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خبر تلویزیون
مدیر شرکت پخش «هدایت فیلم» با اشاره به پردیس
سینماییسامدرشرقتهرانگفت:مجموعهفرهنگی
و تجاری «سام» ساخته شده است و سه طبقه از آن
در اختیار من قرار گرفته تا با ایجاد و ساخت سالنهای
سینمایی در شرق تهران ،امکان تماشای فیلم برای
مخاطبان در شرق پایتخت فراهم شود.
این تهیهکننده سینما ادامه داد :براساس فضایی که
در اختیار ما قرار گرفته شــده است ،طی یک سال
آینده نزدیک به ۲۵سالن سینما آماده بهرهبرداری
میشود و بهزودی تعداد صندلیهایی که به ظرفیت
سینمایی کشور اضافه میشود ،اعالم میشود.
وی درباره تبییــن آییننامه اکران در ســال۹۷
توضیح داد :از جزییات کامل آییننامه خبر ندارم
اما باتوجه به آنچه شنیدهام ،آییننامه مورد نظر به
نفع صنوف سینمایی است و امیدوارم آنچه نوشته
شده است ،اجرایی شود.
تهیهکننــده فیلم «صد ســال به این ســالها»
بیان کرد :شــرکتهای پخشکننده فیلم مانند
سالهای گذشته همزمان میتوانند تنها دو فیلم
را نمایش دهند و از همه دفاتر پخش خواستهاند
که بهصورت فعال در این حوزه ورود پیدا کنند.
شایســته در پایان گفت :هدایت فیلــم نیز برای
اکران نوروزی سال ،۹۷با چهار فیلم «فراری» به
کارگردانی علیرضا داوودنژاد« ،خجالت نکش» به
کارگردانی رضا مقصودی« ،من دیوانه نیســتم»
به کارگردانی علیرضا امینی و «بی حســاب» به
کارگردانی مصطفی احمدی اعالم آمادگی کرده
است که امکان اکران دو فیلم از این چهار فیلم در
نوروز وجود دارد.

صبــا :چهارمين جشــنواره
تلويزيوني جامجــم ۱۷اســفند در مركز
همايشهاي بينالمللي صداوسيما برگزار و
برگزيدگاناينجشنوارهمعرفيخواهندشد.
شبكه يك ســيما ،پنج مجموعه تلويزيوني
را در اين رقابت شركت داده است .در بخش
نمايشي اين جشنواره ۲۴سريال به انتخاب
شبكههاي سيما حضور دارند كه سريالهاي
«پردهنشــين» به کارگردانی بهروز شعیبی،
«پايتخت»۴باکارگردانیسیروسمقدم«،چرخ
فلك» به کارگردانی عزیزاله حمیدنژاد ،بهرام
عظیمپور و احسان عبدیپور« ،عليالبدل» به
کارگردانی سیروس مقدم و «زير پاي مادر» به
کارگردانی بهرنگ توفیقی از شبكه يك سيما
حضور دارند .قرار است هيات داوران متشکل
از شادمهر راستین ،مجید میرمیران و حسن
بشکوفه ،همایون اسعدیان و امیر بوالی حضور
داشتهباشند.

مدیرانفرهنگیبه
رادیوایرانمیروند

صبا :این هفته هر روز «کافه
هنر» میزبان مســئوالن
نهادهای فرهنگی کشــور است که
از عملکرد و فعالیتهای خود در ســال٩٦
میگویند .شنوندگان این برنامه هم میتوانند
از عملکرد هر نهاد و دســتگاه فرهنگی که
در این ســال رضایت داشتهاند تشکر و یا در
صورت انتقاد میتوانند عملکرد آن سازمان
رانقدکنند.
این برنامه شنبه ١٢اســفند میزبان محسن
مومنیشریف؛ رئیس حوزه هنری و همچنین
حمید قبادی؛ دبیر کارگروه ساماندهی مد و
لباس کشــور بود .روز یکشنبه ١٣اسفندماه
اشرف بروجردی؛ رئیس ســازمان اسناد و
کتابخانهملیایرانبهبرنامهآمد.
در روزهای آتی هم مسئوالنی از فرهنگستان
هنر ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بنیاد سعدی ،شورای
عالیانقالبفرهنگیوسازمانمیراثفرهنگی
مهمانبرنامهخواهندبود.اینبرنامهبخشهای
دیگری به نام «سرزده» دارد که به حواشی و
مشکالتدنیایهنرمیپردازد.

طبقصحبتهابارئیسسازمانصداوسیماقرارشدمبلغیکهآقای
شهنوازمعتقداستسازمانبهاوبدهیدارد،پرداختشود.

به گزارش ایسنا ،محمد ولیزاده؛ روزنامهنگار ،به آخرین
اخبار درباره انتقال همایون شهنواز اشاره کرد و گفت:
وضعیت همایون شهنواز نسبت به روز گذشته بدتر هم
شده است بنابراین میخواهیم زمان را از دست ندهیم
و او را به بیمارستان اشــتوتگارت که هماهنگی کامل
صورت گرفته است ،انتقال دهیم .برای انتقال همایون
شهنواز به هواپیمایایسییودار نیاز داریم که در داخل
کشور فقط یک شرکت خصوصی به آن مجهز است .این
شرکت خصوصی پذیرفت که با دریافت مبلغ ۵۰هزار
دالر(نزدیک به ۲۰۰میلیون تومان) این کار را انجام دهد؛
بنابراین ما هماهنگیها را انجام دادیــم و مدارک را به
پزشک هوایی ارسال کردیم تا اجازه پرواز به اشتوتگارت
را بگیرد .فکر میکنم به دلیل این که وضعیت اورژانسی
است کمتر پیش میآید که اجازه پرواز ندهند.
او با اشاره به قول مساعدت رئیس سازمان صداوسیما
برای تامین هزینههای درمان همایون شهنواز اظهار کرد:
خانم پوران درخشــنده شب گذشته پیگیر این مسئله
شد و با آقای علیعسگری صحبت کرد .بنابراین طبق
صحبتها قرار شد مبلغی که آقای شهنواز معتقد است
ســازمان به او بدهی دارد و حدود ۴۲۰میلیون تومان
است ،پرداخت شود .همچنین ایشان گفتند که خودمان
هم اضافه بر این مبلغ کمکی میکنیم .آقای علیعسگری

مدارک و شماره حسابی از نزدیکان همایون شهنواز را
خواست که برای او فرســتادیم تا مبلغ را واریز کنند اما
هنوز اتفاقی نیفتاده اســت .همچنین ایشان قرار است
برای عیادت به بیمارستان بیایند.
روزنامهنگار و دوســت قدیمی همایون شــهنواز ادامه
داد :همچنین در تماســی که از طرف دفتر مقام معظم
رهبری داشتیم ،قولهایی برای هزینه درمان به ما دادند
و هماهنگیهایی انجام شده است .وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی هم با دستور وزیر ارشاد مبلغی برای درمان در
نظر گرفتهاند و آقای حیدریان رئیس سازمان سینمایی
را مسئول این کار کردهاند؛ البته آقای رضا داد از طرف
ایشان پیگیر این مسائل هست.
او در پایان گفت :از محســن مومنیشریفی که از دفتر
رهبری و دوستانشان در حوزه هنری ،از اعضای کانون
کارگردانان هم که تالش کردند و سنگ تمام گذاشتند.

اولینمسابقهکاهشوزنایراندرشبکهیکسیما

صبا :مسابقه تلویزیونی لیگ الغری با نام «بهتر شو» با تهیهکنندگی مولود
فکوریکتاوباطرحیازدکترشهراممصباحکاریازگروهاجتماعیشبکهیک
سیماستکهاز۲۰فروردینسالآیندهدرروزهایشنبه،دوشنبه،چهارشنبه
و جمعه بین دو بخش خبری ساعت ۱۹و ۲۱بهطور زنده پخش خواهد شد.
قرار است فصل اول این برنامه در ۲۰قسمت ۴۰دقیقهای روی آنتن برود .نیما
رئیسیمجریودکترشهراممصباحکارشناسثابتمسابقههستند.دراولین
برنامه هم سیدمهرداد ضیایی بازیگر و محراب فاطمی قهرمان پرورش اندام و
قویترین مرد ایران مهمان خواهند بود.
هدف محوری برنامه تغییر سبک زندگی افراد در کنار افزایش سطح آگاهی
آنها درباره چاقی یا اضافه وزن و بیماریهای مرتبط است .در این مسابقه،
افرادمشهوریبهصورتگروهیبایکدیگربهرقابتمیپردازند.همچنیناین
برنامه با دعوت از کارشناسان خبره در نظر دارد به دو مقوله علمی و سرگرمی
برنامه بهصورت همزمان بپردازد.
از آنجا که چاقی و اضافه وزن مشکل بیش از ۵۰درصد افراد جامعه است،
مسابقه «بهتر شو» اپلیکیشنی طراحی کرده است كه مخاطبان برنامه با
نصب آن بر روي تلفن همراه خود ميتوانند در مســابقه بزرگ
ليگ الغري «بهتر شو» شركت كنند و از جوايز متعدد آن
بهرهمند شوند .این برنامه همچنین با راهاندازی پویشی به
نام پویش دومیلیون کیلوگرم قصد دارد در طی مدت۶ماه
با همکاری بینندگان ،این وزن از افراد کشور را کم کند تا
به هدف اصلی سالمت جامعه نزدیکتر شود.

برایانتقال
همایونشهنواز
بههواپیمای
ایسییودارنیاز
داریم که در داخل
کشورفقطیک
شرکتخصوصی
به آن مجهز است

«اکبرآقاآکتور
صدا» که در
ادامه ساخت
مستندهای
«پیشکسوتان
دوبله» تولید شد،
به فصلهایی از
زندگیاکبرمنانی
پرداختهاست

«اکبرآقا آکتور صدا» مستند پرتره اکبر منانی؛با تهیهکنندگی و
کارگردانی ابوالفضل توکلی در شبکه مستند سیما تولید شد.

کارگردان «اکبرآقا آکتور صدا» اعالم کــرد :از ابتدا نام
استاد اکبر منانی در لیست گروه تولید بود و ایشان قبول
نمیکردند ،بعدها متوجه شــدم از قــرار گرفتن مقابل
دوربین گریزانند اما باالخره با درخواستهای مکرر من
موافقت کردند این مستند ساخته شود.
به گزارش «صبا» ،ابوالفضل توکلی درباره ســاخت این
مستند گفت« :اکبرآقا آکتور صدا» که در ادامه ساخت
مستندهای«پیشکسوتاندوبله»تولیدشد،بهفصلهایی
اززندگیاکبر منانی ازاثرگذارترینهنرمندانعرصهدوبله
و گوینده شخصیتهای ماندگاری مانند پوآرو ،زبلخان
و ...پرداخته است.
کارگردان «نقاش صــدا» افزود :از ســال ۹۵که تولید
مجموعه مستند «پیشکســوتان دوبله» را آغاز کردم،
نام استاد منانی در لیست گروه تولید بود و ایشان قبول
نمیکردند ،بعدها متوجه شــدم از قــرار گرفتن مقابل
دوربین گریزانند و به همین دلیل از ایشان تصاویر و عکس
زیادی وجود ندارد ،باالخره با درخواستهای مکرر من که
مجذوب آثار ماندگارشان در هنر دوبله هستم ،موافقت
کردند و درنهایت شهریور امسال ساخت مستند پرترهای
از اکبر منانی کلید زده شد.
وی ادامه داد :البته بازخوردهای مثبت تجربههای قبلی
ما در ساخت مستند زندگینامه پیشکسوتانی مثل بهروز

ترویج فرهنگ دستبوسی والدین در شبکه پنج

تازههایتولید
درصداوسیام

رقابتپنجرسيال
شبكهيكدر
جشنوارهجامجم

قولمساعدترئیسصداوسیما
برایکمک به درمان همایون شهنواز

گوینده «پوآرو»
از دوربین گریزان است
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صبا :سیدکاظم احمدزاده؛ تهیهکننده و مجری برنامه تولیدی «دوستت دارم
مادر،دوستتدارمپدر»گفت:اینبرنامهسومیندورهازتولیدبرنامه«دوستت
دارم مادر ،دوستت دارم پدر» است که پخش آن از ۱۵اسفندماه شروع و تا
۱۵فروردینماه ۹۷ادامه خواهد داشت .در این دوره سعی ما بر این بود که حس
مادری،زیباییوقداستمادرانوپدرانسرزمینمانرااززوایایمختلفنشان
دهیم .احمدزاده ادامه داد :برای تولید برنامه «دوستت دارم مادر ،دوستت
دارم پدر» این بار بهسراغ مردم و قشرهای مختلف جامعه اعم از دانشآموزان،
دانشجویان ،سربازان ،آتشنشانان و ....رفته و با آنها پیرامون مقام واالی مادر
و پدر گفتوگو کردیم .گزارش مردمی ،شعر و دکلمه و ....از بخشهای مختلف
اینبرنامه۳۰قسمتیاست.
تهیهکننده برنامه تولیدی «دوستت دارم مادر ،دوستت دارم پدر» با اشاره به
موضوعاینبرنامهتاکیدکرد:دراینبرنامهکهمحوریتآناحترامودستبوسی
بهمقامواالیمادروپدراست،تالشکردیمکهبهموضوعمادرانفراموششده،
مادران منتظر ،مادران و پدران مسئولیتپذیر ،والدین با مشاغل سخت و..
در جمع خانوادهها بپردازیم .برنامه «دوستت دارم مادر ،دوستت دارم پدر»
با
کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست و به مناسبت میالد
ســعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر تا میالد حضرت
علی(ع) و روز پدر هر شب ساعت ۲۲با تهیهکنندگی و
اجرای سیدکاظم احمدزاده روی آنتن میرود .ترویج
فرهنگ دستبوسی پدر و مادر از اهداف دوره جدید
اینبرنامه است.

رئیس رسانه ملی در آیین افتتاح رسمی شبکه تلویزیونی ایرانکاال:

وظیفه ایرانکاال ارائه خدمات رایگان به تولیدکنندگان است
دکتر علیعسگری اعالم کرد :در تصمیمی بزرگ شرایط تبلیغ رایگان بنگاههای
دانشبنیان را در شبکه ایران کاال فراهم کردهایم.

به گزارش «صبا» ،مراسم افتتاح رسمی شبکه تلویزیونی ایرانکاال
با حضور دکتر علیعسگری؛ رئیس رســانه ملی برگزار شد .دکتر
علیعسگری در ســخنانی با تشــریح دالیل راهاندازی این شبکه
تلویزیونیگفت:پیشنهادگفتمانانقالبیوپیشرومقاممعظمرهبری
در طرح موضوع اقتصاد مقاومتی بهعنوان تنها راه نجات کشور ایجاب
میکرد تا برای تحقق آن کاری ویژه و جهادی در رســانه ملی انجام
گیرد.
وی با بیان اینکه صداوســیما رســانهای پیگیر در همه حوزههای
اقتصادی است که خود را موظف میداند یک کار استثنایی ،ویژه و
جهادگونه در حوزه اقتصاد انجام دهد تصریح کرد :رسانه ملی در یک
سالگذشتهپرداختنبهموضوعاقتصادمقاومتیرادرهمهشبکههای
مختلف تلویزیونی و رادیویی خود در دستور کار قرار داد ،اما الزم بود
برای اثرگذاری بیشتر و حمایت جدی از صنایع کوچک و متوسط
کشور شبکهای تلویزیونی راهاندازی شود تا با معرفی کاالی ایرانی
زمینه رشد فعالیتهای اقتصادی در کشور را فراهم کند.
رئیس ســازمان صداوســیما حمایت از صنایع کوچک و متوسط

دانشبنیاندرکشورراازموضوعاتمهمبرایشبکهایرانکاالدانستو
تاکید کرد :شرکتهای بزرگ توانایی رقابت در فضای بازرگانی را دارند
و خود نیز با رسانههای مکتوب و صوتی و تصویری نیاز تبلیغاتیشان را
برآوردهمیکنند،اماصنایعدانشبنیانوکارگاههایکوچکومتوسط
که توانایی الزم برای تبلیغات ندارند نیاز به حمایت و تبلیغ ویژه دارند
چرا که آنها میتوانند زودترخود را به تولید برسانند .ایران کاال خود
را ملزم میکند که از این شرکتها و صنایع متوسط حمایت کند و
با تبلیغ و معرفی آنها زمینه حضورشان در عرصه رقابت اقتصادی
کشور را فراهم سازد.
رئیس رسانه ملی با اشاره به ویژگی شرکتهای دانشبنیان و صنایع
کوچک و متوسط گفت :مهمترین ویژگی این بنگاههای اقتصادی،
اشتغالزا بودن ،زودبازده بودن و توان رقابت آنها با صنایع خارجی
است و ما افتخار میکنیم که اکنون در تصمیمی بزرگ شرایط تبلیغ
رایگان این بنگاهها را در شبکه ایرانکاال فراهم کردهایم.
دکتر علیعسگری با بیان اینکه هماکنون هزاران کارخانه بزرگ و
کوچک برای تبلیغ و معرفی خود از شبکه ایرانکاال ثبتنام کردهاند و

ما شاهد حضور آنها بر آنتن رسانه ملی خواهیم بود یادآور شد :ملت
ایران در خالل این آگهیها توانمندیهای خود و افتخارات فرزندانش
را مشــاهده خواهد کرد و ما امروز به برکت وجــود حضرت زهرای
اطهر(س) در خدمت شناسایی و معرفی این صنایع هستیم.
رئیس سازمان صداوسیما با تاکید بر اهمیت کارآفرینی و تاثیر آن بر
اقتصاد کشور ،گفت :اگر ملتی بازار خود را در اختیار بیگانگان قرار دهد،
درواقع باالترین توان اقتصادی خود را در اختیار آنها قرار داده و عامل
حیاتش را از دست داده است .کوتاهی در مبارزه با ورود کاالی قاچاق به
کشورپذیرفتنینیستونیازمنداقدامجدیدراینخصوصهستیم.
ماملتبزرگوقدرتمندیهستیموبازار ۸۰میلیونیایدراختیارمان
است که میتوان در آن تولید کرد و از تولیدات خودمان مصرف کنیم.

رضوی ،جالل مقامی ،ایرج رضایی ،ناصر ممدوح ،محمود
قنبریوغالمعلیافشاریهوابوالحسنتهامیدربیناهالی
دوبله و هنر در این تصمیم بیتأثیر نبود و باعث خرسندی
من است که استاد منانی بعد از سالها دوری جستن از
دوربینها باالخره به بنده اطمینان کردند.
توکلی افزود :در تولید این فیلم فاطمه شعشــعانی و
شوکت حجت و آقایان جواد پزشکیان .تورج نصر ،شهروز
ملکارایی بیژنعلیمحمدی،همتمومیوندازهنرمندان
دوبله نیز ما را همراهی کردهاند.
این کارگردان گفت :بخشهایی از «اکبرآقا آکتور صدا» در
استودیوضبطشکرستانو همچنیناستودیوجامجم در
تهران و بخشهایی از آن در شهر اصفهان ،لوکیشنهای
دبیرستانهاتفمحلتحصیلاستادومیداننقشجهان
تصویربرداری شــده و تدوین آن نیز بهتازگی تمامشده
است.

برگزاریجشن
«بانویآفتاب»با
حضورچهرهها

صبا :جشــن خانوادگی «بانوی
آفتاب» به کارگردانی و تهیهکنندگی مجید
صفری همزمان با میالد حضرت فاطمه(س) و
روز مادر برگزار میشود.
مجیدصفری؛تهیهکنندهوکارگرداناینبرنامه
گفت :این جشن باشکوه با حضور هنرمندان
و چهرههای برتر ســینمایی همچون حمید
گودرزی ،مجید صالحی ،نادر سلیمانی ،نعیمه
نظامدوستوزوجهنرمندمحسنقاضیمرادی
و مهوش باقری برگزار میشود.
وی در ادامه افزود :صابر خراسانی شاعر اهل
بیت در این برنامه به اجرای قطعاتی از وصف
بانوی دو عالم فاطمه زهــرا(س) میپردازد و
علیرضا مسلمی از طنزپردازان کشور در این
برنامه حضور دارد .همچنین در این جشــن
باشکوه ارتیســت پیمان حرکات نمایشی،
امیرعباس رجبیان اجرای کــودکان و زوج
هنرمند نیما کرمی و زینب زارع به
اجرا خواهند پرداخت.

پخش«کوچه
هفتپیچ»ازآیفیلم

صبا :مجموعــه تلویزیونی
«کوچههفتپیچ»باکارگردانی
علی نیکومنش که به معرفی آداب و رســوم
گذشتهاستانفارسونشاندادنسبکزندگی
ایرانیاسالمیمیپردازد،ازسهشنبه۱۵اسفند
جایگزین مجموعه «جاده تباهی» میشود و
روی آنتن کانال فارســی شبکه آیفیلم قرار
میگیرد.
این سریال که به فرهنگ و آدابورسوم مردم
اســتان فارس پرداخته و در عین حال ،نگاه
ویژهای هم به فرهنگ دیگر اقوام ایرانی دارد،
از ۱۵بازیگر بومی بهره گرفته و محبوبه یزدانی
ایفاگرنقشاصلیاینسریالاست.
این سریال که نام خود را از یکی از کوچههای
قدیمی شیراز« ،کوچه هفتپیچ» وام گرفته،
ماجرایسهخانوادهاستکهبههمراهمادربزرگ
یابهقولشیرازیها«خانمدوستی»خوددریک
خانهقدیمیوسنتیزندگیمیکنند.جمشید
فروزانی ،عبدالحمید زارع ،رضا درکی ،زاوش
تقوایی و پریسا درافشان ،حسین قهرمانی و...
دراینسریالبهایفاینقشپرداختهاند.

