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فیلمسینمایی«هزارپا»بهکارگردانیابوالحسنداوودیدرهفتههفتماکراننیزفروشیمیلیاردیداشتوتوانستازمرز 30میلیاردتومانعبور
کند.اینفیلمبابازیرضاعطارانوجوادعزتیکهدرهفتهفتهنمایشعمومیتوانستهرکوردهایزیادیرادرگیشهسینمایایرانجابهجاکند،
پرمخاطبترینفیلمدهه 90سینمایایراننیزهست.

«هزارپا»
 30میلیاردی شد

...

تلویزیون

علیاصغر پورمحمدی مدیر ارشد سازمان صداوسیما ،پنج
شنبه هفته گذشته بازنشسته شد و بر اساس قوانین جدید،
دیگر نمیتوانــد در مســئولیتهای اجرایی این ســازمان
فعالیت کند.
پورمحمدی مدیر باسابقه سازمان صداوسیما که در گذشته
مسئولیتهای مختلفی را در ســطوح باالی مدیریتی این
ســازمان داشــته اســت ،اوایل امســال از مدیریت شبکه 3
کنار رفت و به مجموعه معاونت سیما بازگشت و جای خود
را به مدیری جوان داد .حاال مشخص شده که دلیل اصلی
این انتصــاب ،نزدیک بــودن موعد بازنشســتگی این مدیر
خوشنام تلویزیون بوده اســت .او از آن زمان ،مسئولیتی با
عنوان «قائممقام معاون رئیس ســازمان در امور ســیما» را
دارد و تقریب ًا از مسئولیتهای اجرایی سازمان صداوسیما
فاصله گرفته است.
پورمحمدی پیشــتر مدیر شــبکه  ،5مدیر شــبکه  ،3معاون
سیما ،قائممقام وزیر ارشاد و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه
بوده است.

جورج کلونی نفر اول فهرست ،در یک سال گذشته در هیچ فیلمی بازی نکرده است
در فهرســت پردرآمدترین بازیگران ســال ،رتبه نخست با درآمد
 ۲۳۹میلیون دالر در یک ســال گذشــته به جورج کلونی ستاره
سرشناس سینما رسید.
به گزارش خبرآنالین ،کلونی این پول را از ابتدای ماه ژوئن سال
 ۲۰۱۷تــا ابتدای ژوئن  ۲۰۱۸به دســت آورده هــر چند در این
مدتدرهیچفیلمیحضورنداشتهاست.براساسگزارشنشریه
فوربز ،او بیشتر این پول را از فروش ســهامش در یک کارخانه به
دست آورده است .در این فهرست که اعداد و ارقام آن از گزارش
شــرکتهای آماری معتبری چون «نیلســن» و البته گفتوگو با
افراد صاحب نفوذ در صنعت ســینما به دست آمده است ،پس از
جورج کلونی پردرآمدترین بازیگر جهان در سال گذشته ،دواین
جانسون بوده است و پس از او رابرت داونی جونیور قرار دارد.
یکی دیگر از شگفتیهای انتشار فهرست پردرآمدترین بازیگران
مرد در نشــریه فوربــز ،تفــاوت فاحش درآمــد آنهــا در قیاس با

پردرآمدترین بازیگران زن سینماست .در فهرست پردرآمدترین
بازیگران زن ،نفر اول و دوم به ترتیب ۴۰و ۲۸میلیون دالر در یک
سال کســب کردند که با رقم  ۲۳۹و  ۱۲۴میلیون دالری دو نفر
اول فهرست مردان قابل مقایسه نیست.
هر چند سهم اصلی در فهرست پردرآمدترین بازیگران سینمای
جهاندریکسالگذشتههمچناندراختیارستارههایهالیوود
است اما بالیوود هم میدان را خالی نگذاشته و دو نماینده در این
فهرست دارد .یکی آکشای کومار که با درآمد  ۴۰میلیون و ۵۰۰
هزار دالری رتبــه هفتم را در اختیار دارد و یکی ســلمان خان که
با درآمد  ۳۸میلیون و  ۵۰۰هزار دالری در جایگاه نهم ایستاده
است .دیگر آسیایی این فهرســت ،جکی چان ستاره مشهور آثار
اکشن و رزمی سینماست که طی یک ســال گذشته بیش از ۴۵
میلیون دالر درآمد داشــته و پنجمین بازیگر پردرآمد ســینمای
جهان لقب گرفته است .فهرست کامل را در ادامه میخوانید:

اتفاق روز
واکنش مدیر شبکه 3
به حاشیهسازی علیه «نود»
علی فروغی مدیر شبکه  3با انتشار پســتی در اینستاگرام
خود از پشــت پرده علــت نپرداختن به پرونده مشــکوک به
تبانی در برنامه «نود» خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،علــی فروغی مدیر
شــبکه  3پس از انتشــار برخی مطالب توســط خبرگزاری
رســمی دولت دربــاره نپرداختن برنامــه «نود» بــه پرونده
مشــکوک بــه تبانــی در لیــگ برتــر فوتبــال ،در پســتی
اینستاگرامی به این اتفاق واکنش نشان داد و از فشار برخی
مســئوالن دولتی برای مسکوت گذاشــتن این موضوع در
برنامه «نود» خبر داد .در بخشی از متن فروغی آمده است:
«دلیلاصلینپرداختنبهاتفاقاتمشکوکفوتبالوپرونده
مشــکوک به تبانی در لیگ (کــه البته ظاهرا ایــن طور هم
نبوده) ،فشار جدی برخی مسئوالن دولت برای نپرداختن
به این موضوع در ســطوح مختلف سازمان است .به عبارت
بهتر ،خبرگــزاری رســمی دولــت در حالی رســانه ملی را
محکوم به ســکوت درباره ایــن موضــوع در فوتبال میکند
که دلیل اصلی تجدید نظر رســانه ملی در پرداختن به این
موضوع ،درخواست مصرانه و فشارهای مقامات دولتی تا
دقایقی مانده به آنتن بوده است .حاال سوال این جاست که
چطور میشود دولت موضوعی را از صداوسیما مطالبه کند
و بعد از اجابت درخواستش ،رسانه رسمی آن مجموعه ،به
دلیل اجابت تقاضای همان مجموعــه ،تخریب و توهین را
در دستور کار خود قرار دهد؟! این تفاوت در سیاست های
اعمالی و اعالمی ،برای چیست؟»

درآمد

جایگاه

نام بازیگر

۱

جورج کلونی

۲۳۹

۲

دواین جانسون

۱۲۴

۳

رابرت داونی جونیور ۸۱

(میلیون دالر)

۴

کریس همسورث

64/5

۵

جکی چان

۴۵.۵

۶

ویل اسمیت

۴۲

۷

آکشای کومار

40/5

۸

آدام سندلر

39/5

۹

سلمان خان

38/5

۱۰

کریس اوانز

۳۴

خاطرات کارگردان سینمای ایران ا ز عکاسی در نوفل لوشاتو

صدرعاملی:گزارش«امامآمد»کارمنبود
رســول صدرعاملی کارگردان سینمای ایران
در نشستی تخصصی ،درباره خاطراتی گفت
که از حضور حضرت امام خمینی(ره) در نوفل
لوشاتوداشت.
به گــزارش فارس ،نشســت تخصصی «چهل
شــاهد» با موضوع بررســی  ۴۰ســال عکس
انقالب اسالمی و دفاع مقدس با حضور رسول
صدرعاملی و قاسم محمدی از عکاسان پیش
کســوت انقالب اسالمی و ساســان مویدی و
علی فریدونی از عکاســان پیش کسوت دفاع
مقــدس در مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع
مقدس برگزار شد.
رســول صدر عاملــی به عنــوان تنهــا عکاس
ایرانی حاضر در نوفل لوشاتو در دوران حضور
امام خمینی(ره) ،در این نشســت گفت« :در
فرانسهجامعهشناسیمیخواندم کهسردبیر

حاشیه روز

رسول صدرعاملی در کنار امام(ره)

پورمحمدی بازنشسته شد

...

انتشارفهرستبحثبرانگیزپردرآمدترینبازیگرانمرد

چهره ها و خبر ها

اطالعات تماس گرفت و گفت به نوفل لوشاتو
بروم و من شدم پای ثابت دهکده نوفل لوشاتو.
آن روزها احساس مسئولیت زیادی داشتم ،از
 ۸صبحتاموقعیکهنوربودعکاسیمیکردم،
بعد آن ها را به مسافران میدادم تا عکسها را
به روزنامه اطالعات برسانند ».وی ادامه داد:
«تقریبــ ًا آن چه در رســانههای ایــران از نوفل
لوشــاتو منتشــر شــد ،حاصل کار من اســت.
روزی ۱۰۰حلقه عکس میگرفتم و ۵۰حلقه
آن را انتخاب میکــردم و بقیه را به عکاســان
خارجی به قیمت  ۱۰فرانک میفروختم و با
آن دوباره نگاتیو میخریدم».
این عکاس پیش کسوت افزود« :گزارش «امام
آمد» اطالعات و عکس درون هواپیما هم کار
من بود و خوشــحالم کــه جزئی از ایــن اتفاق
بزرگ تاریخ ایران بودم».

ویدئوی روز

افزایش 70درصدیقیمتدیویدیهایفیلم

اعتراضات به مهمانان سلبریتی «برنده باش»

واکنش جالب خسروی به ممیزی موی بلند مهمان

بهتازگیقیمتدیویدیفیلمهایسینماییدرشبکه
نمایشخانگی 60یا 70درصدگرانشدهوازپنجیاشش
هزارتومان،به 10هزارتومانافزایشیافتهاست.جالب
این کــه ســرویسهای VODمانند «فیلیمــو»« ،نماوا»،
«فیلمنت»و...کهفیلموسریالهایشبکهنمایشخانگی
رابهصورتقانونیبهاشتراکمیگذارند،حقاشتراک 12-10هزارتومانیاز
مخاطباندریافتمیکنند.بنابراینقیمتیکدیویدیفیلمدرشبکهنمایش
خانگی،تقریب ًابرابرباپرداختاشتراکماهانهاینسرویسهاستوبااینوضعیت
احتما ًالمخاطبانترجیحمیدهندبا 10هزارتومانبهجاییکفیلم،یکماهبه
صورتنامحدودفیلموسریالتماشاکنند.

منوچهــر هــادی و یکتــا ناصــر ،پنــج شنبهشــب بــه
مناسبت شــب عید ،در مســابقه «برنده باش» به عنوان
شــرکتکننده حضور داشــتند و در پایان نیز جایزهای
 100میلیون تومانی بردند .این اتفاق در فضای مجازی
با واکنش منفی کاربرانی مواجه شــد که معتقد بودند
این زوج به دلیل رابطه دوستانه منوچهر هادی با محمدرضا گلزار ،به مسابقه
دعوت شدهاند و بهتر است این مســابقه ،به مردم عادی که به جایزه مالیاش
نیاز دارند ،اختصاص داشته باشد .نکته دیگری که انتقاد و تعجب مخاطبان را
به دنبال داشت این بود که چرا قانون مســابقه برای این زوج تغییر کرد و آنها
دونفری به سؤاالت مسابقه پاسخ میدادند؟

به تازگی ویدئوی ممیزی موی بلند مهمان برنامه «زنده
باد زندگی» در شبکههای اجتماعی پربازدید شده است
اما نکتــه جالب واکنش محمدجعفر خســروی ،مجری
برنامه است که در میان صحبتهای مهمان ،به پنهان
کردن موهایش واکنش نشان داد و گفت« :الهی کچلی
بگیریتاباخیالراحتجلویدوربینبنشینی!»اودرادامهاینشوخیتوضیح
داد چون متعارف نیست و ممکن است ترویج شود ،نمیتوانند موهای بلند او را
در تلویزیون نشان بدهند ،به همین دلیل موهایش را از پشت داخل پیراهنش
پنهان کردهانــد .میدانید ایــن روال معمــول تلویزیون اســت و مهمانانی که
موهای بلند دارند ،آنها را در کت یا پیراهنشان پنهان میکنند.

نیکی کریمی از روز دوشنبه با سریال پربازیگر «ممنوعه» به
کارگردانــی امیرپورکیــان بــه شــبکه
نمایــش خانگــی میآیــد .او در فیلم
«آستیگمات»همایفاینقشکردهکه
پروانه نمایش آن به تازگی صادر شده
است.
امیر آقایی نقشآفرینی در فیلم «مردی بدون سایه» ساخته
علیرضا رئیســیان را به پایان رساند .او در
ایــن فیلم که محصــول مشــترک ایران و
اسپانیاســت ،در کنار لیال حاتمی ،علی
مصفا و فرهاد اصالنی بازی کرده
است.
بهرام افشــاری این روزها مشــغول بازی در فیلم پرســتاره
«رحمان  »1400به کارگردانی منوچهر
هــادی اســت .او در فیلم کمــدی «آقای
سانســور» هم بازی کرده است که زمان
اکران آن فعال مشخص نیست.

طناز طباطبایی کــه به تازگی بازی در فیلم «طال» ســاخته
پرویز شهبازی را به پایان رسانده ،قرار
است در فیلم «سرکوب» ایفای نقش
کنــد .عــاوه بــر او ،حضور بــاران
کوثری هم در این فیلم قطعی شده
است.
حســین یاری به جمع بازیگران سریال «نهنگ آبی» اضافه
شد .این بازیگر که روزهای پایانی بازی
در ســریال تاریخــی «از یادهــا رفته»
ســاخته بهــرام بهرامیان را ســپری
میکند ،فیلــم «داش آکل» را هم در
نوبت اکران دارد.
ســحر قریشــی در جزیره کیش مشــغول بــازی در کمدی
«آپاچی» به کارگردانــی آرش معیریان
اســت .او همچنین با فیلــم «همه چی
عادیه!» روی پرده سینماها و با مسابقه
«13شــمالی» در شــبکه نمایــش
خانگی حضور دارد.
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