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پنج  شنبه  28تیر  5. 1397ذی القعده .1439شماره 19869

مسابقه«پنجستاره»بعدازوقفهایکوتاهدوبارهروانهآنتنشبکهپنجسیمامیشود.بهگزارشمهر،قسمتسیزدهممسابقه«پنجستاره»بااجرای
اشکان خطیبی پنج شنبه  28تیر ماه ساعت  21روی آنتن شبکه پنج میرود .فصل اول «پنج ستاره»  55قسمت است که به صورت هفتگی
پنجشنبهوجمعهشبهاازشبکهپنجپخشمیشود.

«پنج ستاره»
پخش میشود

...

پخش سریال «پاهای بی قرار»
از شبکه 3
سریال «پاهای بیقرار» ساخته منوچهر هادی که در شبکه
پنج ســیما تولید شــده ،قرار اســت به زودی ،بعد از سریال
«بهترین نقش زندگی» ،از شبکه سه سیما روی آنتن برود.
به گــزارش مهر ،ســریال «پاهای بی قــرار» بــه کارگردانی
منوچهــر هــادی و تهیه کنندگی ایرج محمــدی که چندی
پیش تصویربرداری آن تمام شــده بود ،دچــار یک تغییر در
شبکه پخش شــد و حاال پخش آن از شبکه پنج به شبکه سه
سیما رسیده است .این سریال در سه بخش ساخته شده که
دو بخش آن روایتی از دهــه  50و  60دارد و بخش دیگر آن
هم قصه ای روز دارد .مجموعه تلویزیونی «پاهای بی قرار»
یک ملودرام خانوادگی در  60قســمت اســت که داستان
رویارویــی دو خانــواده را نشــان می دهــد کــه قربانیانش،
فرزندان آن خانوادهها هستند.
ایــن شــب ها مینــی ســریال «بهتریــن نقــش زندگــی» به
نویسندگی و کارگردانی محسن دامادی از شبکه سه سیما
پخش می شــود که هفت قســمت دارد و بعــد از آن «پاهای
بی قرار» روی آنتن می رود که به زودی هــم تیزرهای آن از
تلویزیون پخش میشود.

۱

آغاز بخش عصرگاهی

مهم تریــن تغییــر برنامــه،
پخش قســمت عصرگاهی
آن اســت که حدود ســاعت
 16:15روی آنتــن شــبکه
ســه می رود .بخش عصرگاهی ،گاهی زنده
اســت و گاهــی گلچیــن برنامه صبــح« .حاال
خورشــید» را به عنوان یک مجله صبحگاهی
می شناســیم؛ امــا عوامــل برنامــه و مدیران
شبکه تصمیم گرفته اند این برنامه را عصرها
هــم حــدود یــک ســاعت روی آنتــن ببرنــد.
تصمیمــی که با گــذر زمــان ،عیار آن بیشــتر
مشــخص می شــود اما در نــگاه اول ،چندان
صحیح به نظر نمی رســد .به هر حــال برنامه
شــاد و ســرحال «حــاال خورشــید» ،صبح ها
به یک برند تبدیل شــده اســت و پخش آن در
عصرها ،کمــی به هویت آن ضربــه می زند .با
این حــال باید توجه داشــت در ایــن دو هفته
هر دو نوبت صبح و عصر ،بــه یک میزان مورد
توجه قرار گرفتهاند و از لحاظ موفقیت ،بخش
عصرگاهی دست کمی از بخش صبحگاهی
ندارد .در این میان به نظر می رسد رشیدپور
بــرای آن کــه بخــش عصرگاهــی را بیــن
مخاطبانجابیندازد،سعیکردهاستبرخی
ســوژه هایی را که پتانســیل جنجــال دارند،
بــه برنامه عصر بفرســتد؛ ماننــد گفت وگوها
با مدیر گروه اجتماعی شــبکه ســه ،دو تن از
امضاکنندگاننامه به رؤسای قوا و مدیرعامل
شستا.

رشیدپور ،فصل جدید «حاال خورشید» را با ایدههای جنجالی پیش برده است

مدیر شبکه ورزش ،شایعه ممنوعالتصویری علیرضا فغانی
را تکذیب کرد.
به گزارش مهر ،احســان شیعه مدیر شــبکه ورزش ،درباره
این که چرا دوربین هایشان بازگشــت علیرضا فغانی داور
بین المللی فوتبــال را ثبت و زنــده پخــش نکرده اند ،بیان
کرد« :ما  25تیرمــاه در برنامه «فصــل داغ فوتبال» به طور
مفصل حدود  10تــا  15دقیقه کلیپ و گزارشــی از فغانی
پخش کردیــم ».وی اضافه کــرد« :همچنیــن گفت وگویی
با وی انجام شــده که ان شاءا ...پخش می شــود و به زودی
به صورت حضوری هم او را دعوت می کنیم ».مدیر شــبکه
ورزش ســیما بیان کرد« :فکــر می کنم در طــول روزهایی
که فغانی در روســیه حضور داشت ،شبکه ورزش بیشترین
پوشــش خبری را از این حضور داشت و بیشترین گفت وگو
را با وی انجام دادیم ».شیعه در پایان بیان کرد« :شائبه ای
وجود ندارد و او ممنوعالتصویر نیست .فغانی افتخار کشور
ماست و ما هم حضور وی را در جام جهانی فوتبال 2018
به خوبی پوشش دادیم».علیرضا فغانی داور فوتبال بامداد
سهشنبه  26تیرماه از روسیه به ایران بازگشت.

مصطفی قاســمیان  -فصل چهــارم برنامه
تلویزیونی «حاال خورشــید» از هفته گذشته
شــروع شــد و تــا امــروز ،دو هفته اســت که
روی آنتــن مــی رود .اگرچــه کلیــت برنامه
تغییــر نکــرده ،امــا در همین روزهــای اول
هم تغییــرات قابــل توجــه ،کام ً
ال به چشــم
آمــده اســت؛ تغییراتی کــه نشــان می دهد
گروه برنامه ســاز «حاال خورشید» در حدود
یک ماه ونیمی که روی آنتن نبوده اند ،اتاق
فکر فعالی داشته اند و مشغول برنامه ریزی
برای فصل جدید بوده انــد .نکته قابل توجه
درباره تغییرات برنامه ،این اســت که تقریب ًا
همگی در راســتای دو هدف عمده هستند:
تعاملی تر شدن برنامه و جا انداختن فرهنگ
پاسخگویی میان مدیران و مسئوالن کشور.
در ادامه ،مروری داریم بر مهم ترین تغییرات
فصل چهارم «حاال خورشید» .

تعامل  +پاسخگویی
«فرصت» جنجالی به خلبان امیرصادقی که به بازداشت او هم انجامید

تلویزیون

علیرضا فغانی ممنوع التصویر
نیست

...

تغییرات فصل جدید «حاال خورشید» چه سمت وسویی دارند؟

۲

تــشــویــق مــســئــوالن به
پاسخگویی

یکی از مهم تریــن تغییرات
فصــل جدیــد «حــاال
خورشــید» ،اهتمــام جدی
این برنامه به جا انداختن فرهنگ پاسخگویی
میــان مســئوالن و مدیــران رده هــای میانی
کشور اســت .این رویکرد در فصل های قبلی
هم وجود داشــت ،اما در سری جدید ،با قوت
بســیار بیشــتری دنبال می شــود .دعــوت از
مســئوالن ،طــرح مســائل جنجالــی و ایجاد
امــکان پاســخگویی بــه آن هــا و همچنیــن
شجاعت برای پرسش از مسئوالن ،مهم ترین
راهبردهای برنامه ســازان «حاال خورشــید»
بــرای دنبال کردن ایــن رویکرد بوده اســت.
نکته مهــم آن که فروغــی مدیر جدید شــبکه
ســه ،از ایــن رویکــرد تشــویق مســئوالن بــه
پاسخگویی حمایت کامل کرده و حتی برای
اولین بار ،یکــی از مدیران تحت امــرش را به
«حاال خورشید» فرستاد تا به حواشی درباره
برنامه هــای این شــبکه پاســخ بدهــد .ناصر
کریمــان مدیر گروه اجتماعی شــبکه ســه به
مســائلی چون حضور یاســی اشــکی در «ماه
عســل» ،ممنوع التصویری حمید اســتیلی و
حتی پخش اعترافات مائده هژبری هم پاسخ
داد .عــاوه بر کریمــان« ،حاال خورشــید» تا

...

توضیح روز

به حــال میزبان مدیرعامل شســتا (شــرکت
ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی) هم بوده
و او به ابهامات نقش داشــتن این شــرکت در
التهابات بازار ارز و سکه پاسخ داد .رشیدپور
وعده داده اســت در صورت امکان ،هر هفته
یکــی از مدیــران ارشــد رســانه ملــی بــرای
پاسخگویی در این برنامه حاضر شود.

۳

«فرصت» برای جوانان

در عنــوان گــزارش،
خواندیــد کــه «حــاال
خورشــید» تعاملی تر شده
اســت .رشــیدپور از یــک
طرف بخش ابتدایی برنامه را که نام و شــهر
 20نفــر از همراهــان صفحــه اینســتاگرام
برنامه را می خواند ،حذف نکرده و از طرفی
دو بخش جدید را به برنامه اش اضافه کرده
اســت و هــر دو بخــش هــم بــرای تعاملی تر
کــردن برنامــه اجــرا می شــوند« .فرصــت»
اولیــن قســمت اســت کــه در آن ،هــرروز به
یــک جــوان ایرانــی  2+5دقیقــه فرصــت
داده می شــود تــا درباره هــر مســئله ای که
می خواهــد ،صحبت کنــد .فرصــت برنامه
در واقــع 5دقیقــه اســت کــه بــه خواســت
شــرکت کننده2 ،دقیقــه دیگــر هــم بــه آن
اضافــه می شــود .مهم تریــن اتفــاق بخــش

فرصــت ،حضور کارآمــوز خلبانی بــود که با
دســتگیری اش ،بــه یــک جنجال درســت و
حســابی بدل شــد .اتفاق مهم دیگــر ،بحث
دربــاره تأثیر ســوابق تحصیلــی در کنکور با
حضور دکتر هامون ســبطی مدرس کنکور
بود.

4

چالش ترانه ایران

بخش جدید دیگر« ،چالش
ترانــه ایــران» نــام دارد؛
اهالــی «حــاال خورشــید»
فراخوانی منتشر کرده اند
کــه هرکــس ترانــه ای دربــاره کشــورمان
خوانده اســت ،ترانه اش را برای این برنامه
بفرســتد و بعد از تأیید داوران ،در اســتودیو
بــه صــورت زنــده آن را اجــرا کنــد .ســپس
بیــن خواننده هــای مرحلــه نهایــی کــه در
استودیو اجرا کرده اند ،از مخاطبان صفحه
اینســتاگرام «حــاال خورشــید» رای گیــری
می شــود .اگرچــه به ایــن نحــوه رأی گیری
انتقاد وارد اســت و دیروز در همین صفحه،
دربــاره ایــن روش عجیــب نوشــتیم ،امــا
اصل این چالــش قابــل تقدیر اســت .گروه
برنامه ســاز «حاال خورشــید» با این چالش،
تعــداد زیــادی از خواننده های دیده نشــده
را از گوشــه وکنار کشــور ،بــه خوانــدن

...

چهره روز

سینمای ایران

ترانــه ای ملی-میهنــی تشــویق کرده انــد.
به عــاوه ،این چالــش هم به نوعــی تعاملی
ا ســت؛ باألخره خوانندگانی در این چالش
شــرکت می کننــد کــه بــرای عموم مــردم،
ناشناخته اند و خود مردم هم برای انتخاب
برترین هایشان مشارکت می کنند.

5

گزینههای روی میز

دیگر بخش جدیــدی که به
برنامه اضافه شده ،قسمتی
بــا عنــوان «گزینه هــای
روی میــز» با اجــرای حمید
ترابیان اســت که بــه مــرور مهم تریــن اخبار
روز می پردازد؛ بخشــی که مشــخص نیست
عنوانــش چــه ارتباطی بــا محتوایــش دارد!
اخبــار ایــن بخــش بیــش از هرچیز بــه حوزه
مسائل شــهری تهران می پردازد .ترابیان در
بخش «گزینه هــای روی میز» بیش از هرچیز
بــه اخباری می پــردازد کــه بــرای مخاطبان
کاربردی است ،مســائلی مانند گرمای هوا و
قطعی برق ،ترافیک و ....در این بخش قیمت
سکه و ارز هم اعالم می شود؛ قیمت هایی که
به گفته مجری ،بر اســاس مشــاهدات عینی
خبرنگار «حاال خورشــید» است و سعی شده
کام ً
ال واقعی باشد.

6

«مواجهه» بعد از  14سال اکران می شود
فیلم «مواجهه» بــه کارگردانی ســعید ابراهیمی فر ،بعد از
 14سال از هفته آینده در گروه سینمای هنر و تجربه اکران
میشود.
به گزارش ایلنا ،فیلم ســینمایی «مواجهه» بــه کارگردانی
و نویســندگی ســعید ابراهیمی فــر و تهیه کنندگــی ایــرج
تقیپور سال  1383ساخته شد و تنها نمایش آن در بیست
و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 84بوده است.
این فیلم که 14سال اجازه نمایش نداشته است ،هماکنون
در آســتانه اکران قرار دارد .در فیلم «مواجهه» ،حمیدرضا
پگاه ،نیوشا ضیغمی ،پانتهآ پناهیها و حمید میهندوست
حضور دارنــد .در خالصه داســتان ایــن فیلم آمده اســت:
«اشیا بیشتر از مردم دوام می آورند .دو چاقو پس از نزدیک
به یکصد ســال بار دیگر با هم مواجهه می کنند .کسی چه
می داند ،شاید این مواجهه بازهم ادامه یابد ،شاید هم این
قصه همینجا خاتمه یابد».

بازگشت به تلگرام

این مورد ،به طور مســتقیم
مرتبــط بــا متــن برنامــه
نیســت .می دانیــم از زمان
فیلترینــگ تلگــرام ،تقریب ًا
همه برنامه های تلویزیونی ،از این پیام رسان
خارج شدند و تنها دو برنامه مانند «ماه عسل»
و «نود» به آن بازگشتند .اگرچه در زمان پایان
پخش فصــل ســوم «حــاال خورشــید» ،هنوز
تلگرام فیلتر نشــده بود ،اما کانال تلگرام این
برنامه با شــروع فصل جدیــد ،کار خــود را از
سر گرفت .بنابراین عم ً
ال «حاال خورشید» را
می توان ســومین برنامه تلویزیونی دانســت
که در تلگرام حضوری فعــال دارد؛ حضوری
که بــه هرچــه تعاملی تر شــدن برنامه ،کمک
شایانی میکند .نکته دیگر ،حضور پررنگ تر
«حاال خورشید» در اینستاگرام است .صفحه
این برنامه در اینســتاگرام ،نه تنها پست های
بیشتری نسبت به فصل قبل میگذارد ،بلکه
از استوری هم برای حضور فعال در این شبکه
اجتماعی استفاده میکند.

...

اتفاق روز

بازیکن های انیمه «روزها» پسر هستند

سهم باالی مهران مدیری از کنداکتور

پخش تیزرهای تبلیغاتی «خاله قورباغه» آغاز شد

عدهای از کاربران شبکههای اجتماعی با دیدن
انیمه «روزها» در شــبکه نهال ،تصور کرده بودند
بازیکنان تیم فوتبالی که در این انیمه نشان داده
میشــود ،دختر و پســر هســتند و صداوسیما در
دوبلهآنبرایبازیکناندختراینتیم،صدایپسر
گذاشتهاست!درحالیکهطبقتوضیحاتمدیر
شبکهپویا،همهاینبازیکنهاپسرهستند.محمد
سرشاردرتوئیترخود،درواکنشبهاینشوخیهاوانتقاداتنوشتهاست«:همه
شخصیتهایتیمفوتبالسریالانیمه«روزها»درشبکهنهالپسرهستند(فکر
میکنمکالتیمفوتبالحرفهایمختلطجایینباشد).برایماساکنانغربآسیا،
گاهی تشخیص مرد یا زن بودن چهره برخی افراد آسیای شرقی ،دشوار است.
نمونهاشسریالهایمحبوبکرهایکهازتلویزیونهمزیادپخشمیشوند».

این روزها سه ســریال طنز به کارگردانی مهران
مدیری ،از ســه شــبکه مختلــف تلویزیــون روی
آنتن می رود .هر روز «در حاشــیه» در دو نوبت از
شــبکه ســه« ،نقطه چین» در ســه نوبت از شبکه
آی فیلم و «در حاشــیه  »2در چهار نوبت از شبکه
تماشــا پخش می شــوند و اگر مجموع زمان این
سه ســریال را محاســبه کنیم ،متوجه می شویم
حدود  8-9ســاعت معــادل حدود یک ســوم از شــبانه روز ،ســریال های طنز
مهران مدیری روی آنتن هستند! همین اتفاق هم باعث شده است جای خالی
سریالهای طنز جدید ،چندان به چشم نیاید .نکته دیگر آن که چون بسیاری از
بازیگران «در حاشیه» با «نقطه چین» مشترک هستند ،دیدن آنها بعد از حدود
دو دهه ،خالی از لطف نیست.

بعد از این که فرشــته طائرپور ،تهیه کننده فیلم
«خالــه قورباغــه» چندیــن بــار به پخش نشــدن
تیزرهای تبلیغاتی فیلمش در تلویزیون ،اعتراض
کرد و نامه ای درباره رســیدگی بــه این موضوع،
برای رئیس صداوسیما نوشــت ،در نهایت یکی
دو شبی اســت که پخش تیزرهای تبلیغاتی این
فیلــم در تلویزیــون آغاز شــده و از سه شــنبه هم
تیزر این فیلم هنگام پخش آگهی بازرگانی بین ســریال «پدر» روی آنتن رفت.
هر چند که ســه هفته از اکران «خاله قورباغه» گذشــته و برای پخش تیزرهای
تبلیغاتی این فیلم در تلویزیون دیر شده است ،اما این تیزرها زمانی که احتما ًال
مخاطبان زیادی پای تلویزیون نشستهاند و در ساعت پربیننده تلویزیون ،پخش
شده است.

خاطرات ناصر ملک مطیعی به چاپ می رسد
کتاب خاطــرات ناصر ملــک مطیعی در حال آماده ســازی
برای چاپ است و به زودی توسط انتشارات کتابسرا منتشر
میشود.
به گــزارش مهــر ،ایــن کتــاب را خــود ایــن بازیگر نوشــته
اســت .وی از ابتدا تا مقطعی که بیماری و کســالت موجب
درگذشــتش شــد ،به نوشــتن این کتاب مبادرت داشت تا
جایی که بیماری مانع از این کار شــد و با معرفی انتشارات
کتابسرا ،پژوهشگری به نام امین فرجپور به وی معرفی شد و
گفت وگوهــا و مصاحبه هــای پایانی کتــاب را انجــام داد.
عنوانی که ملک مطیعی برای کتــاب انتخاب کرده« ،ناصر
ملک مطیعی» اســت و برای آماده ســازی آن ،هــر روز چند
ســاعت را به نوشــتن اختصاص می داد .او در ایــن کتاب،
زندگی و خاطراتش از سالهای پیش از انقالب تا سالهای
اخیر را روایت کرده است.
هم اکنــون ،تهیــه و تدوین مطالب کتــاب به پایان رســیده
است و آماده ســازی تصاویر کتاب در دستور کار قرار دارد.
صفحه بندی نیز یکی از مراحل در دســت انجام این کتاب
است که ســال گذشــته مجوز انتشارش صادر شــده و قرار
است تا چندی دیگر منتشر شود.

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

سخنبزرگان

درصفحه«همشهریسالم»

...

سینمای جهان

هدیه میلیاردی مؤسسه ثامن
الحجج به 2مجری تلویزیون
دو نفــر از مجریــان مشــهور تلویزیــون ،هدیه میلیــاردی از
موسسه ثامنالحجج دریافت کردهاند.
به گزارش شــرق ،در مــوارد پرونــده تخلف مالی مؤسســه
ثامن الحجــج ،هزینه های میلیــاردی بــه نــام تبلیغــات
بــرای دو مجــری تلویزیون بــه چشــم می خــورد .در تاریخ
 91/12/14و  ،92/7/4مؤسسه ثامن الحجج دو مبلغ
 180میلیون تومانی و  400میلیون تومانی را به حســاب
«م.م» مجری یک برنامــه تلویزیونی واریز می کند و عنوانی
که روبه روی ایــن اعداد در توضیــح دلیل وجه ذکر شــده،
یک کلمه اســت ،هدیه .امــا رقم هدیــه ای که آقــای «م.م»
به عنوان هدیه دریافت کرده ،در مقابل تسهیالت دریافتی
او از ثامن الحجــج تقریبــا ناچیــز اســت« .م.م» از مؤسســه
ثامن الحجــج یــک وام دو میلیــارد و  900میلیون تومانی
دریافت کرده که تنها  800میلیون تومان آن را بازگردانده
اســت ،که البته اگر این رقم بازگشــتی را از هدیه دریافتی
( 580میلیون تومان)کم کنیم ،به عدد 220میلیون تومان
میرسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دو
میلیارد و  780میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته
اســت .ثامن الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع»
هم بی توجه نبوده و به حساب او هم ســه میلیارد تومان در
قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است!
قابل ذکر است که چند روز گذشته مدیرعامل مؤسسه مالی
اعتباری «ثامن الحجج» که متهم ردیف اول این پرونده هم
محسوب میشود ،با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار
صادر شده ،بازداشت و راهی زندان شد.

مستند پل واکر اکران می شود
پا ر ا مو نــت
نــت ورک بــه
زودی مســتندی
را کــه بــرای
گرامــی داشــت
یــاد پــل واکــر،
بازیگــر «ســریع
و خشــمگین»
تهیه کرده است،
پخش میکند.
به گزارش مهر ،مستندی که برای گرامی داشت
پل واکر فقید تهیه شــده ،اواسط مرداد ،از شبکه
آنالین پارامونت در دسترس عالقهمندان خواهد
بود .این فیلم مستند به نام «من پل واکر هستم»
با فیلم هــای خانوادگــی که از وی موجود اســت
و مصاحبه هایی بــا خانواده واکر و دوســتانش از
جمله همبازی هــای وی در مجموعــه پرطرفدار
«سریع و خشمگین» ،تهیه شده است.
پل واکــر بر اثر تصــادف خودرو در ســال 2013
در گذشــت .او در صندلی جلوی پورشه ای سوار
بود که هم تیمی اش راجر روداس آن را می راند.
پلیس لس آنجلس در سال  2014سرعت باال را
دلیل وقوع این تصادف اعالم کرد .این مستند را
آدرین بیوتنهوس کارگردانی کرده که فیلم های
مستند تحسینشدهای درباره هیث لجر ،کریس
فارلــی و محمدعلــی کلــی را کارگردانــی کرده
است.
CMYK

