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«حاال خورشید»
بعدازظهر هم پخش میشود

...

سینمای ایران

«هزار پا» رکورد فروش افتتاحیه سینمای
ایران را شکست
فیلم «هــزار پا» با فروشــی یک میلیــارد و هفتصــد میلیون
تومانی ،رکــورد فــروش افتتاحیه ســینمای ایــران را که تا
پیش از این در اختیار فیلم «نهنگ عنبر »2بود جابهجا کرد.
علــی ســرتیپی پخش کننــده ایــن فیلــم در گفت وگــو بــا
ســینمادیلی ،با اعالم این خبــر اظهارکــرد« :در حالی که
ســالن های این فیلم هنوز تکمیل نشده ،چهارشنبه 400
میلیون ،پنج شــنبه  600میلیــون و جمعــه  700میلیون
تومان فروش داشــت .اضافه شدن ســینماها در شهرهای
مختلف تاثیر زیادی روی فروش فیلمها داشته .به طور مثال
فروش روز جمعه «هزار پا» در ســینما «اطلس» مشــهد 22
میلیون« ،سیتی سنتر» اصفهان  15میلیون و «باغ کتاب»
تهران  33میلیون بوده است».
«هزار پا» به کارگردانی ابوالحسن داوودی ،با ادامه این روند
در مسیر تبدیل شدن به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای
ایران قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -برنامه«حاالخورشید»تاپایانتیرماهعالوهبرصبح،بعدازظهرهاهمپخشمیشود.عالوهبرپخشصبحگاهی،به
گفتهرضارشیدپورقراراستتاپایانتیرماهاینبرنامههرروزساعت 16:15همبهصورتزندهپخششود.اولینودومینقسمتفصلچهارم
«حاالخورشید»،دیروزصبحوبعدازظهررویآنتنشبکهسهرفت.

بازدید دنیل کریگ از سازمان سیا
آیســینما  -دنیــل کریــگ در حالی که
قرار اســت به زودی برای پنجمین بار
و ظاهرا آخرین بار نقش مامور 007
را در فیلمهای دنبالهدار جیمز باند
بازی کند ،به تازگی از مقر سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (ســیا) در
ایالتویرجینیادیدارکردهاست.به
نوشته گاردین ،این دیدار با هدف
بخشیازتالشسیابراینزدیک
شــدن به مردم و افزایش آگاهی
عمومــی دربارهســاز و کار ایــن

...

سازماندردنیایواقعیصورتگرفتهاست.
دیدار بازیگر  50ساله انگلیســی در تاریخ 26
ژوئن بــه عنــوان بخــش الحاقی ســمینار اخیر
این ســازمان اطالعاتی با عنوان «ســینما علیه
واقعیت» انجام شد .در بخشــی از بیانیه ای که
وب سایت سازمان سیا اقدام به انتشار آن کرده،
آمده است« :آقای کریگ با مدیران و کارکنان ما
مالقات کردند و در جریان نحوه انجام عملیات
جاسوســی در عالم واقعیت قــرار گرفتند که با
تصویریکهدنیایسرگرمیارائهمیکندبسیار
متفاوت است ».این بیانیه همچنین اضافه کرد:

«آقای کریگ از نحوه انجام کار گروهی کارکنان
ســازمان و همچنیــن میــزان تعهد و وفــاداری
ماموران ســیا ابراز شــگفتی کردند ».سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا انگیزه اش از برگزاری
چنین دیداری را «مبارزه با بازنمایی های غلط
و کمک بــه ارائــه تصویــری متعــادل و منطبق
برواقعیت» توصیف کرده است.
فیلم بــرداری بیســت وپنجمین مجموعــه
جاسوسی پلیسی «جیمز باند» از دسامبر آینده
آغاز می شــود .همان طور که پیشــتر هم اعالم
شــد این دنبالــه جدید را دنــی بویل فیلم ســاز

...

چهره روز

سرشناس بریتانیایی کارگردانی خواهد کرد.
بویل بــا همــکاری جــان هــاج فیلم نامه نویس
«رگ یابی» مشــغول نــگارش فیلم نامــه جیمز
باند است .هنوز هیچگونه جزئیاتی درباره خط
داســتانی و همین طور عنــوان رســمی دنباله
جدید منتشر نشده است .با وجود این ،شایعاتی
مبنی بر این کــه عنوان فیلم جدیــد جیمز باند،
 Shatterhandخواهــد بــود ،وجــود دارد این
دنباله جدید از 25اکتبر 2019در سینماهای
بریتانیا و از هشتم نوامبر همان سال در آمریکا
اکران خواهد شد.

...

حاشیه روز

اتفاق روز

شرکت کننده روستایی در «خنداننده شو»

مهران مدیری در فدراسیون بیلیارد

شبکه پنج سریال جدید ندارد

محمدجــواد رضایی یکــی از شــرکت کننده های
مسابقه «خنداننده شو» که همراه خانواده اش از
یکی از روســتاهای شهرســتان محالت آمده بود،
در اولین تجربه اجرایش مقابل چشــمان هزاران
بیننده بســیار موفــق عمل کــرد و مورد تحســین
داوران قرار گرفت .او لرزش همیشگی دستانش
را موضوع این اجرا انتخاب کرده بود و با نقصی که می توانســت باعث شود
اعتماد به نفسش کم شود ،شــوخی های جالبی کرد و اتفاق ًا این ضعف را به
نقطه قوتش تبدیل کرد .رامبد جوان که از توانایی محمدجواد رضایی بسیار
خوشحال بود ،در پایان نظرش درباره اجرای او بغض کرد و ادامه صحبت ها
را به داوران سپرد.

دیروز خبر رســید کــه رئیــس فدراســیون بولینگ،
بیلیــارد و بولس ،مهــران مدیری را به عنــوان رئیس
کمیتــه هنرمنــدان این فدراســیون منصــوب کرده
اســت؛ خبری که در شــبکههای اجتماعی هم ترند
شد .اســتدالل این فدراســیون احتما ًال این بوده که
چون مهران مدیــری در بــازی بیلیارد مهــارت دارد
و این کمیتــه مربوط بــه هنرمنــدان اســت ،بنابرایــن او گزینه خوبی بــرای این
مســئولیت اســت .با این حال این اتفــاق ،مخالفتهایــی را هم در شــبکههای
اجتماعــی برانگیخــت .اگر بــه خاطر داشــته باشــید ،هفته گذشــته هم نیکی
کریمی به عنوان دبیر چهارمین جشنواره عکاسان سینمای ایران انتخاب شد؛
انتخابیکهبحثهایزیادیرابرسرجایگاهتخصصیهنرمندانبهوجودآورد.

سریال «در جســت وجوی آرامش» به کارگردانی
سعید ســلطانی که تیرماه ســال  96از شبکه پنج
ســیما پخش شــده بود ،از دیشــب برای بار دوم از
شــبکه پنج پخش می شــود .نکته قابــل تأمل این
است که وقتی مدیران شــبکه پنج می توانند یکی
از سریال های جدید در نوبت پخش ،مانند «پاهای
بی قرار» منوچهر هادی را که  15قســمت از آن هم آماده شده پخش کنند،
چرا اقــدام به بازپخش ســریالی تکــراری می کنند؟ ! به عالوه در شــرایطی
که شــبکه «آی فیلم» ســریال های تکــراری را بازپخش می کنــد ،پس دیگر
چه نیازی اســت که بقیه شبکه های تلویزیون هم ســریال تکراری روی آنتن
ببرند؟

 3نکته درباره اینفوگرافی آمار و ارقام «فیلیمو» در سال 96

فیلیمو ازدریچهآمار

تعطیلی سینماها از عصر امروز

ظهر دیروز روابط عمومی اپلیکیشن و وب سایت فیلیمو ،اینفوگرافی جالبی از کارنامه این
سرویس در سال 96منتشر کرد که در رسانهها بازتاب فراوانی داشت .فیلیمو از این جهت
که یکی از قدیمی ترین ها و احتما ًال پرمخاطب ترین  VODایرانی است ،اهمیت خاصی
دارد .در اینفوگرافی حاضر ،به آمار و ارقامی درباره سالیق و عالیق کاربران این اپلیکیشن
اشاره شده که در نوع خود جالب است و برای اولین بار منتشر میشود .سه نکته را درباره
این دادهها در ادامه میخوانید:

ســینماهای سراسر کشور به مناسبت شــهادت امام جعفر
صادق (ع) تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا ،به مناســبت فرارســیدن ســالروز شهادت
امــام جعفر صادق (ع) همه ســینماهای سراســر کشــور از
ساعت  19روز یک شنبه  17تیر تا پایان روز دوشنبه  18تیر
بهصورت کامل تعطیل هستند.
فعالیــت مجــدد ســینماها از روز ســه شــنبه  19تیــر آغاز
میشود.
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اولیــن نمایــش بین المللــی مســتند «لوتــوس» در
بیست وپنجمین دوره جشنواره شفیلد انگلستان در غیاب
کارگردان ،در بخش رســمی این رویداد معتبــر به نمایش
درآمــد و براســاس اعــام برگزارکننــدگان جشــنواره ،با
استقبال مخاطبان همراه شد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضا وطن دوســت ســازنده این
مستند در گفت وگویی مطرح کرد« :جشنواره بین المللی
فیلم مســتند «شــفیلد» جزو ســه جشــنواره بــزرگ و مهم
ســینمای مســتند در ســطح جهان و مهم ترین جشــنواره
ســینمای مســتند در بریتانیاســت ».وطن دوســت با ابراز
ناراحتی از صادر نشــدن روادید بــرای او و گروهش جهت
حضــور در جشــنواره شــفیلد گفــت« :از بنــده و گروهــم
برای حضور در جشــنواره دعوت شــده بود ،اما متأســفانه
ســفارت انگلســتان روادید ما را صادر نکرد .از دید من این
رفتار ســفارت خانه ها با هنرمندان نادرســت اســت و نگاه
فرهنگــی و صلح طلبانــه ای در آن حاکــم نیســت .حضور
فیلم ســازان و عوامــل حرفه ای ســینما در جشــنواره های
جهانی باعث افزایش ســطح دانش ســینمایی و پیشــرفت
کیفی هنرمندان خواهد شد و ارتباطات بین المللی افراد
را افزایش می دهد».وی با بیان این که با کســب  61جایزه
در جشنواره های مختلف بین المللی حضور داشته است،
تصریح کرد« :این گونه رفتارها با هنرمندان از سوی برخی
ســفارت خانه ها در حال افزایش است .من اعتراض خودم
را به اطالع مدیران جشنواره شفیلد هم رساندم و آن ها نیز
بابت این رفتار ابراز تأسف کردند».

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

سخنبزرگان

درصفحه«همشهریسالم»

«خالتور» محبوبترین فیلم!

بدونتردیدجالبتریننکته،حضور«خالتور»بهعنوانمحبوبترینفیلم
ایناپلیکیشندرسالگذشتهاست«.خالتور»بهکارگردانیآرشمعیریان
که در تابستان سال گذشــته ،شــش میلیارد و  700میلیون فروخت ،در
حالیبا9میلیوندقیقهتماشا،بهعنوانمحبوبترینفیلمفیلیمومعرفی
شدهکهدرردههفتمجدولفروشسینماهادرسال 96قرارگرفتهاست.ازمیانششفیلم
باالتر،تنها«آینهبغل»درسال 97بهفیلیمواضافهشدهاست.بنابراینتفاوتسلیقهمخاطبان
فیلیمووسینماها،کام ً
الواضحاست.مخاطبانفیلیمو(یابهتراستبگوییممخاطبانشبکه
نمایشخانگی)کمدیهاییازجنس«خالتور»رابیشتراز«خوب،بد،جلف»میپسندند.

۲

انگلیس به مستندساز ایرانی روادید نداد

« 6ابرقهرمان» دیگر چیست؟!

محبوبترینفیلمخارجیفیلیمو،ظاهر ًااثریبهنام« 6ابرقهرمان»بوده؛
فیلمیکهوقتینامآنرادرایناپلیکیشنجستوجومیکنیم،بهنتیجهای
نمیرسیم .مشــخص نیســت منظور روابط عمومی این اپلیکیشن از «6
ابرقهرمان»چیستواحتما ًالخطاییدرمعرفیاینعنوانرخدادهاست.
نکتهای که درباره این فیلم باید مورد توجه قرار بگیرد ،این اســت که تماشــای 1.5برابری
اینفیلمنسبتبهمحبوبترینفیلمایرانی،نشاندهندهپرمخاطبتربودنآننیست،زیرا
«خالتور» 96دقیقهاستوفیلمهایهالیوودی،حدود2تا2ساعتونیمزماندارند.بنابراین
اقبالمخاطبانبهمحبوبترینفیلمهایایرانیوخارجیتفاوتچندانیندارد.

۳

...

تلویزیون

معنای محبوبیت در فیلیمو

اعداد جالب دیگری که در این اینفوگرافی آمده ،مربوط به محبوبترین
بازیگران اســت .ســحر قریشــی و محمدرضا گلزار در حالی با اقتدار به
عنــوان محبوب ترین بازیگــران در فیلیمو معرفی شــده اند کــه در برابر
بازیگرانی که در رده های پایین تر قرار گرفته اند ،عیار بازیگری بســیار
پایین تری دارند .این آمار هم به خوبی ســلیقه مخاطبان فیلیمو را نشان می دهد .اما در
بخش بازیگران خارجی ،نگاهی به آمار ،نشان میدهد رتبههای اول تا چهارم هر فهرست،
تفاوت چندانی از لحاظ عیار بازیگری ندارند .نکته مبهم درباره این اعداد ،ابهام در معیار
به دســت آوردن آن هاســت .در واقع بر اســاس چه روشــی ،اهالی فیلیمو فهمیده اند که
محبوبیت ســحر قریشی در میان کاربرانشــان 42 ،درصد اســت؟  36درصد محبوبیت
محمدرضا گلزار ،آیا به معنای آن اســت که  36درصد مخاطبان این اپلیکیشن ،حداقل
یک فیلم از آثار او را تماشا کرده اند؟ در روزهای آینده ،سعی می کنیم طی گفت وگویی با
مسئوالن فیلیمو ،جزئیات بیشتری از این آمار منتشر کنیم.

روز های پایانی ساخت دکور «برنده باش»
میــزان  -ضبط مســابقه تلویزیونــی «برنده باش» بــا آماده
شــدن دکور و انتخاب کامل عوامل پشت دوربین با اجرای
محمدرضــا گلزار بــه زودی آغــاز می شــود .تهیه کنندگی
این برنامــه برعهده حمیــد رحیمی نادی و هاشــم رضایت
است؛ دو تهیهکنندهای که بنیانگذار و طراح اصلی برنامه
«دورهمی» بودند.
افزایــش میــزان مطالعــه و بــاال بــردن آگاهــی و اطالعات
عمومی در بیــن مخاطبان یکــی از اهداف اصلی ســاخت
این مسابقه است .در هر قسمت از این مسابقه چهار نفر که
از قبل پرســش های اپلیکیشــن برنامه را به درستی پاسخ
داده انــد ،روی صندلی برنامه خواهند نشســت و با پاســخ
دادن به پرسش ها به صورت پلکانی برای بردن جایزه یک
میلیارد ریالی با مجری وارد رقابت خواهند شد .حضور در
این مســابقه تنها از طریق شــرکت در آزمون اولیه از طریق
یک اپلیکیشــن موبایلــی ممکن خواهــد بود .افــرادی که
تمایل دارند در این مســابقه چه به عنوان تماشــاگر و چه به
عنوان شرکت کننده حضور داشته باشند باید از طریق این
اپلیکیشــن به جمع آوری امتیاز بپردازند .افراد با پاسخ به
پرســش های مطرح شده ،امتیاز کســب می کنند و شانس
خود را برای حضور در برنامه افزایش می دهند .همچنین
برای افرادی که نتوانند به پرســش ها پاســخ صحیح دهند
اقداماتــی در نظر گرفته شــده تا آنــان نیز بتواننــد از ادامه
مسابقه استفاده کنند.
بر اساس برنامه ریزی ها« ،برنده باش» به صورت دو روز در
هفته روی آنتن شبکه سه سیما میرود.

واکنش صداوسیما به خبر ممنوع التصویری
حمید استیلی
بعــد از مصاحبــه حمیــد اســتیلی بــا یکــی از شــبکه های
ماهواره ای ،برخی رســانه ها مدعی ممنوع التصویری وی
شــدند که مدیر کل روابط عمومی صداوسیما این اخبار را
تکذیبکرد.محمدحسینرنجبرانمدیرکلروابطعمومی
صداوســیما در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان در
واکنش به خبر ممنوعالتصویری حمید استیلی اظهار کرد:
«رسانه ملی هیچ کس را رأسا ممنوعالتصویر نمیکند بلکه
ممنوع التصویری افــراد از طریق مراجــع قانونی ،امنیتی
و قضایی اعالم می شــود و تاکنون هیچ ابالغیــه ای درباره
ممنوعالتصویری حمید استیلی به صداوسیما اعالم نشده
است».ویبابیاناینکهجمعههفتهپیشحمیداستیلیدر
برنامه «ورزشگاه» شبکه «پنج» حضور داشته است ،افزود:
«مگر در این یک هفته چه اتفاقی افتاده اســت که استیلی
ممنوع التصویر شده باشــد؟» مدیرکل روابط عمومی صدا
و ســیما به برنامه صبح شــبکه «پنج» که هر جمعه به ورزش
در محالت می پردازد ،اشــاره و تصریح کرد« :این برنامه با
مشارکتشهرداریمناطقمختلفبرگزارمیشودوهمین
امروز مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه  16آقای افشار
با من تماس گرفت و گفت اساسا از اول هم قرار نبوده حمید
اســتیلی در این برنامه شــرکت کنــد و فقط فرشــاد پیوس
مهمان برنامه بوده است ».رنجبران با انتقاد از رسانه هایی
که ادعای حرفهایگری میکنند اما حداقلهای حرفهای
را بــرای انعکاس اخبــار رعایت نمی کنند ،افــزود« :ظاهرا
برخی فقط هدفشان تخریب رسانه ملی است چون قبل از
درج خبر حداقل قواعد خبری حکم می کند که از ما سوال
کنند آیا چنین شایعهای که هیچ مبنایی ندارد درست است
یا نه و بعد آن را منتشر و صداوسیما را متهم کنند».

خالق «مرد عنکبوتی» درگذشت
اســتیو دیتکو ،طراح شــخصیت های «مرد عنکبوتی» و
«دکتر استرنج» در  90سالگی درگذشت.
به گزارش مهر ،استیو دیتکو یکی از تحسین شده ترین
هنرمنــدان کتاب های کمیــک در طول تاریــخ بود که
بیشــتر برای آفرینــش شــخصیت «مــرد عنکبوتی» به
همراه اســتن لی در ســال  1962و شــخصیت «دکتر
اســترنج» شــناخته می شــود .فیلــم «دکتر اســترنج»
محصول  2016بــا بازی بندیکت کامبربچ اقتباســی
از این اثر اســت .دیتکو پس از «دکتر استرنج» به دلیل

اختالف با استن لی از مارول جدا شده بود.
زمانی که استن لی به شهرت عمومی دست یافت و به
پدرخوانده کتاب های کمیک مبدل شــد ،شــخصیت
دیتکو به دلیل اجتنــاب از مصاحبه و حضــور در انظار
عمومی برای سال ها همچنان اســرارآمیز باقی مانده
بود .دیتکــو فعالیتش را تا ســال  2012در اســتودیو
منهتن ادامه می داد .پیکر اســتیو دیتکو  29ژوئن (8
تیر) در منزلش پیدا شــده بود ولی خبر فوتش تا دیروز
رسانه ای نشده بود.

CMYK

