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«رسکوفت»
بهشبکهمنایشخانگیآمد
صبا  :فیلم سینمایی «سرکوفت»
به نویسندگی و کارگردانی کریم رجبی
و تهیهکنندگی وحید رحمتی سهشنبه ۱۴اسفندماه
به شبکه نمایش خانگی آمد« .سرکوفت» اولین فیلم
سینمایی است که بهصورت «استریم» و دانلود قانونی
در فضای وب توزیع میشود و پخش فیزیکی و نسخه
 DVDندارد و عالقهمندان به تماشای این فیلم سینمایی
ت سالم سینمااقدام به خرید و
میتوانند از طریق سای 
دانلود قانونی آن کنند .در خالصه داستان اثر آمده است:
مجید برای خواستگاری از فرشته منتظر بازگشت پدر
او از سفر خارج اســت،درصورتی که برخالف تصور او
مظفرخان از زندان آزاد شده و به خانه باز میگردد .از
آنجا که خانواده مجید کامال موجه و متشخص بوده
و برخالف آنها پدر ،برادر و پســرخاله فرشته همگی
خالفکار هســتند ،مظفرخان نگران ســرکوفتهای
احتمالی آینده شــده و با این ازدواج مخالفت میکند
بنابراین شرطی برای ازدواج آنها میگذارد ،سیاوش و
فرهاد جهت بهانجام رساندن شرط مظفرخان نقشههای
مختلفی دارند که اتفاقاتی را رقم میزند .سیدمهرداد
ضیایی ،مهریسادات آلآقا ،ویدا جوان ،وحید رحمتی،
محمدامین کریمپور ،محمد معماریان ،جوانه دلشاد،
سعید رضایی و کیانوش گرامی بازیگران «سرکوفت»
هستند.

دارا حیایی
به «از رسنوشت» پیوست
علیاکبر تحویلیان؛ تهیهکننده سریال «از سرنوشت» ،درباره این مجموعه
تلویزیونی که به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه میشود،
گفت :در حال حاضر دو گروه مختلف بــه کارگردانی محمدرضا خردمندان
و علیرضا بذرافشان بهصورت موازی در حال تصویربرداری سریال هستند و
حدود ۱۵درصد کار ضبط شده است.
به گزارش «صبا»؛ وی درباره بازیگران این مجموعــه ادامه داد :تاکنون دارا
حیایی ،فریبا نادری و مهدی صبایی مقابل دوربین قرار گرفتهاند .سریال «از
سرنوشت»به سرپرستی محمدمحمود سلطانیو توسط جمعی ازنویسندگان
نظیر روحاله صدیقی ،سارا خسروآبادی و مســعود کرمی نوشت ه شده است
و داستان آن در ارتباط با سرنوشــت دو کودک از سن کم تا جوانی است که
زندگی آنان را در پرورشگاه نشان میدهد .محوریت این سریال امیدبخشی و
تالش برای رسیدن به آمال و آرزوهاست .سریال «از سرنوشت» به کارگردانی
محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشان در دو فصل برای پخش از شبکه دو
سیما تهیه میشود.

«آقایگزارشگر»نوروزپخشمنیشود

بازگشتنوروزیشهابحسینی
بهتلویزیون
مهــر :فصــل جدید انیمیشــن
«شکرستان» به تهیهکنندگی مســعود صفوی این
روزها در مرکز صبا در حال آمادهسازی است .روایت
فصل جدید این انیمیشن را شهاب حسینی بر عهده
دارد که این روزها در حال ضبط آن است .پیش از این
محمدرحیم لیوانی رئیس مرکز پویانمایی صبا بیان
کرده بود :فصل جدید «شکرســتان» قرار اســت در
۱۰۰قسمت ساخته شود و زیر نظر گروه نویسندگان
در حال نگارش اســت .وی درباره فصل جدید ضمن
اشــاره به کارگردانی هژیر ضیایــی و تهیهکنندگی
مسعود صفوی ابراز امیدواری کرده بود این مجموعه
تا نوروز ۹۸آماده پخش شــود .مسعود صفوی درباره
آخرین وضعیت این پروژه گفت ۱۳ :قسمت از فصل
جدید این مجموعه با روایت شــهاب حسینی برای
پخش در ایام نوروز ۹۸در دست آمادهسازی است و از
روز اول فروردین از شبکه دو سیما روی آنتن خواهد
رفت .وی افزود :بهتازگی اطالع یافتهایم که قرار است
این مجموعه در شبهای نوروز و در ساعت ۲۱از شبکه
«نسیم» هم بازپخش داشته باشد .صفوی درباره ادامه
حضور شهاب حسینی در این مجموعه بهعنوان راوی،
پس از اتمام پخش قسمتهای نوروزی هم گفت :فع ً
ال
همکاری در این  ۱۳قســمت خواهد بود و بعد از آن
برای ادامه همکاری مذاکره خواهیم داشت .مجموعه
انیمیشن «شکرســتان» پیش از این با صداپیشگی
زندهیاد مرتضی احمدی تولید میشد.

محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگر برنامههای ورزشی ،در گفتوگو با «صبا» درباره ساخت قسمت جدید برنامه «آقای گزارشگر» گفت :طرح ساخت
این برنامه امسال در شبکه سه مطرح نشده است و نوروز امسال «آقای گزارشگر» پخش نمیشود .وی افزود :شبکه سه سیما برنامههای دیگری را برای
پخش در عید نوروز تدارک دیده است که ازجمله آنها میتوان به برنامه «ستارهساز» اشاره کرد که با اجرای محمدحسین میثاقی و امیرعلی دانایی روی
آنتن میرود .این مجری با بیان اینکه «آقای گزارشگر» محلی برای معرفی استعدادهای حوزه گزارشگری به صداوسیما بود ،اضافه کرد :ما در این برنامه
شاهد پرورش و معرفی استعدادهای زیادی در حوزه گزارشگری بودیم که خیلی از آنها گزارشگر شــدهاند و مشغول کار هستند که ازجمله این افراد
میتوان به فرشاد محمدیمرام ،رضا یونسیان ،نوید استادرحیمی ،بهنام مهدیزاده و خیلیهای دیگر اشاره کرد .احمدی با اشاره به عالقه زیاد مردم به این
برنامه گفت« :آقای گزارشگر» به دلیل عالقه مردم به ورزش فوتبال ،خیلی پربیننده و بهنوعی دریچهای بود تا عالقهمندان استعداد خود را از این طریق
نشان دهند .حتی پس از اینکه این برنامه سال اول پخش شد عدهای درخواست این را داشتند که «آقای گزارشگر» را هفتگی پخش کنیم .مجری برنامه
«گزارش ورزشی» با گفتن این مطلب که برنامههای جدید استعدادیابی نمیتوانند کمکی به شناخت استعدادهای ورزشی کنند ،افزود :اگر قرار به کشف
استعدادهایی در حوزه گزارشگری باشد باید برنامهای بهصورت جداگانه به این حوزه بپردازد که البته فکر نمیکنم برنامههای فعلیای که از صداوسیما
پخش میشود قصد نشان دادن استعدادی در حوزه گزارشگری را داشته باشد .وی در پاسخ به اینکه چرا نام عادل فردوسیپور در میان اسامی مجریهایی
که در جشنواره جامجم معرفی شدند نیست و آیا این موضوع با حواشیای که پیش از این برای این مجری و برنامه «نود» پیش آمده ارتباط دارد ،پاسخ
داد :نهتنها نام فردوسیپور بلکه نام هیچ مجری دیگری هم در حوزه ورزشــی در میان کاندیداها نیست .عادل فردوسیپور در میان مردم فرد محبوبی
است و فکر نمیکنم که مشکلی میان وی و مدیران شبکه سه باشد .احمدی درباره حواشیای که برای او درباره حضورش در امارات برای گزارشگری جام
ملتهای آسیا پیش آمده بود و برخی از گزارش نکردن بازیهای ایران توسط فردوسیپور و بقیه گزارشگران گالیه میکردند ،گفت :سالیان زیادی است
که برای مسابقات مهم گزارشگری را به کشور میزبان اعزام میکنند و او بازیها را گزارش میکند همانطور که در سال ۲۰۰۶عادل فردوسیپور به آلمان
اعزام شد یا همین جام ملتهای گذشته که پیمان یوسفی به استرالیا رفت .امسال هم من از طرف سازمان صداوسیما به امارات اعزام شدم تا بازیها را
گزارش کنم که متاسفانه این مسئله با حاشیهسازیهای عدهای همراه بود .احمدی که مدتی است اجرای برنامه «رکورد» را برعهده دارد درباره جزییات
این برنامه بیان کرد« :رکورد» جمعهها از شبکه سه سیما به مدت 80دقیقه به رشتههای غیرفوتبالی میپردازد .وی در پایان گفت :محمدحسین میثاقی
اجرای فصل اول این برنامه را که ۱۳قسمت بود بر عهده داشت و ما االن فصل دوم آن را برگزار میکنیم .برخالف فصل اول ما در این فصل سعی کردیم
آیتمسازی بیشری داشته باشیم تا مخاطب از ریتم برنامه که گاهی گفتوگومحور هم است خسته نشود.

کیــوسک

«هوشبرتر»باعثحضور

نخبگاندر«برندهباش»شد
باشگاه خبرنگاران جوان :افشین
زینوری؛ مجری و دوبلور سینما ،درباره
اجرای برنامه تلویزیونی «هوش برتر» و ورود نیروهای جوان
به عرصه دوبله اظهار کرد :هفته گذشــته بــود که با پیمان
پورمقیمی برای تولید برنامه «هوش برتر» در نوروز امسال
صحبت کردم ،ولی دیر اقدام کرده بودیم و فرصتی برای ضبط
وجود ندارد .وی افزود :قرار اســت «هوش برتر» در ایام ماه
محرم و صفر هر سال در شصت قسمت تولید شود .زینوری
ادامه داد :ماهیت این مسابقه نشان دادن افراد نخبه و باهوش
است کما اینکه در فصلهای گذشته هم دیدیم ،جوانان نخبه
و بااستعداد بعد از برنامه ما در دیگر مسابقاتی چون «برنده
باش» شرکت کردند .این باعث خرسندی من است که برای
اجرای «هوش برتر» انتخاب شدم .این دوبلور جوان با اشاره
به حضور نیروهای جوان در رســانه ملی بهویژه دوبله گفت:
تا امروز نیروهای جوان بســیاری وارد عرصه دوبله شدهاند،
البته اگر صداها ،صدای خاصی باشــد که به گوش مخاطب
بنشیند و عاشــق این کار باشــند ،حتما هم خودشان و هم
صداهایشان در عرصه دوبله ماندگار خواهد بود .وی افزود :به
عقیده من مرجع تاثیرگذار و تعیینکننده در انتخاب صداها،
صداوسیماســت .باید در نظر داشت که رسانه ملی مخاطب
میلیونی دارد و هرکسی که در اینجا کار کند دیده میشود.

زندگی شهید بهشتی سریال میشود
احسانعلیخانیمجریویژه
باشگاه خبرنگاران جوان :زندگی شهید بهشتی دستمایه تولید سریالی
چهلقسمتیمیشود؛سریال«شهیدبهشتی»اینروزهامراحلتحقیقات برنامهتحویلسال ۹۸شبکهسهشد

را پشــت ســر میگذارد .تحقیقات برای نگارش فیلمنامه این سریال از
یکسالونیم پیش آغاز شده و برای پروسه تحقیقات سه مرحله پژوهش
اولیه و ســرفصلها ،پژوهش جامع و میدانی و همچنین پژوهش شکلی و
دراماتیک در نظر گرفته شد ه است .در حال حاضر مرحله نخست پژوهش
به پایان رسیده و از آبانماه سال جاری گروه تحقیقاتی این سریال وارد فاز
جدید تحقیقات یعنی پژوهش جامع و میدانی شدند که پیشبینی میشود،
این مرحله تا خرداد ۹۸به اتمام برسد .پس از آن قرار است مرحله نهایی یعنی
پژوهش شکلی و دراماتیک بهموازات طراحی فیلمنامه سریال آغاز و دنبال
شود .تیم تحقیقات این سریال به سرپرســتی سعید اصغرزاده کار خود را
دنبال میکنند و نگارش فیلمنامه بر عهده حسین ترابنژاد است .این سریال
محصول مشارکت و همکاری سازمان صداوسیما ،قوه قضاییه ،بنیاد شهید
انقالب اسالمی و استانداری و شهرداری استان اصفهان است .تهیهکننده
سریال «شهید بهشتی» محمدرضا شفیعی است.

مهر :احســان علیخانی؛ مجری تلویزیون ،امســال هم اجرای ویژهبرنامه
تحویل سال ۹۸شــبکه ســه را بر عهده دارد که هنوز جزییات این برنامه
مشخص نیســت .احتمال دارد که ویژهبرنامه تحویل سال از لوکیشنی در
ورزشگاه آرارات روی آنتن شبکه سه ســیما برود .علیخانی در این سالها
اجرای ویژهبرنامه تحویل سال را بر عهده داشته است که در چند سال اخیر با
برنامههای «سه ستاره» آن را همراه کرده بود و بهنوعی رقابتی برای برنامهها
و سریالهای تلویزیونی ایجاد کرده بود .علیخانی این روزها در حال ساخت
برنامه «عصر جدید» است که هر هفته شنبه و یکشنبه روی آنتن شبکه سه
ســیما میرود و در ایام نوروز هم قرار است بهصورت هر شبی از این شبکه
پخش شود.

بدل بروسلی در یک رسیال ایرانی
فارس :تولید و تصویربرداری مجموعه طنز «شش قهرمان و نصفی»
با آغاز ضبط سکانسهای رزمی و اکشن ،وارد جذابترین و مهیجترین
مرحله شد .بنا بر این گزارش ،در این بخش که مربوط به تصویربرداری
بخشهای رزمی است ،بازیگر جدیدی به نام «متین نیرومند» به کار
پیوسته که رزمیکار است و بناست ایفاگر نقش بدل بروسلی باشد.
امیرکیان عبدی و ایمان امیری از بازیگران نوجوان این سریال هستند
که در این مجموعه طنز ،هنرهای رزمی خود را به نمایش میگذارند و
در جریان موضوع اصلی سریال ،نوجوانان را به یادگیری فنون ورزشی
تشویق میکنند .محور این سریال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی
و تشویق خانوادهها به حمایت از کارگر ایرانی است .امیرکیان عبدی،
محمد شاکری ،ایمان امیری ،پارسیا شــکوری ،یاس نوروزی و مانلی
قناعت هم از بازیگران خردسال و نوجوان این سریال هستند« .شش
قهرمان و نصفی» با کارگردانی حسین قناعت مراحل میانی تولید را
میگذراند و در آینده نزدیک آماده پخش از رســانه ملی خواهد شد.
تهیهکنندگی «شش قهرمان و نصفی» را پرویز امیری برعهده دارد.

لوک پری بازیگر تلویزیون درگذشت
مهر :لوک پری که برای بازی در «بورلیهیلز  »۹۰۲۱۰و «ریور دیل» شــناخته
شده بود ،دوشنبه درگذشت .وی که چهارشنبه هفته پیش دچار سکته شده بود،
روز دوشنبه در حالی که بستگانش در کنارش بودند ،در ۵۲سالگی فوت شد .وی
در اوهایو متولد شده بود و پس از طی دوره دبیرستان برای بازیگری به لسآنجلس
نقل مکان کرده بود .بازی او در تلویزیون از وقتی۱۶سال داشت شروع شد و کارش
را با سریالهای تلویزیونی چون «دوستداشــتنی» آغاز کرد .او صداپیشگی در
انیمیشنهاییچون«هالکشگفتانگیز»راانجامدادوازسال ۱۹۹۰بهعنواننامی
شناخته شده با بازی در درام «بورلیهیلز  »۹۰۲۱۰مطرح شد و تا سال ۲۰۰۰در
همینسریالنقشآفرینیکرد.ازجدیدتریننقشآفرینیهایویبازیدرسریال
«اچبیاو» با عنوان «جان از سینسیناتی» بود .وی از بازیگران فیلم جدید کوئنتین
تارانتینو«روزیروزگاریدرهالیوود»همبودودرنقشبازیگریکانادایی-آمریکایی
به نام وین موندر بازی کرد .درگذشت او با واکنش وسیع دوستان و همکارانش در
شبکههای اجتماعی روبهرو شد و فیلیشیا دی ،جاس ودون ،نویسندگان «ریور
دیل» ،اولیوا مان ،اوبری پالزا و چارلی شــین ازجمله چهرههای هنری بودند که
از او یاد کردند.

