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فیلمهای اکران
نوروز  98اعالم شد

...

توسکا  :پول ساخت « »۹۰و
«خندوانه» را ما میدهیم

خبر

 ۳۰درصد مخاطبان باالی ۱۸
سال اصالً تلویزیون نمیبینند
براساس آخرین نظرسنجیها هر ایرانی
در ش ــب ــانــهروز ب ــه طـــور مــتــوســط ۱۱۳
دقیقه برنامههای صداوسیما را تماشا
میکند.
بــه گــــزارش ایــلــنــا ،مــرکــز افــکــار سنجی
دانــشــجــویــان ایـــران طــی نظرسنجی که
در اسفند ســال  97انــجــام داده میزان
تماشای برنامههای صداوسیما از سوی
کل شهروندان ایران را ارزیابی کرده است.
بر اساس یافتههای استخراج شده از این
نظرسنجی  6/20درصد مردم ایران در هر
شبانهروز یک ساعت شبکههای تلویزیونی
صداوسیما را تماشا میکنند.
 19.1درصد از مخاطبان  ۲ساعت8.14 ،
درصد از مخاطبان  ۳ساعت 6.7 ،درصد از
مخاطبان  ۴ساعت ۴ ،درصد از مخاطبان
 ۵ساعت و  4.7درصد از مخاطبان بیش از
 ۵ساعت در شبانهروز سیمای ملی را تماشا
میکنند.
همچنین ۳۰درصد افراد باالی  ۱۸سال
کشور شبکههای تلویزیونی صداوسیما را
تماشا نمیکنند.
همچنین طبق نتایج نظرسنجی ملی
اسفند مــاه ایسپا 3/55 ،درصــد مــردم
فیلم و سریا لهای تلویزیون را از طریق
شبکههای صداوسیما  5/10،درصــد از
طریق شبکههای ماهوارهای 5/4 ،درصد
از طریق سینمای خانگی و  4.5درصد نیز
از طریق شبکههای آنالین میبینند .بقیه
پاسخ گویان اعالم کرد هاند فیلم و سریال
نمیبینند.
این نظرسنجی در اسفند  ۱۳۹۷به صورت
تلفنی از  ۱۲۷۵نفر از شهروندان کل کشور
انجام شده است.

ایلنا  -غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای صنفی نمایش
گفت«:فیلمهایسینمایی«متریشیشونیم»«،غالمرضاتختی»«،چهارانگشت»«،زندانیها»«،رحمان،»۱۴۰۰
«ژنخوک»و«پیشونیسفید»۳اکرانمیشود.فیلمهاینوروزیازروزشنبه 25اسفنداکرانمیشوند».

فردوسیپور ،علیخانی و گلزار ،ستارههای خبرساز یک شب پرحاشیه

بغض ،شوک و تفاخر
مصطفی قاسمیان  -پس از یک ماه پر از
ستارهمربع(!) باالخره پنجمین جشنواره
تلویزیونی جــامجــم هــم بــه پــایــان رسید و
جوایز جشنواره به صاحبان آن اهدا شد.
سهشنبهشب در مراسم اختتامیه ،جوایز به
روال معمول اهدا شد ولی سه ستاره سینما
و تلویزیون ،این روال معمول را به هم زدند.
یپور از بیمهریها
▪روایت فردوس 

ستاره اول اختتامیه ،عــادل فردوسیپور
بود که مهم ترین حاشیه مراسم را رقم زد.
او که در بخش بهترین برنامههای ترکیبی،
جایزه بهترین تهیهکنندگی و جایزه انتخاب
مردمی را برده بود ،روی صحنه رفت و در
 2دقیقهای که سخنرانی کــرد ،حسابی
از خجالت علی فــروغــی مدیر شبکه سه
درآمد .فردوسیپور گفت« :خوشحالم در
سختترین سال کاریام که در رسانه خودم
هم به من بیمهری شد ،دیده شدم؛ هم از
طرف مردم و هم از طرف اهالی رسانه ».او
همچنین خودش را «فرزند رسانه ملی» و
«مدیون تلویزیون» دانست و یک بار دیگر
تأکید کرد که سال  ،97سختترین سال
کاری اش بوده است .عادل فردوسیپور
در بخش پایانی صحبتهایش به ماجرای
دستکاری در نظرسنجی جشنواره جامجم
هم اشاره کرد و گفت« :خیلی تشکر میکنم
از وزیر محترم ارتباطات ،پلیس فتا و ستاد
بــرگــزاری جشنواره و میرباقری .سپاس
گــزارم که محکم ایستادند و از آرای مردم

صیانتکردندکههمیشهخطقرمزمنبوده
است .این جایزه را مدیون مردم هستم و به
مردم تقدیم میکنم و امیدوارم الیق لطف
مردم در این بیست و چند سال باشم».
اتــفــاق جــالــبــی کــه در زمـــان سخنرانی
فــردوس ـیپــور افــتــاد ،تمرکز کــارگــردان
تلویزیونی روی چهره علی فروغی مدیر
شبکه سه سیما بود که با تهیهکننده برنامه
«نــود» اختالف داشــت .به استناد تصاویر
پخششده از تلویزیون ،فروغی حتی در
زمانی که حضار فــردوسـیپــور را تشویق
میکردند ،برای او دست نزد.
▪شوک تعطیلی «ماه عسل»

دومــیــن ســتــارهای کــه در شــب اختتامیه
جشنواره خبرساز شد ،احسان علیخانی
بود که برای دریافت جایزه بهترین برنامه
ترکیبی ب ــرای «م ــاه عــســل» روی صحنه
آمد .علیخانی از مشکالت مالی سازمان
صداوسیما گالیههایی داشــت ،اما خیلی
از آن صحبت نکرد .به جای آن ،ترجیح داد
خبر مهم پایان برنامه رمضانی «ماه عسل» را
اعالم کند که به خاطر آن جایزه گرفته بود!
علیخانی گفت« :خوشحالم که در تصمیمی
با سازمان و این جشنواره مشترک شدم و آن
هم پایان «ماه عسل» و شروع «عصر جدید»
اســت که خیلی بــرای آن نقشه کشیدم و
هفت ماه است که با یک گروه  300نفری،
شبانهروز تالش میکنیم .از مردم قدردانم
که منت گذاشتند و من را تحمل کردند».

خبر تعطیلی همیشگی «مــاه عسل» به
سرعت شبکههای اجتماعی را درنوردید
و عالقهمندان ایــن برنامه را به صفحات
اجتماعی «ماه عسل» کشاند.
▪واکنشها به تفاخر گلزار

ستاره آخر اختتامیه جشنواره ،سوپراستار
سینمای ایــران بــود .محمدرضا گلزار که
جایزه بهترین مجری مسابقات تلویزیونی
را دریافت کرد ،در بخشی از سخنان کوتاه
خود گفت« :از مردم تشکر میکنم که اعتبار
سالها کار در سینما و موسیقی و به تازگی
در تلویزیون را از آنها دارم مردم باعث شدند
تا «برنده بــاش» یکی از دو برند تلویزیون
شود و از مدیران ،مــردم و طرفدارانم هم
تشکر میکنم ».استفاده گلزار از واژگانی
چون «اعتبار» و «طرفدارانم» و همچنین
معرفی «برنده باش» به عنوان یکی از دو برند
تلویزیون ،واکنشهای زیادی را برانگیخت.
محمدرضا گلزار دقایقی بعد از دریافت
جــایــزه ،بــه اســتــودیــوی برنامه «خیابان
جــامجــم» رفــت و دربـــاره «بــرنــده بــاش» و
جایزهاش صحبت کرد .او گفت« :من خیلی
خوشحالم که باعث شدم خیلی از مردمی
که تلویزیون نمیدیدند ،برگردند به سمت
تلویزیون ».این بخش از سخنان او نیز در
شبکههای اجتماعی بیشتر به غرور و تفاخر
تعبیر شد و با واکنشهای فراوانی مواجه
شد .مجری برنامه «خیابان جامجم» هم
سخنان او را اشتباه دانست.

نظر وزیر ارتباطات درباره قرارداد شرکت توسکا با صداوسیما
با پاسخی روبهرو شده است که در آن شرکت «توسکا» مدعی
استهزینهکاملساخت ۷۹برنامهتلویزیونیرامیپردازد،هر
چندهنوزپاسخشفافیدربارهجزئیاتقراردادشباصداوسیما
ندادهاست.
به گزارش خبرآنالین ،موضوع مطالبه شفافسازی قرارداد
شرکت توسکا با تلویزیون در چند وقت اخیر ،این شرکت را به
صادر کردن بیانیههایی سوق داده است که آخرین آن به نظر
میرسد پاسخی به این توئیت محمدجواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات باشد که نوشت« :از ابتدای دولت دوازدهــم به دو
نماینده دولت از پنج عضو در هیئت مدیره همراه اول اعالم
کردهایمکهقراردادتجاریشرکتتوسکاباصداوسیمابامدل
فعلیبرایکسبوکارهاینوپامضروبهلحاظاقتصادیتماما
به ضرر همراه اول است و خاتمه یابد .درباره حقالناس کوتاه
نمیآیم».دربخشیازتوضیحاتروابطعمومیشرکتتوسکا
آمدهاست:هیئتمدیرهشرکتتوسکادردوماهاخیروباهدف
اطالع از نظرات وزیر محترم  ،طی دو جلسه ،گزارش تمامی
فعالیتهایخودرابهوزیرمحترمارتباطاتارائهکردهوضمن
اخذتاکیداتایشاندرقبالبرنامههاوسیاستهایآتیخود،
درحالارتقایمدلکسبوکاروتحققبرخیاولویتهاست.
سند مرکز نــوآوری و شتابدهی رسانهای کسب و کارهای
دیجیتالتوسکاآذرامسالبهامضاینمایندگانهفتدستگاه
مختلف رسیده که یکی از آن ها معاون آقای جهرمی و رئیس
محترمسازمانفناوریاطالعاتآنوزارتخانهبودهاند.
شرکتتوسکاهماکنونبهواقعبهعنوانکارگزارصداوسیمادر
حوزهتبلیغاتارزشافزودهودقیقابراساسضوابطوتعرفههای
آنسازمانعملمیکندکهجزئیاتودستورالعملهایآندر
اختیارتمامیفعاالنحوزهکسبوکارقرارگرفتهاست.
درشرایطیکهمردمعزیزنیازمندتوجهبیشترهستند،شرکت
توسکا با همکاری سازمان صداوسیما و با تالش متعهدانه
هنرمندانعزیز،تمامیهزینههایتولیدبرنامههایپربینندهای
چون «خندوانه»« ،برنده باش»« ،کودک شو»« ،فرمول یک»،
«نود»« ،حاال خورشید»« ،به خانه برمیگردیم»« ،عصر جدید»،
«تبتاب»«،جامجهانی»«،ماهعسل»«،ستارهساز»،فوتبالهای
داخلی و خارجی و ...در مجموع  ۷۹برنامه تلویزیونی را
میپردازدتاضمنپاسخگوییبهنیازمخاطبانبرایدسترسی
بهمحتوایجدید،ارزندهوپخشاینبرنامههایفاخر،رضایت
ایشانراباساختبرنامههایجذابوشاخصجلبکند».

...

چهره ها و خبر ها
مهران مدیری که درگیر ساخت سریال
جدیدش «هیوال» در نمایش خانگی است ،به
زودی ضبط برنامه «دورهمی»
ویژه نوروز را هم آغاز خواهد
کــرد .ایــن برنامه در مرحله
ساخت دکور است.
رضا درمیشیان در روزهای پایانی سال 97
مشغول فیلم بــرداری جدیدترین فیلمش
«مجبوریم» است .فاطمه معتمد آریا ،پارسا
پیروزفر ،نگار جواهریان و
پردیس احمدیه از بازیگران
آن هستند.

ستاره اسکندری شنبه  25اسفند ،خانهموزه
خیمهشببازی را با هدف زنــده کــردن این
هــنــر ،نقالی و پــردهخــوانــی
افتتاح میکند .او در کنار
سیاوش ستاری مدیریت
این مجموعه را برعهده
دارد.
کامران تفتی پس از تجربه اجــرای برنامه
«وقتشه» ،در سال جدید برنامه تلویزیونی
«دلصدا» را اجرا خواهد کرد
و در ایــــن بــرنــامــه که
محوریت آن موسیقی
اســــت بـــا خــوانــنــدگــان
گفتوگو میکند.
هومن شاهی بازی در سریال «زیر همکف» را
به پایان رسانده است .او پیش از این به عنوان
خواننده شناخته میشد و
ب ــا ایـــن س ــری ــال ب ــرای
اولینبار به عنوان بازیگر
در تــلــویــزیــون دیــده
میشود.
رزیتا غفاری که حضور کمرنگی در سینما و
تلویزیون دارد ،فیلمنامه یک فیلم عروسکی
را ویژه مخاطب کودک به نگارش درآورده و
قرار است کارگردانی این
اثر را نیز بر عهده داشته
باشد.
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