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خودزنی سینماگران
با گرانکردن بهای بلیت

تلویزیون

مصطفی قاسمیان

«خندوانه»جدید
از فردا میآید
مــدیــر شبکه نسیم در بــازدیــد از پشت صحنه
برنامههای نوروزی این شبکه اعالم کرد که فصل
جدید«خندوانه»ازآخرهفتهرویآنتنمیرود.
به گزارش صبا ،محمد احسانی روز یک شنبه به
همراه جمعی از مدیران شبکه نسیم ،با حضور در
پشت صحنه برنامههای نــوروزی شبکه از جمله
«هوش برتر»« ،شوتبال» و «کودک شو» در بوستان
والیتوفرهنگسرایبهمندرجریانآمادهسازی
این برنامهها قرار گرفت .وی در این بازدید ضمن
قدردانی از تالش گروههای سازنده «هوش برتر»،
«شوتبال» و «کودک شو» ،با توجه به لزوم رعایت
دستورالعملهایبهداشتیوسختیکاربهدلیل
شیوع بیماری کرونا گفت« :شبکه نسیم در نوروز
برنامههای سرگرمکنندهای را تدارک دیده است
و هدف ما تولید برنامههایی است که بتوانند با
ایدههاینومخاطبراجذبکنند».
مدیر شبکه نسیم بیان کــرد« :امــیــدوارم در ایام
نــوروز که قــرار اســت سه مسابقه «هــوش برتر»،
«شوتبال» و «کودک شو» روی آنتن بروند ،بتوانند
جزوبرنامههای ُپربینندهصداوسیمااعالمشوند».
وی درب ــاره پخش آخرین قسمت «دورهــمــی» و
فصل هفتم «خندوانه» گفت« :سری هفتم برنامه
«خــنــدوانــه» همزمان بــا شــب عید مبعث۲۰ ،
اسفند پخش میشود ،برنامه پایانی فصل چهارم
«دورهمی»نیزباحضوراحسانعلیخانیهمزمان
با سال تحویل  ۳۰اسفندماه پخش خواهد شد».
مدیرشبکهنسیمدربارهرعایتدستورالعملهای
بهداشتی «خــنــدوانــه» گفت« :در ایــن برنامه
دستورالعملها رعایت میشود و الزم است بگویم
کهدراینفصل«خندانندهشو»رانیزداریم».
احسانی دربــاره تــدارک نــوروزی شبکه نمایش
توضیح داد« :برای ایام نوروز  ۱۵فیلم جدید روی
آنتن خواهیم برد .همچنین در بخش فیلم های
ایرانی ،فیلمهای نوستالژیک و شاخص هر روز
ساعت ۱۳پخش خواهند شد ».مدیر شبکه نسیم
دربــاره موزه «دورهمی» هم گفت« :این موزه به
سرانجام رسیده و خریدار هزینه را پرداخت کرده
اســت .حــراج به مدت پنج ماه در سایت برگزار و
پیشنهاد قیمتها بررسی شد و در نهایت یک
شرکتموزه«دورهمی»راخریداریکرد.قراراست
درآخرینقسمت«دورهمی»درفصلچهارم،آیتم
موزه«دورهمی»پخششود».

▪بهرام رادان

مائده کاشیان

طی سالهای گذشته ،بعضی چهرهها به اجرای برنامهدر
فضایمجازیونمایشخانگیرویآوردهاندوحضوربازیگران
در مقام مجری در فضای مجازی یا نمایش خانگی اتفاق
جدیدینیست،امااینروزهاشاهدموججدیدحضوربازیگران
در برنامههای اینترنتی هستیم .به تازگی بنیامین بهادری با
ویژهبرنامه«میزبان»اجراراتجربهکرده،شهابحسینیبرنامه
«همرفیق» را در حال انتشار دارد و بهرام رادان و محمدرضا
گلزارهرکدامبابرنامهجدیدیدرراهنمایشخانگیهستند.
▪بنیامینبهادری

بنیامین بهادری خیلی قبلتر از ویژه برنامه «میزبان» ،قصد
داشت وارد عرصه اجرا شود .سال  97خبری درباره اجرای
این خواننده در برنامه تلویزیونی «تب تاب» منتشر شد ،اما
در نهایت این برنامه با اجرای باربد بابایی روی آنتن رفت.
این اتفاق باعث نشد که بهادری از تصمیم خود برای اجرا در
تلویزیون صرف نظر کند .اردیبهشت سال  98خبر رسید که
این خواننده ،اجرای برنامه «ماه ماه» ویژه لحظات افطار را
برعهدهگرفته،امااینبرنامههمپخشنشدودلیلآنمخالفت
معاون سیما با اجرای سلبریتیها اعالم شد .به این ترتیب،
دومین تالش بهادری برای تجربه اجرا هم ناکام ماند .این
خواننده امسال با برنامه «میزبان» که ویژه روز مادر از طریق
روبیکا منتشر شد ،موفق شد اجرا را تجربه کند .او در این
برنامه ،میزبان چهرههای مشهور بود .اما بنیامین نتوانست
اجرای گرم و خوبی داشته باشد و در خوشبینانهترین حالت
صرفا یک میزبان معمولی برای چهرهها بود.

بهرام رادان از جدیدترین چهرههایی است که قصد دارد
برای اولینبار اجرای یک برنامه اینترنتی را تجربه کند .او تا
به حال ،جز اجرای افتتاحیه سیوچهارمین جشنواره فجر و
مراسم حراج آثار هنرهای تجسمی «خانه خوبان» ،تجربهای
جدی در این زمینه نداشته است .عالوه بر این ،اجرای برنامه
گفتوگومحوربااجرایچنینمراسمیبسیارمتفاوتاست،
بهاینترتیبحضوراودرنمایشخانگیبهعنوانمجری،تجربه
متفاوت و ویژهای برای این بازیگر خواهد بود .هنوز جزئیات
رسمی دربــاره این برنامه منتشر نشده ،اما طبق خبری که
رسانهسینماایدهآلمنتشرکرده،ظاهراگفتوگومحوراست
وازطریقفیلیمومنتشرخواهدشد.رادانبهتازگیویدئوییرا
منتشرکردهکهدراتاقگریمدیدهمیشود.اودرتوضیحپست
نوشته« :به زودی با اتفاقات هیجانانگیز مهمون خونههاتون
میشم»وصحتخبراجرایشراتاییدکردهاست.
▪محمدرضاگلزار

محمدرضا گلزار بعد از تجربه ناموفق اجرای مسابقه «برنده
باش» ،بار دیگر ریسک اجرای یک مسابقه را پذیرفته است.
فارغ از این که «برنده باش» از سوی مراجع و رهبر انقالب
مصداق شبه بخت آزمایی شناخته و در نهایت از کنداکتور
حذف شد ،محمدرضا گلزار در این مسابقه نتوانست توانایی
خود را به عنوان یک مجری نشان بدهد .هرچند که جایگاه
او به عنوان ستاره سینما و حضورش در تلویزیون ،برای جلب
توجه مخاطبان کافی بود و این مسابقه بینندگان زیادی
داشت ،اما عملکرد گلزار در جایگاه مجری موفق نبود .اکنون
اوپسازگذشتیکسالاز«برندهباش»بامسابقهجدیدیبه
نام «هفت خان» به اجرا بازگشته است .بنابر خبری که هفت
صبح منتشر کرده ،این برنامه نوروز رونمایی خواهد شد.

پس از زمزمههایی که در روزهای اخیر مبنی بر افزایش بهای بلیت
سینماها به گوش میرسید ،دیروز شورای صنفی نمایش متشکل
از اصناف اصلی سینمایی ،افزایش قیمت بلیت را تصویب کرد.
اگرچه نرخ جدید بلیت به طور رسمی اعالم نشده و تصویب نهایی
آن در گرو تأیید رئیس سازمان سینمایی است ،اما گفته میشود
افزایش بهای بلیت سینماها به  30هزار تومان قطعی است و
حتی تهیهکنندگان به دنبال قیمت  40هزار تومانی بودهاند که
به جایی نرسیده اند.
افزایش قیمت بلیت سینماها در حالی قرار است اتفاق بیفتد
که در یکی دو دهه اخیر ،سینمای ایران با بحران کاهش شمار
مخاطبان مواجه بوده و با این که سالنهای باکیفیت و مدرن
افتتاح شده و بلیتفروشی مکانیزه ،صفهای طوالنی را از بین
برده ،اما مخاطب عام به اندازه دهههای  60و  ،70به سینماها
نرفتند .تردیدی نیست که همین افزایشهای بیرویه در بهای
بلیت سینماها ،یکی از موانع اصلی برای آشتی مردم با سالنهای
سینما بوده است .بارها گفته شده که همین امروز و قبل از افزایش
نرخ بلیت به  30هزار تومان ،اگر یک خانواده چهار نفره بخواهند
به سینما بروند ،با احتساب هزینه رفتوآمد و خورد و خوراک
احتمالی ،باید نزدیک به  130هزار تومان هزینه کنند .اگر بلیت
 30هزار تومانی شود ،این هزینه به  170هزار تومان افزایش
خواهد یافت! فراموش نکنیم که سینما یک تفریح جمعی است و
حضورخانوادهها،یعنیرونقسینما.حالمگردستمزدکارمندان
و کارگران چقدر است که بتوانند ماهی دو بار (یا حتی یک بار)
فرزندان خود را به سینما ببرند؟ مگر دستمزد چقدر افزایش یافته
که بلیت سینما باید  50درصد افزایش یابد؟
به نظر میرسد در شرایطی که هراس از ویروس کرونا ،مخاطبان
را از حضور در سالن سینما بازمیدارد و سینماگران تالش دارند
به مردم ثابت کنند که «سینما زنده است» ،افزایش قیمت بلیت
سینما جز در جهت کاهش بیشتر عالقه مخاطبان به سینما رفتن
عمل نخواهد کرد و از آن جا که کاهش شمار تماشاگران ،به معنای
کاهش درآمد اهالی سینماست ،این تصمیم به نوعی نقض غرض
محسوب میشود و عالوه بر محدود کردن هرچه بیشتر مخاطبان
سینمای ایران به طبقه فرادست ،سود چندانی نیز به سینماگران
نخواهد رساند؛ آن هم در حالی که بسیاری از اهالی کمدرآمدتر
سینما هماکنون نیاز به افزایش تولیدات و رونق حرفهشان دارند.

چهره ها و خبر ها
از جمشید هاشمپور به پاس
سالها فعالیتش ،در جشنواره
فــیــل ـمهــای ورزشـــــی ایــــران
تجلیل می شود .زند هیاد علی
انصاریان از دیگر چهر ههایی
است که بزرگداشت او برگزار میشود.
نیکی کریمی مجوز ساخت فیلم
«تا فــردا» اثر علی عسگری را در
مقامتهیهکنندهدریافتکرد.اوتا
بهحالباپوریاآذربایجانیومحمد
حمزهای ،به عنوان تهیهکننده
همکاری کرده و تهیهکنندگی آثار خودش را نیز
برعهدهداشتهاست.
امینحیاییبراینزدیکشدنبه
نقش خود در فیلم «برف آخر» اثر
امیرحسین عسگری ،به یکی از
قدیمیترین گاوداریهای ایران
رفته تا اطالعاتی را درباره بخش
دام پزشکی آن و نقش خود به عنوان یک دام پزشک
بهدستآورد.
آزاده صــمــدی خــوانــش کتاب
صوتی«زندگیپیشرو»اثررومن
گــاری ،با ترجمه لیلی گلستان
را برعهده داشته اســت .نسخه
صوتی ایــن کتاب امــروز منتشر
میشود .داستان کتاب دربــاره زندگی یک پسر
نوجواناست.
مــهــران احــمــدی در دو قسمت
پایانیسریال«پایتخت»6حضور
ندارد.اودراینفصلکهنوروز99
پخش شد ،با شخصیت «بهبود»
به قصه بازگشته بود .سارا و نیکا
فرقانینیزازغایبانقسمتهایپایانیهستند.
سولماز غنی به جمع بازیگران
فصلچهارمسریال«ازسرنوشت»
اثر محمدرضا خردمندان اضافه
شــد .بــه گ ــزارش تسنیم ،نگین
صدق گویا نیز از بازیگران جدید
اینمجموعهاست.

