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«دنگوفنگروزگار»
بهمهدیامینیخواهرسید
صبا  :مجموعه طنز «دنگ و فنگ
روزگار» به کارگردانی جواد مزدآبادی
و تهیهکنندگی امیر طالبیکاشانی با اضافه شدن مهدی
امینیخواه به تصویربرداری خود در محله طرشت تهران
ادامه میدهد.
این مجموعه تاکنــون بیش از ۳۵درصــد از مراحل
فیلمبرداری خود را پشت سر گذاشته و بعد از لوکیشن
مغازه فریدون(غالمرضا نیکخواه آزاد) در منطقه طرشت
گروه برای ادامه تصویربرداری به خانهای در سعادتآباد
خواهند رفت.
ایفای نقشهای محوری این مجموعه برعهده سیروس
گرجســتانی و محمد نادری است؛ دو دوستی که طی
شراکت دچار مشکالتی میشوند و ناچار هستند طی
سالها این مشکالت را پنهان کنند .همین مسئله باعث
رقم خوردن اتفاقات مختلف طنز میشود.
«دنگ و فنگ روزگار» سریالی اپیزودیک است که در
کنار آن یک داستان محوری و اصلی روایت میشود .هر
هفته یک قصه جدید شروع شده و با پایان هفته به اتمام
میرسد به این ترتیب این مجموعه سیقسمتی تقریبا
پنج فصل ششقسمتی را در برمیگیرد.
پیشبینی میشود تصویربرداری این مجموعه که اوایل
آبانماه کلید خورده تا پایان ســال به اتمام برسد و در
سال ۹۸از شبکه یک سیما روانه آنتن شود.
سیروس گرجستانی ،محمد نادری ،نیما شاهرخشاهی،
بیژن بنفشهخواه ،زهره فکورصبور ،سوگل طهماسبی،
محمد فیلی ،غالمرضا نیکخواه ،امیر غفارمنش ،ساعد
هدایتی ،شیرین آقارضا کاشی ،پانتهآ مهدینیا ،سینا
رازانی ،زهرا داوودنژاد ،مهری آلآقا ،مریم شاهولی ،مینا
نوروزی ،ساقی زینتی ،بیتا خردمند ،عباس محبوب،
طاهر عالیی ،فریــده دریامج ،ژیار محمدزاده ،ســاره
صحرایی ،ستاره صحرایی ،سیروس میمنت و .....ازجمله
بازیگران این مجموعه پُربازیگر هستند.

بیست درصد ازتصویربرداری «نون.خ» به پایان رسید

مجموعه تلویزیونی «نون.خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیهکنندگی مهدی فرجی که برای پخش در ایام نوروز ۹۸از شبکه یک سیما آماده میشود ،مراحل تصویربرداری خود را سپری میکند.
مهدی فرجی؛ تهیهکننده سریال«نون.خ» درخصوص جدیدترین جزییات این سریال به «صبا» گفت :در حال حاضر تصویربرداری سریال در حوالی تهران ادامه دارد و حدود ۲۰درصد از سریال تاکنون تصویربرداری شده است و تا عید ادامه
خواهد داشت و بازیگران جدید هم به پروژه اضافه خواهد شد.
او درخصوص مراحل فنی سریال ادامه داد :تدوین ،مونتاژ و صداگذاری سریال بهطور همزمان در حال انجام است.
سعيدآقاخانى ،حميدرضا آذرنگ ،فريده سپاهمنصور ،على صادقى ،هومن حاجعبدالهى ،نعيمه نظامدوست ،سيروس ميمنت ،على صالحى ،پاشا جمالى ،نسرين مرادى ،هديه بازوند ،ندا قاسمى ،صبا ايزدپناه ،شيدا يوسفى ،وحيد قاضى زاهد و...
ازجمله بازیگران این سریال نوروزی هستند .بهزودی بازیگران شناختهشده دیگری نیز به این مجموعه خواهند پیوست.
فیلمنامه سریال نیز توسط امیر وفایی به نگارش درآمده است.
این مجموعه تلویزیونی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در۱۶قسمت۵۰دقیقهای برای پخش در ایام نوروز ۹۸از شبکه یک سیما تولید میشود.
سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از :مجرى طرح :حسن مصطفوى ،مديرتصويربردارى :اميرمعقولى ،صدابردار :محمد شاهوردى ،طراح گريم :عباس عباسى ،طراح صحنه :امین جهانی ،طراح لباس :پگاه تركى ،دستياركارگردان :مصطفى تنابنده،
برنامهريز :ساناز بصير ،عكاس :كوروش جوان ،دستيار توليد :محمدرضا دلنوازى ،مدير تداركات :مجيد لعلسنجيان ،مشاور رسانهای :هادی اعتمادیمجد.

به کارگردانی قاسم جعفری

سام نوری «ایرونیجات»
را اجرا میکند

پنج قسمت از «مجردها» تصویربرداری شد
علی حجازیمهر؛ تهیهکننده ســریال «مجردهــا» ،درباره این
مجموعه که این روزها بــه کارگردانی قاســم جعفری در حال
تصویربرداری اســت گفــت :هماکنون تصویربرداری ســریال
«مجردها» در شهرک راهآهن در حال انجام است.
او درباره اینکه این سریال بهعنوان اثر نوروزی شبکه دو انتخاب
میشود یا خیر ،توضیح داد :شبکه دو در این مورد تصمیمگیرنده
اســت .ما کار خود را انجام میدهیم و درنهایت شبکه است که
تصمیم میگیرد که چه کاری در چه زمانی پخش شود.
حجازی مهر درباره جزییات این سریال توضیح داد :تاکنون پنج
قسمت از سریال تصویربرداری شده و تدوین همزمان نیز در حال
انجام است .سریال سی قسمت دارد و ما امیدواریم بتوانیم تا اواخر
اسفند و یا اوایل فروردین تصویربرداری آن را به پایان برسانیم.
به گزارش مهر؛ او در پایان گفت :ما برای نقش مجردها از بازیگران
تئاتری استفاده کردهایم و بخشی از توقف کار در پروسه تولید نیز
بهدلیل انتخاب این بازیگران بود.
سریال «مجردها» به کارگردانی قاسم جعفری این روزها در حال
تصویربرداری است و گفته میشــود یکی از گزینههای نوروزی
شبکه دو سیماست.
قاســم جعفری کارگردان ســریالهایی همچون «خط قرمز»،
«کمکم کن» و «مسافری از هند» است که پس از سالها دوباره
به تلویزیون بازگشته است.

«لحظه گرگ و میش»
از هفته آینده
روی آننت میرود
صبا :تازهترین تیزر سریال تلویزیونی
«لحظه گــرگ و میش» بــه کارگردانی
همایون اسعدیان رونمایی شد.
همایون اســعدیان یازده سال پس از ســریال عاشقانه «راه
بیپایان» این بار نیز با ترکیبی از چهرههای باسابقه و جوان
همراه با ســریال «لحظه گرگ و میش» به تلویزیون بازمی
گردد.
این سریال عاشقانه به نویسندگی مونا انوریزاده در پنجاه
قسمت آماده نمایش شده و از شــنبه ۲۲دیماه روی آنتن
شبکه سه سیما میرود.
مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود
زندگی خانوادهای اصیل در طول سه دهه و با محوریت زندگی
تنها دختر این خانواده است؛ روایتی که از دهه ۶۰آغاز شده،
حوادث مختلفی از قبیل جنگ ،تحوالت اجتماعی و اقتصادی
را پشت سر گذاشته و در زمان معاصر پایان میپذیرد.
فاطمه گودرزی ،شهره ســلطانی ،فرید سجادیحسینی،
علیرضا کمالی ،المیرا دهقانی ،حســام محمــودی ،پانیذ
برزعلی ،ناصر سجادیحســینی ،نیما نادری ،پاشا رستمی،
رها خدایاری ،وحید آقاپور ،احسان امانی ،سیامک احصایی،
مریم حاجیزاده ،آیدا نامجو ،لیال بلوکات ،محمدرضا مالکی،
مهرنوش مســعودیان ،زهره ســاداتی ،مهدی مالک ،رضا
حجری ،مهتاب اکبری ،فراز مدیری ،آروین گالتسیان ،لیال
بلوکات و محمدرضا مالکی ترکیب بازیگران این مجموعه را
تشکیل میدهند.

«ایرونیجات» به کارگردانی رضــا مهرانفر و تهیهکنندگی
سیدحســین هادیانفر این روزها در پیشتولید قرار دارد و
حضور سام نوری بهعنوان مجری در آن قطعی شده است.
«ایرونیجات» رقابتی برای تعیین قیمــت واقعی کاالهای
مختلف است و شامل بخشها و مراحل مختلفی خواهد بود
که عالوه بر شرکتکنندگان داخل استودیو ،بینندگان را نیز
درگیر میکند.
به گزارش «صبا»؛ سام نوری آخرین بار در تلویزیون سری دوم
سریال «دیوار به دیوار» را روی آنتن داشت و پیش از آن نیز در
نقش وکیل خاندان دیوان ساالر در «شهرزاد »۳نقشآفرینی
کرده بود .او چندین همکاری با مهران مدیری نیز در آثاری
چون «در حاشیه»« ،عطسه»« ،شوخی کردم»« ،قهوه تلخ» و
«مرد دوهزارچهره» داشته است.
«نهنگ عنبر» آخرین کار ســینمایی اکران شــده نوری و
«نهنگ آبی» ســریال در حال ســاخت فریدون جیرانی از
کارهای دیدهنشده او است.
«ایرونیجات» با هــدف معرفی کاالهای ایرانی و آشــنایی
مخاطبان با قیمتهای واقعی اجناس ســاخته میشود و
بناست از بهمنماه بهصورت هفتگی بهعنوان اولین مسابقه
شبکه ایران کاال روی آنتن برود.

کیــوسک

واکنشیبهخبر
ممنوعالتصویریپیمانمعادی
باشگاه خبرنگاران جوان  :روابط
عمومی برنامه «میزانسن» توضیحاتی
را درخصوص خبــر ممنوعالتصویری پیمــان معادی برای
حضور نداشتن در این برنامه ارائه داد.
روز گذشته مطلبی در یکی از نشریات مبنی بر ممنوعالتصویر
بودن پیمان معادی و نقد فیلمش بدون حضور کارگردان از
سوی یکی از روزنامههای رسمی کشور منتشر شد که الزم
است توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.
برنامه «میزانسن» که به نقد و بررسی آثار مختلف سینمایی
و تئاتر میپردازد.
در برنامه هفته گذشته «میزانســن» که به نقد فیلم «بمب؛
یک عاشقانه» اختصاص داشــت ،از پیمان معادی نویسنده
و کارگردان این اثر به صورت رســمی برای حضور در برنامه
دعوت کرد که دعوت را نپذیرفتند.
برنامه هفته گذشــته «میزانســن» به تهیهکنندگی پدرام
کریمی و اجرای مهدی سجادهچی با حضور نیما حسنینسب
و آنتونیا شــرکا به نقد فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» اختصاص
داشت که بهصورت زنده روی آنتن شبکه شما رفت.

انتصاب  ۲مدیر
در شبکه یک سیما

صبا :مجید زینالعابدین؛ مدیر شــبکه یک سیما ،محمد
تورنگ را بهعنوان مدیر گروه معارف اسالمی و حجتاالسالم
حسین رحیمزاده را بهعنوان مدیر گروه فرهنگ ،تاریخ و هنر
منصوب کرد.
بهره مناسب از کارشناسان مجرب ،دین آگاه و معرفت پژوه،
تبیین احکام شریعت ناب محمدی(ص) در حوزه فردی و
اجتماعی ،استفاده از ظرفیتهای فرهنگی-معرفتی برای
تولید ادبیات غنی رسانهای از توقعات رسانهای تصریح شده
در حکم انتصاب این دو مدیر است.

آخرینوضعیتجسمانیرضاتوکلی
دربیمارستان

باشگاه خبرنگاران جوان :امیر توکلی فرزند رضا توکلی بازیگر
سینما و تلویزیون ،درباره وضعیت جسمانی این بازیگر گفت :پدرم
هفته گذشــته در پی حمله قلبی تحت عمل جراحی قلب باز قرار
گرفت که این عمل موفقیتآمیز بوده است.
او با بیان اینکه پدرم همچنان درآیسییو و ممنوعالمالقات است،
گفت :پزشکان گفتهاند باید شرایط ایزولهای داشته باشد.
توکلی گفت :پدرم با ادامه این روند چند روز دیگر به بخش منتقل
میشود و باید دوران نقاهت بیستروزهای را سپری کند.

سریال نوروزی « ُمر قانون»

همچنان در لوکیشن دارآباد

باشــگاه خبرنگاران :ســریال نوروزی « ُمر قانون» به کارگردانی
محمدحسین لطیفی و تهیهکنندگی مهران مهام این روزها در لوکیشن
دارآباد تصویربرداری میشود.
ســریال نوروزی « ُمر قانون» به کارگردانی محمدحســین لطیفی و
تهیهکنندگی مهران مهام این روزها در لوکیشن دارآباد(خانه شخصیت
کمال) با بازی هدایت هاشمی تصویربرداری میشود.
قراراست بهزودی مهران غفوریان در این سریال نوروزی بازی کند.
« ُمر قانون» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و علیرضا نجفزاده برای
شبکه سه ویژه نوروز ساخته میشود.
هدایت هاشمی ،مرجانه گلچین ،مهران غفوریان ،یوسف تیموری ،ناهید
مسلمی ،شیدا خلیق ،مهشید ناصری ،آتیه جاوید ،دلسا ملکی ،مهران
رجبی ،کریم قربانی و ...دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

مدیر تأمینبرنامه شبکهنسیممنصوبشد
صبا  :با حکم محمد احسانی؛ مدیر شــبکه نسیم سیما ،مهدی
توکلیزاده به سمت مدیر تأمین برنامه این شبکه منصوب شد.
تنظیمجدولپخشمناسبباتوجهبهتعریفورویکردشبکه،تامین
و آمادهسازی میانبرنامههای جذاب و مفید از تولیدات داخلی و
خارجی و نیز زمینهســازی برای حضور موثر برنامهها در فضای
مجازی و رسانههای مکتوب ازجمله مواردی است که در این حکم
بر آنها تاکید شده است.
مدیر شبکه نسیم در پایان این حکم از خدمات مهدی منفرد ،مدیر
پیشین تأمین برنامه شبکه نسیم در طول مدت تصدی آن مدیریت
تشکر و قدردانی کرده است.
مهدی توکلیزاده ،ســمت مدير روابط عمومی معاونت ســيما و
مسئولیت دبيرخانه جشنوارههای سيما را در سابقه کاری خود دارد.

