
 مجریان 
در مرکز توجه 

  وضعیت مجریان رسانه ملی مشخص شد

رئیس سازمان صداوســیما باالخره موضع 
خود را دربــاره برخی از مجریانــی که در 
هفته های اخیر از برنامه های صداوســیما 
خداحافظی کرده بودند، مشخص کرد که این 
اظهارات به طور خاص شامل مهران مدیری و 

برنامه »دورهمی« هم می شود.
بعد از اظهــارات مهران مدیــری، مجری 
مسابقه »دورهمی« و چند مجری دیگر در 
واکنش به اتفاقات اخیر، رئیس صداوسیما 
در روزی که همراه بــا معاونانش برای ارائه 
پــاره ای توضیحات در کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده 
بود، تأکید کرد: »کار با صداوسیما افتخاری 
برای همکاران ماســت و همکارانی که کار 
در صداوســیما را برای خود یک سرمایه و 
ارزش ملی می دانند، با ما کار می کنند. اگر 
کسی متناسب با میل و تمایل واقعی نخواهد 

فعالیت کند، ما مانع او نمی شویم.«
چندی پیش مهران مدیری با انتشار پستی 
به ناآرامی های اخیر کشــور واکنش نشان 
داده و اظهار کــرده بود، تمایــل به پخش 
فریمی از خودش از شــبکه های تلویزیونی 
ندارد؛ هر چند مدیری پیــش از این هم در 
بحران  های اینچنینی با تلویزیون خداحافظی 
موقتی داشته و بعد از آرام شدن اوضاع به قاب 
تلویزیون بازگشته، اما اظهارات اخیر پیمان 
جبلیـ  رئیس صداوسیماـ  درباره مجریانی 
که مانند مدیری در پی وقایــع اخیر اعالم 
کردند در تلویزیون فعالیت نخواهند داشت 
و اشــاره تلویحی او به برنامه »دورهمی«، 
نشــان می دهد حداقــل تا مدتی شــاهد 
 حضور مهــران مدیری در قــاب تلویزیون

 نخواهیم بود.
جبلی در حاشیه جلســه کمیسیون امنیت 
ملی در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت 
»دورهمی« به رسانه مجلس، عنوان کرده: 
»برنامه هایی که صداوسیما برایشان هزینه 
می کند، باید متناسب با ذائقه جامعه، نیازها 
و اولویت های فرهنگی و اجتماعی مخاطبان 
باشد؛ هرگاه برنامه ای از این شکل خارج شود، 
مورد استقبال مخاطبانمان واقع نمی شود و 

ما هم از آن استفاده نمی کنیم.«
هرچند رئیس ســازمان در صحبت هایش 
به شــکل مســتقیم به برنامه »دورهمی« 
اشــاره نکرده، اما صحبت های او در پاســخ 
به ســؤالی دربــاره وضعیــت »دورهمی« 
بوده اســت. این در حالی اســت که برنامه 
»دورهمی« در فصل  هــای مختلف آماری 
ســازمان جزو برنامه های پرمخاطب بوده 
و به طور حتم ســازمان هــم هزینه زیادی 
بابت ساخت قســمت های دیگر این برنامه 
پرداخت کرده اســت. اما حــاال پخش این 
برنامه برای سازمان مهم نیست. پخش تعداد 
قسمت های باقیمانده از »دورهمی« با اجرای 
مهران مدیری بالتکلیف مانده و این مسابقه 
فعال از آنتن تلویزیون حذف شــده اســت. 
پخش دورهمی از سال ۹۴ آغاز شده است، 
در ابتدا در قالب تاک شو و با حضور چهره های 
معروف به روی آنتن می رفت، اما از ســال 
گذشــته این برنامه با تغییر قالب، به صورت 
یک مســابقه تلویزیونی به روی آنتن رفته 
اســت. در کنار حضور جبلی در کمیسیون 
امنیت ملی و صحبت هایــش، دیدار مدیر 
شبکه5 با مجری های شبکه هم از خبرهای 

2روز اخیر سازمان است.
سعید اشناب، مدیر شبکه5 سیما در دیداری 
با مدیران و مجریان این شبکه، ضمن اشاره به 
حوادث اخیر در کشور، رفتاری هوشمندانه و 
صبوری را الزمه مدیریت در فضای مجازی 
خوانــده و عنوان کرده اســت: »همزمان با 
شــروع اعتراضات روزهای گذشــته که با 
بزرگ نمایی گسترده رسانه های ضد ایرانی 
و معاند روبه رو شد، راهبرد فشار حداکثری 
به چهره های مشهور در حوزه های مختلف 
هنری، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
نیز آغاز شد. در این هجمه سنگین رسانه ای 
علیه هنرمندان و افراد مشهور، با وجود همه 
ســختی ها، تهدیدها، ارعاب، اقدامات شما 
در فضای رســانه ای کشــور مایه مباهات و 
سربلندی ایران عزیزمان شد.« وی با اشاره 
به عملیات سنگین رسانه ای دشمن به عنوان 
مهم ترین ویژگی نا آرامی هــای اخیر افزود: 
»در جریانات اخیر طراحی رسانه ای دشمن 
بسیار پرحجم، پیچیده و فریبکارانه بود. در 
این زمان نقش ما به عنوان رسانه پررنگ تر از 
قبل می شود و ما هستیم که باید واقعیت های 
جامعه را در برهه های حساس به روش های 

گوناگون برای مردم تصویر کنیم.«
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در شرایط فعلی جامعه 
تمرین می کنیم

 تفاهم
 بر سر آزادی

گنجینه تاریخ دفاع مقدس 
فراهم خواهد شد

 گفت وگو با دکتر »فریال آذری«
 کارگردان نمایش »زندگی آشغالی«

 نگاهی اجمالی به مفاهیم
 مختلف آزادی و ادراک آزادی در اذهان

  به بهانه رونمایی از 2۳۳ اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی 
جدید در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

2جایزه از 
بوسان  

2فیلم ایرانی در جشنواره 
بوســان موفق به دریافت 

جایزه شدند.
به گزارش ورایتی، جشنواره 
بوســان  فیلم  بین المللی 
برگزیدگان خود را معرفی 
کــرد. جوایز ایــن دوره 
جشــنواره بوسان طی یک 
کنفرانس خبری صبح دیروز 
اعالم شد.  در بخش رقابتی 
کیم جی ســئوک جشنواره 
فیلم »ِدرب« به کارگردانی 
هادی محقق و تهیه کنندگی 
رضا محقق از ایران به صورت 
مشترک با فیلم »دگرگونی« 
ســاخته یالکین تویچی اف 
جایزه اصلــی را دریافت 
کردند. فیلــم »ِدرب« فیلم 
افتتاحیه جشنواره بوسان 
نیز بود. مســتند »عشق 
فوتبال« ســاخته مشترک 
شارمین مجتهدزاده و پالیز 
خوشدل که در بخش رقابتی 
آثار مستند حضور داشت، 
 BIFF Mecenat« جایزه
Award« را از آن خود کرد 
که با هدف کشف و حمایت 
از مستندســازان مستعد و 
نوظهور آسیایی در جشنواره 

بوسان اعطا می شود.

 نیسن
در سالح عریان 

لیام نیســن در نســخه 
بازســازی فیلم »ســالح 

عریان« بازی می کند.
به گزارش ورایتی، آکیوا شفر 
تهیه کننده و کارگردان این 
فیلم به صورت رسمی از لیام 
نیسن درخواســت کرده تا 
در بازسازی این فیلم به آنها 
ملحق شود. بازیگر »ربوده 
شده« در حال مذاکره است 
تا بازیگر اصلی نسخه مدرنی 
از این فیلم اسلپ اســتیک 

متعلق به دهه۱۹۸۰ شود.
شــفر که فیلم هایی چون 
»رنجرهای نجــات« را در 
کارنامــه دارد، تهیه کننده 
فیلم هم خواهــد بود. وی 
فیلمنامه را با همکاری دن 
گرگور و داگ ماند نوشــته 
است. نیســن اوایل امسال 
درباره احیــای این کمدی 
صحبت کــرده و گفته بود 
پارامونــت و مک فارلیــن 
از وی خواســته اند به این 
پروژه بپیوندد. این فیلم در 
اصل فیلم اول یک سه گانه 
است که لزلی نیلسن در آن 
در نقــش فرانکلین دربین، 
یــک کارآگاه خوش قلب و 
 در عین حال ساده لوح بازی

کرده است.

سریال دار 
و دسته های 
نیویورکی 

 

سریالی براساس رمان »دار 
و دسته های نیویورکی« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی 
اسکورســیزی  مارتین 
ساخته می شود. به گزارش 
ددالین، اسکورســیزی 
این سریال را برای شبکه 
میرامکس و براساس رمانی 
نوشته »هربرت اسبیری« 
خواهد ساخت.  او »دار و 
دسته های نیویورکی« را در 
سال2۰۰2 با بازی »لئوناردو 
دی کاپریــو«، »دنیــل 
دی  لوئیــس« و »کامرون 
دیــاز« ســاخت. »برت 
لئونارد« نگارش فیلمنامه 
این سریال را بر عهده دارد 
که گفته می شود برداشت 
جدیدی از رمــان »دار و 
با  نیویورکی«  دسته های 
شــخصیت های جدیدی 
اســت کــه در نســخه 
سینمایی حضور نداشتند.

کتاب »دار و دســته های 
نیویورکی« بــه جزئیات 
درگیــری میــان دار و 
دســته های رقیــب در 
نیویــورک در میانه ها و 
اواخر سده ۱۸۰۰ میالدی 
پیش از ظهور و تســلط 
مافیایــی  گروه هــای 
آمریکایی-ایتالیایــی در 
دوره ممنوعیت استفاده از 
الکل در دهه۱۹2۰ میالدی 

می پردازد.

سفر به تاریخ، بودجه می خواهد
تأمین هزینه های تولید »سلمان فارسی« و »حضرت موسی)ع(« دغدغه رسانه ملی

رسانه ملی این روزها به واســطه برخی از تصمیم گیری ها 
در برهه حساســی قرار گرفته اما یکــی از این موضوعات 
 تامیــن بودجــه و هزینــه تولید برخــی از ســریال های 

ویژه الف است. 
تصویربرداری سریال »سلمان فارسی« از سال۹8 آغاز شد؛ 
سریالی که در موقعیت های مختلف تولیدش ادامه دارد. این 
سریال بودجه زیادی را برای ســازمان دارد. به نظر می رسد 
تامین بودجه ســریال یکی از دغدغه های رئیس ســازمان 
است، اما این دغدغه حاال 2برابر شده است؛ چرا که ابراهیم 
حاتمی کیا پیش تولید سریال ویژه الف »حضرت موسی« را 

آغاز کرده است.

دغدغه تأمین هزینه تولید
»حضرت موســی« پروژه چند ســاله تلویزیون اســت که 
ابتدا فرج اهلل سلحشــور به عنوان کارگردان آن مطرح شد؛ 
با درگذشت او، قرعه به نام جمال شــورجه افتاد و در مسیر 
پژوهش و فراهم کردن شــرایط تولید، این فیلمســاز هم 
دچار بیماری شد و نتوانست این ســریال را کلید بزند. بعد 
از بحث های فــراوان، ابراهیم حاتمی کیا وارد ماجرا شــد. 
حاتمی کیا نزدیک به 2ســال کارگردانی آن را پذیرفته اما 
کمترین خبرها از روند پیش تولید و تولید این سریال دیده 
می شود. سریال تاریخی با بودجه هنگفت که با حجم هزینه 
تولیدش، فشار مضاعفی را به سازمان می آورد و این موضوع 
باعث شده مدیران ارشد سازمان به فکر یک منبع مالی باشند 
که بتوانند آن را تامین کنند. شــنیده می شود که مدیران 
سازمان در تالش هستند که ردیف بودجه ملی برای تولید 

این سریال در وضعیت اقتصادی رسانه ملی را تعیین کنند.

از میان 2سریال ویژه سازمان، تولید »سلمان فارسی« بسیار 
از سریال »حضرت موسی« جلوتر است. پیمان جبلی بعد 
از آمدنش به سازمان چندباری در پشت صحنه این سریال 
حاضر شده و با ســازندگانش دیدار داشته، چند روز پیش 
هم جبلی به شاهرود رفت تا از نزدیک روند تولید مجموعه 

را ببیند.
 سریال سلمان فارسی به نویســندگی و کارگردانی داوود 
میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری توسط زالل فیلم 
و به سفارش مرکز سیما فیلم ســاخته می شود. این سریال 
به زندگی و زمانه سلمان فارسی، یار ایرانی پیامبر)ص( در 
۳فصل ایران دوران ساسانی، بیزانس و صدر اسالم می پردازد. 
تصویربرداری این سریال از آذر۱۳۹8 در کرمان آغاز شده و 
در شاهرود، قشم، جلفا، شهرک های سینمایی غزالی، نور و 
دفاع مقدس ادامه داشته و هم اکنون تصویربرداری یک سوم 

میانی آن به پایان رسیده است.

روند تولید 33درصدی سریال
میرباقری با اعالم ساخته شدن حدود ۳۳درصد سریال که 
شامل فصل میانی آن یعنی فصل بیزانس است، گفت: »در 
این فصل بازیگران مختلفی از یونان، ارمنســتان، مراکش 
و تونس در کنــار بازیگران ایرانی جلــوی دوربین رفته اند 
که در زمان پخش ســریال می توانند نقش چشمگیری در 
دیده شدن جهانی آن داشته باشند.«  وی ابراز امیدواری کرد 
با حمایت های رســانه ملی، ساخت بخش های پایانی فصل 
بیزانس به زودی پایان یافتــه و تصویربرداری فصل ایران و 
سپس حجاز انجام شود. رئیس سازمان صداوسیما در ادامه 
دیدار خود به لوکیشن قســمت دریایی های سریال سلمان 
فارسی شامل بخش دریاچه، کشتی ها و غار رفت و از ایجاد 

ظرفیت های گردشگری جدید برای شهر 
شاهرود به واسطه ســاخت سریال سلمان 

فارسی ابراز خرسندی کرد. 

فهیمه پناه آذرسریال
روزنامه نگار

۶۹میلیاردو۴۰۰ میلیون تومان. این رقم فروش »انفرادی« است؛ 

کمدی پرفروشی که از ۷اردیبهشــت روی پرده آمده و با وجود سینما
گذشــت بیش از ۶ماه از آغاز اکرانش و روی پــرده آمدن تعداد 
زیادی فیلم جدید، هنوز هم تماشاگر دارد.  در جدول فروش روزانه فیلم های روی 
پرده، انفرادی با حدود 2۴۰۰مخاطب و فروش ۴8میلیون تومانی، دومین فیلم 
پرفروش این روزهاست. تنها فیلمی که بیشتر از انفرادی مخاطب دارد انیمیشن 
»پسر دلفینی« است که بیش از 5۰۰۰مخاطب در آخرین روز اکرانش داشته است. 
یعنی بیش از 2برابر تماشاگران فیلم انفرادی. این را هم باید درنظر گرفت که تعداد 
سانس های انفرادی با توجه به اکران پرتعداد فیلم ها، خیلی زیاد نیست و کمدی 

مسعود اطیابی در سانس های پراکنده به چنین فروشی دست یافته است. فیلمی 
که در آستانه رسیدن به رقم ۷۰میلیارد تومانی فروش قرار دارد و پرفروش ترین 

فیلم تاریخ سینمای  ایران است.

اطیابی: انفرادی می توانست بیشتر از اینها مخاطب داشته باشد 
مســعود اطیابی، کارگردان فیلم انفرادی دربــاره تداوم اکران فیلمش به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: اکران این فیلم از اردیبهشت ماه آغاز شده و با توجه به اوضاع و 
شرایط فعلی، زمان دقیق پایان اکران فیلم انفرادی مشخص نیست. اطیابی درخصوص 
اکران فیلم های جدید گفت: اگر فیلم های جدید در این بازه زمانی اکران شــوند، با 

استقبال خوبی مواجه نخواهند شد، به همین دلیل اکران برخی فیلم ها همچنان ادامه 
دارد. به گفته اطیابی، هم اکنون اکران فیلم انفرادی به صورت محدود ادامه دارد و این 
فیلم در سانس فوق العاده به نمایش درمی آید. اطیابی با اشاره به فروش خوب فیلمش 
گفت: اگر اکران این فیلم محدود نبود ما به رقمی فراتر از فروش فعلی مان می رسیدیم.

 
گیشه ای که ۱۰۰میلیاردی نشد

 سیدابراهیم عامریان، تهیه کننده انفرادی گفت: »باالخره این فیلم رضا عطاران 
را دارد و از طرف دیگر می توان به جرأت گفت مردم پس از سال ها می توانند یک 
کمدی-اکشن خوب را در سینماها تماشا کنند. زمانی فیلم های اکشن جمشید 
هاشم پور می فروخت و زمانی فیلم های کمدی؛ حاال اما ترکیبی از فضای کمدی 
و اکشن را در یک فیلم شاهد هســتیم که می تواند تبدیل به اتفاقی جدید برای 
سینمای ایران شود.  از این منظر، منتظر اتفاق درخشانی برای این فیلم در گیشه 
هستیم و با توجه به افزایش قیمت بلیت ســینماها، فکر می کنم انفرادی بتواند 
فروشی باالی ۱۰۰میلیارد تومان را در گیشه ثبت کند.« انفرادی احتماال به رقم 
۷۰میلیارد تومان فروش دست خواهد یافت ولی رؤیای گیشه ۱۰۰میلیاردی دور 
از دسترس به نظر می رسد و با وضعیت فعلی اکران احتماال باید زمان زیادی بگذرد 

تا یک فیلم بتواند به چنین رقمی در گیشه دست یابد. 

وقتی عطاران همچنان می فروشد
 ژانر و بازیگر؛ مهم ترین دالیل فروش باالی فیلم انفرادی هســتند. فیلم  کمدی 
که بازیگر اصلی اش رضا عطاران باشــد همچنان می تواند انتخاب اول مردم برای 
سینما رفتن باشد . در سالی که بحران مخاطب شکل نگران کننده ای به خود گرفته 
انفرادی از معدود فیلم های پرتماشاگر امسال است و به عنوان پرفروش ترین فیلم 
۱۴۰۱ فاصله ای معنادار با فیلم دوم جدول گیشه دارد. فاصله ای که محصول حضور 

رضا عطاران به عنوان پولساز ترین بازیگر یک دهه اخیر سینمای 
ایران، در فیلم انفرادی است. تا اطالع ثانوی عطاران می فروشد، 

به خصوص اگر پای کمدی در میان باشد.

انفرادی در آستانه ۷۰میلیاردی شدن 
پرفروش ترین فیلم سال۱۴۰۱ با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اکرانش، همچنان تماشاگر دارد

جبلی بعد از حضور در لوکیشــن کلیســای دمشق و 
مشاهده برداشت چند پالن با سازندگان سریال صحبت 
کرد. وی با اشاره به ســومین حضورش در پشت صحنه 
سریال سلمان فارسی، این اثر را اثری خاص خواند و تأکید 
کرد کاری که داوود میرباقری انجام می دهد، صرفا خلق 
یک اثر نمایشی تلویزیونی نیست بلکه اثری برای تقویت 
حافظه تاریخی ایرانیان است تا بدانند چه جایگاهی در 

میان یاران پیامبر و صدر اسالم داشته اند.
جبلی با اشاره به ابعاد بین االدیانی داستان سلمان فارسی 
و حضور بازیگران بین المللی در این ســریال، این اثر را 

دارای ارزش و بردی جهانی خواند و توضیح داد: »این کار 
مصداق جهاد تبیین به شمار می رود چون همه کارهایی 
که او به نام خودش در تاریخ ثبت و عرضه کرده، نمایش 

افتخارات ایران است.«
جبلی این سریال را کارگاه آموزشی بزرگی برای اهالی 
هنر خواند که قطعا نقش بسزایی در ارتقای سطح کمی و 
کیفی هنر نمایش کشور خواهد داشت. رئیس صداوسیما، 
سریال سلمان فارسی را دارای ابعاد متنوع در حوزه های 
فرهنگ جهانی، تمدن ایرانی و ارتقای هنر ملی معرفی 
کرد. وی ادامه داد: »این سریال کار پیچیده ای است که 
جغرافیای عظیم داستانی و تاریخی را شامل می شود و 

روایتگر هجرت سلمان برای یافتن حقیقت است.«

مکث
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