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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
رض ــا کــیــانــیــان طـــراح صحنه
نمایش «دکتر نون» در واکنش
به اعتراضات دربــاره استفاده
از درختان طبیعی در دکور این
تئاتر گفته قصد داشته از درخت
مصنوعی استفاده کند .او همچنین از این اتفاق
اظهار بیاطالعی کرده است.

پیشبهسویبینهایتوفراترازآن
پویانمایی سینمایی «الیتیر» ( )Lightyearدر
آستانه نمایش در سالنهای سینما قــرار دارد.
ایــن فیلم محصول مشترکی از دو استودیوی
انیمیشنسازی پیکسار و والت دیزنی است که
نیازیبهمعرفیندارند«.الیتیر»راانگوسمکلین
ی های
کارگردانی کرده که پیشتر بعضی پویانمای 
ب بازی» را ساخته بود.
کوتاه فرعی «داستان اسبا 
نویسنده این فیلم نیز جیسون هدلی است که
پیش از این فیلم نامه پویانمایی بلند «به پیش» را
نگاشتهبود.
«الیتیر» که نخستین اسپینآف بلند مجموعه
پویانماییهای محبوب «داستان اسباببازی»
محسوب میشود ،دربــاره شخصیت «باز الیتیر»
است که اسباببازی فضانورد مشهور «داستان
اسباببازی»ازآنالهامگرفتهشدهبود.

ازخالصهداستاناینفیلم،جزئیاتزیادیمنتشر
نشده ،اما تا این حد مشخص شده که داستان
« باز الیتیر» را در سفری فضایی و سفری در زمان
روایتمیکندکهبایدبافردیبهنام«زورگ»کهکل
کهکشانراتهدیدمیکند،مبارزهکند.
بازیگران شاخصی چــون کریس ایــوانــز و تایکا
وایتیتیبهعنوانصداپیشه،درایناثرحضوردارند.
در ایــن فیلم هیچ کــدام از شخصیت هــای دیگر
«داستاناسباببازی»حضورندارندوفیلم،بهکلی
یکدنیایجدیدعلمی-تخیلیرادرایناثرمعرفی
میکندکهاگراکرانموفقیداشتهباشد،میتوان
شانس ادامه یافتن آن را در پویانماییهای بلند
دیگری متصور بود .اگر چه فعال از چنین برنامهای
خبرینیست.
پویانمایی«الیتیر»جمعه 27خرداددرسالنهای
سینما به نمایش درخواهد آمد و پس از مدتی در
دسترسکاربراناینترنتنیزقرارخواهدگرفت.

خبر

ژاله علو پس از  12سال غیبت
در سینما با فیلم «مجبوریم» اثر
رضا درمیشیان در سینما دیده
میشود .این بازیگر و صداپیشه
پیش کسوت آخرینبــار سال
 89با فیلم «ملک سلیمان» روی پــرده سینما
حضور داشت.

الهام سعیدی  -مسابقه «جوکر» و استقبال
مخاطبان از آن باعث شد محبوبیت بیشتری
نصیب تعدادی از کمدینها و چهر هها شود.
بعضی از بازیگران نیز با طنازیهای خود موفق
شدند روی جدیدی از توانایی خود در خنداندن
را نشان بدهند و پس از مدتی فعالیت بیسر و
صدا ،بار دیگر در مرکز توجهات قرار بگیرند.
تلویزیون نیز به سهم خود از این اتفاق بهره
برد ،به این ترتیب در ما ههای گذشته شاهد
حضور پررنگ چهر ههای محبوب «جوکر» در
برنامههای مختلف تلویزیون بودیم .هر چند
که استفاده از حضور کمدینهای محبوب
به دیده شدن برنامهها و استقبال مخاطبان
کمک میکند ،اما از طرفی هم دعوت از آنان در
برنامههای متعدد ،به مرور باعث تکراری شدن
آنها میشود.
▪حامد آهنگی

حامد آهنگی بیشتر به عنوان کمدین و شومن
نــزد مــردم شناخته میشود .او در یک سال
گذشته به واسطه تولید برنامه «شبآهنگی»
مــورد توجه مخاطبان بــوده اســت .هرچند
که آهنگی در این برنامه میزبان چهر ههای
سینمایی و کمتر دیــده شــده نیست ،امــا به
دلیل تواناییاش در گرداندن برنامه ،شوخی

با مهمانان و تعاملی که با تماشاگران دارد
توانسته با برنامهای مفرح و سرگر م کننده
توجه مخاطبان عام را جذب کند .این کمدین
نوروز امسال با فصل پایانی «جوکر» در نمایش
خانگی دیده شد .او اواخــر آذرمــاه در آستانه
انتشار فصل دوم «شبآهنگی  »2مهمان
«خــنــدوانــه» بــود و پــس از آن نـــوروز 1401
همزمان با «جوکر» و «شبآهنگی» در نمایش
خانگی حاضر بود .همان طور که پیش بینی
میشد حامد آهنگی به یکی از ستار ههای
فصل پنجم «جوکر» تبدیل شد .او اردیبهشت
با مسابقه جدیدی یعنی «شـبهــای مافیا»
نیز در نمایش خانگی دیــده شد و پس از این
مسابقه ،پنج شنبه هفته گذشته با ویژه برنامه
عید فطر «دورهمی» به تلویزیون آمد .به دلیل
محبوبیت حامد آهنگی نزد مخاطبان ،معموال
برنامههایی که در آ نهــا حضور داشته مورد
توجه قرار میگیرند.
▪غالمرضا نیکخواه

یکی از اولین ستار ههای «جوکر» غالمرضا
نیکخواه اســت .او که چهر های جــدی دارد،
در این مسابقه با مقاومت باالیی که در برابر
خندیدن از خــود نشان داد و همچنین به
واسطه حرکات بامزه خود توانست بار دیگر

جایگاهش را به عنوان یک کمدین خوب به
مخاطب یادآوری کند .این بازیگر پیش کسوت
مــدت کوتاهی پــس از موفقیت بــا «جــوکــر»،
در برنامههای تحویل سال تلویزیون حضور
پیدا کــرد و در دو ویــژه برنامه «فــرمــول یک»
علی ضیا و «عصر جدید» احسان علیخانی
دیده شد .حضور پررنگ نیکخواه در تلویزیون
تا همین چند روز قبل نیز ادامــه داشــت .او
دوشنبه هفته گذشته در مسابقه «دورهمی»
ویــژه عید فطر شرکت کــرد .شوخیهای این
بازیگر و گروهش با مهران مدیری مورد توجه
قرار گرفت و مخاطبان شاهد یکی از بامزهترین
قسمتهای این مسابقه بودند.
▪یوسف صیادی

یکی از شرکت کنندگان «جــوکــر» کــه پای
ثابت ویژه برنامههای تحویل سال تلویزیون
بود یوسف صیادی اســت .این بازیگر اسفند
 1400بــا شــرکــت در «جــوکــر» م ــورد توجه
تماشاگران قــرار گرفت و در نهایت به یکی
از پدید ههای فصل چهارم تبدیل شد .او در
مقابل شوخیهای بیوقفه یوسف تیموری با
خودش صبوری و ظرفیت باالیی از خود نشان
داد و تعامل جالبی با تیموری داشت .صیادی
پس از موفقیت در این مسابقه مدام در ویژه

برنامههای تحویل سال دیده شد .او در آستانه
تحویل سال ،مهمان سه برنامه «فرمول یک»،
«عصر جدید» و «بهار جان» در شبکههای یک،
 3و  5بود .صیادی سوم فروردین نیز به برنامه
«احوالپرسی» شبکه  2رفت و به این ترتیب در
همه شبکههای سراسری حضور داشت .یوسف
صیادی هم اکنون مسابقه «شبهای مافیا» را
در حال پخش دارد.
▪ایمان صفا

یکی دیگر از شرکتکنندگان مسابقه «جوکر»
که به تازگی حضور پررنگی در تلویزیون و
همچنین نمایش خانگی داشــتــه ،ایمان
صفاست .او د ی  1400بــا فصل دوم این
مسابقه به نمایش خانگی آمد .صفا به همراه
عباس جمشیدیفر توانست در مسابقه «جوکر»
خودی نشان بدهد و از بامزهترین چهرههای
فصل دوم باشد .او پس از این مسابقه به بهانه
گفتوگو دربــاره سریال «عملیات  »125در
سالگرد فاجعه پالسکو ،به تلویزیون رفت .این
بازیگر اواخر اسفند سال گذشته مهمان برنامه
«خندوانه» شد و چند شب بعد در ویژه برنامه
تحویل سال «عصر جدید» نیز حضور پیدا کرد.
ایمان صفا فــروردیـن مــاه به واسطه مسابقه
«شبهای مافیا» در نمایش خانگی دیده شد.

ممیزی سریالهای خانگی رایگان شد
با پایان فعالیت دفاتر کارگزاری ساترا ،ممیزی
محصوالت نمایش خانگی به صــورت مستقیم
توسطصداوسیماانجامخواهدشد.
بهگزارشروابطعمومیساترا،جلسهاعطایمجوز
به هفت رسانه صوتو تصویر فراگیر در سازمان
تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر
درفضایمجازی(ساترا)برگزارشد.سعیدمقیسه
رئیسساترادربخشیازاینجلسه،ممیزیرایگان
را ب ه عنوان تسهیالت جدید این سازمان نام برد و
توضیح داد« :یکی دیگر از عناوین حمایتی ساترا
مربوطبهممیزیاست.پیشازاینوتاسال1400
رسانههابرایبازبینیوممیزیمحصوالتخودباید
باکارگزارانمعرفیشدهقراردادمنعقدمیکردند
تا آنها مجوز الزم را صادر کنند؛ اما از این پس کل
هزینهها رایگان است و بازبینی توسط همکاران
صداوسیما انجام خواهد شد .این اقدام به مثابه
یک مزیت افزوده است چرا که با این اقدام امکان
استفاده از اثر ویدئویی در شبکههای صداوسیما
نیزبیشترمیشود».

تلویزیون

هزینه«زندگیپساززندگی»چقدرشد؟
نشست رسانهای برنامه تلویزیونی «زندگی پس از
زندگی»باحضورعباسموزونتهیهکنندهومجری
این برنامه و محمد امین نوروزی ،مدیر گروه ادب و
هنرشبکه 4سیمابرگزارشد.
به گزارش مهر ،نوروزی در این نشست ضمن ارائه
گزارشیازفرایندتولیدفصلاخیربرنامه«زندگی
پساززندگی»گفت«:بهدلیلمحدودیتمالیبه
همهآنچیزیکهبرایآنبرنامهریزیکردهبودیم
نرسیدیم .با پربیننده شدن فصل دوم ،گفتم برای
فصل سوم به هر آن چه مدنظرمان است برسیم.
مث ً
المیخواستیمتجربهگرخارجیبهایرانبیاوریم
تابرنامهبعدبینالمللیپیداکندتاهمهبداننداین
موضوع مختص شیعیان نیست ،بلکه موضوع روز
جهاناست.ماباتوجهبهبازخوردهاییکهازخارج
از کشور گرفتیم متوجه شدیم مخاطبان خارجی
داریم .مث ً
ال مخاطبی میگفت یکی از آشنایانش
درکانادادچارتحولشدهاست».
وی افــزود« :ابایی نــدارم بگویم هر قسمت ۸۰
میلیون تمام شد .نیمی از پول خرج دکور و سوله
شد .هزینه هنگفتی برای سوله خرج کردیم .همه
کارها مستلزم هزینه بود ،االن میتوانیم از هند
و اروپــا مهمان بیاوریم ولی این موضوعات پول
میخواهد،مامهمانانخودمانراازایرانباهزینه
حداقلیآوردیم».

احسان علیخانی فــردا شب با
اولینقسمتمرحلهنیمهنهایی
«عصر جدید» به تلویزیون باز
میگردد .قسمت دوم مسابقه
یک شنبه پخش میشود« .عصر
جدید» از هفته آینده طبق روال شنبه و یک شنبه
روی آنتن میرود.
پــانــت ـهآ پــنــاهـیهــا در ســریــال
«مترجم» به کارگردانی بهرام
توکلی بازی کرده است .صابر
ابــر ،مجتبی پــیــرزاده ،مهرانه
مهینترابی و مهتاب ثروتی
دیگر بازیگران این مجموعه هستند که تا به حال
نامشان اعالم شده است.
مصطفی کیایی مجوز ساخت
فیلم «ماه رخسار» به کارگردانی
عزیزا ...حمیدنژاد را دریافت
کرد .او در مقام تهیه کننده این
اثــر را جلوی دوربین میبرد.
کیایی به تازگی سریال «بیگناه» را هم به عنوان
تهیهکننده ساخته است.
غــزال نظر بــه جمع بازیگران
فیلم کــمــدی «بــخــارســت» به
کــارگــردانــی مسعود اطیابی
اضــافــه شــده و در ایــن فیلم با
پژمانجمشیدی،حسینیاری،
هادی کاظمی ،رضا بهبودی ،وحید آقاپور و ایمان
صفا همبازی شده است.
بهمن گــــودرزی کــارگــردان
ساخت «ایران  »3در واکنش به
انتقاد نمایندگان مردم چابهار
و ایرانشهر از بیاحترامی به
فرهنگ بلوچ به صبا گفته است
با نماینده ایرانشهر جلسه داشته و تالش کرده
سوءتفاهمها حل شود.

تغییرآرایش مدیرانتلویزیون
نگاهی به انتصاب  6مدیر در شبکههای سیما

مصطفی قاسمیان

سهشنبه شب محسن برمهانی حــدود 24
ساعت پس از انتصاب به عنوان معاون جدید
سیما ،در احکامی جداگانه ،مدیران  6شبکه
تلویزیونی را منصوب کرد .مدیرانی که اغلب
نا مشان پیش از انتصاب سهشنبه شب ،در
فضای رسانهای پیچیده بود و گفته میشد به
زودی مسئولیتهای خود را بر عهده خواهند
گرفت .در ادامه نگاهی داریم به این چهرهها،
با ذکر این نکته مهم که احکام انتصاب هیچ
کدام از این شش چهره منتشر نشده و روشن
نیست در مدیریت شبکههای تلویزیونی ،چه
مأموریتی خواهند داشت.
▪دهه شصتیها آمدند

نخستین نکتهای که دربــاره مدیران جدید
 6شبکه تلویزیونی جلب نظر میکند ،جوان
بودن آ نهاست .میثم مــرادی بیناباج مدیر
جــدیــد شبکه یــک مــتــولــد  ،1361حامد
بــامــرو ت نــژاد مدیر جدید شبکه  2متولد
 ،1365حسین شاهمرادی مدیر جدید شبکه
 4متولد  ،1367علی عبدالعالی مدیر جدید
شبکه آموزش متولد  ،1353محمد حسین
کشکولی مدیر جدید شبکه قــرآن متولد
 1364و محمد صــادق باطنی مدیر جدید
شبکه امید متولد  1367است .از این شش
نفر ،تنها علی عبدالعالی مدیر جدید شبکه
آموزش با  48سال  ،در دهه پنجم زندگی خود
به سر میبرد و بقیه 40 ،ساله یا کمترند .همه
این شش چهره تازه ،از مدیرانی که جایگزین

آنها شدند ،جوانترند .از میان مدیرانی که
برکنار شدند ،محمدرضا جعفری جلوه مدیر
سابق شبکه  2که به عنوان مشاور رئیس
صداوسیما هم منصوب شد ،بازنشسته هم
شده بود.
▪همکاری قبلی با وحید جلیلی و نیلی

چهار نفر از این شش نفر ،در مقاطعی دارای
ارتباط سازمانی مشخص با وحید جلیلی
و میثم نیلی ب ــود هان ــد؛ کسانی کــه گفته
میشود در دوره تازه صداوسیما ،چهرههای
تأثیرگذاری محسوب میشوند .مرادی مدیر
جدید شبکه یــک ،قائم مقام وحید جلیلی
در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری
مشهد بــوده اســت .حامد بامروت نــژاد مدیر
جدید شبکه  2و محمدصادق باطنی مدیر
جدید شبکه امید در جشنواره مردمی فیلم
عمار با وحید جلیلی همکاری کرد هاند .به
نظر میرسد حسین شا همرادی مدیر جدید
شبکه  4نیز به میثم نیلی نزدیک است؛ چرا که
در دورهای از مدیران مجمع ناشران انقالب
اسالمی بوده است .در این میان محمدحسین
کشکولی و علی عبدالعالی ،تنها چهرههایی
هستند که به نظر میرسد با جلیلی و نیلی
ارتباط مشخصی ندارند.
▪خبری از امام صادقیها نیست

در فضای رسانهای انتقاداتی به تحصیالت
بعضی از این شش مدیر جدید تلویزیون وارد
شده است .چرا که به نظر بعضی از این مدیران
تــازه ،تحصیالت مرتبطی با حوزه تلویزیون و
فرهنگ ندارند .مثال بامروتنژاد مدیر جدید
شبکه  2دانشآموخته مکانیک و فلسفه غرب

اســت و شــا همــرادی مدیر جدید شبکه  4در
رشته روابــط بینالملل تحصیل کــرده است.
عبدالعالی مدیر جدید شبکه آمــوزش نیز در
رشته مهندسی مخابرات دکترا دارد .جالب
آن که از شش مدیر تــاز ه منصوبشــده ،تنها
باطنی مدیر جدید شبکه امید اســت که در
دانشگاه صداوسیما تحصیل کرده است .این
در حالی است که محسن برمهانی معاون تازه
سیما ،از معدود مدیران ارشد رسانه ملی است
که دانشآموخته دانشگاه صداوسیماست و
به نظر میرسید با انتصاب وی ،سهم مدیران
دانـشآمــوخــتــه ایــن دانشگاه در شبکههای
تلویزیون بیشتر شــود ،اما این اتفاق نیفتاد.
برمهانی از جمله چهر ههایی اســت کــه کار
خود را از صفر و برنامهسازی ،مستندسازی و
تهیهکنندگی در صداوسیما آغاز و با مدیریت
و مدیرکلی در شبکههای برونمرزی ،به تدریج
رشد کرده و در نهایت به مسئولیت معاونت سیما
رسیده است .ذکر این نکته نیز خالی از لطف
نیست که بر خالف پیمان جبلی و وحید جلیلی
دو چهره مهم رسانه ملی در این روزهــا ،هیچ
کدام از مدیران جدید شبکههای تلویزیون -
حتی محمدرضا خوشرو که بهمن  1400مدیر
شبکه نسیم شد -دانشآموخته دانشگاه امام
صادق(ع) نیستند.
▪از فیلیمو به سیما

نکته ویژه درباره علی عبدالعالی ،مدیر جدید
شبکه آم ــوزش ،انتساب وی به یک پلتفرم
نمایش خانگی است .در حالی که در یک سال
اخیر ،تنشها میان پلتفرمهای اصلی نمایش
خانگی با سازمان صداوسیما بــاال گرفته و
مدیران دو پلتفرم اصلی ،به ویژه فیلیمو بارها

از سنگاندازی مدیران ساترا در تولیدات این
دو شرکت سخن گفتهاند ،اما علی عبدالعالی
در حالی به مدیریت شبکه آمــوزش منصوب
شده که پیش از این ،سرپرست آموزشی پلتفرم
«فیلیمو مدرسه» متعلق به آپــارات -فیلیمو
بــوده اســت .او اگــر چه از سابقهای طوالنی
به عنوان مجری و کارشناس در برنامههای
تلویزیونی به ویژه علمی برخوردار است ،اما
در حالی به مدیریت یک شبکه سیما منصوب
شده که پیش از این به عنوان نفر اول بخش
آموزشی یک پلتفرم آنالین ویدئویی فعالیت
کرده است.
▪مدیرانی که ماندند

در عــیــن ح ــال همچنان مــدیــریــت بعضی
شبکههای سیما تغییری نکرده است که پیشتر
گفته میشد در معرض تغییر قرار دارند .در
حالی که از حدود دو ماه پیش ،محمد سرشار
مدیر سابق شبکه کودک سیما به دولت کوچ
کرد ،اما برای این شبکه مدیر تازهای منصوب
نشده و حتی خبری از انتصاب سرپرست نیز
در این شبکه منتشر نشده است.همچنین
شبکههای  5و افق از جمله شبکههای سیما
بودند که گفته میشد مدیران جدیدی به
خود خواهند دید ،اما هنوز این اتفاق نیفتاده
اســت .شبکه  3نیز با تغییری مواجه نشده
است .این در حالی است که از گوشه و کنار
خبر میرسد علی فروغی در این مسئولیت
ابقا شده و تا اطالع ثانوی بر مسند مدیریت آن
تکیه خواهد زد .سیما فیلم نیز که همسنگ
شبکههای سیما محسوب میشود و شایعاتی
دربــاره آن وجــود داشــت ،همچنان با حضور
جواد رمضاننژاد اداره خواهد شد.
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