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رسیالهایالفویژه
تلویزیون8kمیشوند
صبا:حسینکوبچیدربارهفرمتجدید
سریالهای «الف ویژه» سازمان صداوسیما
گفت :باتوجه به سیاستهای جدید مدیران سازمان صداوسیما
ن پس مقرر شده تا فرمت سریالهای الف ویژه این سازمان
از ای 
به  ۸kتغییر کند .پشتیبان تولید نمایشی سیمافیلم ادامه داد:
تاکنون سریالهای تولیدشده در سیمافیلم تنها در فرمت HD
ن پس سریالهای الف فاخر این سازمان
تولید میشدند اما از ای 
در فرمت  ۴kو سریالهای الف ویژه این سازمان در فرمت ۸k
تولید میشوند .حسین کوبچی بیان کرد :چهارسالونیم زمان
تا ضبط و آمادهسازی برای پخش دو سریال الف ویژه سیما فیلم
داریم که در این بازه زمانی تلویزیون خانگی تغییرات زیادی
میکند و قابلیت پوشــش و پخش این کیفیت تصویر را پیدا
میکند ،البته در شرایط فعلی نیز فرمت  ۸kاز تلویزیون قابل
پخش با کیفیت پایینتر است .وی با بیان اینکه در کشورهای
پیشرفته دنیا فیلمهای فاخر باکیفیت باال ضبط میشوند تا در
بازارهای جهانی به فروش برسند ،ادامه داد :با باال بردن کیفیت
ضبط آثار فاخر تلویزیونی ،به فــروش بینالمللی آنها فکر
میکنیم که قابلیت پخش باکیفیت خوب در همه کشورهای
دنیا را داشته باشد .کوبچی افزود :تا زمان پخش سریالهای
الف ویژه ،بستر اینترنت برای پخش این فرمت آماده میشود
و تغییرات بنیادینی در ارسال محتوا با افزایش پهنای باند در
پخشکنندهها به مخاطب ایجاد میشود.

ادامه تصویربرداری «گاندو»
درترکیه
صبا :ســریال «گاندو» کــه اوایل
تابســتان کار تصویربرداری خود را در
ایران آغاز کرده بود این روزها در حال ضبط ســکانسهای
خارجی در کشــور ترکیه و شهر آنتالیا اســت .داستان این
مجموعه تلویزیونی که پانزدهمین سریال جواد افشار برای
تلویزیون است به قلم آرش قادری به نگارش درآمده است.
«گاندو» بــه تهیهکنندگی مجتبی امینی در ۳۰قســمت
۴۵دقیقهای تولید خواهد شد.
پیام دهکــردی ،صالح میرزآقایی ،مجید نــوروزی ،مهدی
عبادتی ،بهرام شبســتری ،ناره گریگوریان ،و جمع زیادی
بازیگران ترک ازجمله افرادی هســتند که در کشور ترکیه
مقابل دوربین جواد افشــار قرار گرفتهاند و اوایل اسفند کار
تصویربرداری آنها در کشــور ترکیه به اتمام خواهد رسید.
داریوش فرهنگ ،وحیدرهبانی ،پیام دهکردی ،لیال اوتادی،
سارا خوئینیها ،علیرام نورایی ،آزیتا ترکاشوند ،نگار عابدی،
خسرو شهراز ،پندار اکبری ،عرفان ابراهیمی ،مجید نوروزی،
علی افشار ،اتابک نادری ،نیلوفر شهیدی ،محمدجواد طاهری،
جمشید جهانزاده ،بهزاد رحیمخانی ،فلیپ ساپرکین ،فرشته
آلوسی ،ســارا محمدی ،میثم ولیخانی ،مصطفی سلطانی،
یاســمین پیداودی ،آیدا جعفری ،ناره گرگوریان و بهامین
تورانی ازجمله بازیگرانی هســتند که در این سریال ایفای
نقش خواهند کرد .همچنین «گاندو» با حضور کامبیز دیرباز،
محمدرضا شــریفینیا ،ســیدمهرداد ضیایی ،رضا توکلی،
نسرین نکیسا ،سوگل طهماسبی ،کمند امیرسلیمانی ،صالح
میرزاآقایی و فرهاد قائمیان تصویربرداری میشود.

«کالهقرمزی»
برای پخش در نوروز98
ساختهنشدهاست
فارس  :اگر در دهه 60متولد شده و
زندگی کرده باشید ،قطعا با روزهای گرم
تابستان و سرگرمیهایی که عمال تنها دلخوشی هر کودک
خردسالی است ،آشنا هستید .آن زمانها تلویزیون ،یکی از
ســرگرمکنندهترین ابزاری بود و در صدر آنها برنامههای
کودک بودند که تعداد محدودی هم داشــتند .این گزارش
حضور مجموعه «کاله قرمزی» در آن سالها و پخش نشدن
آن در نوروز 98را بررسی میکند .بهتر است بدانید اولین بار
که عروسکی به نام کالهقرمزی در قاب تلویزیون دیده شد،
هیچکس نمیدانســت که این مورچه عروسکی با فیزیکی
کوچک که قــدش به نیممتر هم نمیرســید روزی به تمام
نوستالژی کودکان یک نسل تبدیل شــود .این عروسک در
سال 60در برنامهٔ «ســقائک و شانهبهسر دانا» به کارگردانی
ایرج طهماســب حضور داشــت .بعد از آن در مجموعهای
تلویزیونی به نام «جغجغه و فرفره» در سال 1370و سپس در
سه فیلم سینمایی «کالهقرمزی و پسرخاله»« ،کالهقرمزی
و سروناز» و «کالهقرمزی و بچهننه» بازی کرد .در این فاصله
کالهقرمزی در یک مجموعه چهار اپیزودی با نام «کاله قرمزی
در فرنگ» به شبکه نمایش خانگی رفت .با همه این تفاسیر
در شرایطی که این روزها شــبکههای تلویزیونی در تدارک
برنامههای نوروزی خود هســتند ،خبری از تولید و پخش
مجموعه «کاله قرمزی» نیســت و حتی در گفتوگویی که
با چند عروســکگردان و صداپیشه این مجموعه تلویزیونی
داشتیم همگی از عدم تولید و پخش این مجموعه در نوروز۹۸
خبر دادند.

نگارش «ماه و غزل»
بهقسمتهشتمرسید

رسیالهاینوروزوماهرمضان«شبکهدو»
مشخصشد

مجموعه ۱۰قســمتی «ماه و غزل» که توسط سعید
رحمانی نگاشته میشود ،قرار است ماه محرم ۹۸روانه
آنتن شود.
محسن علیاکبری؛ تهیهکننده سریال «ماه و غزل»
درباره جدیدترین روند پیش روی تولید این سریال به
«صبا» گفت :در حال حاضر نگارش هشت قسمت از
سریال بهطور کامل انجام شــده و بعد از اتمام نگارش
و برآورد تولید ،کارهای مربوط بــه پیشتولید را آغاز
خواهیم کرد.
وی در انتها درباره زمان آغاز تصویربرداری سریال بیان
کرد :باتوجه به اینکه در حال حاضر مشــغول ساخت
سریال «خط تماس» هستم پس از پایان تصویربرداری
این سریال ،در سال آینده مجموعه «ماه و غزل» کلید
خواهد خورد.
«ماه و غزل» به مقطع زمانی دو ســال بعــد از واقعه
عاشورا و پیش از قیام مختار میپردازد؛ دورانی که گفته
میشود بیشترین جنایات بنیامیه در آن تاریخ رخ داده
است .یکی از اتفاقهای این مقطع زمانی به «قیام حره»
معروف است.
هنوز کارگردان این اثر مشخص نشده است.

با نزدیک شدن به تعطیالت نوروز ،شبکههای مختلف سیما ،جدول پخش برنامهها و سریالهای نوروزی خود
را مشخص میکنند .دیگر مناسبت مهمی که سریال ویژه آن از حساسیت برخوردار است ماه رمضان است که
در این میان شبکه دوم سیما در حال حاضر هم سریال نوروزی و هم رمضانی خود را مشخص کرده و در این
برنامهریزی گامی به جلو برداشته است.
«سادهدالن»
به گزارش خبرنگار «صبا» ،شبکه دو ســیما برای نوروز ۹۸مجموعه تلویزیونی با نام اولیه «سادهدالن» به
تهیهکنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی را در نظر گرفته است.
این سریال هماکنون در مرحله تصویربرداری است تا همزمان با آغاز سال نو از شبکه دو سیما روانه آنتن شود.
«دلدار»
سریال «دلدار» کاری از برادران محمودی ،اوایل دیماه ۹۷کلید خورد.
این سریال توسط آزیتا ایرایی و مهدی حمزه نوشته شده و در ۳۰قسمت ۴۵دقیقهای در ماه مبارک رمضان
از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

شامرش معکوس برای راهیابی
منتخبان آرای مردمی به مرحله نهایی
حمید خواجهنژاد؛ مدیر روابط عمومی معاونت سیما ،دیروز با حضور در برنامه «خیابان جامجم» شبکه سه سیما جشنواره تلویزیونی جامجم گفت:
شناسایی نقاط قوت ،استعدادهای جدید در برنامهسازی و حمایت از آنها و از سوی دیگر آشنایی مردم و مسئوالن با تالش برنامهسازان ،ساختارهای
مختلف و اقدامات بزرگ تلویزیون یکی از ثمرات برگزاری جشنواره جامجم است.
مسئول کمیته اطالعرسانی پنجمین جشنواره تلویزیونی جامجم تصریح کرد :مخاطبان برای رای و انتخاب از بین  ۱۴۲اثر و فرد بخش مردمی تا پایان
هفته مهلت دارند که پس از آن از هر زیرگروه شش اثر به مرحله نهایی راه پیدا میکنند و آنجا دیگر رقابتها حسابی گرم و نفسگیر است .رقابت در
مرحله نهایی بیش از یک هفته طول خواهد کشید و درنهایت برگزیده هر کدام از این زیرگروهها در مراسم جشن مردمی معرفی خواهند شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وی افزود :افزوده شدن بخش مردمی به این دوره از جشــنواره ،رویکرد مشارکتی و تعاملی مخاطبان بهعنوان
اصلیترین سرمایه رســانه ملی را دنبال میکند که نتیجه آن موجب افزایش اعتماد به رسانه است .مسئول کمیته اطالعرسانی پنجمین جشنواره
تلویزیونی جامجم اظهار داشت :زمانی که مردم به قضاوت و داوری برنامههای تلویزیون مینشینند ،سالیق و موضوعات مورد پسند مخاطبان با معرفی
آثار برگزیده نمایان میشود و این میتواند دستمایه تولیدات آتی تلویزیون باشد .وی درخصوص یکی دیگر از دستاوردهای برگزاری جشنواره جامجم
تصریح کرد :این جشنواره فرصت مناسبی برای انعکاس تالشهای خانواده بزرگ سیما شامل  ۱۷شبکه و کانال ملی و تخصصی است .خواجهنژاد ادامه
داد۳۶۷ :هزار دقیقه عملیات دوبله شامل ترجمه ،دوبله و صدا در سال گذشته و همچنین پخش روزانه پنج ساعت از تولیدات مرکز صبا در شبکههای
تلویزیونی و رشد صادرات پویانمایی به کشــورهای دنیا ،بخشی از اقدامات بزرگ تلویزیون است .مســئول کمیته اطالعرسانی پنجمین جشنواره
تلویزیونی جامجم با اشاره به اختصاص سه باکس نمایشی شبانه در شبکههای سیما گفت :سال ۲۳ ،۹۵عنوان سریال شامل ۴۹۶قسمت؛ سال،۹۶
۳۳عنوان سریال شامل ۷۹۷قسمت و تا پایان آذر سال۹۷؛ ۲۴عنوان سریال شامل ۷۲۹قسمت روی آنتن رفته است .وی با اشاره به رشد تولیدات مرکز
سیمافیلم در این سالها افزود :متوسط پخش روزانه یعنی نسبت تعداد قسمت سریالهای پخش شده در سال به تعداد روزهای سال بهترتیب ،۱.۴
 ۲.۲و  ۲.۷بوده است .خواجهنژاد با اشاره به آمار داوری  ۶۳۷اثر در کمیسیونهای دهگانه و  ۱۴۲اثر در بخش مردمی گفت :جشنواره جامجم با این
حجم از آثار ،بزرگترین جشنواره و رویداد فرهنگی رسانهای کشور محسوب میشود.

مجموعه داستانی «شهید باکری» ساخته میشود
فارس :مهدی رمضانی که کارگردانی مجموعه «آقای شهردار» را بر عهده
دارد ،گفت :ایــن مجموعه در چند فاز تولید خواهد شــد که هر فاز نیز به
یک مقطع از زندگی شهید باکری میپردازد .وی ادامه داد :فاز اول «آقای
شهردار» در سه قسمت ۳۵دقیقهای تولید خواهد شد که به بخش کودکی
این شهید بزرگوار تا مقطعی که شهرداری ارومیه را برعهده میگیرند ،مربوط
میشود .درحقیقت دوران کودکی ،نوجوانی ،فعالیتهای جهادی ایشان
و شهردار شدنشان به تصویر کشیده میشــود .رمضانی اظهار داشت :در
بخشهای بعدی نیز به وجوه دیگر زندگی این شهید و فعالیتهای ایشان در
مقطع انقالب اسالمی خواهیم پرداخت .همچنین تصویربرداری بخشهای
کودکی شــهید باکری در میاندوآب آغاز خواهد شد و زبان کار نیز ترکی-
فارســی خواهد بود .وی درباره بازیگران کار نیز توضیح داد :تالشمان این
است تا از بازیگران ارومیه بهره ببریم تا مخاطب همذاتپنداری بیشتری با کار
داشته باشد .مهدی رمضانی پیش از این مستندهایی درباره زندگی شهدای
مدافع حرم حججی ،سرباز گمنام عشوری ،جیالن ،ایمانی ،محمدی ،عباسی
و ...را کارگردانی کرده است.

برنامه تحویل سال با اجرای علی ضیاء
چهره سال را از مردم انتخاب میکند

تسنیم :رئیس شبکه یک سیما درباره برنامه سال تحویل شبکه یک سیما
گفت :برنامه «فرمول یک» شبکه ،ویژهبرنامه تحویل سال را برعهده دارد؛
علی ضیاء در این برنامه بهدنبال معرفی چهره سال خواهد بود .ما میکوشیم از
مردم چهره اجتماعی بسازیم ،چرا که به نظرم میرسد مردم بهعنوان کسانی
که در هر جایگاهی هستند نیازی به پست ،مقام و جایگاه اجتماعی ،هنرمند
و ورزشکار ندارند که به این واسطه دیده بشــوند .روند جدیدی در دستور
کار داریم که با یکسری پارامترهایی همچون کار خیر انجام دادن ،حسن
وطندوستی و فرهنگ ایثار و شهادت ،چهره سال را از میان مردم انتخاب
کنیم .وی افزود :برنامه تحویل سال شبکه یک هم بر همین فرضیه است و
قرار است امسال در شبکه یک چهره مردمی سال را توسط برنامه فرمول یک
هم به مردم معرفی کنیم .این چهره را در معرض انتخاب قرار دهیم و با رأی
مردم انتخاب کنیم.

کیــوسک

تصویربرداری «نون .خ»
از مرز۶۰درصد گذشت
باشگاه خبرنگاران جوان :ســریال تلویزیونی «نون.خ» به
کارگردانی ســعید آقاخانی و تهیهکنندگــی مهدی فرجی با
نزدیک شدن به ایام نوروز از نیمه گذشته و بیش از ۶۰درصد
از سکانسها در لوکیشنهای متعدد تصویربرداری شده است.
هماکنون این مجموعه تلویزیونی در خیابانهای حوالی اشرفی
اصفهانی در خانه بهنوش(نعیمه نظامدوســت) فیلمبرداری
شــده و تا امروز همه بازیگران اصلی و فرعــی مقابل دوربین
رفتهاند .گفتنی است ســریال تلویزیونی «نون.خ» تا امروز در
لوکیشــنهای مختلف در کشــور تصویربرداری شده است و
در سکانسهای جدید سعید آقاخانی و علی صادقی همبازی
هستند.

آلپاچینو
نقش اول گروه بازیگران سریال «شکار» شد

صبا  :آمازون گروه بازیگری سریال «شکار» را با بازی آل پاچینو در نقش
اصلی تایید کرد .سریال «شکار» را جوردن پیل؛ کارگردان و فیلمنامهنویس
برنده جایزه اسکار در فیلم «برو بیرون» تهیه خواهد کرد« .شکار» داستان
یک گروه متفاوت شکارچیان نازی است که در سال ۱۹۷۷در شهر نیویورک
زندگی میکنند .این شکارچیان پی بردهاند که گروهی از افسران رده باالی
نازی در میان مردم زندگی میکنند و در حال توطئه هستند تا رایش چهارم
را در آمریکا به وجود بیاورند .این گروه شــکارچیان بهدنبال آن هستند تا
نازیها را به دست قانون بسپارند .پاچینو در این سریال در نقش مِیر اوفرمن
رئیس مرموز و قدرتمند گروه شکارچیان بازی میکند .استودیو مانکیپاو
پروداکشنز متعلق به جوردن پیل و سونار انترتینمنت تهیه این سریال را
برعهده دارند« .شکار» اولین سریال بلند آل پاچینو در طول بیش از نیمقرن
فعالیت هنری وی است .آل پاچینو پیش از این در سریال کوتاه تلویزیونی
«فرشتگان در آمریکا» به کارگردانی مایک نیکلولز و فیلمهای تلویزیونی
«تو جک را نمیشناسی»« ،فیل اسپکتور» و «پاترنو» حضور یافته است.

