
»ستاره ساز« بساط داللی در فوتبال را برمی چیند

فصل اول برنامه »ستاره ساز« که از شبکه سه سیما روی آنتن می رفت و اســتعدادیابی نوجوانان در حوزه فوتبال و رقابت های فوتبالی بود هفته 
گذشته با برگزاری فینال و اهدای ۱۰۰میلیون تومان به نفر اول به پایان رسید. خداداد عزیزی، ادموند بزیک، فیروز کریمی و مجتبی جباری داوران 
و مربیانی بودند که در این برنامه به نوجوانان آموزش می دادند و حضورشان با حاشیه هایی هم در ابتدا مواجه شد. برنامه اما با استقبال زیادی از طرف 
نوجوانان مواجه شد و شرکت کننده های زیادی از شهرها و روستاهای کشور در این برنامه حضور یافتند. با پایان فصل اول برنامه، جواد فرحانی؛ 
تهیه کننده »ستاره ساز« از ثبت نام حدود ۲۰۰هزار نفر برای فصل دوم خبر داد و این که به زودی کار پیگیری ثبت نام و پیش تولید را شروع خواهند 

کرد و توضیحاتی هم درباره حواشی فصل اول این برنامه داد. 
به گزارش مهر؛ فرحانی درباره شروع فصل دوم برنامه و این که چه تغییراتی خواهد داشــت، بیان کرد: فصل دوم »ستاره ساز« نیز با همین روند 
پیش خواهد رفت و شرکت کننده ها از شهرستان ها و روستاها انتخاب می شوند. او با اشاره به ثبت نام اولیه شرکت کننده ها در فصل دوم با توجه به 
این که هفته گذشته آخرین قسمت از فصل اول برنامه پخش شد، توضیح داد: با توجه به این که ۲۰۰هزار ثبت نام برای حضور در فصل دوم برنامه 
داشته ایم و با کمی فاصله زمانی، فصل دوم را تولید خواهیم کرد. حدود ۲۰۰هزار ثبت نام رقم عجیبی است، از این میان، حدود ۱۰۰هزار نفر ثبت نام 
را تکمیل کردند و بر این اساس از چند روز دیگر کار بازبینی ها شروع می شود. فرحانی در واکنش به ترکیب داوران برنامه و این که تغییری در فصل 
جدید خواهند داشت یا خیر نیز توضیح داد: تا این لحظه قرار است ترکیب داوران عوض نشود. تهیه کننده »ستاره ساز« با دعوت منتقدان به ارزیابی 
ستاره های این برنامه گفت: عرصه برنامه سازی استعدادیابی، عرصه شفافی است. همه مخاطبان، شرکت کنندگان راه یافته به این برنامه را دیدند و 
می توانند سطح آن ها را قضاوت کنند. امروز هم شاهدید از باشگاه های معتبر داخلی متقاضی ستاره های برتر این برنامه هستند. اتفاقاً بر این عقیده ام 
که در صورت حمایت از سمت باشگاه ها و متولیان امر در فدراسیون فوتبال، »ستاره ساز« بساط دالالن و پول های کثیف را خواهد چید. فرحانی 
افزود: »ستاره ساز« برنامه سازی فوتبالی را از تک قطبی بودن خارج کرد. سال ها بود که برنامه های فوتبالی صرفاً و منحصراً در اختیار برنامه های خبری-تحلیلی قرار داشت. اما امروز این سد شکسته شده و هرکس مدعی 
است می تواند وارد این رقابت شود. او در پایان درخصوص شایعه های منتشرشده مبنی  بر دستمزد میلیاردی تیم داوری و مربیان این برنامه نیز گفت: برخی شایعاتی درخصوص درآمدهای نجومی به عوامل برنامه نسبت 
می دهند که اساساً کذب است. این در حالی است که همه عوامل محترم برنامه »ستاره ساز« با وجود سختی هایی که به خاطر تغییر اسپانسر برنامه و شرایط سخت اقتصادی متحمل شدند، مجدانه و فداکارانه پای این 

برنامه ایستادند و برای به ثمر رسیدن آن تالش کردند.

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

ش

مهر: مجید دیندار؛ نویســنده 
نــه«  نجمــاد پروا ســریال »ا

دربــاره این نمایــش رادیویی گفت: ایــده اصلی نمایش 
»انجماد پروانه«، یک خبر روزنامه ای بــود و من به دلیل 
دغدغه های اجتماعی تصمیــم گرفتم طرح آن را به رادیو 
نمایش ارایــه دهم که خوشــبختانه با اســتقبال مواجه 
شــد. او ادامه داد: با توجه به اولویت های رادیو نمایش و 
دغدغه های اجتماعی این شبکه، نوشــتن این سریال را 
شــروع کردم که حدودا یک ماه زمان برد. این نویســنده 
بیان کرد: بعضی از شــخصیت هایی که در این قصه خلق 
کــرده ام در دنیای واقعــی و اطرافم بوده انــد و امیدوارم 
شــنیدن این اثر به کســانی که هنوز به طور جدی درگیر 
مواد مخدر نشده اند، کمک کند. این روزها سریال رادیویی 
»انجماد پروانه« به کارگردانی بهرام سروری نژاد از رادیو 
نمایش پخش می شود که داستان آن پیرامون مواد مخدر 
و معضالت آن اســت. در این نمایــش رادیویی مجتبی 
طباطبایی، عرفــان ابراهیمی، محمد پورحســن و تعداد 
دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو به 

ایفای نقش می پردازند.

کیهان :  بررســی رســانه ها و 
شبه رسانه های فارسی زبان ضدایرانی این واقعیت را نشان 
می دهد که دستورالعمل فعلی آن ها بر محور دو چیز خالصه 
می شود: تاختن به حجاب اسالمی  و حمایت از فرقه بهائیت! 
شبه رسانه های یاد شده، در برنامه های مختلف خود اعم از 
ســرگرمی  مطلق تا برنامه های مختلف به اصطالح سیاسی 
و اجتماعی، به بهانه های گوناگون بــه موضوع نبود آزادی 
در ایران می پردازند و سپس در بیان مصادیق ادعای واهی 
خود، مصرانه موضوع حجاب اســالمی  را پیش می کشند و 
این آموزه و دســتور صریح قرآنی را در تضاد با حقوق بشر 
معنا می کنند و این ضامن امنیت و شأن زنان را عاملی برای 

واپس ماندگی معرفی می کنند.
شــبکه های »صدای آمریکا« و »من و تو« و شــبکه های 
سلطنت طلب و... با پخش کلیپ هایی از زنان در برخی معابر 
تهران تالش دارند کشف حجاب را به عنوان خواست عمومی  
جا بیندازند تا با رواج بی حیایی و بی غیرتی، جامعه را نسبت 
به دین اسالم و انقالب دور ســازند. حمایت صریح و قاطع 
از بهائیت نیز اگرچه در گذشته دارای سابقه بوده است اما 
در مقطع کنونی  ترویج این فرقه استعمار ساخته به منظور 
زدن ریشه های اسالمی  و شیعی و سوق دادن نسل جوان به 
فرقه استعماری-صهیونیستی بهائیت، گامی  در بستر جنگ 
نرم علیه نظام دینی برشمرده می شود. پرچمدار حمایت از 
بهائیت که در میان رسانه های سلطنت طلب بسیار پررنگ 
به نظر می آید، شبکه »من و تو« است که از لندن و با حمایت 

مالی و رسانه ای MI6 انگلیس فعالیت می کند.

بحث محیط بانی و پلنگ 

مازندران از »پایتخت« رشوع شد

نگارش یک سریال رادیویی

 براساس یک خبر روزنامه ای

خبرآنالین: مهــران احمدی در 
مراســم تقدیــر از ورزشــکاران و 

هنرمندان شرکت کننده در کمپین ســتاره ها که با هدف 
کمک به سیل زدگان فعالیت می کند، با بیان این که به نظر 
من هر خانه می تواند یک پایگاه هالل احمر باشــد، تاکید 
کرد: »بحــث محیط بانی و پلنگ مازنــدران از »پایتخت« 
شروع شد تا قبل از آن، چه کسی درباره محیط بانی حرف 
می زد؟ یا اصال بحث پلنگ مازندران مطرح می شــد؟ من 
یک ســخنرانی در ســریال انجام دادم و خیلی ها به خاطر 
محیط بانانی که مظلوم واقع می شــوند گریــه کردند، چرا 
که آن ها با مرارت بســیاری کار می کننــد.« بازیگر نقش 
»بهبود«، مباحث فرهنگی را بسیار موثر عنوان کرد و گفت: 
»ما درمان را تجویز می کنیم درحالی که می توانیم پیشگیری 
کنیم. اگر به بحث سینما و فرهنگ اهمیت بدهیم می توان 
انتظار داشت مردم توجه بیشتری به این موضوعات داشته 
باشــند و هر خانه به یک پایگاه هالل احمر تبدیل شود. اما 
متاسفانه می بینیم که همچنان در جنگل ها آشغال ریخته 
می شــود، بد رانندگی می کنیم، غذا زیاد می خوریم، برق 
زیاد مصرف می کنیم و... اما می شود با بحث های فرهنگی 
به مردم آگاهی داد. ای کاش زلزلــه را هم جدی بگیریم«.

دو روش تبلیغی تلویزیون های ضدانقالب

حمله به حجاب و دفاع از بهائیت است

حســین تراب نژاد؛ فیلمنامه نویس، در گفت وگو با »صبا« درباره ایده نگارش سریال »جنگل ســرخ« به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری توضیح داد: من در دو سه ســال اخیر در نگارش پروژه های سینمایی مانند 
»سیانور« به کارگردانی بهروز شعیبی و »ماجرای نیمروز: رد خون« به کارگردانی محمدحسین مهدویان که به تاریخ معاصر به ویژه ماجراهای منافقین می پرداختند، حضور داشته ام و به این گونه موضوعات عالقه 
دارم. او ادامه داد: از زمانی که »جنگل سرخ« از طرف تهیه کننده به من پیشنهاد شــد با مطالعه طرح اولیه و منابعی که در این زمینه وجود داشت متوجه جذابیت موضوع شدم و کار را در کنار مشاوران پروژه آغاز 
کردم. تراب نژاد تصریح کرد: به نظر من اتمسفر حاکم بر این سریال با توجه به قصه پیچیده، متفاوت و اکشن آن در کمتر سریالی دیده شــده است. نویسنده سریال »جنگل سرخ« درباره آخرین وضعیت نگارش 

این سریال گفت: اسفند سال۹6 بود که کار پژوهش را آغاز کردیم ولی به علت آنکه من درگیر متن های دیگری نیز 
بودم مطالعه و پژوهش های مربوطه کمی زمان بر و طوالنی شد و عمال کمی دیر وارد مرحله نگارش شدیم. تراب نژاد 
افزود: سریال »جنگل سرخ« که قرار است موضوع حضور منافقین در دهه6۰ در شمال کشور را روایت کند به دلیل 
حساسیت برانگیز بودن نیازمند حضور جدی مشاوران و کسانی است که در آن سال ها درگیر این ماجرا بوده و مطالعه 
کتاب هایی درباره وقایع جنگل است و این موضوع باعث شده کار با وسواس بیشتری پیش برود. او تاکید کرد: تاکنون 
۱۵ قسمت از این سریال به نگارش درآمده است و مرتضی اصفهانی به عنوان مشاور رسمی پروژه در کنار ما حضور 
دارد. نویسنده سریال »جنگل سرخ« در پاسخ به این پرسش که این سریال چه زمانی به تولید می رسد، مطرح کرد: 
با توجه به قصه برای تولید و پیش تولید آن نیاز به شرایط فصلی مناســب داریم و می توانم بگویم در بهترین حالت 
تابستان سال۹۹ وارد مرحله پیش تولید و تولید می شــویم. تراب نژاد با بیان این که این روزها تهیه کننده »جنگل 
سرخ« گزینه های مختلف کارگردانی را بررسی می کند، عنوان کرد: این پروژه به دلیل حساسیت باال نیازمند کارگردان 
درجه یک است. تهیه کننده در حال بررسی گزینه های مختلف و رایزنی با آن هاست تا هرچه سریع تر کارگردان در 
کنار متن حضور پیدا کند و ما بتوانیم نقطه نظراتش را لحاظ کنیم. اما هنوز گزینه نهایی انتخاب نشــده است. او در 
پایان درباره جدیدترین فیلمنامه خود توضیح داد: اکنون مشغول بازنویسی یک فیلم سینمایی هستم که به وقایع 

۷تیرماه می پردازد. درواقع قصه این فیلم از سه ماه قبل از ۷تیرماه تا خود آن روز روایت می شود.

جزییات رسیالی درباره حضور منافقان در شامل ایران

کیــوسک

برنامه »از شنبه« از شبکه ورزش پخش می شود  آغاز پیش تولید »کارتن خواب«
 از شهریورماه

انتصاب جدید
 در رادیو فرهنگ

سریال »۸۷متر« 
به بازار تهران رسید

صبا:  تصویربرداری مجموعــه تلویزیونی »۸۷متر« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی کیانوش عیاری این روزها در تهران در حال انجام اســت و 
هم اکنون تمام بازیگران اصلی مقابل دوربیــن می روند. گروه در حال 
حاضر در بازار تهران حوالی چهارراه ســیروس و در لوکیشــن منزل 
اجاره ای خانواده پورَدَورانی هســتند و تا ســه روز آینــده برای ادامه 
فیلمبرداری به لوکیشــن بیمارســتان، نقل مکان می کنند. ســریال 
»۸۷متر« به تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری، کاری از گروه 

فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در حال تولید است.

مهر: محمدصادق رحمانیان؛ مدیر رادیــو فرهنگ، طی حکمی زهره 
زندیه را به عنوان سرپرست فضای مجازی این شبکه منصوب کرد. در 
بخشی از وظایف سرپرســت فضای مجازی رادیو فرهنگ آمده است: 
»انتظار می رود ضمن برقراری تعامل ســازنده با مدیــران، همکاران، 
برنامه سازان و کارشناســان امور رسانه ای، شــبکه را در مسیر نیل به 
اهداف و سیاست های کالن سازمان و تحقق آرمان های متعالی نظام قرار 
دهید. باتوجه به راهبرد برنامه پنج ساله معاونت صدا مبنی بر استفاده از 
رسانه های مکمل در تولید و انتشار منابع رادیو در فضای مجازی، امید 
اســت در جهت اجرای مأموریت های محوله در ســه حوزه وب سایت، 
فضای مجازی و رادیونما به نحو احسن کوشا باشید و آن ها را به سرانجام 

برسانید«. زهره زندیه دانش آموخته دکترای ارتباطات است.

فارس:  داریوش بابائیان؛ تهیه کننده ســریال های تلویزیونی، درباره پیشــروی 
مراحل تولید ســریال »کارتن خواب« گفت: نگارش این سریال رو به پایان است 
و مدتی است که فیلمنامه این سریال به تصویب ســیمافیلم رسیده است و قرار 
است قراردادی را با سیمافیلم درباره نهایی شدن این سریال امضا کنیم و بعد از 
آن وارد مرحله پیش تولید شویم. او ادامه داد: در خوش بینانه ترین حالت ممکن 
اگر برنامه ریزی هایمان طبق روال پیش برود فکر می کنم در مردادماه قراردادمان 
امضا شده و بتوانیم از شهریورماه وارد مرحله پیش تولید شویم. بابائیان با اشاره به 
لوکیشن های این سریال نیز گفت: تمامی لوکیشن ها در تهران و اصفهان قرار دارند 
و چندی پیش به همراه گروه تولید به اصفهان برای بازبینی لوکیشن ها رفتیم و 
تقریبا همه لوکیشن ها را انتخاب کردیم. این تهیه کننده همچنین عنوان داشت: 
این سریال که طنزی اجتماعی است به دلیل این که در فضای روز جامعه می گذرد، 
هیچ گونه بازسازی لوکیشن نخواهد داشت. مجموعه تلویزیونی »کارتن خواب« 
به نویسندگی و کارگردانی کیانوش اسالمی برای شبکه سه سیما تولید خواهد 
شد. قصه این سریال درباره تکدی گری و مسائل مربوط به کودکان خیابانی است.

باشــگاه خبرنگاران جوان:  عبــداهلل روا؛ تهیه کننــده و مجری 
تلویزیون، درخصوص تولید برنامه »از شنبه« گفت: به همراه مجتبی 
آذری که تهیه کننده برنامه »ویدئو چک« است، کار تهیه این برنامه 
را بر عهده دارم. برنامه شــاد و مفرح »از شنبه« با هدف ترغیب مردم 
به انجام ورزش های همگانی با اجرای امیرحســین قیاسی و ابوطالب 
حسینی هر روز به صورت زنده ساعت۱۱:۳۰پخش می شود. روزهای 
جمعه  هم گلچین این برنامه روی آنتن شبکه ورزش سیما می رود. او 
افزود: این برنامه با رویکرد شاد و طنز و با هدف پر کردن اوقات فراغت 
جوانان از شبکه ورزش سیما پخش می شــود. سعی کردیم در برنامه 
»از شــنبه« به ورزش های همگانی با دعوت از مهمانان ویژه، پخش 

گزارش های مردمی، انجام تمرینات ورزشی و... بپردازیم.


