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فصلدوم«بچهمهندس»
ازدیشبرویآننترفت
؟؟؟  :پخش فصل دوم سریال «بچه
مهندس»که در ماه مبارک رمضان به
روی آنتن شبکه دو سیما رفت و با استقبال مخاطبان
روبهرو شد ،از دیشب(۸دیماه) آغاز شد.
این سریال که به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی
سعید سعدی تولید شده اســت ،در فصل دوم خود به
نوجوانی شخصیت اصلی(جواد) میپردازد و چالشهای
نوجوانی و تحصیل وی را دنبال میکند.
در فصل دوم این سریال بازیگران جدیدی ازجمله سیما
تیرانداز ،علی اوسیوند ،نسرین نکیسا ،مهران نائل ،صحرا
اسدالهی ،فرجاله گلســفیدی و سیامک اشعریون به
مجموعه اضافه و به ایفای نقش پرداختهاند.
نویسنده فصل دوم این سریال تغییر کرد و حسن وارسته
جایگزین سجاد ابوالحسنی شد .فصل دوم این سریال
که در لوکیشنهای مختلفی تصویربرداری شده است،
از تابستان امسال مقابل دوربین رفت و در اوایل آذرماه
به پایان رسید.
فصل دوم سریال «بچه مهندس» از دیشب  ۸یماه هر
شب ساعت 21:30و بازپخش آن  ۱۲و  16:15روز بعد
به روی آنتن شبکه دو سیما میرود.

ایجادتغییراتجدید
در حراست صداوسیام
فارس11 :خردادماه سالجاری طی
حکمی از سوی عبدالعلی علیعسکری؛
رئیس سازمان صداوســیما حمیدرضا رهبریفر به سمت
رئیس حراست مرکزی این سازمان منصوب شد.
در بخشی از حکم علیعســکری خطاب به رهبریفر آمده
اســت :همکاری و برقراری تعامل سازنده با کارکنان رسانه
بهعنوان مهمترین منابع و ســرمایههای ســازمان و فراهم
کردن بستری مناسب برای ارتباط صمیمانه و تاثیرگذار با
هنرمندان ،برنامهسازان ،مدیران و ارائه مشاورههای مشفقانه
به ایشان در تمامی بخشهای رسانه و صیانت از سرمایههای
مادی و معنوی سازمان با رعایت جدی ضرورت حفظ آبرو
و کرامت اسالمی و انسانی ،الزمه انجام ماموریت شماست.
حاال پس از گذشت هشت ماه از این انتصاب ،روز پنجشنبه
۶دیماه رهبریفر در راســتای انجام تعهدات خود ،اولین
جلســه را با تهیهکنندگان تلویزیون برگزار کرده و در این
نشست خبرهای جدیدی را عنوان کرده است.
او در این مراســم اعالم کرده که مرکز حراســت از این به
بعد با نام «مرکز صیانت و حفاظت ســازمان صداوسیما»
شناخته خواهد شد و شعار آن نیز «پیشبینی و پیشگیری»
خواهد بود.
همچنین او از بازنگری در قوانین قبلی این مرکز خبر داده و
همچنین به تهیهکنندگان گفته که صیانت از حقوحقوق
منابع انسانی خصوصا منابع انســانی شاغل در حوزه تولید
مخصوصا تهیهکنندگان سازمان بهعنوان اصلیترین محور
مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیماست.
همچنین در این جلسه تهیهکنندگان مطالبات خود را عنوان
کردهاند و موضوعاتی نظیر مباحث مربوط به بیمه و مالیات
در آن بررسی شده است.

«مرگ خاموش» در خارج از کشور
تصویربرداری سریال «مرگ خاموش» این روزها در شمال کشور مشغول انجام است و عوامل آن
بهمنماه برای ادامه تصویربرداری سکانسهای پایانی راهی خارج از کشور خواهند شد.
در حال حاضر بیش از ۷۰درصد از سکانسهای ســریال ضبط شده است و تصویربرداری آن
اواسط اسفندماه به پایان میرسد .همچنین مراحل فنی این سریال ازجمله تدوین ،صداگذاری
و موسیقی بهتازگی کار خود را آغاز کرده است.
گفتنی است؛ سریال «مرگ خاموش» با بازی سعید راد ،حمید عطایی ،پرویز فالحیپور ،پریوش
نظریه ،علیرضا جاللیتبار ،سامیه لک ،رویا میرعلمی ،ستاره اسکندری ،رضا موالیی ،شایسته
ایرانی و ..درخصوص امنیت نرم و شروع مراقبت از آن در خانواده است.
در این سریال یک گروه پلیسی-امنیتی درگیر داســتانهایی مثل امنیت نرم ،مواد مخدر و..
میشوند که صحنههای جذابی را رقم خواهد زد.
عوامل این سریال عبارتند از :تهیهکننده :ابوالفضل صفری ،کارگردان :احمد معظمی ،نویسندگان
فیلمنامه :هومان فاضل و مرتضی اصفهانی ،مشاور تهیه و مدیرتولید :مرتضی متولی ،جانشین
تولید :کامیاب متولی ،مدیر تصویربرداری :علیرضا ودادتقوی ،تدوینگر :سیامک مهماندوست،
مدیر صدابرداری :حمیدرضا یارندپور ،طراحی و ترکیب صدا :رامین ابوالصدق ،آهنگساز :آرش
بادپا ،طراح صحنه :سعید آهنگرانی ،طراح لباس :مرجان گلزار ،طراح گریم :مهدیه اعرابی ،مدیر
برنامهریزی :سیدجواد حسینی ،دستیار اول کارگردان :محمد عزیزی ،جلوههای ویژه بصری:
مهدیار سزاوار ،مشاور پروژه و ناظر کیفی :مرتضی اصفهانی.

اعالم زمان پخش برنامه «هفت»

یوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آغاز میشود.
به گفته محمدحسین لطیفی ،پخش برنامه «هفت» زودتر از ســ 
محمدحسین لطیفی با اشاره به زمان شروع سری جدید «هفت» برنامه سینمایی شبکه سه سیما بیان کرد :این برنامه
کمی زودتر از آغاز جشنواره ملی فیلم فجر روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.
او ادامه داد :هماکنون تیمی بیستنفره در اتاق فکر در حال تولید و پیش بردن کارها هستند.
به گزارش مهر؛ سری جدید «هفت» با اجرای محمدحسین لطیفی و تهیهکنندگی مجتبی امینی از شبکه سه سیما
یوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر  ۱۰تا  ۲بهمن برگزار میشود.
روی آنتن خواهد رفت .س 

شورجه:

 5سال زمان برای
ساخت فیلم«موسی (ع)»
جمال شورجه؛ کارگردان مجموعه الف ویژه «موسی(ع)» در ارتباط
با ساخت این پروژه گفت :سالهاست قصد ساخت این مجموعه را
داشتم که خوشبختانه در این زمان فرصت و امکان آن فراهم شد.
او افزود :قرارداد تولید این فیلم در جلسه روزهای گذشته با حضور
آقایان علیعسکری رئیس سازمان صداوسیما ،میرباقری؛ معاون
ســیما ،کرمی؛ رئیس ســیمافیلم و احمد میرعالیی؛ تهیهکننده
«موسی(ع)» امضاء شد و گزارشــی نیز از اقدامات انجامشده برای
شروع پیشتولید به رئیس سازمان صداوسیما ارائه کردیم.
کارگردان «موســی(ع)» با بیان اینکه این مجموعه تلویزیونی در
 ۵۲قسمت تولید میشود گفت :متن اولیه آن توسط مرحوم فرجاله
سلحشور بهطور کامل نوشته و در ادامه توسط حجتاالسالم سعید
بهمنپور بهطور کامل بازنویسی شد و اکنون آماده ساخت است.
به گزارش «صبا»؛ او در ارتباط با زمان پیشتولید تا آمادهســازی
نهایی این مجموعه الف ویژه گفت :طبق پیشبینیهای انجامشده
یک سال زمان برای پیشتولید ،سه ســال تولید و یک سال برای
پستولید «موسی(ع)» زمان الزم است که در مجموع ساخت آن
پنج سال طول میکشد.
شورجه گفت :با برنامهریزی دقیقتر میتوان در بازه کمتری این اثر
را ساخت و به نمایش گذاشت.
گفتنی است؛ در آذرماه سال جاری قرارداد ساخت دو مجموعه الف.
ویژه «سلمان فارسی» و «موسی(ع)» منعقد شد.

کیــوسک

«اختیاریه» برنامه
شبانهشبکه ۵شد
صبا :بهزودیبرنامه گفتوگومحور
شــبانه «اختیاریه» بــا تهیهکنندگی و اجرای
سید مرتضی فاطمی بهصورت زنده روی آنتن شبکه
پنج سیما خواهد رفت.
این برنامه در گروه اجتماعی شــبکه پنج سیما تولید
خواهد شد و همراه با گفتوگوهایی صریح و شفاف با
شخصیتهای شناختهشده فرهنگی ،هنری ،سیاسی،
اجتماعی و علمی خواهد بود.
پیشتولید «اختیاریه» از سه ماه پیش با آغاز پژوهش
حول افراد و شــخصیتهای شناختهشده آغاز شده
و هماکنون مراحل ســاخت و آمادهســازی دکور آن
پیش مــیرود .تمرکز بــر حوزه پژوهــش مهمانان،
ویژگی مهم «اختیاریه» است و مجموعهای متشکل
از روزنامهنگاران بنام سالهای اخیر رسانههای کشور
تیم پژوهش آن را شکل میدهند.
ســیدمرتضی فاطمی پیش از ایــن ،تهیهکنندگی و
اجرای برنامه تلویزیونی «۱۸۰درجه» و سریالهای
تلویزیونی «هوش سیاه» و «شرایط خاص» را برعهده
داشته است.

«کیوسک»باحضور
سریال نوروزی شبکه سه
مصطفیزمانی
کلید خورد
باشــگاه خبرنگاران :مهرام مهام؛ تهیهکننده ســریالهای
تلویزیونی ،درخصوص روند تولید ســریال « ُم ّــر قانون» گفت :بههفتهآیندهموکولشد

ــر قانون» بــه کارگردانی
تصویربرداری ســریال نــوروزی « ُم ّ
محمدحسین لطیفی در مجتمع فنی سعادتآباد کلید خورد.
این تهیهکننده درباره بازیگران سریال « ُم ّر قانون» اظهار کرد :مرجانه
گلچین ،هدایت هاشمی ،مهران غفوریان ،یوسف تیموری ،ناهید
مسلمی ،شیدا خلیق ،مهشید ناصری ،دلسا ملکی ،مهران رجبی،
کریم قربانی در این سریال ایفای نقش میکنند .البته به دلیل اینکه
همزمان با تصویربرداری نگارش سریال انجام میشود ،بازیگران
دیگری هم به حمع ما اضافه خواهند شد.

صبا :برنامه «کیوسک» که قرار بود دیشب با حضور مصطفی
زمانی روی آنتن شــبکه سه ســیما برود ،به زمان دیگری
موکول شد.
بهرغم اعالم قبلی مبنی بر پخش «کیوسک» در زمان ثابت
هفتگی بهدلیل پخش مستند «خارج از دید» ،پخش برنامه
«کیوســک» با حضور مصطفی زمانی بــا نظر و صالحدید
مدیران شبکه به هفته آینده موکول شد.

محورهاي فراخوان
ششميناجالسجهانيصدا
اعالم شد

صبا :محورهاي اصلــي فراخوان ششــمين اجالس
جهاني صدا با تأكيد بــر آيندهپژوهي و توليد در فضاي
ميانرسانهاي اعالم شد.
اين اجالس كه با مشــاركت اتحاديه راديــو تلويزيون
هاي آســيا و اقيانوسيه( )ABUو مشــاركت استادان،
صاحبنظران و برنامهسازان حوزه صدا برگزار ميشود،
نوآوري در برنامهســازي راديويي و استفاده از ظرفيت
رســانههاي نو را در توليد و توزيع محتوا در دستور كار
قرار داده است.

نگارش ۲۵قسمت
ازفیلمنامهمحسنکیاییتمامشد

صبا« :خوشــنام» عنوان مجموعه تلویزیونی به تهیهکنندگی
احمد زالی است که کار نگارش آن را محسن کیایی بر عهده دارد.
«خوشنام» عنوان مجموعه تلویزیونی به تهیهکنندگی احمد زالی
است که کار نگارش آن را محسن کیایی بر عهده دارد.
 ۲۵قسمت از این مجموعه تلویزیونی ۳۰قسمتی نگاشته شده و
محسن کیایی به همراه علی کوچکی این کمدی اجتماعی را برای
شبکه یک سیما مینویسند .مقرر است سال ۹۸این مجموعه در
تهران کلید بخورد.
«خوشــنام» با برخورداری از الیههای طنز معنایی و عمیق یک
کمدی هجو نیست و با یک قصه جذاب به روایت داستانی اجتماعی
میپردازد.

