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ساالر عقیلی خواننده تیتراژ سریال
«بازی نقابها»

...

تلویزیون

باشگاه خبرنگاران جوان  -سریال «بازی نقابها» پس از انجام مراحل فنی ،به زودی با صدای ساالر عقیلی در ۴۰قسمت روانه آنتن شبکه دو سیما میشود.
علی مهام تهیه کننده سریال «بازی نقابها» ،درباره تیتراژ این سریال گفت ۲۵:شهریور ساالر عقیلی تیتراژ سریال را میخواند و کار ترانه فیلم به عهده ایشان
گذاشته شده است .سریال «بازی نقابها» به تهیه کنندگی علی مهام و کارگردانی سیروس حسن پور برای شبکه دو سیما تهیه و تولید شده است.

به مناسبت  21شهریور ،روز ملی سینما

روز نهچندان میل سیمنا

 10.9درصد

 ۶۵درصدتهرانیهابیننده«خندوانه»هستند
بیش از  ۶۵درصــد از مخاطبان تلویزیون در تهــران برنامه
«خندوانه» را تماشا میکنند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،مرکــز پژوهش و
ســنجش افکار صدا و ســیما در خصوص میــزان بینندگان
برنامه خندوانه اعالم کرد :بیــش از  ۶۵درصد از مخاطبان
تلویزیون در تهران برنامه خندوانه را تماشا میکنند .گفت
و گوی محققان مرکز پژوهش و ســنجش افکار صدا و سیما
با مخاطبــان تهرانی نشــان داد  65/6درصد ایــن افراد با
اشــتیاق برنامه خندوانه را دنبــال کرده اند .بر اســاس این
مطالعه حضــور «جناب خــان» محبوبترین بخــش برنامه
را تشــکیل میدهد .جناب خــان  73/۲درصد محبوبیت
در میــان مخاطبان داشــته اســت و خندانندههــای برنامه
در رده بعــدی محبوبیت برای مخاطبان قــرار دارند .رامبد
جوان ۹۶/3درصد رضایت مخاطبــان را در اجرای برنامه
کسب کرده و برخوردهای مودبانه با مخاطب و حاضران در
استودیو و حفظ احترام مهمانان برنامه ،از علل محبوبیت او
در اجرای «خندوانه» ذکر شده است.
 ۸۹درصد از بینندگان این برنامه در پاسخ به پرسش گران،
«ایجاد نشاط » را علت تماشــای «خندوانه» دانسته اند و در
حد زیاد و خیلی زیاد از این موضــوع ابراز رضایت کرده اند.
مخاطبان ضمــن ابراز رضایــت از بخش «خنداننده شــو» و
تسلط مربیان این مســابقه ،انتخاب برترینها با رای مردم
را از ویژگیهای این بخــش اعالم کرده انــد .در کل برنامه
«خندوانه» در نظرســنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار از
مخاطبان تهرانی ،به علــت رعایت شــئونات در کنار ایجاد
شــادی در میان مردم با رضایت ۹۴/8درصدی مخاطبان
مواجه شده است.
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بازیگر ســریال «پــدر» با اشــاره بــه اتفاقات اخیــر فضای
مجازی و حاشــیههایی که بهواســطه انتشــار چند عکس
پشت سر گذاشت ،این حواشی و اتفاقات را تلنگری برای
خود دانست.
ریحانــه پارســا بازیگــر نقــش لیــا در ســریال «پــدر» در
گفتوگو بــا مهــر درباره حواشــی ایجــاد شــده راجع به
عکسهایــی که از خــود در فضــای مجازی منتشــر کرده
بود ،گفت« :مســلما من روی پلهای ایســتادهام که تعداد
آدمهایی که مرا قضاوت میکنند نسبت به چند ماه پیش
بســیار متفاوت شدهاســت و ایــن موضوعی بود کــه آن را
درک کردم و این حواشی باعث شد حواسم را بیشتر جمع
کنم تا اگر قرار اســت تصویری بگذارم مخاطب را در نظر
بگیرم و ذهنیتی برای هیچ گروهی پیش نیاید ».وی ادامه
داد« :من به دنبال حاشــیه نیستم که ســر زبانها باشم و
ترجیح میدهم کار و عملکردم بــه جای من حرف بزند».
پارســا اظهار کرد« :چند روز اخیــر را با فشــار گذراندم و
احســاس کردم خیلیها منتظــر این اتفاقــات بودند تا به
خودشان یا عدهای دیگر ثابت کنند که جایگاه من اشتباه
بوده ،با این حال برای من تجربه خوبی شد و تلنگری بود
که حواسم را بیشتر جمع کنم».
وی درباره شــهرت و حاشــیههایی که میتوانــد بهدنبال
داشته باشــد ،گفت« :به هر حال کوچک ترین تصمیمات
و حرفهــا در چنیــن موقعیتی ضــرب در تعــداد مردمی
میشــود که تو را میشناســند ،البته این توجیه تغییر در
رفتار نیست اما باید سنجیدهتر رفتار کرد و همین مسائل
است که به مرور از یک فرد ،آدمی باتجربه تر می سازد».
پارسا درباره تالش خود برای رسیدن به موقعیت کنونی
گفت« :این تصویــر که از من دیــده میشــود و یک دختر
 ۱۹ساله ناگهان مشغول به کار شده است ،کامل نیست
چراکه من از  ۱۴سالگی وارد فعالیت در این حوزه شدهام
و تالشــم منجر به انتخاب رشــته نمایش و تحصیل در این
رشــته به طور آکادمیک شــد ».این بازیگر جوان در پایان
گفت« :باید هوای نســل ما را داشت ،باید به آنها فرصت
داد تا اعتماد به نفس و امید را از دست ندهند چراکه من
اطمینان دارم هیچ دری بســته نیســت و فقــط باید کلید
آن را پیدا کرد».
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تهران
14

 81درصد

مشهد
1

توزیع سینماهای مدرن در کشور
شیراز
توزیــع امکانات ســینمایی کشــور ،حتی
2
بین شــهرهای بزرگ نیز عادالنه نیســت.
بقیه شهرها
تهران با اختالف فاحشــی دارای بیشــترین
4
ســینماهای مدرن در سراســر کشــور اســت و
حتی بیش از همه شــهرهای دیگر ایران ،سینمای
مدرن دارد.

 2درصد

شیراز
باقی شهرها

 53.8درصد

درصد تعداد صندلی های سینما از صندلی های کل کشور

نکته

102

100

×

×

30

97

 3.7درصد

اصفهان

درصد جمعیت از جمعیت کل کشور

1

96

 2.45درصد

مشهد

راهنما :

آمار سالنهای افتتاح شده
در سالهای اخیر

مــردم  324شهرســتان ایران به
سینما دسترسی ندارند

 5.3درصد

 4.8درصد

×

اصفهان
3

ریحانه پارسا :حواسم را بیشتر جمع می کنم

تعداد
ک
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ا
ل 
و
نها
صندل 
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ا
ی
س
ینما
ی کشور

 3.8درصد

شهر تهران با داشتن  10.9درصد
از جمعیت ایران 35.5 ،درصد از
صندلیهای سینمای کل کشور را
داراست

مصطفی قاسمیان  21 -شهریور ،روز ملی سینماست؛ سالروز ورود اولین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال  .1279طبیعت ًا اگر این روز ،عنوان «ملی» دارد،
باید برای همه مردم ایران باشد .اما با کمی بررسی میتوان متوجه شد که سینمای ایران ،به اندازه الزم ملی و متعلق به همه مردم نیست .بسیاری از مردم ایران به
سینمادسترسیندارندواگرهمدسترسیدارند،سینماهایباکیفیتیندارند.دادهنما(اینفوگرافی)حاضر،بهبررسیهمینموضوعمیپردازد.توضیحضروری
آن که آمارهای این صفحه ،مختص سینماهای مکانیزه است ،به دلیل آن که از ســالنهای غیرمکانیزه آماری در دست نیست .بر اساس یک حساب سرانگشتی،
حدود 20تا 25سالن سینما در کشور ،به سامانه فروش مکانیزه بلیت ،متصل نشدهاند که البته تفاوت چندانی در مجموعه آمارهای فروش سینما ایجاد نمیکند.
یاسوج تنها مرکز
استانی است که هیچ
سالن سینمایی ندارد.
«دنا» تنها سینمای این
شهر 11 ،سال پیش با
هدف بازسازی تخریب
شد ولی هنوز بازگشایی
نشده است.

 35.5درصد

نسبت جمعیت
و صندلیهای سینما

مردم 324شهرستان سینما ندارند

تهران

95

94

93

با نهضت سالنسازی سالهای اخیر توسط مؤسسه سینماشهر ،حوزه هنری و بخش
خصوصی ،همچنان میتوان به افزایش تعداد سالنهای سینمای ایران امیدوار بود.
*آمار ساخت  100سالن پیشبینی امسال سازمان سینمایی است
** از سال  ۹۵آماری در دسترس نیست

منبع آمار :معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی ،انجمن سینماداران و مصاحبه مدیر مؤسسه سینماشهر

آمارهای باال در حالی اســت که میدانیم تأثیر سینما بر جامعه در
نــگاه کالن و بر فرد در نگاه ُخــرد ،غیرقابل انکار اســت .عادت ها،
رفتارها ،کنشهای اجتماعی و فردی و حتی رویاپردازی انسانها
به شدت متأثر از سینما و سلبریتیهاست .طبیعت ًا میتوان از این
ابزار رسانهای فوقالعاده در توسعه اجتماعی  -اقتصادی شهرها و
در نهایت کشور به بهترین نحو ممکن سود برد.
تأثیــر انکارناپذیر هنــر بر شــکلگیری فرهنگ در هــر جامعهای،
زوایای مختلفــی دارد تا جایی که بســیاری از قدرتهــای جهانی
سالهاســت که ســاحهای خود را در غالفی نگهــداری میکنند
که هنر آن را تزیین کرده است .واقعیت این است که سینما یکی از
بزرگ ترین ابرقدرتهای فرهنگسازی در دنیا محسوب میشود
که تأثیر کوچک ترین نمای ظاهرشــده بر آن را به سرعت میتوان
میان مردم کوچه و بازار دید .به همین خاطر استفاده از این دنیای
مدرن و در عین حال لذتآفرین ،راهکاری تازه برای نمایش فرهنگ
و اندیشهای است که شاید بیان آن به زبان روزمره ،ممکن نباشد.
بیشک در این زمینه قلمهای زیادی فرسوده شده اما واقعیت آن
استکه«بیمایهفطیراست».احداثسالنسینمادرهمهشهرهای
کشــور ،منابع مالی میخواهد و عزم جدی .سرمایهای که بیشک
هزینهکرد نیست بلکه سرمایهگذاری اســت چراکه اساس ًا در ُبعد
فرهنگی و پرورشی ،هرگونه هزینهای سرمایهگذاری برای توسعه
پایدار کشور است و همان گونه که مطرح شد ،همه دولتهای دنیا
این را فهمیدهاند که سینما ســاح مؤثری است در غالفی زیبا .ما
چه زمانی این موضوع را خواهیم فهمید؟ امید که به عمر ما قد دهد.
داده نما  :محمدرضا شوشتری

...

شبکه نمایش خانگی

بهروز شعیبی نامزد کارگردانی سریال «فیروزه»
قرار است بهروز شعیبی برای دومین بار در شبکه نمایش
خانگــی ســریالی را بــه تهیــه کنندگــی مهــران برومند
کارگردانی کند .به گزارش فارس ،بهروز شعیبی که تا به
حال سریال «پرده نشین» را برای تلویزیون و «گلشیفته» را
برای شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرده است  ،یکی از
گزینههای کارگردانی سریال جدید مهران برومند است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

این سریال تاریخی نیست و در زمان حال روایت میشود.
قصه بین دختر و پســری جدا از هم است که دست تقدیر
آنها را در مســیری پر ماجرا کنــار هم قــرار میدهد و به
گونهای اســت که حضور موالنا در تخیل بازیگران وجود
ندارد و بازیگری برای این نقش در نظر گرفته نشده است.
بخش خصوصی ایران و ترکیه برای تولید چنین سریالی

همگام شدند و  50درصد از قصه ،بازیگران و لوکیشنها
متعلق به ایران و نیمی دیگر از آن نیز در کشور ترکیه است
و پخش ســریال هم به صورت همزمان در ایــران و ترکیه
خواهد بود .فصل اول سریال «فیروزه» در  ۲۶قسمت به
تهیهکنندگی مهران برومند برای شبکه نمایش خانگی
تولید خواهد شد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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