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پخش قسمت جدید «کاله قرمزی»
در روز عید غدیر

...
اخبار

تبرئه علیخانی و مدیری از پرونده موسسه
ثامنالحجج
احسان علیخانی و مهران مدیری در پرونده موسسه مالی
ثامن الحجج تبرئه شدند.
به گزارش عصرخبر ،پس از چندین جلسه بازپرسی درباره
پرونده این دو مجری مشهور و بررسی دفاعیات و محتویات
پرونده ،مشخص شد که دریافت پول توسط مهران مدیری
در قالب وام و با رعایت قوانین بوده و مبلغ دریافتشــده از
ســوی احســان علیخانی نیز با معرفی صدا وســیما و برای
ســاخت برنامه های رســانه ملی بوده و او هیچ مبلغی را به
صورت شخصی دریافت نکرده است.
دادسرا پس از جلسات بازپرسی در نهایت قرار منع تعقیب
برای این دو مجری مشهور را صادر کرده است.

 50روز بعد از اعالم رسمی لغو جشن امسال

جشنخانهسینما
برگزارمیشود!

بر اســاس اعالم روابط عمومی خانه ســینما ،جشــن خانه ســینما
امسال نیز برگزار خواهد شد .این در حالی است که تصمیم گرفته
شده بود این جشن امسال برگزار نشود.
آیین پایانی بیستمین جشن سینمای ایران به منظور اهدای تندیس
های خانه ســینما به برگزیــدگان این رویــداد بزرگ ســینمایی ،عصر
روز شنبه دهم شــهریور ماه در تاالر وحدت برگزار میشود .در این آیین
برندگان رشتههای مختلف که توسط داوران انجمن عالی هنرها و فنون
ســینمایی برگزیده شــدهاند ،معرفی و با اهدای لوح تقدیر و تندیسهای
جشن سینما تقدیر خواهند شد .بیستمین جشن سینمای ایران با ریاست
استاد علی نصیریان برگزار میشود.
این در حالی اســت که پیشــتر و در نشست خبری مســئوالن خانه سینما،
اعالم شــده بود با توجه به مشــکالت معیشــتی و برای همپیمانی با مردم،
امسال جشن خانه ســینما مراســم ویژهای ندارد و تنها برگزیدهها معرفی
میشــوند .با این حال ،این تصمیم پس از حدود  45روز لغو شــد و جشــن
خانه سینما به تقویم ســینمایی سال  97بازگشت .مســئوالن خانه سینما
امسال با حاشیههایی همچون شایعه ورود ســازمان بازرسی به هزینههای
جشــن ســال قبل و همچنین حضور برخی صاحبان آثار در میان مســئوالن
جشن دستوپنجه نرم کردهاند و به نظر میرسد اعالم برگزاری این جشن نیز
حواشی دیگری برای اتحادیه صنفی سینماگران کشور داشته باشد .گفتنی
است جشن خانه سینما در سه سال گذشته در برج میالد ،عمارت مسعودیه و
باشگاه پیام برگزار شده بود و تغییر محل برگزاری آن به تاالر وحدت که ظرفیت
کمتری دارد ،نشــان میدهد احتما ًال با جشــن جمعوجورتری روبهرو
خواهیم بود.

...

اتفاق روز
برنامه «هفت»
قبل از جشنواره فجر پخش میشود
برنامه هفــت قبل از جشــنواره فجــر و با ســاختاری کامال
جدید ،روی آنتن شبکه  3خواهد رفت.
علی فروغی مدیر شــبکه  3ســیما ،در گفتوگو با باشــگاه
خبرنگاران جــوان درباره زمان پخش ســری جدید برنامه
ســینمایی «هفت» گفــت« :کارهــای مربوط بــه تولید این
برنامــه در حــال انجــام اســت و ســری جدیــد ایــن برنامه
خیلی زود روانه آنتن شــبکه  3خواهد شــد .فضا و ساختار
ســری جدید ایــن برنامه قطع ًا متفــاوت اســت و حتم ًا قبل
از ســیوهفتمين جشــنواره فیلــم فجــر روی آنتن شــبکه
 3میرود ».وی دربــاره انتخاب مجری و اســامی که گاه و
بیگاه در رســانهها اعالم میشــود ،اظهار كرد« :اســامی
که در رسانهها مطرح میشــود ،هیچ کدام صحت ندارد و
واقعی نیستند».
فروغی درباره رویکرد تازه شــبکه  3پــس از تغییر مدیریت
اين شــبكه بيان كرد« :شبکه  3هم اکنون شــبکه به روزی
است و برنامههای جدیدی نیز به کنداکتور آن اضافه شده
اســت .برنامههایی مانند «مســتند ســه»« ،بدون توقف»،
«فوتبالیســت»« ،کامــ ً
ا دخترونــه» و ســری جدیــد «حاال
خورشــید» (عصرگاهی) » .وی افزود :طبق بررسی انجام
شده کمی از میزان برنامههای اندیشهای و فکری در شبکه
کاســته شــده بود که با اضافه شــدن برنامههایی همچون
«بدون توقف» تا حدی پوشش داده شده است».
فروغی همچنیــن درباره پخش ســریالهای جدید در این
شــبکه اظهار كرد« :حتم ًا اتفاقات جدی و قابل توجهی در
روند سریالسازی شبکه  3خواهد افتاد .به تازگی در حال
کار روی سریالهایی در ژانرهای جدید هستیم».

مهر  -قسمتجدیدمجموعه«کالهقرمزی»۹۷فرداپنجشنبه،مصادفباعیدغدیرخمساعت ۱۵پخشمیشودوتکرارآننیزساعت ۲۳همانروزخواهدبود.
روزجمعهساعت ۲۱نیزقسمتدیگریازاینمجموعهروانهآنتنمیشود.مجموعه«کالهقرمزی»نوروز ۹۷باعروسکهایجدیدیازجملهخونهبغلی،موش،
گربهوداداشگلمپخششدوقسمتهایدیگراینمجموعهنیزدراعیادومناسبتهایمختلفروانهآنتنمیشود.

دو انتقاد و دو نکته درباره یک برنامه پر بیننده
«خنداننــده شــو  »2از اولیــن روزی کــه روی آنتــن رفــت ،در
کنار موجی کــه بــه راه انداخت ،حاشــیههایی هم داشــت .در
روزهای اول پیکان انتقادات به ســمت شــوخیهای منشوری
شــرکتکنندهها بود؛ بحثی که بعدها به نشست خبری رامبد
جوان نیز رسید و توضیحات او را در پی داشت.
یکی از انتقاداتی که به تازگی از «خنداننده شو» مطرح میشود،
بحثهایی است که درباره شکل استندآپهای خانمهای این
مسابقهبهوجودآمدهاست.برخیکاربرانشبکههایاجتماعی
با اشــاره به لزوم نمایــش دادن حاالت مختلــف و فعالیتهای
فیزیکی در اســتندآپها ،از «خنداننده شــو» انتقــاد کردهاند.
کاربری بــا نام بهــروز در توییتی نوشــت« :شــرکتکنندههای
خندوانه برای خندونــدن مخاطبای تلویزیون هــرکاری انجام
میدن.یاداونکمدینمعروفمیافتمکهگفتمنحاضرمبرای
این که مردم بخندن ،شــلوارمو دربیارم .»...آذر نیز در کامنتی
اینســتاگرامی در این باره نوشــت« :مــن به عنوان یــه زن ،فک
میکنم بعضی از اداهای خندانندهها در شأن خانمها نیست».
به تازگی ویدئویی نیز از صحبتهای حجتاالســام حسینی
قمی در برنامه «سمت خدا» در شبکههای اجتماعی پخش شده
کهبههمینموضوعمیپردازد.دراینویدئویکوتاه،کارشناس
«ســمت خدا» به اجرای استندآپ توســط خندانندههای خانم
و همچنین آموزش آنها توســط مربیهــای آقا انتقــاد کرده و
برخی از ایــن اتفاقات را مصداق خالف شــرع دانســته اســت.
حجتاالســام حســینی قمی در ادامه هم گفته که نمیشود
تا ساعتهای پایانی شــب و نیمهشــب ،چنین برنامههایی و از
ساعتهای آغازین صبح ،برنامههای مذهبی از تلویزیون پخش
شود و انتظار تأثیرگذاری هم از برنامههای مذهبی وجود داشته
باشد .دو نکته در این میان به ذهن میرسد.

...

حاشیه روز

...

چهره ها و خبر ها
سعیدراداینروزهامشغولبازیدرسریال«مرگخاموش»
به کارگردانی محمد معظمی اســت .او در
فیلم«امپراطورجهنم»کهدرجشنوارهفجر
رونمایی شد هم ایفای نقش کرده است که
زمان اکران آن مشخص نیست.

نخســت آن کــه اگــر بخواهیــم دربــاره آمــوزش و تمریــن
خندانندههای خانم تحت نظر مربی آقــا اظهارنظر کنیم ،باید
اطالع دقیقی از پشتصحنه برنامه داشته باشیم .مضاف بر آن
با این استدالل ،باید همه بازیگران فیلمها و سریالهای کمدی
که تحت هدایت کارگردانی آقا کار میکنند ،از کار بیکار شوند.
دوم آن که اگرچه انتقاد به ســازمان صداوسیما مبنی بر پخش
بســیاری از برنامههای پرمخاطب در ســاعات پایانی شب وارد
اســت ،اما به هر حال نمیتــوان ایــن ســاعات را از برنامههای
پرمخاطب خالــی کرد و کنداکتــور را به برنامههایی ســپرد که
تواناییجذببینندگانراندارند.بههرحالبخشیازمخاطبان
تلویزیون به دالیل شغلی ،تنها در ساعات پایانی شب میتوانند
مخاطبتلویزیونباشندوسازمانصداوسیماموظفبهپرکردن
اوقات فراغت این بخش از بینندگان نیز هست .با این حال باید
اینمطالبهازتلویزیونایجادشودکهبرخیبرنامههایپربیننده
و جذاب ،به ساعتهای ابتدایی شــب منتقل شوند تا تماشای
آنها برای مخاطبان راحتتر باشد.

...

ویدئوی روز

اعتراض کارگردان به وضعیت پخش «دلدادگان»

حضور جنجالساز ایرج ملکی در برنامه «ایرانیوم»

تذکر مجری «شب فیروزهای» به بهنوش بختیاری

دوشنبهشــب که ســریال «دلدادگان» بــه دلیل
همزمانی با مسابقه استقالل و السد پخش نشد،
منوچهــر هــادی کارگردان ســریال ،در پســتی
اینســتاگرامی به این اتفاق واکنش نشان داد .او
با کنایه از شبکه  3بابت این که «دلدادگان» را به
عنوان زاپاس پذیرفته تا هر وقت برنامه ورزشــی
نداشت بخشهایی از سریال را پخش کند ،تشکر
کرد .هادی همچنین در پایان نوشت کاش سریال در شبکه افق یا خبر ،ولی در
ساعتی مشخص پخش میشد .عادل فردوسیپور نیز در پاسخ به این انتقاد،
چند ساعت بعد در برنامه «نود» از این تصمیم دفاع کرد و گفت اولویت دادن به
بازیهای مهم در کنداکتور شبکه  3طبیعی است و قطع ًا خود منوچهر هادی
و همسرش یکتا ناصر هم مسابقه فوتبال را تماشا کردهاند.

روز دوشــنبه برنامه «ایرانیــوم» با موضــوع بامزه
بودن روی آنتن رفت و ایرج ملکی و برادرزادهاش
مونــا ملکــی کــه در فضــای مجــازی فیلمهــای
کوتاهی منتشــر میکنند ،در ایــن برنامه حضور
داشــتند .بعــد از ایــن برنامــه ،کاربــران فضــای
مجازی از دعوت آنها در «ایرانیوم» و طرز برخورد
تمسخرآمیزمجیدافشاریباآنها،انتقادکردندو
واکنشهای منفی زیادی نشان دادند .صابر ابر و نیما کرمی هم با انتشار پستی
در شبکههای اجتماعی به این اتفاق واکنش نشان دادند و به عملکرد تلویزیون
در این باره انتقــاد کردند .ایرج ملکی پیش از این نیــز در تلویزیون حضور پیدا
کرده بود و یک ســال قبل مهمان برنامــه «فرمول یک» بود کــه آن برنامه هم با
واکنش منفی مخاطبان مواجه شده بود.

شنبهشــب اتفــاق عجیبــی در شــبکه  5افتــاد.
ماجــرا از ایــن قرار بــود که بهنــوش بختیــاری به
همراه پســربچهای  12-11ســاله کــه توانایی و
اســتعداد عجیبــی در جمــع و تفریق اعــداد چند
رقمی به صــورت ذهنی داشــت ،مهمــان برنامه
«شــب فیروزهای» بودنــد .این بازیگــر یک تفریق
ی از پسر نابغه پرسید و وقتی این پسربچه
چند رقم 
در مدت کوتاهی توانســت جواب آن را به صورت ذهنی حســاب کند ،از نبوغ و
استعداد او تعجب کرد و برای تحسین او به احترامش ایستاد و قصد داشت او را
ببوسدامامجریبرنامهمخالفتکردوبهبهنوشبختیاریتذکردادکهبنشیند!
جالب آن که عالوه بر این ویدئو که در فضای مجازی پربازدید شده ،شوخیهای
لوسمصاحبهکنندهبابهنوشبختیارینیزدراینبرنامهحاشیهسازشدهاست.

هانیه توسلی تا دو ماه آینده با فیلم «گرگ بازی» به سینماها
میآید .او در این فیلم با علی مصفا ،نگار
جواهریان و ســهیال گلســتانی همبازی
شده است .او در فیلم پرستاره «ما همه با
هم هستیم» هم بازی کرده است.

آتیال پسیانی اوایل مهرماه فیلم «جاده قدیم» ساخته منیژه
حکمت را روی پرده سینماها خواهد
داشت .او به تازگی برای اولین بار با
ســریال «ممنوعــه» بــه کارگردانــی
امیرپورکیان ،به شبکه نمایش خانگی
آمده است.
پریــوش نظریــه قــرار اســت در ســریال «نهنــگ آبــی» بــه
کارگردانی فریدون جیرانی ایفای نقش
کنــد .او در اکــران دوم نوروز بــا فیلم
«جشن دلتنگی» روی پرده سینماها و
مدتی پیش با ســریال «ســایهبان» در
تلویزیون حضور داشت.
مهران غفوریان بعد از سالها بازی در فیلمهای کمدی ،با
یک فیلم غیرکمــدی به ســینماها آمده
است .فیلم «داش آکل» به کارگردانی
محمد عرب ،اقتباســی آزاد از داستان
کوتاه «داش آکل» نوشته صادق
هدایت است.
امیر جعفری به زودی با فیلم «چهار انگشــت» به سینماها
خواهد آمد .او به همراه جواد عزتی در
این فیلم که محصول مشترک ایران و
کامبــوج اســت ،ایفــای نقــش کرده
است .حامد محمدی کارگردان این
فیلم است.
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