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پخش نوروزی «کاله قرمزی»
قطعی شد

...

تلویزیون
«دورهمی» نوروزی هر شب پخش می شود
برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری در ایام نوروز هر
شب ساعت  ۲۳از شبکه نسیم راهی آنتن میشود.
به گزارش ایســنا ،برنامه «دورهمی» به تهیه کنندگی سید
مصطفی احمدی و اجرای مهران مدیری در تعطیالت نوروز
 ،۹۷به غیر از روزهای شــهادت ،هر شب ساعت  ۲۳راهی
آنتن شبکه نسیم میشود.
همچنین این برنامه چند ساعت پیش از لحظه تحویل سال
 ،۹۷به شکل ویژه در روز بیســت و نهم از ساعت  ۱۶تا ۱۸
پخش میشود.

امضای قرارداد جناب خان برای حضور
در «خندوانه»
مهر  -محمد احســانی درباره نرســیدن «خندوانه» بیان
کرد« :خندوانه به دلیل این که سوله را از ما گرفتند کمی
دچار تاخیر شــد .تیــم این برنامــه اکنون بــه دنبال مکان
اســت و نویســنده ها هم در حال نگارش متن ها هستند.
آقای جوان هم سر فیلم برداری ســینمایی خود است که
تا پایان اســفند کارش تمام می شــود .مشــکل عروســک
«جناب خان» هم امروز حــل و قرارداد امضا شــد .برنامه
«شــبی با عبدی» مشــکالتی در دکــور دارد کــه حدود ۹
قسمت از آن ضبط شده است .جواد فرحانی تهیه کننده و
محمدحسین لطیفی کارگردان است که اواخر فروردین
روی آنتن می رود».
ســپس میرباقری در پاســخ به پرسشــی مبنی بــر این که
این عروســک ها ســرمایه هــای تلویزیــون هســتند و باید
تمهیدی برای رعایــت حق کپی رایت آن ها ایجاد شــود،
بیان کرد« :با توجه به ایــن که در چند ســال اخیر گرفتار
مســائل مالکیت بودیم حوزه حقوقی سازمان مسئولیتی
در ایــن بــاره گرفتــه  ،از همیــن رو بــرای مثال عروســک
«کاله قرمزی» صد درصد در اختیار ســازمان قرار گرفته
اســت ،ضمن این که به توافق رســیده ایم از ظرفیت های
صداپیشه های آن ها نیز استفاده کنیم .در واقع چارچوب
ها ،مشــخص شــده اند و دیگر هــر برندی کــه مطرح می
شود یک پیوســت حقوقی در ســازمان پیدا می کند و کار
عروسک ها بر همین اساس انجام می شود».

...

سینمای جهان

را اهالی رســانهحتما ببینند چون به هــر حال فکر میکنم
برای هر فیلمی یک گروه مخاطب حتما وجود دارد .درباره
خانهسینمانیزمعتقدمبحثصیانتکهبرآن تاکیدکردمبر
همیناساسبود».

محمدمهــدی حیدریــان رئیــس ســازمان
ســینمایی دیــروز صبــح در نشســتی خبری
پاسخگویسواالتخبرنگارانشد.بهگزارش
ایســنا ،او در این نشســت درباره ممیزیهای
چندبارهفیلمهاتاشبکهنمایشخانگیگفت:
«شــورای بازبینی مرجع نهایی صــدور مجوز
است .در جشنواره فجر به دلیل این که فاصله
کوتاهیمیانآمادهشدنفیلمهاونمایشآنها
وجود داشــت گروهی با حضور یکی دو نفر از
اعضای این شــورا بازبینی میکردند و امسال
چونهمهاعضافیلمهارادیدهاندنیازینیست
مگر این که فیلم را تغییر دهند .ضمن این که
اگر یک فیلم واکنش و بازتاب خاصی داشــته
باشد ،به هر حالمجلس و جامعه انتظار دارند
کهبهروزباشیم».
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مـــردم در مالکیت فیلم ها شریک
میشوند

حیدریان همچنین دربــاره راه اندازی
بورس ســینمای ایران اظهــار کرد« :با
وزیــر اقتصــاد و رئیس ســازمان بورس
در بحث اقتصادی سینما توافق شده تا برای سال آینده
امکانی فراهم شود و مردم در مالکیت سالن ها و فیلم ها
مشارکت کنند .در این باره با قائم مقام وزارت تجارت نیز
مذاکره شده تا جایزه صادرات برای تولیدات سینمایی
تهیــه شــود و ایــن کار در بخش صــادر شــدن فیلم های
سینمایی انجام خواهد شــد ».او در بخشی دیگر گفت:
«صحبت هایــی شــده تــا بــرای شــهرهای کم جمعیــت
بخش هــای خصوصی بــا حمایــت دولت برای ســاخت
ســالن ســینمایی اقدام کنند ،هرچند بخش ســینمای
سیار امسال فعال شد و در استان های مختلف به عنوان
راهکار موقت فعالیت کرد».

مهر  -دیروز بعدازظهر نشست اعالم برنامههای نوروزی سیما ،برگزار شد و خبر رسمی پخش «کاله قرمزی» از شبکه دو اعالم شد .همچنین
طبق اعالم مدیران تلویزیون در این نشست ،سریالهای نوروزی تلویزیون «پایتخت »5از شبکه یک« ،تعطیالت رویایی» از شبکه دو« ،آرماندو»
از شبکه سه و «هیئت مدیره» از شبکه پنج هستند .راهنمای کامل سریالهای نوروزی تلویزیون را فردا در همین صفحه بخوانید.
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وعده های مهم رئیس سازمان سینمایی برای سال 97

اکرانفیلمهایجشنواره
بدونممــیزیمجــدد
2

نظام ردهبندی سنی اجرا میشود

رئیــس ســازمان ســینمایی دربــاره
حاشــیههای اخیــر ســینما و اعتراضات
احمد نجفــی و اینکــه هم ســینماگران
اعتراضمیکنندوهمفیلمسازاندیگری
کهموفقبهاکراننمیشوندواینکهچراخانهسینماسکوت

کردهاست؟گفت«:منبهطورکلیاینراههارانمیپسندمو
مابهجایاینکارهاضعفهایخودرابایدبرطرفکنیم».او
ازردهبندیسنیبرایفیلمهادرسالآیندهخبردادوافزود:
«نظارتبراکرانیکراهکاراستودراینروزهاکهمیشنوم
یکسینماگردیگرهمدربارهفیلمخودزمزمههایاعتراضی
دارد ،پیشــنهاد میکنم شرایطی فراهم شــود این فیلمها

دنبالفیلمخنثینیستیم

اودربارهنامهسینماگرانبهرئیسجمهور
مبنیبراکران«عصبانینیستم»نیزبیان
کرد«:قطع ًارئیسدولتنیزبرحفظقانون
ورسیدگیبهمشکالتتاکیددارندوبدون
اینکهنامهراعاملفشارفرضکنیمدرآخرینجلسهصحبت
شدوبنایمابرتعاملاست».حیدریاندرادامهتأکیدکرد:
«هیچاثریقابلحبسنیست».حیدریاندرپاسخبهاینکه
اگرقرارباشدسازمانسینماییدرگیرمواردیچونمجلس
باشددردوسالآیندهفقطفیلمهایخنثیخواهیمداشت،
گفت«:همراهیدولتبامجلسوجودداردومشکلیکهدر
آنجابخواهدباشدنداریم.مادنبالفیلمخنثیوفیلمساز
خنثیسازنیستیم.مابایدنقددرونخانوادهداشتهباشیم.
هدف ما این است که همه فیلمها نمایش داده شود و این را
در تعامل و مفاهمه دنبال میکنیم چون ما حتما سینمای
مشفقمیخواهیموتالشمیکنیم».
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ازگروههنروتجربهحمایتمیکنیم

حیدریان درباره وضعیت گروه سینمایی
هنروتجربه گفت« :این گــروه از نظر بنده
برای ســینمایی کــه بایــد از یک ســو ُبعد
تجاری خود را حفظ کند و از ســوی دیگر
اگر مراقب نباشیم دســت ســینمای ما از فیلمهای هنری
خالی میشود ،ضروری اســت .برای هنروتجربه سالن کم
نشده است ،اگر بناست هنروتجربه فعالیت کند باید کامل
فعالیت کند و االن هم دولتی نیست و ما حمایت میکنیم.
ضمن ایــن که از ســال آینــده در تالش هســتیم بــرای این
ســینماها پوشش گســتردهتری در کشور داشــته باشیم».

سلبریتیها میآیند ،پولهای سنگین میگیرند و حرف های تکراری می زنند
تهیه کننده برنامه تلویزیونی «همیشه خونه» درباره پرداخت قیمت های
هنگفت برای حضور ســلبریتی ها در برنامه هــا و ویژه برنامه های نوروزی
گفت« :این پــول یک هزینه ســنگین را به برنامه تحمیــل می کند که هیچ
بازگشتی هم ندارد».
مجید صحــاف در گفت وگو با ایســنا ،اظهار کرد« :آشــنا شــدن با فعالیت
حرفه ای و هنری بازیگران سالی یک بار برای این که بفهمیم چه کارهایی
انجام خواهند داد و تا به حال چه کارهایی کرده اند ،برای مخاطب جذاب
است و اشکالی ندارد .اما این مسئله که در هر برنامه تلویزیونی به هر بهانه
از این افراد اســتفاده و حرف های تکراری زده می شــود ،درست نیست».
او ادامه داد« :چرا برنامه ساز ســراغ این نوع افراد می رود ،به دلیل این که
اولویت اولش در برنامه جذب مخاطب است و بعد به انتقال پیام توجه دارد.
من فهمیــدم اکثر این برنامه هــا در انتقال پیام به مردم ضعیف هســتند و
خودشان هم می دانند که دعوت از چهره ها به دلیل محبوبیتی که دارند

جذب بیننده را بیشــتر می کنــد ».این تهیه کننــده اضافه کــرد« :ما باید
مردم را به ســمتی ببریم که از افرادی که به خودشــان نزدیک تر هستند
الگوبرداری کنند ،بنابراین ما در برنامه «همیشــه خونه» سبک زندگی را
به مردم آموزش میدهیم و کسانی را دعوت میکنیم که میتوانند الگوی
مردم باشند».
او به دستمزدهایی که بازیگران برای حضور در برنامه ها می گیرند ،اشاره
کرد و گفت« :من به شدت مخالف هستم زیرا یک هزینه سنگین را به برنامه
تحمیل میکند که هیچ بازگشتی هم ندارد .من فکر میکنم که هیچ یک از
مردم راضی نیستند از بیت المال پولی به این شکل صرف شود و به درآمد
بازیگران اضافه شود .اگر این پول را به فرد کارآفرینی بدهیم ایرادی ندارد
اما اگر چهره بیاوریم و پولی هم به درآمد آنها اضافه کنیم درست نیست».
صحاف در بخش دیگر این گفتوگو به ویژه برنامه نوروزی «همیشه خونه»
که از شــبکه آموزش پخش خواهد شــد ،اشــاره کرد و گفت« :این برنامه با

اجرای شهرام شکیبا ،ستاره سادات قطبی و پویا حبیبی پور از  ۲۹اسفند
ماه که تحویل ســال اســت تا  ۱۳فروردین ماه روی آنتن می رود .ما ســعی
کردهایم که در برنامهمان از اقوام و استانهای مختلف دعوت کنیم .برنامه
ما خانواده محور است و حضور خانوادههای ایرانی در آن موضوعیت دارد.
در واقع خانواده هایی که تا به حال دیده نشــده اند و موفقیت هایی دارند
مانند موفقیت هایی در روابط خانوادگی ،اجتماعی و تحصیلی ».او ادامه
داد« :ما بخش کاریکاتور در برنامه داریم و هر شب یک بازی را به مخاطبان
آموزش خواهیم داد که یــاد بگیرند زمانی که دور هم جمع می شــوند چه
بازی هایــی را انجام دهنــد .ما پالتو طنــز و پلی بک هایی متناســب با ایام
نوروز نیز در برنامه خواهیم داشت ».تهیه کننده «همیشه خونه» به دیگر
برنامه های این ویــژه برنامه نوروزی اشــاره کرد و گفت« :ما پشــت صحنه
«رادیو جمعه» را پخش خواهیم کرد و عوامل رادیویی و بازیگران این برنامه
هر شب برای ما یک طنز را تعریف خواهند کرد».

...

چهره ها و خبر ها
بهرام رادان در فیلم ســینمایی «ســونامی» به کارگردانی
میــاد صدرعاملی بــازی می کنــد .میــاد فرزند رســول
صدرعاملی کارگردان باســابقه سینمای
ایران است و در اولین فیلم خود ،از حضور
پــدرش بــه عنــوان تهیه کننده اســتفاده
خواهد کرد.
گوهــر خیراندیــش در فصــل ســوم ســریال «ســتایش» به
کارگردانــی ســعید ســلطانی حضــور خواهد
داشت .او این روزها در ســریال تلویزیونی
«دیواربه دیــوار  »2بــازی می کنــد و فیلم
سینمایی «لس آنجلس-تهران» را هم در
نوبت اکران دارد.
حمیــد فرخ نــژاد فیلــم پرحاشــیه «التــاری» را در اکران
نوروزی خواهد داشــت .او که مدتی است در هند ،درگیر
بــازی در فیلــم «دختر شــیطان» اســت،
امســال بــا فــروش  36میلیــاردی
فیلم هایــش ،یکــی از پــول ســازترین
بازیگران سینمای ایران بود.
ســام درخشــانی بازی در فیلم ســینمایی «تختــه گاز» به
کارگردانی محمــد آهنگرانی را آغاز کرد و
در ایــن فیلــم ،یــک بار دیگــر بــا کامبیز
دیربــاز همبــازی شــده اســت .فیلــم
«تگــزاس» با بــازی این بازیگــر ،یکی از
نامزدهای اکران نوروزی است.
حدیــث میرامینی این روزهــا در یکــی از نقش های اصلی
ســریال «هیئت مدیــره» بــه کارگردانــی مازیار
میری بــازی می کنــد که در شــب های
نوروز  97روی آنتن شبکه پنج خواهد
رفــت .او امســال ســریال «در جســت
وجوی آرامش» را هم روی آنتن داشت.
پژمــان جمشــیدی از اوایــل فروردیــن
ماه بازی در فیلم سینمایی «ول شدگان» به
کارگردانی کمال تبریزی را آغاز خواهد
کرد .پیشــتر حضــور ویشــکا آســایش و
مهــران مدیــری در این فیلــم قطعی
شده بود.

«پلنگ سیاه» میلیارد دالری شد
فیلم ابرقهرمانی «پلنگ سیاه» به کارگردانی رایان کوگلر به
عنوان سیوسومین فیلم تاریخ سینما به فروشی حدود یک
میلیارد دالر دست یافت.
به گزارش ایســنا ،ایــن فیلم کــه هجدهمین اثــر در دنیای
ســینمایی مــارول اســت در بیست وششــمین روز اکــران
جهانی خود مجموع فروش خود را از مرز یک میلیارد دالر
گذراند تا شانزدهمین محصول دیزنی و سیوسومین فیلم
تاریخ سینما نام گیرد که به باشــگاه میلیارد دالری ها وارد
شــود« .پلنگ ســیاه» همچنین هفتمین فیلم ابرقهرمانی
است که به چنین فروشی دســت پیدا می کند و این فیلم با
گذر از «شوالیه ســیاه» ( ۵۳۵میلیون دالر) پس از «انتقام
جویان» (یک میلیارد دالر) پرفروش ترین فیلم ابرقهرمانی
تاریخ سینمای آمریکاســت .این فیلم در گیشه بین المللی
نیز تاکنون فــروش  ۵۰۰میلیون دالری را به ثبت رســانده
و در چین به عنوان آخرین بــازار خارجی خود در هفته اول
نمایش به فروشــی حدود  ۶۰میلیون دالر رســیده اســت.
«پلنگ ســیاه» با بودجه  ۲۰۰میلیون دالری ســاخته شده
و صرف چنین هزینه باالیی تاکنون برای ساخت فیلمی با
بازیگران تمام ًا سیاهپوست بیسابقه بوده است .در این فیلم
چادویک بوزمن در نقش «پلنگ ســیاه» در کنار بازیگرانی
چون مایــکل بی.جــردن ،لوپیتــا نیونگــو ،دانــای گوریرا،
مارتین فریمن ،فارســت ویتاکر و اندی ســرکیس به ایفای
نقش پرداختهاست.

...
خبر

جمشید مشایخی پیام روز ملی
هنرهای نمایشی را نوشت
جمشید مشایخی هنرمند پیش کســوت تئاتر ،تلویزیون و
سینمای کشور پیام روز ملی هنرهای نمایشی را نوشت .به
گزارش مهر ،در بخشی از این پیام که به مناسبت ۷فروردین
نوشته شده و احتما ًال به دلیل محدودیت های رسانه ها در
ایام تعطیالت نوروزی ،دیروز منتشر شده ،آمده است:
«من بازیگــر همیشــه تنها هنــرم غیــب شــدن در صحنه و
تبدیل شدن به انسان دیگر بوده اســت ،هر بار در هیبتی یا
مسلکی یا مسندی .خب ،این زندگی همه ما آکتورهاست
که هراز چندگاهی در قالبی نو ســر کنیم تا بتوانیم زیروبم
غم ها ،شــادی ها و آرزوهای بشــر خاکی را گاهی همچون
غمنامه ای که بــر صفحه روزگار نقش بســته و گاه همچون
مجنونی که با نمایش اشــتباهات انســانی خنده می گیرد
روی صحنه زندگی کنیم ».او در پایان آورده اســت« :امروز
به همت جوانان پرشور و هنرمندان راستین کشورمان هنر
نمایش سربلند ،سر از تاریخ این هنر در آورده و آن چه را که
نسل های پیشــین کاشــته اند با پایبندی به فرهنگ ملی و
به کارگیری دانــش و فنون هنری به خوبــی درو می کنند و
خاک صحنه از تن پیشینیان می روبند .آرزو می کنم چراغ
صحنه های نمایش این آب و خاک همیشــه روشــن باشد و
فرزندان این سرزمین در همه زمینه های علمی ،فرهنگی
و هنری سرافراز باشــند .هنر ما هویت ماست و نقش ما در
دنیای امروز بازتاب هویت ماست».
CMYK

