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پخشنسخهسینامیی
«پایتخت»درشبعید
ایســنا  :تهیهکننده سریال
«پایتخــت» از ســاخت نســخه
سینمایی آن برای پخش در شــب سال نو خبر
داد .الهام غفوری درباره نســخه فیلم سینمایی
«پایتخت» که قرار اســت شب عید پخش شود،
گفت :با آقای زینالعابدین؛ مدیر شبکه یک سیما،
برای نسخه فیلم ســینمایی «پایتخت» در شب
ســالتحویل مذاکره کردیم .درواقع طرح و قصه
ما آماده اســت و بهزودی تصویربرداری آن کلید
خواهد خورد .او ادامه داد :بازیگران نسخه سینمایی
«پایتخت» همان بازیگران ســریال هستند اما
قصه و اتفاقات جدیدی در فیلم شــکل خواهد
گرفت .غفوری درباره تولید فصل ششــم سریال
«پایتخت» بیان کرد :ما برای «پایتخت »۶هیچ
طرح و قراردادی نداریم و فقــط در حال مذاکره
هستیم.

«متولد۷مهرماه»
جدیدتریناپیزود«محکومین»۲
فارس :تصویربرداری ســریال
«محکومیــن »۲بــه کارگردانــی
ســیدجمال ســیدحاتمی و به تهیهکنندگی بهروز
مفید به اپیزود «متولد ۷مهرماه» رســیده است .این
اپیزود که بیســتویکمین اپیزود از این سریال است
بهتازگی در منطقه غرب تهران کلید خورده اســت.
علیرضا جعفری ،شیوا خســرومهر ،امیرمحمد زند،
حســین داداشپور و ...از بازیگران اصلی این اپیزود
هستند .تدوین ،صداگذاری و موسیقی بهترتیب توسط
مهدی جودی و مسعود سخاوتدوست در حال انجام
است .همچنین تصویربرداری این سریال تا خردادماه
ســال آینده ادامه دارد .ســریال «محکومین »۲در
چهل قسمت ۵۰دقیقهای در اطراف اسالمشهر کلید
خورد .هر قسمت از این سریال یک اپیزود و هر اپیزود
دو بازیگر اصلی دارد و تعداد قســمت و بازیگران آن
از «محکومین »۱بیشتر است ،بهطوری که در فصل
دوم این ســریال حدود پانصد بازیگر حضور خواهند
داشت که هشتاد نفر ایفاگر نقش اصلی و بقیه بازیگران
فرعی «محکومین» خواهند بود .موضوع محوری در
«محکومین »۱مجازات جایگزین بود ،اما فصل دوم این
مجموعه به طالق اختصاص دارد و در این فصل ،سیما
تیرانداز ،رابعه مدنی ،شهره لرستانی و ...بازی میکنند.

پایان توقف دوماهه «آخر خط»

پس از اتمام پخش فصل دوم ســریال «بچه مهندس»
به کارگردانی علی غفاری از شــبکه دو سیما ،این روزها
گروه تولید در حال انجام مراحل پیشتولید فصل سوم
این سریال هستند.
سعید سعدی؛ تهیهکننده سریال «بچه مهندس» درباره
آخرین وضعیت ساخت فصل سوم این سریال به «صبا»
گفت :درحال حاضر مشــغول انتخاب بازیگر و نگارش
فیلمنامه هســتیم و پس از نگارش فیلمنامه ،در سال
آینده کار تصویربرداری سریال را آغاز خواهیم کرد .وی
درباره ترکیب بازیگران در فصل سوم در انتها بیان کرد:
در فصل سوم سریال «بچه مهندس» ترکیب بازیگران
تغییر خواهد کرد و بعید است که از بازیگران فصل قبل
استفاده شود ولی شاید دو بازیگر از فصل قبل ،در فصل
سوم حضور داشته باشند .داستان سریال «بچه مهندس»
به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی
در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکی ،نوجوانی و جوانی
شخصیت اصلی مطرح میشود .سریال «بچه مهندس» با
بازی پرویز پورحسینی ،سیما تیرانداز ،اندیشه فوالدوند،
حمید شریفزاده ،سلمان فرخنده ،مانی رحمانی و ...هر
شب از شبکه دو سیما پخش میشد.

تصویربرداری سریال «آخر خط» به کارگردانی علیرضا مسعودی و تهیهکنندگی مجید میرخان که مدتی پیش کار خود را آغاز
کرده بود ،حدود دو ماه متوقف شده بود ولی بار دیگر از سر گرفته میشود.
علی مسعودی؛ نویسنده و کارگردان «آخر خط» درباره آخرین روند پیشروی این سریال به «صبا» گفت :ما حدود دو ماه بهدلیل
بروز مشکالتی توقف تصویربرداری داشتیم ولی با حل این مشکالت ،قرار است از هفته آینده کار تصویربرداری خود را دوباره آغاز
کنیم .وی در پایان بیان کرد :در حال حاضر حدود ۴۶۰دقیقه از کار را تصویربرداری کردهایم و تدوین توسط آرمین رضایی و
صداگذاری توسط مهرداد جلوخانی بهصورت موازی در حال انجام است .سریال «آخر خط» با بازی شهین تسلیمی ،محمدرضا
هدايتي ،امير نوري ،عباس جمشيديفرد ،كمند اميرسليماني ،اشكان اشتياق ،رضا ايرانشهر ،داريوش سليمي ،علی صبوری،
بيژن پيشدادي ،سيدرضا حسيني ،مجيد شهرياري ،فاطمه اميني ،مهسا باقري ،غزال وکیلی ،محمدامين سليميراد ،مهران
رجبي ،محمدبرسوزيان و فريده سپاهمنصور در حال تصویربرداری است .مجموعه «آخر خط» با مضمونی کمدی و طنز راوی
داستان دو پسرخاله است که بسیار شرور هستند .خانوادهها از دست این دو نفر به ستوه آمدهاند .آنها بهدلیل انجام جرمی به
زندان میافتند و از آنجا تصمیم به مهاجرت از کشور میگیرند که....

درخواستی برای تیرتاژخوانی «یاس» نداشتیم
۲۸بهمنماه مراســم افتتاحیه سریال «رقص روی شیشــه» به کارگردانی مهدی گلستانه با
رونمایی از قسمت اول این مجموعه ویژه شبکه نمایش خانگی ،برگزار شد .در این مراسم قسمت
اول سریال با تیتراژی با صدای یاسر بختیاری معروف به یاس برای مدعوین پخش شد و این در
حالی بود که یاس خود نیز مهمان این مراسم بود.
به گزارش مهر؛ با این حال ۲۹بهمن دو نسخه متفاوت از سریال در تهران و شهرستانها توزیع
شد بهگونهای که در نسخه شهرستان صدای یاســر بختیاری(یاس) روی تیتراژ سریال وجود
دارد ولی در نسخه تهران صدای او از سریال حذف شــده و طبق شنیدهها قرار هم نیست در
قسمتهای بعدی سریال تیتراژی با صدای او وجود داشته باشــد .درحالیکه عوامل سریال
ترجیح دادند درباره این اتفاق ســکوت کنند .حســین پارســایی درباره تیتراژخوانی یاسر
بختیاری(یاس) و حذف صدای او از برخی نسخههای توزیعشده سریال «رقص روی شیشه» در
شبکه نمایش خانگی بیان کرد :این خبر صحت ندارد .وی درباره نسخه توزیعشده قسمت اول
این سریال در شهرستان که با صدای یاس همراه است ،گفت :نسخه ارسالی برای دریافت مجوز
فاقد صدای یاس بود و اساسا ما با چنین درخواستی مواجه نشدیم .پارسایی همچنین درباره
احتمال صدور مجوز استفاده از صدای یاس در سریال در صورت درخواست عوامل عنوان کرد:
برای خوانندگی تیتراژ فیلمها مرکز موسیقی وزارت ارشاد باید مجوز بدهد .به گفته پارسایی،
چنانچه نسخهای با تیتراژخوانی یاس همراه بوده ،فاقد مجوز است چون از اساس نسخه ارسالی
برای دریافت مجوز تیتراژی با صدای یاس نداشته است.

امضایتفاهمنامه
باشبکههایآمریکایالتین
مهر  :نرگس محمــدی؛ مدیر
امور بینالملل هیسپانتیوی ،درباره
اهمیت موضوع توزیع رســانه و مشکالتی که در این
سالها هیســپانتیوی با آن روبهرو بوده ،گفت :در
بحث رسانه« ،توزیع» نقش خیلی مهم و قابل توجهی
دارد .شــما اگر یک کانال فوقالعاده خوب هم داشته
باشید ولی نتوانید توزیع مناسبی برای جامعه هدف
خود مهیا کنید ،عمال به معنای این است که آن تولید
محتوا به دســت مخاطب نرسیده اســت .مدیر امور
بینالملل هیسپانتیوی درباره تفاهمنامههای مهمی
که در سال گذشته از طرف هیسپانتیوی بسته شده
توضیح داد :در سال ۲۰۱۸موفق شدیم با خبرگزاری
بزرگ پرینســاالتینای کوبا ،یک شــبکه از بولیوی و
تلهسور ونزوئال که در همه آمریکای التین پخش دارد،
تفاهمنامه همکاری امضا کنیم که براساس آن مقرر شد
همکاریهایی بهلحاظ اشتراک محتواها و برنامههای
تولیدشده ،تبادل مجری ،پکیجهای خبری و ...داشته
باشیم ،بهعنوان مثال در برهه دستگیری خانم مرضیه
هاشــمی مجری پرستیوی توســط پلیس آمریکا،
یک گزارش تهیه کرده بودیم کــه با هماهنگیهای
صورتگرفته از این شــبکهها پخش شــد و یا برنامه
«نبض» که با موضوع انرژی و نفت بهصورت مشترک
بین ما و تلهسور در حال تولید است از همین تفاهمنامه
نشأت گرفته است.

ترکیببازیگران فصلسوم«بچهمهندس»تغییر
م یکند

کیــوسک

نگارش «مهال»
به نیمه رسید
صبا :کامبیز دارابی؛ تهیهکننده سریال «مهال» ،گفت :این
سریال را بنا بر سفارش شبکه سه ســیما در دست داریم.
طرح این مجموعه توسط امیر جهانی نوشت ه شده و نگارش
آن را مهدی شــیرزاد برعهده دارد .وی در پایان بیان کرد:
تاکنون نگارش ۱۰قســمت از این مجموعه 20قسمتی به
پایان رسیده است و با پایان نگارش ،پیشتولید کار را شروع
میکنیم .سریال «مهال» داستان اجتماعی و معنایی است که
با رویکردی متفاوت به مسائل اجتماعی میپردازد.

پخشیکسریال
درباره محیطبانان

ایسنا :سریال «نگهبان زمین» از سهشنبهشب این هفته به روی آنتن شبکه
پنج سیما میرود .به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما ،این سریال کاری
از سیمای خراسانشمالی به تهیهکنندگی و کارگردانی علی میریرامشه و
نویسندگی فهیمه سلیمانی و علی دلبر در هفت قسمت۵۵دقیقهای تهیه و
تولید شده است .سریال «نگهبان زمین» با بازی نیما شاهرخشاهی ،سیاوش
طهمورث و شیوا خسرومهر در استان خراسانشمالی تصویربرداری شده
است .همه سکانسهای این مجموعه تلویزیونی هفتقسمتی باتوجه به واقع
شدن در منطقه حفاظتشده میاندشت(محل زیست یوزپلنگ آسیایی) در
شهر جاجرم خراسانشمالی ،تصویربرداری شده است .این سریال ،داستان
زندگی محیطبان جوانی است که در زندگی شخصی خود دچار تردیدهایی
شده است و ماجراهای زندگی وی ،تمرکز محیطبان جوان را از کار و پیشهاش
گرفته و دچار اتفاقاتی میکند که….
علیرام نورایی و نیما شاهرخشاهی بازیگران اصلی این سریال هستند.

تصویربرداری «مرگ خاموش» در خارج از کشور ادامه دارد

فارس :ابوالفضل صفری؛ تهیهکننده سریال «مرگ خاموش» ،گفت:
این روزها گروه تولید سریال در یکی از کشورهای منطقه مشغول به
ضبط «مرگ خاموش» هســتند .این تهیهکننده همچنین ادامه داد:
در بخش خارج از کشور اغلب بازیگرانمان خارجی هستند و تنها سه
بازیگر ایرانی داریم که یکی از آنها نیز هنوز انتخاب نشــده است .در
این بخش حمید عطایی و ابوالفضل همراه از بازیگران ایرانی ما هستند.
لوکیشنهای این ســریال عالوه بر تهران در ســه نقطه غرب کشور،
قزوین ،کوهستانهای تهران ،شمیرانات و دماوند بوده است .تعدادی از
بازیگران در فصل دوم تغییر خواهند کرد ،اما سعید راد ،حمید عطایی و
جالل فاطمی از بازیگرانی هستند که گروه را در خارج از کشور همراهی
میکنند .فصل اول سریال «مرگ خاموش» در ۲۵قسمت و فصل دوم
آن در ۳۵قسمت طراحی شده است .سعید راد ،جالل فاطمی ،حمید
عطایی ،علیرضا جاللیتبار ،رویا میرعلمی ،سپیده خداوردی ،ستاره
اسکندری ،حمید شریفزاده و ...از بازیگران این سریال هستند و سعید
راد در نقش محوری قهرمان و مأمور امنیتی در این سریال ایفای نقش
کرده است.

داوری ۹۵اثر در بخش چهلسالگی جشنواره جامجم

باشگاه خبرنگاران جوان  :عبدالکریم خیامی؛ دبیر کمیسیون تخصصی
چهلسالگیپنجمیندورهجشنوارهتلویزیونیجامجم،درخصوصبرگزاری
جشنواره جامجم و اهمیت آن گفت :برگزاری جشنواره جامجم کارکردهای
متنوعیدارد.ازیکسومروریبرداشتههاوتولیداتاستوازسویدیگرپایش
و ارزیابی آنهاست .هم کشف استعدادهای برتر را شامل میشود و هم نوعی
رقابتدرارتقایبرنامههاوتوسعهنوآوریهاست.ضمنآنکهازنتایجداوریها
و مراحل مختلف ارزیابیها ،میتوان برای برنامهریزی و سیاستگذاری آینده
هم اســتفاده کرد .وی افزود :بهطور طبیعی برخی از این اهداف و کارکردها
مستقیم و آشــکار اســت ،مثل تقدیر از عوامل برتر تولیدات و برخی دیگر
غیرمستقیموغیرآشکاراستکهشاملانتقالتجربیاتوفراهمآمدنمقدمات
سیاستگذاری و برنامهریزی برای آینده میشود .خیامی درخصوص تعداد
آثار ارائهشده به بخش چهلسالگی اظهار داشت :آثار ارائهشده در بخش اول
بیش از دویست برنامه بود که ۹۵اثر در این مرحله داوری شد و درنهایت هفت
اثر به مرحله نهایی برتر معرفی شدند که در اختتامیه جشنواره اعالم خواهند
شد.بازهارزیابیاینبخشازدیماهسال ۹۶تا۲۲بهمن ۹۷بودکههمهبهدقت
موردارزیابیکارشناسانمربوطهقرارگرفتند.

