
معاون امور استان های صداوسیما گفت: مطالعه، برنامه ریزی، هماهنگی و اقدام برای تولید دوهزار مستند تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در مراکز صداوسیما آغاز شده است.
به گزارش »صبا«؛ دکتر علی دارابی در آیین اختتامیه این جشنواره که در شهر بجنورد برگزار شد ضمن تشکر از همه دست اندرکاران برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و رسانه ای به ویژه استانداری 
و صداوسیمای مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: در فاصله برگزاری جشنواره بیست ویکم در شهریور97 در شهرکرد تاکنون، معاونت امور استان ها و مراکز صداوسیما گام های بزرگی را برداشته اند.

او افزود: برگزاری باشکوه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به رغم تالش بدخواهان و دشمنان ملت ایران، رســانه ملی به طور اعم و صداوسیمای مراکز به طور اخص پرفروغ ظاهر شدند؛ 
برنامه های ویژه مراکز از مستند، کارنامه انقالب، مجموعه های نمایشی و برنامه های گفت وگومحور، همه توانستند پرچم رسانه در اطالع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه خدمات و کارنامه پرافتخار 

انقالب اسالمی در چهل سال گذشته را به اهتراز درآورند.
معاون امور استان های سازمان صداوسیما با بیان این که دومین جشنواره پویانمایی و برنامه های عروسکی در تیرماه سال جاری با شکوه هرچه تمام در کرمانشاه برگزار شد، خاطرنشان کرد: برگزاری 
این رخداد بزرگ در مناطق زلزله زده و ایجاد روحیه شادی و نشاط در میان کودکان سرزمین مان، در خطه دالورخیز و مومن کرمانشاه و مشاهده برنامه سازان و دست اندرکاران حوزه پویانمایی 
و عروسکی که با شور و نشاط شاهد احیا و رونق کسب وکار در این صنعت و هنر بوده اند تمام خستگی ها را از ما و همکاران دور کرد. و امید به فردای بهتر و پیشرفت همه جانبه کشور را در میان ما 

بیش از گذشته به وجود آورد.
او ادامه داد: مطالعه، برنامه ریزی، هماهنگی و اقدام برای تولید دوهزار مستند تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در یک بازده سه ساله که از امسال اجرایی شده است پدیده بزرگ و منحصربه فرد نهضت مستند سازی در مراکز محسوب می شود.

دارابی با اشاره به تشکیل ستاد و کارگروه هایی در مراکز استان ها و ستاد معاونت برای برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایت، اقدام و نظارت بر حســن اجرای کارها در حوزه بیانیه گام دوم، شعار سال »رونق تولید« و زبان و ادب فارسی عنوان کرد: تشکیل ستاد 
انتخابات در همه مراکز و ستاد معاونت که در سال97 تشکیل شده است و برنامه های مناسب برای حضور گسترده مردم در انتخابات که راهبرد اصلی رسانه ملی است را باید به این مجموعه اضافه کرد.

معاون امور استان های رسانه ملی گفت: تدوین و ابالغ نظام نامه پژوهش برنامه ای صداوسیمای مراکز در 9 فصل و 44 صفحه به مثابه راهنمای عمل تولید بر پایه پژوهش را که برای نخستین بار صورت گرفته است باید یکی از کارهای مهم و بزرگ به شمار آورد.
او با بیان این که از سال گذشته تاکنون آموزش روح حاکم بر همه مدیران و مراکز شده است، اضافه کرد: کارگاه های آموزشی در هر اســتان و تهران در بخش های مختلف را باید یک کار بزرگ معاونت برشمرد. چرا که ما در سازمانی مشغول خدمت هستیم که 

یاددهنده و یادگیرنده است.
دارابی گفت: دو سال است که مراکز تولیدات مشترک رادیویی و تلویزیونی با یکدیگر را آغاز کرده اند، استان های همجوار تجربه خوبی از این کار کسب کرده اند و این تجربه مفید سرآغاز تولیدات مشترک با کشورهای همسایه در نوار مرزی است.

معاون امور استان های صداوسیما اعضای برجسته هیات داوران در حوزه کارهای نمایشی اظهار داشته اند امسال تعداد آثار باکیفیت و جذاب به حدی بود که کار داوری بسیار سخت و رقابت تنگاتنگ و دشوار بود و کاماًل گویای رشد آثار نمایشی در سه سال اخیر بود.
او ادامه داد: تولیدات امسال در حد نسبتاً زیادی از ظرفیت های بومی مثل گویش و زبان، لباس، جغرافیای انسانی، موضوعات منطقه ای و هنرمندان مراکز استان ها استفاده کرده اند، کیفیت تله فیلم ها به حدی باال بود که اگر در هر جشنواره ای شرکت کنند بدون 

شک برترین جوایز را نصیب خود خواهند کرد و جای پخش آن ها در بهترین ساعات و طالیی ترین زمان در شبکه های سراسری است.
دارابی با بیان این که در بخش سریال ها و مجموعه های نمایش آثار درخشانی را شاهد بودیم که نشان از رشد سریال سازی دارد گفت: در حوزه رادیو دو رخداد بزرگ صورت گرفت ازجمله این که جشنواره استانی »چلچراغ« توسط صداوسیمای مرکز فارس و 
آستان احمدی و محمدی در حوزه تولیدات مرتبط با حضرت شاهچراغ احمدبن موسی)ع( و برگزاری نخستین جشنواره استانی در خراسان رضوی در زمستان سال جاری با مشارکت آستان قدس رضوی برای تولیدات رادیویی »رادیو زیارت« که نقش مهمی 

در افزایش تولید برای حوزه زیارت و شناسایی و کشف استعدادها جدید برای برنامه سازی در این حوزه محسوب می شود.
معاون امور استان های صداوسیما افزود: با موافقت و دستوری که رئیس سازمان صداوسیما صادر کرد بیش از چهل نفر از همکاران در مراکز که آثارشان در جشنواره های مختلف به ویژه تولیدات مراکز در چند نوبت حائز رتبه شده، برابر سوابق و تحصیالت، تبدیل 

وضعیت همکاری یافته اند و این اقدام برای نخستین بار در سازمان اتفاق افتاده است.
او بیان کرد: در حوزه فضای مجازی اگرچه تا رسیدن به نقطه مورد انتظار، فاصله داریم اما تولیدات خوب، تالش های ارزنده و به خصوص آموزش های کاربردی مناسبی برای همکاران صورت گرفته و افق پیش رو در این حوزه، بسیار امیدوارکننده است.

دارابی با اشاره به این که بیش از صد نفر از استادان، صاحب نظران و کارشناسان خبره، امر بررسی و داوری آثار را برعهده داشته اند گفت: جشنواره بیست وسوم به میزبانی استانداری و صداوسیمای اردبیل در تابستان سال99 برگزار خواهد شد. 

رسانه ملی و صداو سیامی مراکز پرفروغ ظاهر شدند

امیرحسین شریفی؛ تهیه کننده تلویزیون که در بیست ودومین جشنواره تولیدات مراکز استان های صداوسیما حضور دارد، درباره تاثیر برگزاری 
جشنواره تولیدات استان ها که امسال در شهر بجنورد برگزار می شود در گفت وگو با »صبا« گفت: به نظر من جشنواره استان ها باعث می شود 
به جوان هایی که در استان ها هستند بها بدهیم و آن ها را ترغیب به ساخت فیلم ها و سریال های خوب کنیم. او با اشاره به این که حضورش در 
این جشنواره به دلیل شرکت سریال »روزهای بی قراری« در بخش ویژه است، بیان کرد: جشــنواره تولیدات مراکز استان ها چون بین مراکز 
استان ها رقابت ایجاد می کند، مفید است. شریفی با اشــاره به این که باید در تولیدات استانی از بازیگران محلی استفاده کرد، گفت: جشنواره 
استان ها راهی برای ورود جوان تازه وارد است. باید بین بازیگران استانی رقابت تنگاتنگ برقرار باشد و از همین طریق نیروهای قوی در حوزه 
بازیگری داشته باشیم. من در سریال »روزهای بی قراری« سی بازیگر از مشهد و تبریز آوردم که این بازیگران در آثار بعدی قطعا اثرگذار خواهند 
بود. کارگردان »روزهای بی قراری« درباره بودجه اختصاص یافته به 
تولیدات استان ها گفت: متاسفانه در سازمان صداوسیما با کمبود 
بودجه مواجه هستیم و رئیس سازمان باید بودجه بیشتری در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهد تا آن ها بتوانــد کار خود را به بهترین نحو 
انجام دهند. شریفی با اشاره به این که برای ادای دین به شهر اصفهان 
کارهای زیادی ساخته است، گفت: باز هم دوست دارم کار تاریخی 
و ماندگاری برای شهرم اصفهان بسازم که در آن بازیگران و عوامل 
اصفهان حضور داشته باشند. اگر از هر شهر، افراد محلی آن شهر با 
لهجه خودشان حضور نداشته باشــند، باعث دلخوری و سوءتفاهم 
می شود. این کارگردان سینما در پایان درباره پرداخت به موضوعاتی 
غیر از موضوعات خانوادگی در تولیدات استان ها گفت: باید فیلم های 
پلیسی منطقه ای ساخته شود به طور مثال در منطقه بجنورد قاچاق 
عتیقه وجود دارد و در منطقه های دیگر معضالت دیگر که بهتر است 

در همان منطقه ها به آن ها پرداخته شود.

فیلم ها و رسیال های پلیسی منطقه ای ساخته شوند
بازیگر »هیوال« با بیان این که مخاطبان با شخصیت های این سریال ارتباط خوبی برقرار کرده اند، »نقدهایی که به زبان طنز گفته 

می شود«، »ایرادهایی که به جامعه وارد است و با ظرافت به آن ها اشاره می شود« را ازجمله این دالیل برشمرد.
به گزارش ایسنا؛ آزیتا ترکاشوند که همزمان در سریال های »هیوال« و »بوی باران« بازی دارد، درباره همکاری با مهران مدیری، اظهار 
کرد: حضور در سریال »هیوال« و همکاری با مهران مدیری بهترین فرصت برایم بود؛ چرا که خیلی ها دوست دارند با مهران مدیری کار 
کنند. او با بیان این که مخاطبان با شخصیت های »هیوال« ارتباط خوبی برقرار کرده اند، گفت: از آقای مدیری تشکر می کنم که به من 
اعتماد کردند و این نقش را من ایفا کردم. هر لحظه کار کردن با ایشان مثل کالس دانشگاه است و بازیگر واقعا یاد می گیرد. نگاه ایشان 
حرفه ای است. انرژی مثبت در پشت و مقابل دوربین یکی از ویژگی های کار آقای مدیری است و این حس را مخاطب از کارهای ایشان 
می گیرد. بازیگر نقش »خانم زحمتکش« در »هیوال« درباره  پایان این سریال گفت: بیشتر از سه قسمت تا پایان این سریال که مضمون 
آن طنز تلخ است، بیشتر باقی نمانده است؛ طنزی که واقعیت های جامعه را بیان می کند و تلخی های خودش را هم دارد. آقای پیمان 

قاسم خانی زبان طنز را می شناسند؛ شــخصیت پردازی هایی که شده و 
حتی نقدهایی که به زبان طنز گفته می شود، ایرادهایی که به جامعه وارد 
است و با ظرافت به آن ها اشاره می شــود. ترکاشوند در پایان درباره  علت 
سپردن ایفای نقش های منفی به او، اظهار کرد: اتفاقا بیشتر نقش هایی 
که به من پیشنهاد شده، مثبت است. من جایزه بهترین بازیگری را برای 
نقش مثبت در مراکز استان ها گرفتم، اما نقش های منفی من بیشتر دیده 
می شود؛ چرا که مردم ضدقهرمان و شخصیت منفی را دوست دارند و دنبال 
می کنند و بیشتر دیده می شود. سلیقه شخصی خودم  هم نقش های منفی 
و خاکستری است. به نظرم خیلی سخت است که نفرت در وجود تو نیست 

اما باید آن را باورپذیر ایفا کنی.

»هیوال« واقعیت های جامعه را بازگو می کند

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

علی دارابی :

ش

ز  صبا:  حــدود ۳۰درصــد ا
تصویربــرداری ســریال »بچه 

مهندس۳« بــه کارگردانی علی غفــاری و تهیه کنندگی 
سعید سعدی به پایان رسیده است و گروه تولید این روزها 
در خوابگاه دانشجویی شــهید همت مشغول کار هستند. 
همچنین در حال حاضر بیســت قســمت از این سریال 
۳۵قسمتی به نگارش درآمده اســت. تاکنون غیر از ثریا 
قاســمی و تعدادی دیگر از نقش آفرینــان، بقیه بازیگران 
جلوی دوربین فصل سوم »بچه مهندس« رفته اند. فصل 
ســوم مجموعه تلویزیونی »بچه مهندس« در ۳۵قسمت 
توسط حسن وارسته در حال نگارش است و تصویربرداری 
این ســریال در روزهای میانی تیرماه در منطقه سازمان 
آب آغاز شــد. فرهاد قایمیان، ثریا قاسمی، کامران تفتی، 
روزبه حصاری، سعید کریمی، محمود خسرومنش، اتابک 
نادری، آرش نوذری، نســیم باقریان، یاســمن قلی پور و 
مهشــید جوادی از بازیگران فصل سوم »بچه مهندس۳« 
هستند و بازیگران دیگری نیز در قسمت های آینده به این 
پروژه اضافه خواهند شد. داستان سریال »بچه مهندس« 
به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی ســعید سعدی 
در تاریخ معاصر و در ســه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی 
شخصیت اصلی مطرح می شود که پیش از این فصل های 

اول و دوم این سریال پخش شده است.

صبا :  برنامه »نظر شما چیست؟« 
)Que Opinas?( مســتند گزارشــی اســت که هر هفته 
سه شــنبه ها، روی آنتــن هیســپان تی وی مــی رود. 
خبرنگار-مجری ایــن برنامه در میان مردم کشــورهای 
آمریکای التین حضــور پیدا می کند تا نظرات مســتقیم 
آن ها را دربــاره به روزترین اتفاقات اقتصادی و سیاســی 
جویا شــده و این اطالعات را در قالب پنج تا شش گزارش 
مه  نا ین هفتــه بر ده پخش  کنــد. بحث ا ما مردمی آ
»نظر شــما چیســت؟« پیرامون برخی مقامات بلندپایه 
ارتش کلمبیا ازجمله پنج ژنرال اســت کــه به همراه 12 
افسر دیگر برای ارزیابی خدماتشان و وجود موارد دیگری 
از فســاد به دادگاه فراخوانده شــده اند. در این قســمت 
می بینیم که دامنــه نفوذ رئیس ســابق در ارتش کلمبیا 
چقدر اســت و چه تخلفات یا دسیسه هایی پشت عملکرد 
ارتش این کشور وجود دارد. همچنین درمورد تالش های 
ارتش کلمبیا درمورد احقاق حقوق بشر و احتمال بازگشت 
قتل های ســریالی مربوط بــه ارتــش بحث هایی مطرح 
می شود. برنامه گزارشــی »نظر شما چیســت؟« بامداد 
هر سه شــنبه )ســاعت1:۳۰ به وقت تهــران( روی آنتن 
هیســپان تی وی می رود و تکرار آن در ســاعات 14:۳۰ و 
19:۳۰ سه شــنبه، ۵:۳۰ و 1۰:۳۰ چهارشنبه و ۰۳:۳۰ 

پنج شنبه پخش می شود.

رسیال »در کنار هم2« 

به مرحله آهنگسازی رسید

نگارش »بچه مهندس3«
 به قسمت2۰ رسید

صبا: با پیشرفت بیش از 8۰درصد 
از تصویربرداری ســریال »در کنار 

هم2«، آهنگســازی این اثر تلویزیونی توسط امیر عباسیان 
آغاز شده اســت و تدوین آن نیز توسط حســین باقری در 
حال انجام اســت. »در کنار هم2« بــا محوریت موضوعاتی 
همچون شــیوه های فرزندپــروری، بررســی خانواده های 
مستبد و ســهل انگار، تشــریح ویژگی های خانواده مستعد 
اعتیاد و... در چهل قســمت 2۵دقیقه ای روایت می شــود و 
فصل دوم آن، داستان خانواده رستم ساالری و دو فرزندش را 
دربرمی گیرد که بنا به دالیلی در یک خانه ساکن می شوند و 
ماجراهایی میان آن ها شکل می گیرد. این سریال با مشارکت 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، کاری از گروه خانواده شبکه دو 
سیماست که تهیه کنندگی آن را آرزو ابوحمزه و کارگردانی 
آن را داریوش جهانگیری برعهده دارند. گفتنی است »در کنار 
هم2« این روزها مراحل تصویربرداری خود را در لوکیشــن 
اصلی خانه ای قدیمی در منطقه شرق تهران سپری می کند.

در ارتش کلمبیا 
چه می گذرد؟

کیــوسک

»گرامافیلم« سراغ 
»قصه های تابه تا« می رود

نگاهی به دالیل افزایش قدرت داعش 
در افغانستان

پخش سریال »و خداوند عشق را آفرید« 

آغاز می شود

تبریک معاون وزیر

 و رئیس سازمان به مدیر رادیو ورزش 

صبا:  مجتبی صدیقی؛ معاون وزیر و رئیس ســازمان امور دانشجویان در پیامی 
خطاب به غالمرضا میرحســینی؛ مدیر رادیو ورزش، موفقیت او و کاروان ورزشی 
کشورمان در یونیورسیاد جهانی دانشــجویان ناپل ایتالیا را تبریک گفت. در پیام 
صدیقی خطاب به میرحسینی آمده است: با سپاس به درگاه خداوند یکتا،کسب 
جایگاه نهم جهان در سی امین دوره یونیورســیاد جهانی دانشجویان ناپل ایتالیا 
کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان را به جامعه ورزش کشور تبریک و تهنیت 
می گویم. کسب این افتخار مرهون تالشــی ارزنده و خستگی ناپذیر جناب عالی و 
سایر دست اندرکاران بوده است. بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات 
بی شائبه و موثر جناب عالی اعالم می دارم. امیدوارم خدمت خالصانه شما در تحقق 

آرمان های نظام مقدم جمهوری اسالمی ایران مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

صبا:  مجموعه تلویزیوني »و خداوند عشق را آفرید« محصول شبکه سه سیما 
به کارگردانی مسعود شــاه محمدی، از آی فیلم فارسی پخش می شود. این 
سریال از امروز دوشنبه 28مرداد، روی آنتن آی فیلم فارسی می رود. داستان 
این مجموعه با آگاه شدن یک خانم وکیل به نام »خورشید« از وقایع زندگی 
آینده افراد از طریق آیینه ای موروثی که دارای خصلتی عجیب اســت، آغاز 
می شود و هر بار او را وارد درگیری های زندگی اشخاصی می کند که از فقدان 
عشق رنج می برند. عالوه بر نصیرپور و خردمند، آرش مجیدی، آیدا کیخانی، 
رحیم نوروزی، رامین پرچمی، سودابه میرکریمی، ســینا رازانی و مهرداد 
فالحتگر نیز در مجموعه »و خداوند عشق را آفرید« ایفای نقش کرده اند. این 
مجموعه تلویزیونی اپیزودیک هر روز ساعت18 پخش و در ساعت 2 بامداد و 

ساعت1۰ روز بعد بازپخش خواهد شد.

صبا:  نگاهی به حضور داعش در افغانستان و مروری بر دالیل قدرت گرفتن این 
گروه تروریستی در این کشــور، عنوان موضوعی است که در مستند این هفته 
»1۰دقیقه« )minutes 1۰( مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. این مستند ضمن 
اشاره به تاریخچه حضور داعش در افغانستان از سال2۰14 به بحث و گفت وگو 
پیرامون دالیل این حضور ازجمله شکست این گروه تروریستی و عدم موفقیت 
آن ها در عراق و سوریه و درنتیجه افزایش توجه آن ها به شرق می پردازد. در این 
برنامه راه اندازی شاخه داعش در افغانستان توسط حافظ سعیدخان تحت عنوان 
»داعش خراسان« و پوشش فعالیت های آن در گستره وسیعی شامل افغانستان، 
جمهوری های تازه استقالل یافته و بخش هایی از پاکستان، ایران، هند و چین 
مورد نقد و تبادل نظر قرار می گیرد. مستند »1۰دقیقه« به تهیه کنندگی مهدی 
عرب، دوشنبه ساعت21:1۵ از شــبکه پرس تی وی پخش می شود و تکرار آن 
چهارشنبه ساعت۰۳:1۵، پنج شنبه ســاعت۰9:1۵، جمعه ساعت۰8 و شنبه 

ساعت17:1۵ پخش خواهد شد.

صبا:  شبکه آی فیلم این بار در برنامه »گرامافیلم« به موسیقی مجموعه 
»تا به تا« می پردازد. برنامه هفتگی »گرافیلــم« به تهیه کنندگی ناهید 
دل آگاه، فردا شــب موســیقی مجموعه تلویزیونی »قصه های تابه تا« را 
بررسی می کند. ایرج محمدی، رضا فیاضی و بهمن دهقانیار مهمانان این 
قسمت از »گرامافیلم« هستند. »قصه های تابه تا« به کارگردانی مرضیه 
برومند و با بازی هنرمندانی همچون لیلی رشیدی، امیرحسین صدیق، 
مریم سعادت و رضا فیاضی نخستین بار در ســال7۳ از شبکه دو سیما 
پخش شد. مستند »گرامافیلم« دوشــنبه 28مرداد ساعت2۳:۳۰ روی 

آنتن آی فیلم می رود و در ساعت۰7:۳۰ روز بعد بازپخش خواهد شد.


