
»فوق لیسانسه ها« با قصه ای شیرین می آید

سیاوش چراغی پور؛ بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در مورد فعالیت های اخیر خود در تلویزیون به »صبا« گفت: در حال حاضر مشغول بازی در 
مجموعه »فوق لیسانسه ها« به نویسندگی ایمان صفایی و سروش صحت، کارگردانی سروش صحت و تهیه کنندگی رضا جودی هستم. او درباره 
نقش خود در مجموعه تلویزیونی »فوق لیسانسه ها« بیان کرد: در مجموعه »فوق لیسانسه ها« طبق دو سری گذشته در نقش »آقای امیری« حضور 
دارم که همسایه طبقه پایین »حبیب« و دوستانش است و همچنان از طرف آن ها مورد اذیت و آزار قرار می گیرد و موقعیت هایی ایجاد می شود 
که اتفاقات جذاب و شیرینی را رقم می زند تا مخاطب، بیننده ماجراها و قصه های جدید و جذابی باشد. بازیگر مجموعه »فوق لیسانسه ها« گفت: 
با توجه به استقبال مردم از مجموعه »لیسانسه ها« در دو سری گذشته و باال رفتن توقع از این مجموعه، عوامل این مجموعه تمام تالش خود را 
می کنند تا در سری سوم با عنوان »فوق لیسانسه ها«، قصه جذاب و شیرینی را برای مخاطبان این مجموعه روایت کنند. بازیگر مجموعه »بچه 
مهندس« درباره حضور خود در سری سوم این مجموعه به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی گفت: در سری دوم مجموعه »بچه 
مهندس« شخصیت »آقای الهوتی« که مدیریت »خانه خورشید« را بر عهده داشت، بازنشست شد و با توجه به این که سری سوم این مجموعه 
به زمان جوانی و دانشجویی شخصیت اصلی یعنی جواد جوادی می پردازد لوکیشن »خانه خورشید« حذف شده است و تا به اینجا تصویربرداری 
پروژه، در این مجموعه حضور ندارم و با من صحبتی نشده است، اما شاید در ادامه تولید این مجموعه در قسمتی از فیلمنامه احتیاج باشد که جواد 
به »خانه خورشید« سر بزند که در این صورت شاید شخصیت »آقای الهوتی« در فاز سوم »بچه مهندس« حضور داشته باشد. این هنرمند سینما 
و تلویزیون به حضور خود در مجموعه ای با مضمون کودک و نوجوان اشاره کرد و بیان کرد: مجموعه »دوقلوها« هر روز حوالی ساعت۱۹ از شبکه 
دو سیما پخش می شود، مجموعه »دوقلوها« چهل قسمت دارد که برای گروه سنی کودک و نوجوان تهیه و تولید شده است و عالوه بر کاراکترهای 
اصلی که عموهای فیتیله ای، یعنی آقایان مسلمی، فروتن و گلی هستند، بازیگران دیگری ازجمله من در این مجموعه حضور داریم و در قسمت هایی 
از داستان وارد می شویم. در این کار تمام عوامل تالش کرده اند تا مجموعه ای شاد و موزیکال را برای کودکان و نوجوانان تهیه و تولید کنند. چراغی پور در پایان به بازی خود در فیلم سینمایی »جهان با من برقص« اشاره 
کرد و توضیح داد: فیلم سینمایی »جهان با من برقص« اولین ساخته سینمایی سروش صحت است و عالوه بر بازیگران بسیار خوبی که در این فیلم بازی کرده اند، من هم به عنوان بازیگر حضور دارم و به نظرم فیلم شاد و 
خوبی تولید شده است که حال مردم را خوب می کند و با توجه به این که مجوز اکران گرفته است فکر می کنم بعد از ماه های محرم و صفر اکران شود و من هم بی صبرانه منتظر هستم تا در زمان اکران، همراه با مردم، فیلم 

»جهان با من برقص« را در سینماها ببینم.

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

مهر: علیرضا مســعودی درباره 
تصویربرداری سریال »آخر خط« 

و این که چقدر از تولید این سریال باقی مانده است، گفت: 
بخــش تصویربرداری ایــران در این ســریال پایان یافته 
است و بخش هایی در خارج از کشــور داریم که به زودی 
تصویربرداری آن را شــروع خواهیم کرد. او ادامه داد: در 
بخش های خارج از کشــور به ســوریه و لبنان می رویم و 
باید شهرک اشغال شده یا جنگ زده ای را پیدا کنیم چون 
داستان در بخشــی از قصه به داعش مربوط می شود. این 
نویسنده و کارگردان درباره این که چه زمانی قسمت های 
خارج از کشــور را تصویربرداری می کننــد، گفت: اوایل 
شهریور به ســوریه می رویم تا بخش های مرتبط با داعش 
را تصویربرداری کنیم البته هرچقــدر زودتر برویم برای 
ما بهتر است اما تا اوایل شــهریور صبر می کنیم تا شرایط 
مورد نظرمان فراهم شــود. این کارگردان در پایان گفت: 
تا ۱۰خرداد تصویربرداری بخش هــای مرتبط با ایران را 
تمام کردیم و حاال منتظریم تا شرایط فراهم شود و ادامه 
بخش های مرتبط با خارج از کشــور را هم تصویربرداری 
کنیم. مجموعه »آخر خــط« مضمونی کمدی و طنز دارد 
و داستان دو پســرخاله است که بسیار شــرور هستند و 
خانواده ها از دســت این دو نفر به ســتوه آمده اند. این دو 
به دلیل جرمی به زندان می افتنــد و تصمیم به مهاجرت 

از کشور می گیرند.

فــارس :  محســن علی اکبری 
تهیه کننده سریال »نفوذ«، با اشــاره به راه افتادن چرخه 
تولید این ســریال بعد از چند ماه توقف، گفت: مشــکالت 
مالی  پروژه توسط سازمان صداوسیما مرتفع شد و در حال 
حاضر در مرحله پیش تولید فصل دوم این سریال هستیم. 
او ادامه داد: فیلمنامه این ســریال توسط جواد شمقدری 
به طور کامل به نگارش درآمده و کامل شــده اســت. این 
تهیه کننده ضمن بیان این که دکورهای جدیدی در دست 
ساخت قرار گرفته اند، بیان داشت: در این فصل قرار بر این 
اســت تا از دکورهای قبلی در شهرک ســینمایی استفاده 
کنیم و عالوه بر این دکورهای جدیــدی نیز داریم که باید 
ساخته شود. علی اکبری درباره تصویربرداری این سریال در 
سایر لوکیشن ها نیز افزود: در این فصل اغلب سکانس ها در 
اطراف تهران مقابل دوربین خواهد رفت. »نفوذ« در سه فاز 
پیش بینی شده، فاز اول از پیش از انقالب شروع می شود و تا 
تسخیر النه جاسوسی را روایت می کند. فاز های بعدی هم 
به حوادث حین گروگان گیری تا کودتای شهیدنوژه و آغاز 
جنگ تحمیلی که با حمایت آمریکا صورت گرفت، می پردازد 
و تولید فاز اول، دو سال به طول می انجامد. تصاویر مربوط 
به فاز اول در تهران، فاز دوم در روستای قرق آباد، فاز سوم در 
خجیر، فاز چهارم در گنبد و مشهد و همچنین فاز پنجم در 
تهران ضبط خواهد شد. سری دوم این سریال هم قرار است 
ساخته شود و در این سری داستان از تسخیر النه جاسوسی 

آغاز شده و تا پایان جنگ تحمیلی ادامه دارد.

سند برگزاری جشنواره تولیدات مراکز 

صداوسیام در اردبیل ثبت شد

پای داعش 

به یک سریال طنز باز شد

مهر: تفاهم نامه بیست وســومین 
جشــنواره تولیدات مراکــز میان 

علی دارابــی؛ معاونت امور اســتان های ســازمان و اکبر 
بهنام جو؛ اســتاندار اردبیل، امضا و استان اردبیل به عنوان 
بیست وسومین میزبان این جشنواره معرفی شد. معاون امور 
استان های رسانه ملی طی نشستی که در این راستا برگزار 
شد، گفت: شبکه های استانی و جشــنواره تولیدات مراکز 
استانی رسانه ملی سبب ایجاد فضایی نشاط انگیز و نگرش 
مثبت و تازه ای به استان های مختلف کشور شده اند. او افزود: 
کمک به توسعه استان های میزبان یکی از اهداف مهم برپایی 
این جشنواره است و اولویت ما در برگزاری جشنواره ها ایجاد 
رونق و معرفی توانمندی اســتان های کم برخوردار است. 
دارابی با اشــاره به اســتفاده از همه ظرفیت های فرهنگی 
اردبیل ابراز کرد: تاریخ اردبیل سرشار از جاذبه های تاریخی و 
مذهبی، توانمندی های فراوان است و این استان چهره های 
ماندگار تاریخــی، هنری و فرهنگی فراوانــی دارد که این 
ویژگی ها ما را برای انتخاب اســتان ترغیــب کرد. معاون 
امور استان های رسانه ملی با اشــاره به پشت سرگذاشتن 
دومین جشنواره ملی پویانمایی و آثار فرهنگی آن متذکر 
شــد: برپایی هفته فرهنگی هنری در استان ها که همزمان 
با برنامه ریزی جامع در روزهای برپایی جشنواره تولیدات 
مراکز رخ می دهد موجب ارتقای فرهنگی استان و معرفی 
ظرفیت های آن خواهد شد. دارابی با تاکید بر برپایی هرچه 
باشکوه این جشنواره مهم ترین ویژگی دوره بیست وسوم را 
اضافه شدن بخش بین الملل دانســت و گفت: در این دوره 
شاهد تولیدات مشترک با کشورهای همسایه خواهیم بود و 
استان اردبیل نخستین میزبان بخش بین الملل خواهد بود.

آغاز پیش تولید
 فصل دوم »نفوذ«

فاطمه گودرزی؛ بازیگر سینما و تلویزیون، در گفت وگو با »صبا« درباره ایفای نقش »دا گل« در سریال »ایل دا« که به کارگردانی راما قویدل ساخته خواهد شد، عنوان کرد: از آنجا که قصه سریال »ایل دا« به استان 
لرستان بازمی گردد و من اصالتا لر هستم بنابراین طبیعی است که پیشنهاد بازی در این نقش برایم جذاب باشد و آن را دوست داشته باشم. او افزود: به دو دلیل ایفای نقش »دا گل« را در این سریال پذیرفتم؛ اولین 
آن همکاری دوباره با راما قویدل در مقام کارگردان است و دومین آن متفاوت بودن »ایل دا« به لحاظ نقش و فضاسازی با آخرین کار تلویزیونی من که سریال »لحظه گرگ و میش« به کارگردانی همایون اسعدیان 
بود. بازیگر سریال »ایل دا« با بیان این که به احتمال زیاد قرار است بازیگران با گویش لری صحبت کنند، مطرح کرد: من اصالتا لر هســتم و به همین دلیل بهتر از بقیه می توانم صحبت کنم اما همه بازیگران این 

سریال لر نیســتند ولی در کنار ما اقوام لری قرار دارند که می توانند و الزم است به ما کمک کنند که با گویش لری 
به درستی حرف بزنیم. گودرزی با بیان این که »ایل دا« از نیمه مردادماه جلوی دوربین می رود، مطرح کرد: من یکی 
از نقش های اصلی این سریال را ایفا می کنم و معتقدم از آن جایی که این سریال قصه متفاوتی دارد می تواند مخاطب را 
پای تلویزیون نگه دارد. او در ادامه با اشاره به این که به تازگی دو تله فیلم با موضوعات اجتماعی کار کرده است، تصریح 
کرد: »نبض نگاه« به کارگردانی سیدمجتبی اسدی پور را کار کردم که احتماال در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
اصفهان شرکت می کند. »مامان مهشید« به کارگردانی نوید اسماعیلی نام دومین فیلمی است که من در آن همان 
نقش نام فیلم یعنی مامان مهشید را ایفا کرده ام. بازیگر سریال »لحظه گرگ و میش« در پاسخ به این پرسش که چرا 
ساخت تله فیلم در تلویزیون کم شده است، اظهار کرد: کمبود بودجه در تلویزیون علت اصلی کم شدن ساخت تله فیلم 
در این رسانه اســت و برای حل این مشکل کافی است بودجه آن تامین شــود. »ایل دا« به کارگردانی راما قویدل، 
نویسندگی نوشین پیرحیاتی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی در ۲۶قسمت و هشتاد لوکیشن مختلف در 
مناطق بکر و منحصربه فرد لرستان و در فضایی کامال روستایی و بومی تولید خواهد شد. موضوع این سریال اتحاد، 
همبستگی و ایستادگی مردان و زنان عشایر و روستایی مناطق مرزنشین و غرب کشور در برابر متجاوزان خارجی، 
خائنان داخلی و وطن فروشان به خاک این مرز و بوم است و قصه ایثار و فداکاری مردم غرب کشور در سال های ۱۳۵۸ 

و ۱۳۵۹ را روایت می کند.

»ایل دا« مخاطب را پای تلویزیون نگه می دارد

کیــوسک

عذرخواهی کارگردان مطرح از داور »عصر جدید«  تلویزیون باید از سینما حمایت کند »الف دزفول« اواخر پاییز 
تولید می شود

آغاز پخش مرحله فینال 
»کودک شو« از جمعه 

باشگاه خبرنگاران جوان:  در پایان هر هفته از پخش برنامه »کودک شو«، یک 
خانواده با رأی مردم برای شــرکت در فینال مســابقه انتخاب شد. حال زمان آن 
رسیده است که فینالیست های »کودک شو« با یکدیگر به رقابت بپردازند؛ جمعه 
ساعت۲۳ پخش مرحله فینال برنامه »کودک شــو« آغاز می شود. در سری سوم 
»کودک شــو« ۲۴ خانواده به فینال راه پیدا کردند. این روز ها ضبط فینال برنامه 
»کودک شو« انجام می شود. در ســری جدید دکور و آیتم های برنامه تغییر کرده 
است. گفتنی است »کودک شو« یک مسابقه خانوادگی است که در آن خانواده ها 
برای دریافت جایزه بزرگ باهــم رقابت می کنند، اما بچه هــا در دنیای کودکانه 
خود به بازی مشغولند. این برنامه شــامل بخش های غیررقابتی، طنز و سرگرمی 

نیز می شود.

فارس: تاکنون ۲۵قسمت کلی سریال »الف دزفول« به نویسندگی و کارگردانی 
مرجان اشرفی زاده به نگارش درآمده اســت و ۱۵قسمت ابتدایی آن نیز در حال 
نگارش است. پیش تولید این ســریال یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و به احتمال 
فراوان تولید نیــز اواخر پاییز و پــس از پایان تصویربرداری ســریال »نفوذ« به 
تهیه کنندگی محســن علی اکبری شروع می شــود. قصه این سریال در دهه۶۰ 
اتفاق می افتد و به مقاومت مردم دزفول در مقابل موشک باران عراق می پردازد و 
این سریال از سال۵۹ تا ۶۵ را به تصویر می کشد. همچنین نویسنده و کارگردان 
این سریال اصالتا اهل دزفول اســت و به موضوع احاطه دارد. اغلب لوکیشن های 
»الف دزفول« در شهر دزفول خواهد بود و گروه تولید به شهرک سینمایی غزالی 
نمی روند چراکه تمرکز روی جنگ نیست و موضوع اصلی  جریان داشتن زندگی 
پشت خط جبهه اســت. مجموعه تلویزیونی »الف دزفول« به کارگردانی مرجان 

اشرفی زاده در چهل قسمت تولید می شود.

برنا:  ســیروس الوند؛ کارگردان ســینما، اظهار داشت: طی سال های 
مختلف با تغییر مدیران سازمان صداوســیما نگاه تلویزیون نسبت به 
سینما تغییر کرده اســت. با وجود این که سیاستی کلی در صداوسیما 
وجود دارد اما هر شــخص با نگاهی که دارد در جایگاه مدیر می تواند 
تغییراتی ایجاد کند و این تغییرات حتی در برنامه ها با تغییر مجری و 
تهیه کننده نیز به چشم می خورد. الوند خاطرنشان کرد: همین تغییرات 
گاه در جهتی قرار گرفته که به نفع ســینما بــوده و گاه در دوره هایی 
تلویزیون به رسانه ای مقابل ســینما یا در رقابت با سینما تبدیل شده 
است. امروز شاهد ســاخت و پخش برنامه هایی در تلویزیون هستیم 
که می توان به آن ها امیدوار بود و می توان امید داشــت تلویزیون برای 

سینمای ما مفید باشد.

برنا:  حسین دهباشی؛ کارگردان و مستندساز کشورمان، یکشنبه شب 
به صورت حضوری با سیدبشیر حسینی و پدرش دیدار و به دلیل مطلب 
اشتباهی که به آنان نسبت داده بود، عذرخواهی کرد. حسین دهباشی 
چند روز قبل در صفحه توئیتر خود سیدبشــیر حسینی، داور مسابقه 
»عصر جدید« را فرزند یکی از مجرمان امنیتی مشهور دهه۶۰ خوانده 
بود که پس از متوجه شدن اشتباهش، از اقدام خود اظهار ندامت کرد. 
همچنین سیدبشیر حسینی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، 
ضمن نوشتن مطلبی، تصاویری از این دیدار منتشر کرد: »در فرهنِگ ما، 
اهل بیت)چه از خاندان نبوت و چه از خانواده های خودمان( بزرگ ترین 
سرمایه مایه افتخارمان هستند؛ البته نه از روی تعصِب قبیلگی بلکه از 
ســِر ادب و دلدادگی. ممنون از دکتر زائری عزیز که بانِی خیر شدن و 

تقدیر از آقای حسین دهباشی که همدالنه همراه بودن«.


