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سینمای ایران

معاون سیما درباره برخی مسائل مهم تلویزیون توضیح داد

ازمدیرانزیر 50سالتا«هفت»

زمان اکران فیلم ها یک هفته اضافه شد
سخنگوی شورای صنفی نمایش از افزایش روزهای اکران
فیلمهایی که همزمان در جام جهانی نمایش داده شدهاند
و زمان اکران فیلم های «کاتیوشــا»« ،من دیوانه نیســتم» و
«دمسرخها» خبر داد.
به گزارش مهر ،غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی
نمایش ،با اشاره به جلسه دوشنبه شــورای صنفی نمایش
گفت« :به دلیل شــرایط ویژه و خاص فوتبال جام جهانی و
طبق بند 4مــاده  22نظام نامه اکران ،یــک هفته به اکران
فیلم «مــرداد»« ،خاله قورباغه»« ،دلم می خواد»« ،دشــمن
زن»« ،به وقت خماری» و «دارکوب» اضافه شد»  .وی تاکید
کرد« :هر کــدام از این فیلم هــا پس از پایــان اکران مصوب
خود ،یک هفته بیشــتر روی پــرده می مانند ».ســخنگوی
شورای صنفی نمایش بیان کرد« :همچنین فیلم «کاتیوشا»
به کارگردانــی علــی عطشــانی و «مــن دیوانه نیســتم» به
کارگردانی علیرضا امینی از چهارشــنبه ســوم مرداد ماه و
«دم سرخها» به کارگردانی آرش معیریان ،از  17مرداد ماه
اکران می شــود .به گفته وی ،قرارداد فیلم «به دنیا آمدن»
محســن عبدالوهاب ثبت شــده اســت و از ســوم مرداد ماه
اکران میشود».
فرجی درباره مبلغ پرداختی به صاحبان فیلم ها از نمایش
فوتبال در سینماها که به لغو ســئانس فیلم هایشان منجر
شــده بود ،گفت« :به زودی این مسئله توسط شورای عالی
اکران بررسی میشود».

...

سینمای جهان
«هتلترانسیلوانیا»3صدرنشینباکسآفیس
نســخه ســوم پویانمایــی «هتــل ترانســیلوانیا :تعطیالت
تابســتانی» با فروش  44/1میلیون دالری صدرنشــین
باکس آفیس شد.
به گــزارش مهــر ،فیلم تــازه وارد «هتــل ترانســیلوانیا :3
تعطیــات تابســتانی» ســومین قســمت از یــک مجموعه
پویانمایــی پرفروش ،بــا فروشــی  46.4میلیون دالری و
با افتتــاح در  42بــازار بین المللــی موفق ظاهر شــد؛ در
حالی که «آســمان خراش» بــا بازی دواین جانســون یک
افتتاحیه  40.4میلیون دالری را در بازار بین المللی ثبت
کرد .به این ترتیب پویانمایی «ســونی» موفق شد تا دیگر
فیلم تازه وارد یعنی «آســمان خراش» را در بــازار داخلی
هم پشــت ســر بگذارد و با اکران در اولیــن و آخرین هفته
نمایشش 44.1 ،میلیون دالر از نمایش در  4267سالن
سینما ،در شمال آمریکا کسب کند و فروش جهانی اش را
با احتســاب نمایش آنالین در «آمازون پرایم» به 100.2
میلیون دالر برساند.

ایسنا  -نسخه دوم پویانمایی «منجمد» ،پاییز سال  2019اکران میشود .جنیفر لی و کریس باک همچون قسمت اول ،کارگردانی قسمت
جدید این پویانمایی را بر عهده خواهند داشت .قسمت اول پویانمایی «منجمد» در سال  2013و بر اساس رمان «ملکه برفی» نوشته هانس
کریستین اندرسن ساخته شد و عنوان پرفروشترین پویانمایی و دوازدهمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را به نام خود ثبت کرد.

ســیدمرتضی میرباقری معاون ســیما با حضور در پشت
صحنه برنامــه تلویزیونی «بیســت هجده» در آخرین روز
این برنامــه ،ضمن گفت وگو با فروغی مدیر شــبکه ســه
و عادل فردوســی پور تهیه کننده برنامــه ،درباره برخی
از مســائل رســانه ملــی ســخن گفــت .نکته جالــب این
دیدار ،مراســم «قوتو» خــوری فردوســی پور و میرباقری
بود کــه ویدئوی بامــزه آن نیز در رســانه ها بازتاب یافت.
گزیدهای از مهمترین صحبتهای معاون سیما را در این
دیدار ،به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان و مهر در ادامه
میخوانید:

وقتی یک مستند بدون اطالع کارگردان روی آنتن میرود

سانسور آبروبر

۱

در آخریــن جلســه با مهــران مدیــری،
درباره کارهای آینده صحبت کردیم و
پیــش از این نیز او عالقه منــد بود که به
جز برنامه «دورهمی» ،یک دورهای هم وارد کار نمایشی
شود .پیشــنهادهایی کرد و در مقابل شــبکه هایی برای
پخش ســریال او کاندیدا هســتند و بــرای آن مذاکراتی
انجام شــده اســت .در واقــع این هنرمنــد عزیــز پایگاه و
جایگاه رســانه ای قوی در بین مردم دارد و همچنان کار
خود را در صداوسیما و در بخش نمایش ادامه می دهد.
متن این مجموعه تلویزیونی در مرحله طرح اســت و اگر
طرح آن کامل شود ،درباره آن اظهارنظر خواهیم کرد.

مصطفی قاســمیان  -شــاید تصاویر این ممیزی های عجیب وغریب را در شــبکه های اجتماعی دیده
باشید .این تصاویر ،لحظاتی از یک مســتند  27دقیقه ای اســت که جمعه حوالی ساعت 5عصر روی
آنتن شــبکه یک رفت .اگرچه مشــخص اســت هدف این ممیزی نامتعــارف ،این بوده که نشــان دهد
مصاحبه شوندگان پوشــش مناســبی ندارند اما به حدی عجیب است که به ســرعت ترند شبکه های
اجتماعی شــده و کاربران زیادی این اقدام تلویزیون را تقبیح کرده انــد .در گفت وگوی کوتاهی که با
سیدمحمد میرلوحی تهیه کننده و کارگردان این مســتند داشتیم ،فهمیدیم مستند «دخترها باید
بدانند» که به زبان انگلیسی ساخته شده ،برای پخش از صداوسیما تولید نشده و حتی او تا زمان پخش،
نمیدانسته که تلویزیون قرار است مستند او را روی آنتن بفرستد! او همچنین درباره این ممیزیها هم
توضیحاتی داده و آن را در شأن رسانه ملی ندانسته است .با ما همراه باشید:

مســتند «دخترها باید بدانند» را برای پرس
تیوی ساختهاید؟

نه ،شــخصی ســاختم .ظاهر ًا چنــد روز پیــش تلویزیون
مســتند را پخش کرده اما من خارج از کشــور بودم ،تازه
رسیدهام و از پخش این اثر هم مطلع نبودم!
یعنــی حــق پخــش را بــه صداوســیما
نفروختهاید؟

البتــه مــن ایــن مســتند را روی یوتیــوب گذاشــته بودم
و مشــکلی هــم بــرای پخــش آن نــدارم .حــق پخش هم
نمیخواهم!
باألخره این مستند ،هزینه داشته دیگر؟

هزینه که داشته ،حداقل  25میلیون تومان اما انتظاری
از صداوسیما ندارم.
به طور کلــی با صداوســیما کار می کنید؟ اثر
پخششده ای از این رسانه دارید؟

چندین ســال پیش با شــبکه خبر همکاری داشــتم ولی
راستش را بخواهید ،خیلی عالقهای به صداوسیما ندارم
و برخی دیدگاههایشان را خیلی نمیپسندم .تعجب هم
کردم که پخش کردند.
همه آثارتان را روی یوتیوب میگذارید؟

دو اثــر قبلــی ام را در کانالی به نــام خــودم روی یوتیوب
گذاشته بودم .همین االن هم بدون سانسور در یوتیوب
هستند.
ممیزی مستند را دیدهاید؟

بله ،دیده ام و ناراحت هم نیستم! چون باعث شد مستند
بیشتر دیده شود .من خودم می خواستم ممیزی بهتری
انجــام دهم ولــی وقت نبــود .با مــن هم هماهنگ نشــد
که قرار اســت این طوری پخش شــود .اگر می دانســتم

فیلم نامه سریال مهران مدیری هنوز
کامل نیست

۲

حتم ًا برای صداوســیما ممیزی بهتری انجام می دادم.
مــن ایــن مســتند را بــرای پخــش از تلویزیون نســاختم
چون می دانســتم نیاز به ممیزی هایــی دارد که معمو ًال
صداوسیمای ما زیر بار پخش آن نمیرود .ولی الزم دیدم
که این مسائل را نشان بدهم تا مردم آگاه شوند.
پسممیزی این اثر کار خودتان بوده؟

ممیــزی را خــودم انجــام دادم ،دوبلــه و تیتراژ هــم کار
خودمــان بــوده اســت .منتهــا ایــن ممیزی هــا بــرای
صداوسیما نبود .برای این که در جامعه ما این پوششها
عرف نیست ،کاری ســریع انجام دادیم که بتوانند مردم
ببینند ولی مطلع نبودم که میخواهند به همین صورت
پخش کنند (با خنده) .در واقع روش ممیزی کار خودم
بوده ولی نه برای پخش .ممیزیهای دقیق و قشنگی که
صداوسیما انجام می دهد ،خیلی گران است و وسع من
در آن زمان به این کار نمیرسید .میخواستم کار دیگری
انجام دهم و نمی دانســتم قرار اســت آن را پخش کنند!
هنوز هم پساز چند روز ،کسی از طرف صداوسیما به من
چیزی نگفته! این را هم بگویم که هــدف من از ابتدا هم
این بود که معلوم باشد این اشخاص نیمهبرهنهاند؛ چون
مهم بود کــه این حرف ها را فردی با پوشــش نیمه برهنه
میزند اما به هر حال پخش آن شایسته رسانه ملی نیست
(با خنده).
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وعده جدید برای پخش «هفت»

علی فروغی مدیر شبکه سه سیما هفته
گذشته جلسهای با بنده داشت و درباره
برنامه تلویزیونی «هفت» اعالم آمادگی
کردند تا یک ماه دیگر روی آنتن برود.
پــنــجــاه مــیــلــیــون نــفــر مــخــاطــب
«بیستهجده»

بررســی و مطالعــات مــا حاکــی از آن
اســت که حدود  50میلیون نفر برنامه
«بیســت هجده» را مســتمر پیگیــری
میکردند و عملکرد مدیر شبکه سه و عادل فردوسیپور
به عنوان تهیه کننــده برنامه فوق ممتــاز بود .در
مقایســه با کارهای مختلفی که انجام شده،
برنامه بیش از  50میلیون مخاطب داشــته

و استثنایی ترین برنامه ای است که در طول این سال ها
مخاطبان از آن رضایت باال داشتند.

۴

مدیران جدید ،زیر  50سال

سیاســت مــا ایــن اســت کــه از ایــن
پسمدیرانی که برای شبکهها منصوب
می شــوند ،زیر  50ســال باشند .برای
مثال محمد احســانی که پیــش از این
منصوب شــده اســت به کار خود ادامه می دهــد و تغییر
نمی کند .در شــبکه های دیگر مثل شــبکه دو ،مدیریت
محــل مذاکــره بــوده ولــی االن کار خودشــان را انجام
می دهند اما اگر مدیر جــوان انقالبــی و باانگیزه ای که
بتواند از پس کار به خوبی برآید ،پیدا شــود ما از مدیران
میخواهیم که به این موضوع توجه کنند .نکته این است
که ما از مدیران شــبکه ها خواســته بودیم که خودشان،
کسانیراکهفکرمیکنندشایستگیجانشینیرادارند،
معرفی کنند که شــبکه های ســه و یک ایــن کار را انجام
دادند و اگر شــبکه دو هم چنین کاری انجام دهد ،ما آن
گزینه را بررسی میکنیم.

۵

پاسخگویی ادامه دارد

یکی از وظایــف جدی رســانه ملی این
اســت کــه شــرایطی را فراهــم کنــد تا
ســواالت مردم و پاســخ به این سواالت
مطــرح شــود .بخشــی از ایــن رویکرد
وابسته به این بود که ما شرایطی را فراهم کنیم تا نهادها
و ســازمان هایی چــون قــوه مقننــه ،مجریــه ،قضاییــه و
بخش هــای حاکمیتی و حکومتی که درباره مســئله ای
توضیحی دارند ،آن را از طریق صداوسیما بیان کنند و به
سواالت پاسخ دهند .این یک رویه مبنایی در صداوسیما
اســت و ما احســاس کردیــم می توان ایــن رویکــرد را با
شــفافیت بیشــتری انجام داد .بــه این ترتیــب که نوعی
پاســخگویی به خود برنامه های تلویزیونی وجود داشته
باشد تا اگر مســئولی از نهادی برای پاسخگویی دعوت
شد ،بگوییم که این رویه پیش از این وجود داشته است.
این کار از برنامه «حاال خورشید» آغاز شد و تالش ما این
اســت که برنامه های پربیننده دیگر شــبکه ها نیز به این
سمتوسو بروند.

من با دوستان بسیج و اوج در ارتباطم و حدس می زنم از
آنها گرفته باشند .البته این تنها یک حدس است و شاید
هم از جای دیگری گرفته باشند.

...

اتفاق روز

...

انتقاد معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور
از صداوسیما
معاون ارتباطــات و اطالعرســانی دفتــر رئیس جمهــور ،از
عملکرد تلویزیــون دربــاره نگاه گزینشــی بــه صحبتهای
مردم انتقــاد کرد.پرویز اســماعیلی در توئیتر خود نوشــت:
«صداوسیماآیتمهاییکهعمدتادرنفیونقدبرجامومذاکره
اســت ،در قالب نظــر شــهروندان پخش میکنــد .در بخش
خبری،14یکیازمصاحبهشوندگانتاکیدمیکند«:اولین
کار مردم باید حمایت از کاالی ایرانی باشد ».با کاله «نایک»
و پیراهــن «آدیداس» او نیــز ،مجانی برای ایــن برندها تبلیغ
میشــود .صداوســیما قطعا موفقیت نظام را میخواهد اما
رسانهملیبودنباحرفهایبودنمعناوتاثیرمییابد.اعتماد
به رســانه ثمره صداقــت ،انعکاس و احتــرام بــه آرا و انتخاب
همه مخاطبان است .نتیجه نگاه گزینشــی به حرف مردم و
یکدستخواندنجامعهبادیدگاهیخاص،مخاطبسازی
برایرسانهبیگانهاست».
همچنینروزیکشنبهرهبرانقالب،دردیدار اعضایهیئت
دولت،صداوسیماودستگاههایتبلیغاتیرابهانتقالتصویر
درست از اقدامات دولت توصیه کردند و گفتند« :البته بیان
انتقادهــای منطقی اشــکالی نــدارد ،ضمــن اینکه بخش
عمدهای از تصویرسازی درســت از دولت وابسته به عملکرد
مسئوالناست،یعنیمسئوالنبایدبهمیانمردم،کارگرانو
صنایعبروندوازنزدیکباآنهاارتباطبرقرارکنند».

سعید راد به تلویزیون می آید
سعید راد این روزها در سریال تلویزیونی «مرگ خاموش» به
کارگردانی احمد معظمی بازی میکند.
به گزارش مهر ،ابوالفضل صفری تهیهکننده سریال «مرگ
خاموش» درباره ایــن مجموعه که این روزها بــه کارگردانی
احمد معظمی در حال تصویربرداری است ،گفت« :موضوع
«مرگ خاموش» امنیت نرم اســت یعنی مواد مخــدر را با آن
نگاه کالســیک به فیلمهای مواد مخدری نــگاه نمیکنیم.
پشــتپردههای این آســیب و ناهنجار اجتماعــی را واکاوی
میکنیمکهچهمافیاییبهدنبالایناستکهجامعهراتبدیل
به بازار مصرف کند ».وی با اشاره به حضور سعید راد بازیگر
پیش کسوت سینما،تئاتر و تلویزیون به عنوان نقش محوری
«مرگ خاموش» اظهــار کرد« :مجموعــه تلویزیونی «مرگ
خاموش» بــا مدیریت مرکز ســیمافیلم کار خــودش را جلو
می برد و در کنار نقش آفرینی بازیگران مختلف ،سعید راد
نقش محوری مأمور امنیتی قصه را ایفا میکند».

اگــر خودتــان ایــن مســتند را در اختیــار
تلویزیون نگذاشــته اید ،مســئوالن صداوســیما این
نسخه ممیزیشده را از کجا آوردهاند؟

شایعه روز

...

تلویزیون

...

تکذیب روز

پخش اختتامیه جام جهانی بدون ممیزی

ممنوع التصویری و مهاجرت مجید یاسر

نامه خداحافظی عادل تکذیب شد

یــک شنبه شــب اتفــاق غیرمنتظــره ای
در شــبکه ســه رخ داد .بعد از پایــان جام
جهانی ،جشــن اختتامیه تقریبــ ًا به طور
کامل از تلویزیون پخش شد و حتی وقتی
رئیس جمهور کرواســی ،بــا حاضران در
جشــن ،دســت داد و آن هــا را در آغــوش
گرفت ،نــه تصاویر تکــراری گل های این
بازی ،نه تصاویــر تماشــاچیان حاضر در
اســتودیو پخــش شــد .البتــه در یکی دو
دقیقه اول ،سعی شــد این تصاویر ممیزی شــود ولی حجم باالی این تصاویر،
مانع شد .در پایان هم مزدک میرزایی و عادل فردوسی پور ،جداگانه در میان
صحبتهایشان به پخش کامل اختتامیه اشاره کردند.

جــام جهانــی بــه پایــان رســید ،امــا
جنجال های برنامــه «زابیواکا» همچنان
ادامــه دارد .بعــد از آن که در پــی توقیف
این برنامه سه قســمت از آن پخش نشد،
دو قســمت پایانــی «زابیــواکا» در حالــی
پخش شــد که به مجریان آن برای رعایت
خــط قرمزهــا تذکراتــی داده شــده بود.
همچنین شــایعاتی از منابع غیررســمی
انتشار یافته که ادعا می کند مجید یاسر،
ممنوع التصویر شــده اســت و قصد دارد به آمریکا مهاجرت کند .شایعه ای که
غیرمنطقی هم به نظر می رســد ،به هر حال اغلب حواشــی بــه علی انصاریان
برمیگردد و اگر قرار باشد کسی ممنوعالتصویر شود ،اوست نه مجید یاسر!

دیروزصبحیکوبسایتورزشی،نامهای
منتسب به عادل فردوسی پور منتشر کرد
کــه در آن ،خداحافظی خود را از ســازمان
صداوســیما اعالم کــرده بــود .در ابتدای
ایننامــه کــه در نــوع خــود بســیار عجیب
بود ،ناراحتــی نویســنده از خداحافظی با
صداوســیما آمده بود و در پاراگراف بعد ،از
صداوســیما تشکر شــده بود! جالبتر بند
پایانیایننامهاستکهاز«فاجعهاسفبار»
حضور نیافتن کارلوس پویــول در تلویزیون صحبت کرده و ایــن موضوع را دلیل
خداحافظیخودخواندهبود!بااینحال،همانطورکهپیشبینیمیشد،صفحه
رسمیاینستاگرامبرنامه«نود»،ایننامهراباشکلکخنده،تکذیبکرد.
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