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تدوین الیحهای برای اداره صداوسیما
در دولت

...

سینمای ایران

اکران  4فیلم از چهارشنبه
ســخنگوی شــورای صنفی نمایش اعــام کرد کــه اکران
فیلمهای «شــعلهور»« ،همــه چی عادیــه»« ،راه رفتن روی
سیم» و «پشت دیوار سکوت» از این هفته آغاز میشود.
غالمرضا فرجــی ،در گفتوگو با مهر ،با اشــاره به جلســه
دوشــنبه  ۲۲مرداد ماه این شــورا گفــت« :در این جلســه
شورای صنفی نمایش قرارداد اکران «آخرین بار کی سحر
را دیدی» به کارگردانی فرزاد موتمن در ســرگروه زندگی
بعد از پایان نمایش «کاتیوشا» ثبت شد ».فرجی ادامه داد:
«قرارداد اکران «جاده قدیم» به کارگردانی منیژه حکمت
نیز در ســرگروه ایران بعد از «چراغهای ناتمام» ثبت شد.
«ســوفی و دیوانه» به کارگردانی مهــدی کرمپور هم بعد از
«شعلهور» در سرگروه کورش روی پرده خواهد رفت».
وی همچنین از آغاز نمایش فیلم «شعلهور» به کارگردانی
حمید نعمتا ...در ســرگروه کــورش« ،همه چــی عادیه»
به کارگردانی محســن دامــادی در ســرگروه ماندانا« ،راه
رفتن روی ســیم» به کارگردانــی احمدرضــا معتمدی در
سینما ایران و «پشت دیوار سکوت» به کارگردانی مسعود
جعفری جوزانی در سرگروه آزادی از چهارشنبه  ۲۴مرداد
خبر داد.
به گفته سخنگوی شورای صنفی اکران باقی فیلمها در زیر
گروه ها ادامه خواهد داشت.

تهیهکننده «بازمانده» درگذشت
منوچهر عسگری نسب ،کارگردان و تهیه کننده سینمای
کشور درگذشت.
به گزارش ایسنا ،خانه ســینما با تایید این خبر اعالم کرد
که مراســم تشــییع ایــن هنرمند ســینما ســاعت  9صبح
سه شنبه  23مرداد از ســاختمان شــماره  2خانه سینما
(خیابان وصال) برگزار میشود.
منوچهــر عسگرینســب متولــد  1315کرمــان ،دارای
مدرک کارشناسی سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای
دراماتیک و کارشناســی ارشد ســینما از دانشگاه ایالتی
میشیگان ( )MSUبود .وی فعالیت ســینمایی را از سال
 1345با کارگردانــی فیلمهای مســتند تلویزیونی آغاز
کرد .از فعالیتهای جنبی او می توان بــه تهیه فیلمهای
سینمایی و مجموعه های تلویزیونی ،تدریس کارگردانی
و اقتصاد ســینما در مرکز اســامی آموزش فیلم ســازی،
دانشکده ســینما و تئاتر ،دانشکده صداوســیما و مدرسه
عالی سوره اشاره کرد .زندهیاد عسگرینسب کارگردانی
فیلمهــای «آن ســوی مــه» (« ،)1364خانــه در انتظار»
(« ،)1366هی جــو» (« ،)1367پاییز بلند» ( )1372و
تهیهکنندگی فیلمهای «چمــدان» (« ،)1365هی جو»
( )1367و «همسر» ( )1372را در کارنامه خود داشت.
مهم تریــن اثــر در کارنامه عسگرینســب ،فیلــم ماندگار
«بازمانده» به کارگردانی سیفا ...داد بود که وی در سال
 73تهیهکنندگی آن را برعهده داشت.

پدیده جدید باکسآفیس ،تحلیل گران گیشه را شگفتزده کرد

باز هم جیسون استاتهام!

فیلم اکشــن «مگ» به کارگردانــی جان ترتلتــاب با بازی
جیسون اســتاتهام ،تحلیلگران باکسآفیس را با شگفتی
روب هرو کرد.
به گــزارش مهر ،فیلمی با بازی جیســون اســتاتهام درباره
یک هیوالی دریایــی با فروش بیــش از  ۴۴میلیون دالر در
سه روز نخست اکران در آمریکا و حدود  ۹۷میلیون دالر در
دیگرکشورهایجهان،شگفتیسازسینماهاشد.محصول
جدید شرکت برادران وارنر در حالی که تابستان رو به پایان
است ،توجه سینماروها را به خود جلب کرده است .این فیلم
موفق شد «ماموریت غیرممکن -فالآوت» ششمین فیلم از
مجموعه «ماموریت غیرممکن» را در سومین هفته اکرانش
به راحتی کنار بگذارد.
«مــگ» که در  ۴۱۱۸ســالن ســینما اکــران شــده ،درباره
گروهی از دانشمندان است که در گودالی عمیق در دل دریا

...

گونههای جدیدی کشف میکنند .یک کوسه غولپیکر به
نام «مگالودون» که ســالها تصور میشد منقرض شده ،از
جمله این گونههای کشفشــده است .جونز تیلور کاپیتان
نیروی دریایــی با نقــش آفرینی اســتاتهام بــرای کمک به
ایستگاه تحقیقاتی فراخوانده میشود ،اما خیلی زود هیوال
فرار میکند و در مسیرش همهچیز و همهکس را میخورد
و به این ترتیب یک مســابقه با زمان برای متوقف کردن آن
یشود.
آغاز م 
«مگ» که با همکاری چین ســاخته شده اســت هنوز وقت
برای فــروش بیشــتر دارد تا بتوانــد بودجــه  ۱۳۰میلیون
دالری تولید خود را تامین کند ۵۰ .میلیون دالر از فروش
بینالمللی این فیلم از فروش در ســینماهای چین کســب
شــده اســت« .مگ» با این فروش بهترین افتتاحیه سال را
برای برادران وارنر رقم زد و جلوتر از «بازیکن آماده شماره

حاشیه روز

یک» با افتتاحیه  41/7میلیون دالر و «اوشن  »۸با فروش
 41/6میلیون دالر قرار گرفت.
در همیــن حــال تام کــروز بــا فیلــم جدیــدش  ۲۰میلیون
دالر دیگــر فروخت تا مجموع فروشــش در ســه هفتــه را به
 ۱۶۲میلیــون دالر برســاند .این فیلم در جایــگاه دوم قرار
دارد« .کریســتوفر رابین» محصول دیزنی در دومین هفته
نمایشش با فروش  12/4میلیون دالر ،در مجموع 50/3
میلیون دالر در آمریکای شمالی فروش داشته و فیلم سوم
باکس آفیس است .دیگر فیلم پرفروش و جدید این هفته در
آمریکا «الغر» درباره یک شخصیت ترسناک است .این فیلم
که سال ۲۰۰۹برای نخستین بار توسط اریک نادسن برای
سایت کرییپی پاستا ساخته شد  ،درباره مردی با قد سه متر
و دســتانی بلند و شاخکهایی اســت که از آن برای کشتن
قربانیهایش اســتفاده میکند .او فــردی بیچهره با کت
و شلوار است و بیش از هر چیز به کشــتن بچهها به بدترین
شــکل ممکن عالقه دارد« .اســلندرمن» که جایگاه چهارم
باکس آفیس را به خود اختصاص داده ،با نمایش در ۲۳۵۸
سالن ســینما 11/3 ،میلیون دالر فروش کرده است .این
فیلم با بودجه پایین  ۱۰میلیون دالری ساخته شده است.
در عیــن حــال فیلــم جدیــد اســپایک لــی بــا عنــوان
«بلکککلنزمن» در نخســتین آخر هفتــه اکرانش ،جایگاه
پنجــم جــدول پرفروشهــای ســینمای آمریــکا را به خود
اختصاص داد و با نمایش در  ۱۵۰۰سالن سینما فروشی
 10/8میلیون دالری را ثبت کرد .ایــن بهترین افتتاحیه
فیلمی از اســپایک لــی در دهه اخیر اســت .ایــن فیلم که
توانست جایزه بزرگ جشــنواره فیلم کن را تصاحب کند،
در نخســتین ســالگرد تظاهــرات مرگبار شــارلوتسویل
آمریکا راهی ســینماها شــده و در ســایت راتــن تومیتوز با
امتیاز  ۹۷درصد مورد اقبال منتقدان قرار گرفته اســت.
فیلم اســپایک لی درباره یک پلیس ســیاه پوســت اســت
که موفق میشــود خــودش را وارد گروه نژادپرســت «کو
کالکس کالن» کند.
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سوژه روز

«حرف حساب»
بازمیگردد
برنامه اقتصادی «حرف حساب» پس از هفت
ماه دوری از آنتن ،دوباره به پخش رسید.
بهگزارشتسنیم،اینبرنامهتحلیلیهرهفته
روزهای یک شــنبه و سهشــنبه ،به طور زنده
و با اجرای کیا داوود اســفندیاری روی آنتن
خواهد رفت .امروز س هشنبه ،اولین برنامه با
موضوع راههای کســب درآمد بدون سرمایه
یا با ســرمایه انــدک پخش میشــود .روبین
غنیپــور به عنوان کارشــناس کســبوکار و
حمید پارسا به عنوان کارشــناس خبری در
برنامه حضور خواهندداشت.
«حرف حساب» به تهیهکنندگی علی ملکی
کاری از گــروه دانــش و اقتصــاد شــبکه یک
سیماســت که یکشــنبه و سهشــنبه ساعت
 8صبــح پخش
میشود.

...

اتفاق روز

درخواست توبیخ رضا رشیدپور و واکنش او

واکنشها به پوشش اندیشه فوالدوند در اکران خصوصی

اشکان خطیبی از رقابت با گلزار کنار کشید

رضــا رشــیدپور در «حــاال خورشــید» دیــروز در
واکنــش بــه درخواســت توبیخــش که از ســوی
رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــه دلیل
شــوخی بــا بیلبوردهای شــهر مطرح شــده بود،
خطاب به احمــد مازنی گفت« :گفتوگو پشــت
میز شکل میگیرد ،نه روی بیلبورد .به شرط این
که میزمان را آن قدر درشت نبینیم که دیگران را به توبیخ توصیه کنیم ».او چند
روز پیش در «حاال خورشید» تصویر بیلبوردهای جدید شهرداری را که پیشنهاد
کرده بود درباره چه موضوعاتی و کجا گفتوگو کنیم ،نشــان داده بود و با این
موضوع شــوخی کرده و گفته بود بیلبوردهای بعدی درباره این است که چی
بپوشیم؟ و چی بخوریم؟

مراسماکرانخصوصیفیلم«راهرفتنرویسیم»
به کارگردانی احمدرضا معتمدی یک شنبهشب
بــا حضــور بازیگــران ،عوامل فیلــم و تعــدادی از
هنرمندان ،در پردیس چارسو برگزار شد .اندیشه
فوالدوند بازیگــر این فیلم ،در حالی که پوشــش
عجیــب و متفاوتی به تن داشــت ،در این مراســم
حضور یافته بود .حاال عکسهای او در این مراسم سوژه شبکههای اجتماعی
شده و واکنشهای بامزه بســیاری از کاربران را به دنبال داشته است .برخی
کاربران پوشــش او را به ملحفه و حتی لباس گاندی(!) تشــبیه کرده و برخی
نیز گفته بودند هنرمندان برای متفــاوت بودن ،لباسهای عجیبی را انتخاب
میکنند.

در حالی که بیــش از نیمی از فصل اول مســابقه
«پنج ستاره» باقی مانده است ،حمید گودرزی به
عنوان مجری جدید و جایگزین اشــکان خطیبی
معرفی شد .نکته مهم این جاســت که قرار است
از این هفته ،پنج شنبهها مسابقه «برنده باش» با
اجرای محمدرضا گلزار روی آنتن شبکه سه برود،
آن هم با پخش تقریب ًا همزمان (پنج شنبهشبها) ،ساختاری مشابه (سؤال-
جوابی) و جایزهای چهار برابری ( 100میلیون تومانی) .اشکان خطیبی هم
به این دلیل که شانسی برای «پنج ستاره» در رقابت با برنامه محمدرضا گلزار
قائل نبود ،از ادامه اجرای «پنج ستاره» انصراف داد و حمید گودرزی جایگزین
او شد.

...

چهره ها و خبر ها
مهدی سلطانی که این شبها با سریال پرسروصدای «پدر»
در تلویزیون حضــور دارد ،به زودی برای
بــازی در فیلــم ســینمایی «رویــای
سهراب»کهبهزندگیسهرابسپهری
می پردازد ،به کارگردانی علی قویتن
جلوی دوربین خواهد رفت.
ریما رامین فــر و امیر جعفری هــم به جمع بازیگــران فیلم
مجیــد صالحی اضافه شــدند .ایــن زوج در «زیر
نظــر» در کنار بازیگرانــی مانند رضا
عطــاران ،مهــران احمــدی ،آزاده
صمــدی و ســیامک انصــاری
بازی خواهند کرد.
هنگامه قاضیانی که فیلم ســینمایی «به وقــت خماری» را
روی پرده سینماها دارد ،مشغول بازی در فیلم
ســینمایی«زعفرانیه  14تیر» است .او در
این فیلــم بــا مهدی هاشــمی ،مســعود
رایــگان ،نازنیــن بیاتــی و لینــدا کیانی
همبازی شده است.
جمال شــورجه تصویربرداری فیلم «احمــد بای» محصول
مشترک ایران و الجزایر را آغاز کرد .او
از دو ســال قبل قصد داشــت سریال
«حضرت موســی(ع)» را بسازد ،اما
ســاخت آن بــه دلیل مشــکالت
مالی منتفی شد.
مهتاب نصیرپــور بعد از دو ســال ،با فیلم «آســتیگمات» به
کارگردانــی مجیدرضــا مصطفــوی بــه
سینماها میآید .او در فیلم «سرو زیر آب»
هم بازی کرده که در جشنواره فجر
رونمایی شــد و امســال اکران
عمومی خواهد شد.
شــهرام قائدی که متولد شــهر «قیر و کارزین» در اســتان
فارس است ،در انتقاد به شوخی رضا
رشیدپور و پرویز نشاط با نام این شهر
در «حاال خورشید» ،ویدیوی انتقادی
تنــدی منتشــر و بــرای آنهــا
اظهار تأسف کرد.
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