهدا(ع)
دارد .داستان سریال از روز اربعین در یک
تکیه آغاز می شود و چالشهایی را میان دو
برادر به تصویر میکشد .پس از مهاجرت برادر
بزرگتر به خارج از کشور ،فرزند او بازمیگردد
و با عمویش دچار چالش میشود .داریوش
یاری که سال گذشته سریال محرمی «هاتف»
را ساخته بود ،امسال «پناه آخر» را کارگردانی
کرده است .هرچند «هاتف» مجموعه موفقی
نبود ،اما در کارنامه داریــوش یــاری ،مستند
جــذاب «کربال جغرافیای یک تاریخ» دیده
م ـیشــود .صــادق خوشحال نویسنده این
سریال ،پیشتر آثــاری چــون «در جستجوی
آرامش»« ،آرماندو» و «گشت ویژه» را نوشته که
هیچ کدام پرمخاطب نشدند.
بــیــژن امــکــانــیــان ،امــیــن زنــدگــانــی ،کــاوه
خداشناس ،عباس غزالی ،حدیث میرامینی و
سیما خضرآبادی بازیگران اصلی این مجموعه
را تشکیل میدهند« .پناه آخر» در  10قسمت
ساخته شده است و تا پایان ماه صفر روی آنتن
شبکه یک خواهد بود .سریال بعدی شبکه یک
که از ابتدای ماه ربیعاالول روی آنتن خواهد
رفت ،هنوز معرفی نشده ،اما «پس از آزادی»
به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر یکی از
گزینههای پخش خواهد بود.

از سرنوشت
شبکه دو
مجموعه «از سرنوشت» یکی از سریا لهای
پــرامــیــد شبکه دو بـــرای س ــال  98اســت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

گیلهوا
شبکه سه
مجموعه پرحاشیه «گــیــلـهوا» کــه پخش آن
چندین بــار به تعویق افــتــاده ،سریال بعدی
شبکه سه سیماست که پس از پایان «ستایش»
به آنتن مـیرســد« .گیلهوا» به کارگردانی
اردالن عاشوری ،محصول سازمان هنری-
رسانهای اوج است و زندگی اجتماعی مردم
در اوایل جنبش جنگل را در گیالن به تصویر
میکشد .ایــن مجموعه ،اولین اثــر اردالن
عاشوری اســت و شایعاتی مبنی بر کیفیت
نهچندان باالی آن به گوش میرسد.
ستاره اسکندری نقش اصلی مینیسریال
شش قسمتی «گیلهوا» را ایفا کرده و چهرههای
دیگری چــون حمیدرضا پگاه ،امیرحسین
صدیق ،مهدی زمینپرداز ،مهران رجبی و
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هومن بــرقنــورد پــس از پایان
مــاه صفر بــا فیلم «زنــدانـیهــا»
اثر مسعود دهنمکی به نمایش
خانگیمیآید.اینفیلمکهنوروز
 98اکرانشد،حضورموفقیدر
گیشهنداشتوتقریباچهارونیممیلیاردفروخت.
نسرین مقانلو در سریال نمایش
خانگی «دل» بازی کرده و اکنون
در حال بازی در فیلم «خون شد»
اثــر مسعود کیمیایی اســت .او
همچنین قــرار اســت در سریال
«کامیون»همبازیکند.
امین زندگانی اواسط آبان برای
بــازی در سریال امنیتی «خانه
ام ــن» ک ــاری از احمد معظمی
جلوی دوربین میرود .قرار است
تصویربرداری بخشهایی از این
سریالخارجازکشورانجامشود.
نگار عابدی اکنون در حال ایفای
نقشدرمجموعه«بیگانهایبامن
است»بهکارگردانیاحمدامینیو
دراینمجموعهبابازیگرانیمانند
پژمان بازغی و شبنم قلیخانی
همبازیشدهاست.

سه سریال «ترور خاموش»« ،نوار زرد» و «ستایش» روی آنتن سه شبکه اصلی ،به پایان راه
رسیدهاند و بهتدریج جای خود را به مجموعههای دیگر میدهند .در روند جایگزینی
سریالهای شبانه شــبکههای اصلی تلویزیون که از شــنبه هفته آینده آغاز میشود،
فضای سریالها هم عوض شــده و مجموعههای کمدی کمکم رخ مینمایند .با معرفی
سریالهای جدید سیما همراه ما باشید.
روایتی سه فصلی از قصه دو کــودک ،ابتدا
در پرورشگاه و بعد در مقاطع سنی باالتر
اســـت« .از ســرنــوشــت» مــجــمــوع ـهای 50
قسمتی اســت کــه فصل اول و ســوم آن را
سیدمحمدرضا خردمندان کارگردانی کرده
و فصل دوم ،دستپخت علیرضا بذرافشان
است .خردمندان یک فیلم سینمایی با عنوان
«بیستویک روز بعد» را در کارنامه دارد که از
قضا ،اثر موفقی بوده .بذرافشان نیز «گسل»،
«هفت سنگ» و «نابرده رنج» را در کارنامه دارد
که این آخری ،مجموعهای موفق و خاطرهانگیز
است« .از سرنوشت» سریالی نسبت ًا پربازیگر
است و چهر ههایی چون کامران تفتی ،لیال
بلوکات ،فریبا نــادری ،پوریا پورسرخ ،مائده
طهماسبی ،علیرضا آرا ،حسین پاکدل و مجید
واشقانی در مقاطع مختلفی بازیگر این سریال
هستند .بازیگران دو نقش اصلی در سنین
نوجوانی ،دارا حیایی و کیسان دیباج هستند.
«از سرنوشت» از  11آبــان و با پایان سریال
تکراری «نوار زرد» ،رنگ آنتن را خواهد دید.

مــحــمــدرضــا ف ــروت ــن ک ــه در
سا لهای اخیر حضور موفقی
در گیشه و سینما نداشته
است ،به زودی با فیلم کمدی
«آقای سانسور» به کارگردانی
علی جبارزاده ،روی پرده سینما حضور خواهد
داشت.

خبر

جیرانی سکته مغزی کرده بود

امیرحسین هاشمی نیز در آن حضور دارند.
یکی از اتفاقات جالب «گیلهوا» ،بازی بهروز
شعیبی در نقش «میرزا کوچکخان جنگلی»
است .این مجموعه احتما ًال در روزهای آخر
صفر از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فوق لیسانسهها
شبکه سه
برگ برنده شبکه سه اما ،فصل سوم مجموعه
موفق «لیسانسهها» اســت که قــرار اســت از
ابتدای مــاه ربــی ـعاالول ،پخش شــود« .فوق
لیسانسهها» که احتما ًال پایانبخش داستان

سریال خواهد بود ،این بار هم توسط سروش
صحت و ایمان صفایی زوج نویسنده دو سری
قبل ،نوشته شــده و توسط ســروش صحت
کارگردانی شده است .طبق آن چه از داستان
سریال منتشر شده ،ظاهر ًا «حبیب»« ،مسعود»
و «مازیار» شخصیتهای دو فصل قبل ،این بار
در مسیر ادامه تحصیل هستند.
گروه بازیگران این فصل را هم همان ترکیب
آشنای قبل تشکیل میدهد ،شامل هوتن
شکیبا ،امیرحسین رستمی ،امیر کاظمی،
متین ستوده ،کاظم سیاحی ،بهنام تشکر،
بیژن بنفشهخواه و رویــا میرعلمی« .فــوق
لیسانسهها» کمی از دو فصل قبلی طوالنیتر
است و در  40قسمت ساخته شده است.

فرزند فریدون جیرانی تأکید کرد که حال پدرش
خوب است.
یاشار جیرانی در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان
این مطلب افزود« :برخالف برخی خبرها حال
پدر خوب است .بله ایشان سکته مغزی کردند
که خوشبختانه به خیر گذشته و رد شده است».
او ادامه داد« :پدر امروز (چهارشنبه  24مهر)
به بخش منتقل شدند و ظرف چند روز آینده از
بیمارستان مرخص میشوند».
فــریــدون جیرانی ک ــارگ ــردان ،تهیهکننده و
روزنامهنگار قدیمی  22مهر در بیمارستان
بستری شد.

