
دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع

سه شنبه 16 مهر 1398/ شماره 1203
2خـبـر   تلویزیون

صبا: مجموعــه تلویزیونی 
»مرد نقره ای« به کارگردانی 

کاظم معصومی از کانال آذری شــبکه ســحر پخش 
می شــود. این مجموعه داســتان مردی به نام هادی 
رادمنش است که بسیار متمول و ساکن شهر اصفهان 
است. او که صاحب یک کارخانه بزرگ تولید فرش است 
و خود را برای نامزدی و انتخابات اصناف آماده می کند 
با تماس های فردی ناشناس آرامشش بر هم می خورد. 
فرد ناشناس اطالعاتی از گذشته اش دارد و آبرو و اعتبار 
رادمنش را نشانه رفته اســت و از او تقاضای وجه نقد 
زیادی می کند و... سلیمان فرضعلی اف مدیریت دوبالژ 
این سریال به زبان آذری را برعهده دارد و بازیگران آن 
عبارتند از: سعید نیک پور، نیما شاهرخ شاهی، بهاره 
افشاری، پوریا پورسرخ، محمدرضا ترابی و امیرحسین 
شریفی. »مرد نقره ای« در 22قسمت 40دقیقه ای از 
دوشنبه 15مهر ساعت19:30 به وقت تهران جایگزین 
ســریال »پرده نشــین« از کانال آذری شبکه سحر 
می شود. امیرحســین شــریفی تهیه کننده سریال 

»مرد نقره ای« است.

صبا:  محمدرضا جعفری جلوه؛ 
مدیر شــبکه دو ســیما، ضمن 

معرفی مجموعه های نمایشی، مسابقات و تازه های شبکه دو 
سیما در روزهای پیش رو از تولید هشت سریال جدید خبر 
داد. مدیر شبکه دو ســیما پیرامون سریالی که از ابتدای ماه 
ربیع االول یعنی از 11آبان پخش آن آغاز خواهد شد، توضیح 
داد: سریال »از سرنوشت« این روزها مراحل پایانی تولید خود 
را سپری می کند. این سریال در پنجاه قسمت به تهیه کنندگی 
علی اکبر تحویلیان و کارگردانی مشترک علیرضا بذرافشان و 
محمدرضا خردمندان یکی از برنامه های گروه فیلم و سریال 
این شبکه است. او در ادامه افزود: »کامیون« سریال نوروزی 
در حال تولید این شبکه نیز در سی قسمت از آغاز نوروز99 
پخش خواهد شــد و تا ماه مبارک رمضــان را پر می کند. 
تهیه کنندگی این سریال را ابراهیم آرزو و شهرام دانش پور 
و کارگردانی آن را مسعود اطیابی برعهده دارند. یکی دیگر 
از ســریال هایی که پخش خود را در سال99 تجربه خواهد 
کرد فصل ســوم و نهایی »بچه مهندس« است. این سریال 
در حداقل ســی قسمت به تهیه کنندگی ســعید سعدی و 
کارگردانی علی غفاری در دســت تولید است. او اظهار کرد: 
سریال سی قسمتی دیگری با نام »بیگانه ای با من است« به 
تهیه کنندگی بهروز مفید و کارگردانی احمد امینی در دست 

تولید است که برای پخش در سال99 آماده خواهد شد.

»کامیون« رسیال نوروزی 

شبکه دوسیام 

»مرد نقره ای«
 به شبکه سحر می آید

بازیگر »مینو« به سریال 

»بیگانه ای با من است« پیوست

فارس:  تصویربرداری ســریال 
»بیگانه ای با من اســت« بــه کارگردانی احمــد امینی و 
تهیه کنندگی بهروز مفید به 40درصد رسیده است و گروه 
تولید این روزها در کرج و خانه  یکی از شخصیت های اصلی 
داستان مشغول تصویربرداری هستند. این روزها بازیگران 
جدید ازجمله مهدیه نســاج به جمع بازیگران این ســریال 
اضافه شده اند. همچنین تدوین نیز به صورت همزمان توسط 
احسان جعفری در حال انجام است و بیمارستان عمل یکی 
از لوکیشن های این سریال بوده است. از بازیگران این سریال 
می توان به شبنم قلی خانی، پژمان بازغی، پوراندخت مهیمن 
مهران رجبی، میالد میرزایی، پرویز پورحســینی، سپیده 
خداوردی، نگار عابدی، ایوب آقاخانی، سوگل طهماســبی 
دنیا مدنی، شیوا ابراهیمی، نســرین بابایی، لیلی فرهادپور 
فرهاد شهریزی، فریبا ترکاشــوند، مهرداد ضیایی، امیریل 
ارجمند و مهدی فقیه اشــاره کرد. همچنین سامان تفرشی 
دســتیار کارگردان، حســین باقریان؛ مدیــر تولید و امین 
پیرحیاتی مدیر برنامه ریزی این سریال هستند. بهروز مفید 
تهیه کنندگی سریال های »هشت ونیم دقیقه«، »محکومین« 
»کوبار« و احمد امینی  سریال های »ماه و پلنگ«، »داوران« 
»بی گناهان«، »اولین شب آرامش«، »باران عشق«، »تصویر 
یک رویا« و... را کارگردانی کرده اســت. مجموعه تلویزیونی 
»بیگانه ای با من اســت« برای گروه فیلم و سریال شبکه دو 

سیما تهیه و تولید می شود.

صبا:  پخش مجموعه تلویزیونی »فاکتور هشــت« با دوبله انگلیسی، از امروز 
سه شــنبه 1۶مرداد در آی فیلم انگلیسی آغاز می شــود. مجموعه تلویزیونی 
»فاکتور هشت« ســاخته رضا کریمی محصول شــبکه یک سیماست که برای 
آی فیلمی های انگلیسی زبان این شــبکه به نمایش گذاشته می شود. داستان این 
مجموعه درباره داروی فاکتور8 اســت که دکتر ایرانمنش، فوق تخصص خون که 
پزشک بیماران هموفیلی است و به ســبب این که پسر شش ساله اش بیمار و ناقل 
همین بیماری است، با انگیزه بســیار، تحقیقات گسترده ای در زمینه تولید بومی 
آن انجام می دهد. او در یک کنگره بین المللی با ارایه مقاله ای شرکت کرده و مقاله  او 
به عنوان مقاله  برگزیده انتخاب می شود، اما... قطب الدین صادقی، ستاره اسکندری، 
امیرکاوه آهنین جان، الدن طباطبایی، ایرج راد، بهزاد خداویسی، حسن جوهرچی، 
پژمان بازغی، کوروش سلیمانی و فریبا نادری بازیگرانی هستند که به ایفای نقش در 
این سریال پرداخته اند. »فاکتور هشت« از امروز هر شب ساعت21 به وقت GMT و 

01:30 به وقت تهران روی آنتن می رود.

اولین آزمایش اتمی کره شمالی
 به روایت پرس تی وی

پخش »فاکتور هشت«
 با دوبله انگلیسی در آی فیلم

گزارش »داخل اسرائیل« از عفونت های کشنده 
بیمارستان های رژیم صهیونیستی 

نگاهی به زندگی آشوریان ایران از دریچه پرس تی وی
صبا:  وضعیت زندگی آشوریان ایران از نظر اجتماعی و فرهنگی در برنامه این هفته 
»ایران امروز« )Iran Today( شبکه پرس تی وی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این 
برنامه به تهیه کنندگی یوسف پور انوری میزبان جمعی از شخصیت های آشوری ساکن 
ایران ازجمله هرمز مورهاج؛ عضو هیات مدیره انجمن آشوریان تهران، مارنرسای 
بنیامین؛ اسقف اعظم کلیسای شرق آشوری ایران، آنژلیت بیت مامو؛ معاون آموزشی 
مدرسه حضرت مریم)س(، نماینده آشــوریان در مجلس و کارلین معمار معروف 
آشوری خواهد بود. در این برنامه ضمن مروری بر ادعای ترامپ در حاشیه  اجالس 
اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر عدم وجود آزادی مذهبی در ایران، پیرامون آزادی 
آشوریان در ایران در زمینه هایی مانند انجام فرایض دینی، تدریس و آموزش زبان 
مادری، انتخاب شغل و بسیاری از عرصه های اجتماعی دیگر بحث و تبادل نظر صورت 
می گیرد. نگاهی به ارتباطات وسیع آشوریان ایران با آشوریان عراق و دیگر کشورهای 
دنیا، نگاهی به مراسم مذهبی در کلیسای آشــوریان و آشنایی با نحوه تدریس در 
مدارس آشوریان از دیگر محورهایی است که در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت. »ایران امروز« با اجرای لیال فرامرزی ســاعت03 بامداد چهارشنبه 
17مهرماه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این برنامه چهارشنبه در سه 
نوبت در ساعات05، 12 و 17 و پنج شنبه در دو نوبت در ساعات 07 و 20 و جمعه 

ساعت1۶ روی آنتن خواهد رفت.

صبا : اولین آزمایش اتمی کره شمالی در تاریخ 9اکتبر200۶ در برنامه 
این هفته »پروژه52« از شــبکه پرس تی وی مرور خواهد شــد. در این 
برنامه که در آستانه این رویداد روی آنتن پرس تی وی می رود، تاریخچه 
آزمایش های اتمی توسط کره شمالی که اولین آن 9اکتبر200۶ و آخرین 
آن 9سپتامبر201۶ انجام شده مورد بررســی قرار می گیرد. خروج کره 
شمالی از پیمان نامه منع گسترش ســالح های هسته ای در سال2003  
نگاهی به آغاز برنامه موشکی کره شــمالی در دوران جنگ سرد و نقش 
عبدالغدیرخان پدر بمب هسته ای پاکســتان در تهیه سانتریفیوژهای 
غنی سازی اورانیوم در کره شمالی ازجمله موضوعات مورد اشاره در این 
برنامه خواهد بود. میان برنامه »پروژه52« به تهیه کنندگی عاطفه سادات 
دربندی از سه شنبه 8اکتبر)1۶مهر( به مدت یک هفته در چندین نوبت 

در ساعات مختلف از شبکه پرس تی وی پخش می شود.

صبا: برنامه »داخل اســرائیل«)Dentro de Israel( از شــبکه اســپانیایی زبان 
هیســپان تی وی ایــن هفته بــه معضــالت بهداشــتی و وضعیت نابســامان 
بیمارستان های اسرائیل می پردازد. برنامه »داخل اسرائیل« به موضوعات نشانگر 
فروپاشی داخلی رژیم صهیونیســتی می پردازد و موضوع این هفته برنامه راجع 
به وضعیت بد بیمارستان های رژیم صهیونیستی است. بر اساس آمارها عده قابل 
توجهی از مراجعه کنندگان به بیمارستان، دچار بیماری های عفونی می شوند و 
برخی از آن ها جان خود را از دست می دهند. بیمارستان ها در فلسطین اشغالی 
می توانند کشنده باشند. براساس اعالم وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی، ساالنه 
حداکثر شش هزار بیمار در فلسطین اشــغالی به دلیل عوارض عفونت های ناشی 
از بستری در بیمارستان جان خود را از دســت می دهند. این در حالی است که 
چهل هزار بیمار دیگر هم در فلسطین اشــغالی به عفونت های بیمارستانی مبتال 
شده اند و این گزارش تا مدت ها مخفی نگه داشته شــده بود. »داخل اسرائیل« 
به تهیه کنندگی حسین الشیماری سه شنبه ســاعت5:30 و 14:30 چهارشنبه 
ساعت4:30 به مدت 25دقیقه از شبکه هیسپان تی وی پخش خواهد شد. زمان 

تکرار این برنامه پنج شنبه ساعت10:30 و جمعه ساعت13:30 خواهد بود.

مسابقه »پنج ستاره« با اجرای حمید گودرزی و تهیه کنندگی میرمحمدحسین رضوی کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست که در چند فصل از این شبکه روی آنتن رفت. همزمان با شائبه هایی که نسبت به برخی از مسابقه های تلویزیونی جایزه محور مثل 
»برنده باش« و نحوه پرداخت جوایز به شرکت کنندگان این برنامه ها مطرح شد، پخش »پنج ستاره« نیز متوقف شد و حاال به نظر می رسد با برطرف شدن این شائبه ها و اعمال برخی اصالحات، قرار است این مسابقه دوباره به شبکه پنج سیما بازگردد.

به گزارش مهر؛ مجید اکبرشاهی؛ مدیر گروه اجتماعی شبکه پنج سیما، درباره برنامه های جدید شبکه که قرار است با پایان ماه صفر روی آنتن بروند، اظهار کرد: به امید خدا در تالشیم بعد از ماه صفر سه برنامه جدید راه اندازی کنیم. او با اشاره به بازگشت »پنج ستاره« 
ادامه داد: در حال رایزنی هستیم که بتوانیم »پنج ستاره« را برگردانیم چون از برنامه های پرمخاطب شبکه پنج سیما بود و در آخرین نظرسنجی ها حدود 18درصد مخاطب داشت که رقم باالیی برای یک مسابقه تلویزیونی است. اکبرشاهی درباره تغییرات این برنامه در 
صورت بازگشت آن عنوان کرد: تاحدودی مجوزها برای بازگشت برنامه گرفته شده و قرار است تا حدی ساختار برنامه و محتوای آن نیز تغییر کند. مدیرگروه اجتماعی شبکه پنج سیما درباره عوامل برنامه و مجری آن هم تصریح کرد: باید مجوزهای برنامه گرفته شود و 
بعد در این باره صحبت کنیم. بازگشت »پنج ستاره« حتماً با تغییراتی همراه است. هرچند این برنامه در سری نخست پخش هم هیچ گاه به طور مستقیم محل نقد و انتقاد جدی نبود اما شرایط به گونه ای بود که تلویزیون تصمیم گرفت ساخت و پخش این برنامه مدتی 
متوقف شود. اکبرشاهی همچنین با اشاره به تولید یک برنامه اقتصادی نیز تصریح کرد: برنامه ای با نام »قالیچه پرنده« داریم که موضوع آن حمایت از کسب و کارهای نوین است و احتماالً از اواسط آذرماه پخش آن آغاز شود. این برنامه اتفاقی ویژه است که بر مبنای 
کراد فاندینگ تولید شده و برای اولین بار در تلویزیون محصول پیش فروش می شود. او اضافه کرد: این برنامه به لحاظ ساختاری بسیار جذاب خواهد بود با این حال ما ابتدا در نظر داریم شتاب دهنده ای برای حوزه خریدوفروش آن پیدا کنیم چون سازمان نمی خواهد در 
این حوزه ورود کند. اکنون تقریبا همه پیش نیازهای آن آماده است و می توان گفت بزرگ ترین برنامه شبکه پنج در این چند سال خواهد بود هم به لحاظ حجم تولید و هم به لحاظ لوکیشن که مکانی در حدود ۶00 متر برای آن در نظر گرفته ایم و ساختاری تلنت گونه 
دارد و حامد شکیبانیا تهیه کننده آن است. مدیرگروه اجتماعی شبکه اجتماعی در پایان به یک برنامه ترکیبی و مجله محور اشاره و بیان کرد: این برنامه کامال فضایی حال خوب کن دارد و عنوانی که ما برای آن انتخاب کرده ایم »ما ایرانی ها« است که در خود یک نگاه 

تمدنی و عزتمندی دارد که امیدواریم این برنامه هم به یک برند تبدیل شود.

در حال رایزنی هستیم که بتوانیم 
»پنج ستاره« را برگردانیم 

کیــوسک

»آقازاده« را فقط برای رسگرمی مردم منی سازیم
طراح، نویسنده و تهیه کننده »آقازاده« برای نخستین بار از حواشی که از آغاز راه گریبانگیر این پروژه شده، موضوع ملتهبی که سریال درباره آن ساخته می شود و 

پیشکش شدنش به درگاه مقدس امام رضا)ع( سخن گفت. 
به گزارش »صبا«؛ حامد عنقا؛ طراح، نویسنده و تهیه کننده »آقازاده«، درباره این سریال جدید شبکه نمایش خانگی توضیح داد: با وجود حرف ها، حساسیت ها و 
شایعاتی که برخی پیرامون »آقازاده« شکل داده اند، به لطف خدا و با توجه حضرت امام رضا)ع( سعی می کنیم جذاب ترین بسته را برای مخاطب در یک موضوع 
روز بسازیم، به شکلی که حال و هوای سریال هایی مثل »قلب یخی« و... را داشته باشد و موضوع هایی را در این سریال می گوییم که الزم است مردم بدانند و درباره 
چیزهایی است که آن ها با گوشت و پوست شان احساس می کنند اما پشت پرده اش را نمی دانند. او افزود: ما »آقازاده« را فقط برای سرگرمی مردم نمی سازیم تا فقط 
در سبد تفریحات و اوقات فراغت آن ها قرار بگیرد حتی سریالی نمی سازیم که بتوان بعد از دیدن آن به راحتی خوابید، بلکه »آقازاده« را می سازیم تا بسیاری را بی خواب 
کنیم و مخاطبان مان را به جنبه های مختلف مسائل مختلف اجتماعی به فکر بیندازیم. عنقا »آقازاده« را بغض فروخفته کف جامعه نسبت به برخی فسادها توصیف 
کرد و ادامه داد: طبق گفته مقام معظم رهبری همه باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند. »آقازاده« هم یک سریال نیست بلکه صدای بلند یک 
اعتراض است؛ مطلبی که یک بار باید به شکل خیلی عیان درباره آن سخن گفته شود؛ عفونتی که یک بار نیشتر بخورد و به شکل درست حتی اگر به درد و خونریزی 
منجر شود باید جراحی اش کرد. شکرگذار خدا هستم. گروهی جمع شده ایم که سعی کرده ایم جسارت بیان چنین موضوعاتی را داشته باشیم. تهیه کننده »پدر« 
یادآور شد: ممکن است این سریال برای بعضی ها دردناک باشد، اما درد بسیار الزمی است و امیدواریم به لطف خدا در ادامه، اتفاق های خیلی خوبی بیفتد. با علم به 
این که راه بسیار سختی را در پیش داریم من و بقیه اعضای گروه پا در این راه گذاشتیم. ضمن این که برخی دست به تحرکات و دسیسه هایی زدند و جوسازی ها در 

بعضی محافل کردند که دوست نداریم درباره آن ها صحبت کنیم و گفت وگو درباره شان را به بعد از پخش کار موکول می کنیم.
او تصریح کرد: شاید دلیل این که کامال در سکوت جلو می رویم این است که برای من به عنوان تهیه کننده مهم است گروهم در آرامش کار کنند و نمی خواهم مسئله ای 
تمرکزشان را از ساخت یک کار خوب بگیرد و با دقت و جزیی نگری باال، به دنبال ساخت یک اثر درست و حسابی هستیم. عنقا با بیان این که همچنان افتخار می کنم 
که مثل سریال های دیگرم در این سریال هم به موضوع حیا بپردازم و این موضوع نیاز جامعه امروز است، اذعان کرد: واقعیت این است که در کنار همه اهدافی که برای 
تولید این سریال همچون روحیه عدالت خواهی و مبارزه با فساد برشمردیم، »آقازاده« پیشکش فقیرانه ای به آستان مقدس علی بن موسی الرضا)ع( است و سجل 
»آقازاده« را به نام وجود ایشان زده ایم و اتمسفر وجود آستان شان با توجه به این که بخش هایی از آن هم در مشهد ضبط می شود، بر همه کار غلبه دارد. تهیه کننده 
و نویســنده »آقازاده« در پایان تصریح کرد: ما در عین حال که این قصه ملتهب و پیچیده را روایت می کنیم، مفهوم اولیه و اصلی مان حیا است و همه این داستان 

پروپیچ و خم، در ستایش وجود مقدس امام رضا)ع( ساخته می شود و این پروژه به نام ایشان سند خورده است.


