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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

سینماها 6روزتعطیلشدند

مصطفی قاسمیان

باتشدیدوضعیتبحرانیکرونادربرخیازاستانها،
سالنهای سینما و تئاتر به مدت شش روز تعطیل
شدند.
بهگزارشمهر،بنابراطالعیهقرارگاهعملیاتمقابله
با کرونا سینماها و سالنهای تئاتر از روز سه شنبه
تا یک شنبه هفته آینده تعطیل شدند .علی ربیعی
سخنگوی دولت نیز صبح امروز (دیروز) اعالم کرد:
«بنا بر پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی،
اجتماعیوانتظامیستادملیکروناوموافقترئیس
جمهور تمامی ادارات استان های تهران و البرز از
سهشنبه این هفته تا یک شنبه هفته آینده تعطیل
است».براساسایناطالعیه،اعمالمحدودیتهااز
ساعت ۱۸روزدوشنبهمورخ 28تیرشروعوتاساعت
 7صبحروزدوشنبه 4مردادادامهخواهدداشت.

روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد بحثی
دربــاره سریالهــای نمایش خانگی بــود .سید
عباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیبرای
پاسخ به سوال نماینده آبادان و 45نماینده دیگر
مجلس شورای اسالمی به صحن علنی پارلمان
رفت .صالحی برای پاسخ به سوال سید مجتبی
محفوظینمایندهمردمآباداندرمجلس،حاضر
ل های
شده بود که ناظر به محتوا و ساخت سریا 
نمایش خانگی بود .محفوظی در صحبتهای
خود اشاراتی به اهمیت حوزه فرهنگ ،محتوای
سریالهای خانگی و وضعیت کنونی آن و آنچه
کهعدمنظارتبرآنخواند،داشت.

سینمای جهان

فیلمافتتاحیه ونیزمعرفیشد
جدیدترین ساخته پــدرو آلمودوار به عنوان فیلم
افتتاحیهجشنوارهونیز ۲۰۲۱معرفیشد.
به گزارش صبا ،فیلم «مادران مشابه» ساخته پدرو
آلمودوار آغازگر جشنواره بین المللی فیلم ونیز
 ۲۰۲۱خواهدبود.دراینفیلمپنهلوپهکروزومیلنا
اسمیت ایفای نقش می کنند .آلبرتو باربارا دبیر
جشنواره ونیز در واکنش به این انتخاب گفت« :از
آلمودوارکهبهمااینافتخاررادادتاجشنوارهرابافیلم
اوافتتاحکنیم،سپاسگزارهستیم».
هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز قــرار است
بین روزهای اول تا  ۱۱سپتامبر امسال به ریاست
بونگ جون هو کارگردان کره ای بر هیئت داوران
برگزارشود.

▪صنعتپولسازنمایشخانگی

رشدروزافزونحوزهنمایشخانگیدرسالهای
اخیر به گونهای بــوده که از نظر گــردش مالی،
چندین برابر حوزه با سابقه سینما شده است .در
ما ه هایاخیرهموارهبین 5تا 7سریالهفتگیدر
نمایشخانگیدرحالتوزیعبودهکهباهزینههای
باالیی به نسبت سریالهای معمول تلویزیون
تولیدمیشود.در 17ماهاخیرنیزکهکرونااکران
فیلم های سینمایی را با مشکل مواجه کرده،
تولیددرسینمابسیارکمترشدهوسینمایایران
شاهد کوچ دستهجمعی سینماگران شاخص به
نمایشخانگیبودهاست.اینروزهادههاسریال
نمایش خانگی با هزینههای باال برای پخش از
پلتفرمهایمختلفساختهمیشودوسینماگرانی

مائده کاشیان

طبق آمــاری که مرکز تحقیقات صدا و سیما از
پربینندهترینهای تلویزیون در بهار 1400
اعــام کــرده« ،خندوانه»  36درصــد مخاطب
داشته و پرمخاطبترین برنامه شبکه نسیم بوده
است  36 .درصد مخاطب برای «خندوانه» عدد
خوبی نیست و نشان میدهد این برنامه محبوب
بهار امسال در فصل هفتم ،نتوانسته مورد توجه
مخاطبان تلویزیون قرار بگیرد« .خندوانه» پیش
ازاینباچهعددیدرصدرجدولپربینندههابود
وتاچهاندازهافتمخاطبداشتهاست؟
▪روزهایاوج«خندوانه»درتلویزیون

«خندوانه»باساختارمتفاوتوایدههایجذابیکه
داشتموفقشدبااستقبالمخاطبانمواجهشود.

با دستمزدهای بــاال ،در حــال فعالیت در این
سریالها هستند .سریالهای نمایش خانگی
برخالف سینما ،سودده هستند و کمتر تولیدی
درحوزهنمایشخانگیوجودداردکهبهسوددهی
نرسد .سید عباس صالحی وزیر ارشاد در جلسه
دیــروز گفت« :در آمریکا به صورت میانگین هر
ساله حدود 100میلیارد دالر از این حوزه درآمد
بهدستمیآید،حتیکشورهایهمسایهمانیزدر
اینحوزهفعالیتبسیاریدارند.اکنونترکیهپس
ازآمریکابزرگترینتولیدکنندهسریالخانگیو
تلویزیونیبودهوحدود 150سریالترکیبهبیش
از 100کشوردنیاصادرمیشود...درصورتیکه
امروزنتوانیمدرجایگاهمناسبیدراینحوزهقرار
بگیریم،مصرفکنندهروزافزونتولیداتغربییا
منطقهایخواهیمبود».
▪اصالحاتگا مب هگامنظارت

صالحی همچنین در ادامه پاسخ به انتقادهای
نماینده آب ــادان به سه نکته در رونــد اصالحی
نظارتبرنمایشخانگیاشارهکرد.تغییرنخست
به بررسی  6قسمت اول هر سریال برای اعطای
پروانه نمایش آن برمیگردد .وزیر ارشاد در این
بــاره گفته« :پیش از این تنها حلقه اول فیلم به
شورای پروانه نمایش ارائه میشد ،در حالی که
اکنون 6حلقهازسریالبایدبهاینشوراارائهشود
تا مجوز اکران دریافت کند .با این روش امکان
ت های
اصالح در سریال فراهم میشود ».قسم 
بعدی سریال نیز پس از دریافت پروانه نمایش ،به
انتشارخواهندرسید.تغییردومدرشرایطنظارتی
نمایش خانگی ،به رونــدی اشــاره دارد که برای
پیشگیری از ورود سرمای ه های مشکوک به حوزه

یهایتازهادامه
اینبرنامهباتغییراتجدیددرسر 
پیدا کرد و به تدریج توانست به یکی از برندهای
محبوب تلویزیون تبدیل شود .گواه این موضوع
لهایاخیر
آمارمیزانبینندگان«خندوانه»درسا 
است .این برنامه در نوروز سالهای 95و ،96به
ترتیب 62و 59درصدمخاطبودرزمستانسال
 97نیز 64درصدبینندهداشت.اعدادیکهبرای
یکبرنامهغیرنمایشیبسیارخوباست.
بترازسریهفتم
▪بازپخشبرنامهپرمخاط 

«خندوانه»دربازپخشهمبهخوبیدیدهمیشد.
اواخرسال،98بهدلیلشیوعکرونارامبدجوان
از«خندوانه»7منصرفشد،بنابراینتلویزیوندر
تهاییازآن
غیاببرندمحبوبش،بازپخشقسم 
رارویآنتنبرد.تابستان 99تکرار«خندوانه»در
خردادماهتقریبا 31درصدمخاطبکسبکردو
در جایگاه دومین برنامه پرمخاطب شبکه نسیم
و سومین برنامه پربیننده تلویزیون قرار گرفت.

خانگیدرشورایعالیانقالبفرهنگیتصویب
شود،میتوانازفرصتهایاینحوزهبهدرستی
استفادهکرد.براساساینآییننامهمقررشدهکه
شورایی فرا قوهای بر سریالهای خانگی نظارت
داشته باشد ،این گونه که مسئولیت دبیرخانه
این شورا همانند هیئت نظارت بر مطبوعات با
وزارتفرهنگاست،امانمایندگانیازحوزههای
علمیه ،کمیسیون فرهنگی مجلس ،صداوسیما
وسازمان تبلیغات اسالمی در این شورا حضور
داشتهباشند».پیشنهادیکهدرصورتعملیاتی
شدن میتواند جایگاه وزارت ارشــاد به عنوان
نهاد تخصصی و فراسازمانی این موضوع را نیز
تثبیتکند.
▪رقیبمیتواندنظارتکند؟

نمایش خانگی انجام میشود .صالحی در این
بارهاینطورتوضیحدادهاست«:اکنونسازندگان
سریالبایدخوداظهاریمالیداشتهباشندوپس
از ساخت ،پروانه مالکیت اخذ کنند ،بدین معنی
کهمالکان،سهامدارانوسرمایهگذارانمشخص
باشند».

اگر چه وزیر ارشــاد در سخنان خود اشــارهای به
ساترا به عنوان بازوی صدا وسیما در نظارت بر
نمایشخانگینکرده،امابهنظرمیرسدبااجرای
این پیشنهاد میتوان از نگرانیهایی که درباره
نظارت ساترا به نمایش خانگی وجود دارد ،تا حد
زیــادی کاست .چرا که نظارت ساترا بر نمایش
خانگی در هفته های گذشته محل چالش بوده
و مخالفان زیــادی داشته است .ساترا از سویی
وابسته به صدا و سیماست که به وضــوح رقیب
سریالهای خانگی است و از سوی دیگر بر این
سریالهانظارتمیکند.ممکناستاینشرایط
بهتضعیفصنعتنوپاینمایشخانگیبینجامد؛
چرا که طبع ًا یک رقیب نمیتواند بر رقیب خود
نظارتعادالنهومنصفانهایداشتهباشدوبیمآن
میرود تا با استفاده از ابزارهای نظارتی ،درصدد
سرکوبپیشرفتسریعنمایشخانگیبرآید.

مرداد ماه نیز بازپخش «خندوانه» با حدود 37
درصدبیننده،یکیازپرمخاطبترینبرنامههای
تلویزیون بود .وقتی این اعــداد را با  36درصد
مخاطب سری هفتم برنامه مقایسه کنیم ،افت
شدیدمیزانبینندگانآنبیشتربهچشممیآید.

شد .در نتیجه اکنون تنها  36درصد مخاطب
جذبکردهاست.

▪پیشنهادتشکیلشورایفراقوهای

مهم ترین نکته سخنان سید عباس صالحی که
برای اولین بار است رونمایی شده ،پیشنهادی
استکهوزارتفرهنگوارشاداسالمیبهشورای
عالیانقالبفرهنگیدادهتاباایجادیکشورای
فرا قــوهای ،بر نمایش خانگی نظارت شود .وی
دربــاره این آییننامه که از سال  99بررسی آن
در جریان است ،ولی نهایی نشده ،توضیح داده
لهای
است«:اگرآییننامهارائ هشدهدربارهسریا 

▪افت 18درصدبینندهنسبتبهنوروز

تعدادمخاطبان«خندوانه»دربهارامسالنسبت
به نــوروز هم کمتر شده است .این برنامه نوروز
امسال موفق شد  54درصد بیننده کسب کند
و اکنون تقریبا  18درصد افت مخاطب داشته
است .رامبد جوان در سری هفتم «خندوانه» به
دلیل محدودیتها نتوانست «خندانندهشو» را
آغازکند«،خندوانه» ِتمدارادامهپیدانکردودایره
چهر ه هایی که به برنامه آمدند ،محدود شد .راه
انداختنمسابقهتکراری«ادابازی»باچهرههای
نه چندان جــذاب تاثیر مثبتی در «خندوانه»
نداشت ،بنابراین به تکرار افتاد و جذابیتش کم

داوود میرباقری بـــرای ادامــه
تصویربرداری سریال «سلمان
فارسی(ع)» از شاهرود به جلفا
در استان آذربایجان شرقی سفر
میکند .میرباقری از اواخــر آذر
سال،98اینمجموعهراجلویدوربینبردهاست.
محسن تنابنده از یــک شنبه
هفته آینده هرشب ساعت ،21
بازپخش سریال «پایتخت »6
ساخته سیروس مقدم را روی
آنتن شبکه آی فیلم خواهد
داشت .فصل ششم این سریال نوروز  99پخش
شد و حاشیههایی داشت.
طناز طباطبایی از روز پنج شنبه
با فیلم «خورشید» اثــر مجید
مجیدی ،به سینمای آنالین
م ـیآیــد .ایــن فیلم کــه اکنون
روی پرده سینما در حال اکران
است ،تقریبا یک میلیارد و  400میلیون تومان
در گیشه فروخته است.
هانیهتوسلیپنجشنبهشببافیلم
«سیانور» ساخته بهروز شعیبی
در شبکه یک دیده میشود .این
فیلمبابازیمهدیهاشمی،بابک
حمیدیان،پدرامشریفیوبهنوش
طباطباییساعت 23:15رویآنتنخواهدرفت.
عــلــی ده ــک ــردی مــــرداد مــاه
ســریــال « 87مــتــر» ساخته
کیانوش عیاری را از شبکه یک
روی آنتن خواهد داشت .دیبا
زاهـــدی ،حسین سلیمانی،
مهران رجبی ،محمد بحرانی و شهین تسلیمی
از دیگر بازیگران این سریال هستند.
مسعوداطیابیاینروزهامشغول
فراهم کــردن مقدمات ساخت
ســریــالــش بــه نـــام «نــاجــورهــا»
اســت .ایــن مجموعه کمدی در
 30قسمت ساخته خواهد شد.
اطیابیاکنون«دینامیت»رارویپردهسینمادارد.

