
مراحل فنی »دردانه های خلیج فارس« رو به پایان است

سعید بشیری در گفت وگو با »صبا« درباره آخرین وضعیت ســریال »دردانه های خلیج فارس« که تهیه کنندگی آن را برعهده دارد، 
عنوان کرد: با پایان تصویربرداری این سریال در اواخر اسفندماه سال۹۷ مراحل فنی آن را آغاز کردیم و در حال حاضر تدوین و اصالح 
رنگ به پایان رسیده است. او افزود: همچنین این روزها در مرحله ضبط موسیقی و صداگذاری هستیم و هنوز ۵۰درصد این مراحل 
باقی مانده است. تهیه کننده سریال »دردانه های خلیج فارس« در پاسخ به این پرسش که زمان پخش این سریال مشخص شده است 
یا نه، گفت: احتماال تا یک ماه آینده »دردانه های خلیج فارس« تحویل گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما داده می شود. تا امروز تاریخ 
پخش مشخصی به ما اعالم نشده و دست خود شبکه است. بشیری در پایان بیان کرد: سریال »دردانه های خلیج فارس« چهار اپیزود 
دارد و در پنج جزیره هرمز، الرک، هنگام، قشم و ابوموسی فیلمبرداری شده است. فقط دو بازیگر ثابت در سریال نقش آفرینی کرده اند و 
هر اپیزود آن بازیگرها و قصه های متفاوت خود را دارد. یکی از ویژگی های این سریال ۳۵قسمتی بازخوانی روابط انسانی و فعالیت های 
اجتماعی ساکنان جزیره های خلیج فارس در کنار روایت داستان اصلی این مجموعه است. در خالصه داستان این سریال آمده است: 
مهرداد که در جزیره هرمز به کار آموزش غواصی مشغول است دلباخته دختر ناخدا جمات است درحالی که ناخدا مخالف جدی ازدواج 
این دو است. از سوی دیگر یک تیم خالفکار به شدت در پی پیدا کردن مهرداد هستند و او نیز هر روز برای یافتن شیئی قدیمی به زیر 

آب رفته و غواصی می کند و... 
پوریا پورسرخ، محمود پاک نیت، بیتا سحرخیز، علیرضا استادی، فرشته سرابندی، سیاوش طهمورث، محمد متوسالنی، مهدی صبایی، 
سپند امیرسلیمانی، زهرا سعیدی، عزت اهلل مهرآوران، یوسف بختیاری، هستی فرهی، مجید سعیدی، حسین سلیمانی، امیر کاظمی، 
لیلی فرهاد پور، سمیرا حسینی، سامان دارابی، فریدون برزین، هادی معصومی، محمدعلی سلیمان تاش، فریبا امینیان، ابوالفضل همراه، 
مریم خدارحمی، آرمین ترکمندی و عرفان برزین بخشی از بازیگران این مجموعه هستند. برزو ارجمند و مجید سعیدی نیز ازجمله 

بازیگران ثابت این مجموعه هستند.

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع
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2خـبـر   تلویزیون

ش

ایلنــا: مجموعــه تلویزیونی 
»پشت کنکوری ها« مهمان خانه 

آی فیلمی ها می شود. »پشــت کنکوری ها« به کارگردانی 
پریســا بخت آور، به نویســندگی محمدرضــا فاضلی و 
بازنویســی اصغر فرهادی برای ماه رمضان سال۸۱ تهیه 
و پخش شده اســت. در این مجموعه رضا داوودنژاد، برزو 
ارجمند، رامین ناصرنصیر، علی عباس صادقی، محمدرضا 
رضایی، ســیما گرجســتانی، محمدرضا نوروز، محســن 
قاضی مرادی، رضا بنفشه خواه و مریم امیرجاللی به ایفای 
نقش پرداخته اند. »پشــت کنکوری ها« هر روز ساعت۱۹ 
راهی آنتن می شود و در ساعت های ۰۳ و ۱۱ روز بعد تکرار 

آن پخش خواهد شد.

ایســنا :  تهیه کننده  مجموعه 
»فوق لیسانسه ها« درباره  ساخت فصل های جدید و این که 
آیا قصه این ســریال امتداد خواهد یافــت، اظهار کرد که 
فصل سوم در چهل قسمت در حال تولید است و پس از آن 
»فوق لیسانسه ها« به اتمام می رسد و نمی شود کار را ادامه 
داد. رضا جودی درباره  کاهش ساخت مجموعه های طنز در 
تلویزیون اظهار کرد: ســریال طنز کم و بیش در تلویزیون 
ســاخته می شــود اما درنهایت باید دید سیاســت گذاری 
تلویزیون چیســت و این که آیــا قصد افزایــش تولید کار 
طنز را دارند یا نه؛ ســریال »فوق لیسانســه ها« که ساخته 
می شود و قرار است در چهل قســمت به اتمام برسد. این 
تهیه کننده با بیان این که ۴۰درصد از سری سوم مجموعه 
»لیسانسه ها« ساخته شــده اســت، گفت: این مجموعه 
در چهل قســمت تولید و به پایان می رســد. او در پاسخ به 
پرسشی درباره  شباهت برخی کاراکترهای سریال »آچمز« 
با کاراکترهای »لیسانســه ها« نیز اظهار کرد: کارهایی که 
برای مثال امیرحسین رستمی در ســریال »آچمز« انجام 
می دهد، در »لیسانسه ها« نمی کند. از طرفی شخصیت ها 
باهم متفاوت هستند و من چنین شباهتی را حس نکردم اما 
به طور کلی کارهای بازیگران شبیه به هم است. جودی در 
بخش دیگری از این گفت وگو درباره روند ساخت مجموعه 
»فوق لیسانســه ها« گفت: »فوق لیسانسه ها« این روزها در 
لوکیشنی واقع در شهرک هما، لوکیشــن مربوط به بیژن 
بنفشه خواه تصویربرداری می شــود و این بازیگر به همراه 
امیرحسین رســتمی، متین ستوده، هوتن شــکیبا و امیر 

کاظمی مقابل دوربین هستند.

تصویربرداری »بوی باران« 

به روزهای پایانی رسید

»پشت کنکوری ها«
 روی خط آی فیلم 

صبا:  به گفتــه مجتبی وحیدی؛ 
دســتیار تهیه کننــده مجموعه 

تلویزیونی »بوی باران«، غیر از سیدمهرداد ضیایی »بازرس 
پرونده«، حمیــرا ریاضی »وکیل مدافــع« و بهزاد داوری 
»مامور«، نقش آفرینی ســایر بازیگران این پروژه به اتمام 
رسیده اســت. او با اشاره به ســختی کار تصویربرداری در 
روزهای پایانی، بیان کرد: کار همزمان در چند تیم در حال 
پیگیری است و مدتی است که شــب کار هستیم و عده ای 
از بازیگران تا صبح درگیر فیلمبرداری هســتند. وحیدی 
تصریح کرد: فیلمبرداری در لوکیشــن های متفاوتی ماند 
خیابان و دادســرا ادامــه دارد و امیدوارم تــا پایان همین 
هفته بــا ضبط ســکانس های پایانی، تصویربــرداری این 
پروژه سنگین به پایان برسد. دستیار تهیه کننده مجموعه 
تلویزیونی »بوی باران« در پایــان اظهار کرد: از آنجایی که 
سریال »بوی باران« در حال پخش است، برای رسیدن کار 
به آنتن، مراحل تدوین، صداگذاری، موســیقی، جلوه های 
ویژه و اصالح رنگ همزمان بــا تصویربرداری با تالش همه 
دوســتان در این پــروژه در حال انجام اســت. در خالصه 
داستان ســریال »بوی باران« آمده اســت: »فرشته« در 
شب عروسی اش به قتل می رســد. نامزد سابق »فرشته«، 
جوانی به نام »پیمان« اســت که طبق شــواهد و مدارک، 
متهم به قتل اســت و دستگیر می شــود. پس از برگزاری 
مراســم چهلم »فرشــته«، دختر جوانی به نام »ترانه« ....

مجموعه تلویزیونی ۷۵قسمتی»بوی باران« به تهیه کنندگی 
محمدرضا تخت کشــیان و کارگردانــی محمود معظمی، 
کاری از گروه فیلم و ســریال شــبکه یک سیماســت که 
این شــب ها حوالی ســاعت۲۲:۱۵ روی آنتــن می رود.

رسوش صحت »فوق لیسانسه ها«

 را نصف کرد

اتابک نادری؛ بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، در گفت وگو با »صبا« درباره نقش خود در سریال »سالم آقای مدیر« به  تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری و نویسندگی و کارگردانی علیرضا توانا توضیح داد: پس از ایفای نقش به مدت دو ماه 
در یک لوکیشن ثابت در سریال »گاندو« به کارگردانی جواد افشار مقابل دوربین سریال »سالم آقای مدیر« شبکه دو سیما رفتم. او افزود: علیرضا توانا نویسنده و کارگردان این سریال از دوستان دوران دانشگاه من است و ما در گذشته 

نیز در تئاترهای دانشجویی با یکدیگر کار می کردیم. زمانی که مرا برای بازی در نقش »غفاری« دعوت کرد، گفت 
زمانی که این نقش را می نوشتم به یاد تو بودم. آقای غفاری ناظمی است منضبط و شیرین که ارتباط قوی با بچه ها 
دارد. بازیگر سریال »سالم آقای مدیر« با بیان این که کاراکتر »غفاری« احساس پدرانه نسبت به بچه های مدرسه 
دارد، مطرح کرد: حسرت نداشتن فرزند باعث ارتباط قوی با بچه ها و دلسوزی های او می شود. کاراکتر »غفاری« 
کاراکتر عجیب و غریبی نیست چراکه در روابط خیلی از معلمان، ناظمان و مدیران مدارس با بچه ها مهر فرزند و 
والد دیده می شود. او معتقد است قصه این سریال برای نسل جوان نوشته و ارایه شده و یکی از ویژگی های آن حضور 
سه نسل از بازیگران در »سالم آقای مدیر« است. نادری ادامه داد: سعی کردم نقش »غفاری« را که ناظمی مهربان 
و فداکار است، درســت نشــان دهم و معتقدم مخاطبان باید درباره خوب بودن آن نظر بدهند. او درباره استقبال 
مخاطبان از این سریال چگونه بوده است، عنوان کرد: امروزه به واسطه شبکه های مجازی ما به عنوان بازیگر و دیگر 
عوامل سریال می توانیم بازخوردها را ببینیم. من تا به االن نکته منفی ندیده و نشنیده ام و بازخوردها راضی کننده 
بوده است. بازیگر سریال »سالم آقای مدیر« با اشاره به این که سریال »دردانه های خلیج فارس« را در نوبت پخش 
دارد، بیان کرد: »دردانه های خلیج فارس« نام موقت سریال اســت و احتماال نام آن تغییر می کند. این سریال به 
کارگردانی حسن لفافیان و تهیه کنندگی سعید بشیری مراحل تدوین خود را پشت سر گذاشته و آماده پخش از 
شبکه یک سیماست. او ادامه داد: این سریال چهار فصل داستانی دارد و من در فصل چهارم آن که مربوط به جزیره 
قشم است، حضور دارم. نقش و گریم من در این سریال نســبت به کارهای قبلی ام متفاوت تر است و نقش فردی 

بومی با ویژگی های ساده، خونگرم و رفیق باز را بازی می کنم.

مخاطب »سالم آقای مدیر« نسل جوان است

کیــوسک

3 بازیگر جدید به »پسران عزیز« پیوستند صداوسیما باید از شورای شهر 
عذرخواهی کند

فخیم زاده »اجاره به شرط تملیک« 
را برای نمایش خانگی می سازد

امین حیایی هم »آقازاده« است!
صبا:  امین حیایی به سریال نمایش خانگی »آقازاده« پیوست. پیش از 
این حیایی در نخستین سریال شبکه نمایش خانگی یعنی »قلب یخی« 
با حامد عنقا کار کرده بود و حاال برای ایفای نقشی پرفرازونشیب به کار 
تازه عنقا پیوسته اســت تا در این مجموعه نیز توانمندی خود را محک 
بزند. این بازیگر بعد از دومین و البته آخرین تجربه اش در شبکه نمایش 
خانگی، ایفای نقش در دیگر آثار این رســانه را با وجود پیشــنهادهای 
مختلف نپذیرفت و ترجیح داد سومین تجربه اش همکاری دوباره ای با 
حامد عنقا باشد. پیش از این از حضور یک بازیگر ناشناخته به عنوان نقش 
اصلی زن این سریال و احتمال حضور کیوانچ بازیگر ترک در این سریال 
خبر رسیده و همچنین اعالم شده بود، مهدی سلطانی و امین تارخ نقش 

پدرهای قصه که مقابل یکدیگر قرار دارند را ایفا می کنند.

سینا آنالین:  مهدی فخیم زاده؛ بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون، 
گفت: درصدد کارگردانی یک ســریال هستم که قرار است برای شبکه 
نمایش خانگی ساخته شود و »اجاره به شــرط تملیک« نام دارد. این 
ســریال تا اندازه ای دارای موقعیت های طنز است و مخاطب را قلقلک 
می دهد و سوژه ای به روز و تازه  دارد. همان طور که من زمانی از سینما به 
تلویزیون رفتم و احساس کردم آینده نمایش در جعبه جادویی  است، 
در حال حاضر هم از نظر من آینده نمایش در دست شبکه نمایش خانگی 
و شبکه های اینترنتی است نه در سالن های سینما و تلویزیون. مهدی 
فخیم زاده فیلم سینمایی »مشت آخر« را که طی هفته های پیش پروانه 

نمایش آن صادر شد، آماده اکران دارد.

ایسنا:  محسن هاشمی؛ رئیس شــورای شهر تهران در جلسه دیروز 
شورای شهر ضمن گالیه از صداوســیما گفت: یکشنبه هفته گذشته 
گزارشی از شورای شهر منتشر شــد و اعالم شد شورا هیچ مصوبه ای 
نداشــته درحالی که ما در حال رسیدگی و بررســی گزارش تلفیق 
ســال۹۳ بودیم.  هاشــمی با بیان این که در این گزارش تلویزیونی 
محاسبه کرده بودند که هر جلسه شــورا چقدر هزینه دارد و در آخر 
به این جمع بندی رسیدند که جلسات شــورا بیهوده است، گفت: از 
علی عسگری؛ رئیس سازمان صداوســیما، تقاضا دارم که این خبر را 
ببینند و اگر به این جمع بندی رســیدند که جنبــه تخریبی دارد از 

شورای شهر عذرخواهی کنند.

فارس:   مسعود رشیدی گفت: به تازگی جعفر دهقان، مینا نوروزی و رامین راستاد 
هم به گروه بازیگران سریال »پسران عزیز« پیوسته اند. پیش از این بازی حمیدرضا 
پگاه، ســپیده خداوردی، زهره صفوی، امیرعلی پاکدامن و مهدی میامی در این 
سریال قطعی شده بود. او افزود: فیلمنامه »پسران عزیز« را خودم نوشته ام. سریال 
فضایی اجتماعی و خانوادگی دارد و قصه فرزندانی از یک خانواده را روایت می کند 
که هر یک در زندگی درگیر مســائلی می شــوند. تالقی ماجراهای این فرزندان 
موقعیت های دراماتیکی ایجاد می کند و از دل همین جریان، ســعی داریم بنا به 
ظرفیت درام و سریال، بخشی از آسیب های جامعه را به تصویر بکشیم و در کنار 
آن، راهکارهایی را هم ارایه دهیم. البته »پسران عزیز« در وهله اول یک مجموعه 
سرگرم کننده است و نمی خواهیم اثری سفارشی یا شعاری بسازیم. همان طور که 
سال ها پیش هم در سریال های »جدال با سرنوشت« و »روزگار وصل« با قصه و 
کاراکتر پیام دادیم و طبعاً نتیجه آن شد که تماشاگران هم استقبال کردند. این 
کارگردان در عین حال سلیقه بینندگان امروز را بسیار متفاوت از سه دهه گذشته 
دانســت و ابراز امیدواری کرد نتیجه کار اثری دیدنی و تماشاگرپســند باشد تا 
جریان تولید آن همان طور که پیش بینی شده، در قالب سری مجموعه ادامه یابد.


