
داوود بیدل؛ کارگردان سریال های تلویزیونی، گفت: مدتی پیش طرحی به 
نام »راه بی پایان« داشتم که هنوز سرنوشت مشخصی ندارد و نمی دانم که 

قرار است در دستور کار قرار بگیرد یا نه.
به گزارش فارس؛ او ادامه داد: مدتی است که نگارش این سریال ۱۴قسمتی 
توسط سمیرا رستمی به پایان رسیده است. این کارگردان درباره قصه این 
سریال مناسبتی که برای ماه محرم قرار بود ساخته شود، افزود: قصه این 
سریال داستان خانواده مذهبی را نشان می دهد که شغلی در بازار دارند و 
به عبارتی بازاری هستند. پدر خانواده دو پســر میان سال دارد و وقتی که 
احساس می کند زمان مرگش فرا رسیده تصمیم می گیرد وصیت های خود 
را به آن ها بگوید. تهیه کننده سریال »راه بی پایان« در پایان نیز بیان داشت: 
در حال حاضر نیز چند طرح برای ساخت فیلم سینمایی را در دستور کار 
دارم و احتماال تمرکزم را روی این کارها بگذارم. بیدل تاکنون سریال های 
»راه و بیراه«، »در قصه هــا زندگی می کنند«، فیلم »روزگاری عشــق و 
خیانت« و... را در کارنامه کاری خود داشته است. علیرضا جاللی تبار، حمید 
ابراهیمی، شهروز ابراهیمی، خسرو احمدی، غالمرضا نیکخواه، اسماعیل 
خلج، مالک حدپور سراج، حسین توشــه، فرهاد بشارتی و هادی دیباجی 
ازجمله بازیگرانی بودند که در سریال »راه و بیراه« به ایفای نقش پرداختند. 

این سریال در سال۹۷ از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.

رسیال »راه بی پایان« 
رسنوشت مشخصی ندارد 

شیرین صمدی؛ کارگردان، مستندساز و مجری تلویزیون، در گفت وگو با »صبا« درباره کلیت و محتوای برنامه جدید خود با نام »شیرین استایل« 
بیان کرد: »شیرین استایل« اولین برنامه خودمانی و در عین حال تخصصی در زمینه محصوالت مد و فشن خواهد بود. این برنامه ساز تاکید کرد 
که این برنامه ترکیبی با سایر برنامه های تولیدشده در حوزه مد که تا به حال پخش شــده، کامال متفاوت است. او درباره بخش های این برنامه 
توضیح داد: این برنامه را برای فضای مجازی یعنی اینستاگرام، آپارات، یوتیوب و… می سازم. تالش می کنم در عین معرفی برندهای ایرانی به 
مردم خودمان، این برندها را به دنیا هم معرفی کنم. یکی از راه های تحقق این اتفاق سفر به نقاط مختلف ایران و جهان است که به زودی به طور 
ویژه شاهد آن خواهیم بود. کارگردان »شیرین استایل« افزود: من در زمینه مد و فشن تحقیقات فراوانی انجام داده ام؛ خودم طراحی لباس می کنم 
و در این برنامه به همراه گروه حرفه ای که در کنارم هســتند طراحی لباس، آموزش داشتن یک پوشش خوب همراه با اکسسوری های مختلف 
چگونگی میک آپ و آموزش هایی از این دست را هم می بینیم حتی اگر برندپوش نباشیم. صمدی با بیان این که »شیرین استایل« در طول روزهای 
مختلف هفته منتشر خواهد شد، اظهار کرد: این برنامه بخش های مختلفی دارد که در طول هفته منتشر خواهند شد. صفحه شخصی من به این 
برنامه اختصاص دارد که از این راه اطالعات مختلفی در راســتای بخش های گوناگون برنامه منتشر می شود. او در پایان تاکید کرد: من در این 
کار تنها نیستم بلکه یک گروه بزرگ با تخصص های گوناگون مانند شناخت مد، فشن، فیلمسازی، انیمیشن، مارکتینگ و پرسونال برندینگ که 
همه از بهترین های ایران هستند در »شیرین استایل« مرا همراهی خواهند کرد تا مخاطبان این برنامه آنچه را که تا به حال ندیده و نشنیده اند، 
تجربه کنند. هم اکنون چند برنامه ضبط شده و آماده داریم و در طی این روزها ضبط و تولید برنامه های دیگر نیز ادامه دارد. فکر می کنم پوشش 

و اکسسوری های ایرانی در تمام دنیا درخشان ترین هستند.

بهرتین های ایران در »شیرین استایل« جمع اند

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

چهار شنبه 17 مهر 1398/ شماره 1204
2خـبـر   تلویزیون

صبا: محمد احســانی؛ مدیر شبکه 
نسیم، در جلسه مدیران این شبکه از 

اهتمام و تالش های پژمان بازغی که طبق اعالم ستاد پاسداشت زبان و 
ادب فارسی معاونت سیما جزو مجریان منتخب این حوزه معرفی شده 
بود، با اهدای لوح سپاس، قدرداني کرد. مدیر شبکه نسیم اظهار داشت: 
اهمیت حفاظت از زبان فارســی به عنوان یکی از مولفه های هویتی 
ایرانیان در همه برنامه ها به ویژه برنامه هایی با مخاطب خانواده و کودک 
از ضرورت بیشتری برخوردار است که به شایستگی توسط ایشان در 
برنامه »کودک شو« انجام شده است. پژمان بازغی نیز در این جلسه در 
سخنانی، میزان باالی اقبال و رضایت بینندگان از برنامه ها را به عنوان 
یک عنصر حیاتی مهم در فرهنگ و رسانه دانست. او رضایتمندی و 
استقبال بینندگان سیما در برنامه های اخیر را عامل مهم در راستای 
کمک به سینمای ایران دانست. این مجری تلویزیونی با اشاره به این که 
خود را کشف شده تلویزیون می داند، خواستار حمایت بیش از پیش 
سیما از افرادی شد که محصول رسانه ملی هستند. بازغی افزود: اجرا 
در این رسانه مستلزم برخورداری از دانش و تبحر است، فلذا پشتیبانی 
از این افراد اهمیت باالیی دارد چرا که این مجریان به صورت جهادی در 
حال فعالیت هستند. پژمان بازغی از »کودک شو« به عنوان برنامه ای با 
ظرفیت باال و قابل بسط برای پخش در رسانه های کشورهای اسالمی 

یاد کرد که با محوریت خانواده تولید و پخش می شود.

صبا: معاونــت صــدای جمهوری 
اسالمی ایران برنامه های طنز پاییزی 

این معاونت را از برنامه های با سابقه طوالنی تا تولیدات جدید اعالم 
کرد. برنامه های »صبح جمعه با شما«، »کوی نشاط« از رادیو ایران 
»خط آزاد«، »توپ«،»چوب خط« از رادیو جوان و »عصر صبا«، »صبح 
صبا« از رادیو صبا و »این برنامه قابل پخش نیســت« از رادیو تهران 
به عنوان برنامه های منتخب معاونت صدا در پاییز سال جاری معرفی 
شده اند. » بح جمعه با شما« جمعه ها ساعت۹:30 به تهیه کنندگی 
ساجد قدوسیان و گویندگی نسیم رفیعی و ابوالفضل آقاخانی پخش 
می شود. »کوی نشاط« با موضوع تفریح و ســرگرمی، پنج شنبه ها 
ساعت۹ به تهیه کنندگی مهدی ساعی و گویندگی ابوالفضل آقاخانی 
پخش می شود. برنامه عصرگاهی»خط آزاد«، از شنبه تا چهارشنبه  
ساعت۱۷ به تهیه کنندگی حامد مرادیان و شکوفه موسوی و گویندگی 
فاطمه صداقتی پخش می شود. »توپ« برنامه طنز ورزشی، پنج شنبه 
و جمعه ها به طور زنده از ساعت۱۷ به تهیه کنندگی حامد مرادیان و 
گویندگی اشکان صادقی پخش می شود. برنامه »چوب خط« شنبه تا 
چهارشنبه ها ساعت۱۴ به تهیه کنندگی منصوره توحید و گویندگی 
حسن اسماعیل پور پخش می شود. »عصر صبا« شنبه تا چهارشنبه 
ســاعت۱۷:30 به طور زنده به تهیه کنندگی ســجاد کلبادی نژاد و 
گویندگی امیر زنــده دالن، نازنین مهیمنی و آســیه گرجی پخش 
می شــود. »صبح صبا« برنامه ای صبحگاهی با هدف ارایه اطالعات 
علمی و فرهنگی در قالب طنز، بیان نکات اخالقی-اجتماعی در شکل 
طنز و شــوخی و آزاد کردن ذهن مخاطبان از گرفتاری های روزمره 
اســت. مخاطبان می توانند از طریق پیامک و تماس تلفنی با برنامه 

ارتباط برقرار کنند.

طنازی پاییزی رادیو 

قدرداين مدير شبکه 
نسیم از پژمان بازغی

سفر »عکاس های تکان دهنده« 

به جام جهانی 1970

صبا:  برنامه »عکس های تکان دهنده« 
)Fotos que sacuden al mundo( از شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی 
در هر قســمت به بررســی یکی از مشــهورترین عکس های تاریخ 
می پردازد و این بار به جام جهانی ۱۹۷0 مکزیک ســفر کرده است. 
در ژوئن ۱۹۷0جام جهانی مکزیک و نبرد میــان برزیل و انگلیس، 
دو اســطوره فوتبال؛ همدیگر را در آغوش می گیرند و پیراهنشان را 
به یکدیگر می دهند. زمانــی که برزیل در آن بازی تماشــایی با گل 
فوق العاده جایرزینو برنده بازی شــد و انگلیس قهرمان جام جهانی 
۱۹۶۶ بازی را با نتیجه یک بر صفر به زردپوشان برزیلی باخت، بابی 
مور و پله با سنت شکنی علیه نژادپرستی، لحظه باشکوه دیگری را در 
مستطیل سبز رقم زدند. جان وارلی از این لحظه تاریخی عکاسی کرد 
عکسی که به یکی از بهترین لحظات ثبت شــده در مستطیل سبز 
مبدل شــد. این اتفاق زمانی رخ داد که حضور بازیکنان خارجی در 
لیگ انگلیس و دیگر لیگ های اروپایی پدیده ای نادر بود و بازیکنان 
سیاه پوست به دلیل تفکرات نژادپرستانه در حاشیه قرار داشتند و تصور 
بر این بود که بازیکنان غیرسفیدپوست از صالبت و قدرت جسمانی 
الزم برخوردار نیســتند. هر چند در همان زمان اسطوره های بزرگ 
سیاه پوستی همچون پله، دلیل بسیار روشنی بر ابطال این تفکر تاریک 
شــدند. »عکس های تکان دهنده« کاری از واحد برنامه های شبکه 
پرس تی وی به تهیه کنندگی کیانوش الطافی است که برای مخاطبان 
اسپانیایی زبان شبکه هیسپان تی وی زبان گردانی شده است و روزهای 
پنج شنبه، ساعت۱:۴5 به وقت تهران پخش می شود و تکرار آن همان 
روز ســاعات ۴:۴5، ۱3:۴5 و 20:۱5 جمعه ساعت۱0:۱5 و یکشنبه 

ساعت۴:۱5 و 20:۴5 روی آنتن هیسپان تی وی می رود.

صبا:  »تنها یک نفس« به کارگردانی دانیل رابی، محصول 20۱8 فرانســه و 
کانادا اســت که جمعه ۱۹مهرماه ساعت20:30 از شــبکه چهار سیما پخش 
می شــود. در این فیلم هنرمندانی همچون رومن دوریــس، اولگا کوریلنکو، 
فانتین آردوئن، میشل رابین، آنا گیلور، الکســیس ماننتی، موریس آنتونی، 
رابین بارده و… به ایفای نقــش پرداخته اند. این فیلم برنــده چهار جایزه و 
کاندیدای دریافت شش جایزه دیگر از جشــنواره های بین المللی فیلم شده 
است. در خالصه فیلم آمده اســت: بر اثر زلزله مه و غباری مرگبار تمام سطح 
شــهر پاریس را فرامی گیرد. ماتئو به همراه همســرش به طبقات باالتر فرار 
می کند، اما دختر نوجوان آن ها در خانه می ماند چون به دلیل بیماری باید در 
یک حباب مخصوص زندگی کند. دختر ماتئو تا وقتی که شارژ این حباب تمام 
نشــود می تواند زنده بماند، از طرفی امکان جابه جایی دختر نیز وجود ندارد 
مگر این که لباس و تجهیزات مخصوص این جابه جایی را از بیمارستان بیاورند. 
ماتئو تصمیم می گیرد با کپســول اکسیژن همســایه، خود را به بیمارستان 
برســاند تا بتواند تجهیزات مورد نیاز دخترش را بیاورد... مدیریت دوبالژ این 
فیلم سینمایی را میرطاهر مظلومی برعهده داشته است و در این فیلم سعید 
مظفری در نقش »ماتئو«، زهره شکوفنده در نقش »آنا«، اکبر منانی در نقش 
»لوسین«، مینا شــجاع در نقش »کولت«، نغمه عزیزی پور در نقش »سارا« 

به صداپیشگی می پردازند.

آغاز پخش »دیوار شیشه ای« برای آی فیلمی های افغانستان
»تنها یک نفس« با مدیریت دوبالژ میرطاهر مظلومی در شبکه چهار واکاوی اعتراضات اخیر عراق در پرس تی وی ارزیابی کیفیت معماری در مواجه با مدیریت شهری 

در »شب معماری«
صبا:  دوازدهین قسمت از ســری برنامه تلویزیونی »شب معماری« چهارشنبه 
۱۷مهرماه با موضوع »کیفیت معماری در مواجه با مدیریت شهری« پخش می شود. 
باالترین هدف توســعه و مدیریت شــهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی 
شهروندان است؛ حال آنکه کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و جنبه های 
مختلفی را دربرمی گیرد. کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم ذهنی مبتنی بر ارزش ها 
و تمایالت فردی در ارتباط با میزان رضایتمندی از زندگی در نظر گرفته شده است. 
شاخص های عینی به جنبه های عینی و قابل لمس زندگی شهری مربوط می شوند. 
از همین رو، »شب معماری« نقش توســعه و مدیریت شهری را بر کیفیت فضای 
معماری شهروندان بررسی می کند. در برنامه چهارشنبه  شب علی فروزانفر؛ مجری 
برنامه به همراه علی اعطا؛ سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران به نقش سیاست های 
شهری در تعیین کیفیت فضای معماری می پردازند و پس از آن به اهمیت معماری 
در فضای شهری نگاهی خواهند داشــت. این  برنامه امروز چهارشنبه ۱۷مهرماه، 
ساعت23 از شبکه چهار سیما پخش می شــود. »شب معماری« پنجمین شب از 
مجموعه »شب های هنر« است که چهارشنبه شب ها به صورت زنده پخش می شود. 
این برنامه ی معماری به دنبال واکاوی مفاهیم و دغدغه های روز جامعه  معماری و 

شهرسازی است تا فرصتی باشد برای خوانشی صحیح از وضعیت این مهم در ایران.

صبا :مجموعه تلویزیونی اپیزودیک »دیوار شیشــه ای« به کارگردانی راما قویدل، 
نوید میهن دوســت و احمد معظمی از پنج شــنبه ۱8مهرماه روی آنتن آی فیلم2 
می رود. ســریال »دیوار شیشــه ای« از پنج شــنبه برای مخاطبان این شبکه در 
کشورهای فارسی زبان به  نمایش گذاشته می شود. این مجموعه تلویزیونی قصه های 
به هم پیوسته دارد که ضمن روایت یک داستان اصلی، در هر قسمت قصه مستقلی 
را به تصویر می کشــد. داســتان ثابت آن به اتفاقات زندگی تهیه کننده یک برنامه 
تلویزیونی، یعنی »سارا« با همســرش »فرهاد رئوف« که مجری برنامه هم هست، 
می پردازد. کــوروش تهامی، بهار نوحیان، قربان نجفی، تورج فرامرزیان، مســعود 
زمانی، مجید واشــقانی و حدیثه تهرانی بازیگران اپیزود اول و روشنک عجمیان، 
شهناز شهبازی، مهسا هاشمی، علیرام نورایی، محمد ساربان، فرهاد قائمی مهدوی، 
فرزین صابونی، ارسطو خوش رزم، طوفان مهردادیان، مجید رحمتی، لیال رحیمی، 
لیال بی پروا، محمدرضا هدایتی، سولماز غنی و پارسا قره خانلو از بازیگران اپیزودهای 
دیگر سریال »دیوار شیشه ای« هستند. »دیوار شیشــه ای« در ساعت۱۹ به وقت 
تهران، ساعت20 به وقت کابل و 20:30 به وقت شــهر دوشنبه تاجیکستان راهی 

آنتن می شود.

صبا: برنامه این هفته »جریان خاورمیانه« )MidEasTream( شبکه پرس تی وی 
به واکاوی اعتراضات اخیر در عراق و مسائل پشت پرده آن و همچنین انتخابات 
سراسری در سرزمین های اشــغالی می پردازد. این برنامه به تهیه کنندگی مروه 
عثمان ضمن اشــاره به اعتراضات خیابانی اخیر مردم عراق که گفته می شود در 
اعتراض به مشــکل بیکاری و مشــکالت اقتصادی در این کشور رخ داده است، 
نظرات تحلیلگــران پیرامون گزارش هایی درخصوص تحریکات ســازمان یافته 
پشت پرده این اعتراضات را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این برنامه ضمن 
واکاوی اظهارات برخــی از نمایندگان مجلس عراق درخصوص نقش داشــتن 
خارجی ها در این اعتراضات به مرور خواسته های معترضان از دولت عراق خواهد 
پرداخت. نگاهی به واکنش نخست وزیر عراق نســبت به این اعتراضات، بررسی 
نقش کشــورهای خارجی در ســنگ اندازی پیش پای دولت عراق برای اجرای 
وظایف خود و نگاهی به اقتصاد عراق و درآمدهای نفتی این کشور از دیگر مباحث 
مورد گفت وگو در این برنامه خواهد بود. »جریان خاورمیانه« سه شنبه ساعت20 
به وقت تهران از شــبکه پرس تی وی پخش  شــد. تکرار این برنامه چهارشــنبه 
ساعت۱0، پنج شــنبه در ســاعات03 بامداد، 05 و ۱8 و جمعه در ساعات 03 و 

۱2 پخش خواهد شد.

حامد اکبری؛ دبیر شبکه های اجتماعی پرس تی وی، درمورد تهدید شبکه های اجتماعی پرس تی وی اعمال محدودیت ها از جانب فیسبوک علیه این 
شبکه گفت: »ما دوم سپتامبر ویدئویی را منتشر کردیم که نشان می داد خودروی نظامی اسرائیل در حال گشت زنی مورد هدف قرار گرفته است. دقیقا 
هفته گذشته دوم اکتبر فیسبوک این ویدئو را برداشت! نزدیک به یک ماه این ویدئو دیده می شد و بعد به صورت اتوماتیک حذف شد و برای ما پیغامی 

آمد که این ویدئو خالف قوانین از پیش تعیین شده ماست بنابراین آن را حذف می کنیم«.
به گزارش »صبا«؛ اکبری گفت: »شنبه 5 اکتبر هم ویدئویی تولید کرده بودیم که جریان حمالت تروریستی بر علیه سردار سلیمانی را نمایش دادیم. در 
این ویدئو ما حمالت آمریکایی و اسرائیلی ضد سردار که خنثی شده بود را نشان می دادیم. این ویدئو نیز از فضای مجازی حذف شد و 2۴ساعت صفحه 
فیسبوک پرس تی وی به حالت تعلیق درآمد و نمی توانستیم هیچ پستی منتشر کنیم و دوشنبه ۱۴مهر یعنی ۶اکتبر این محدودیت رفع شد. این موارد 
سیاست هایی از پیش تعیین شده است.« دبیر شبکه های اجتماعی پرس تی وی افزود: »چند ماه قبل کانال پرس تی وی در یوتیوب بسته شد و هیچ کس 
علتش را نمی داند. البته همزمان صفحه یوتیوب شبکه های برون مرزی دیگر مثل العالم، هیسپان تی وی و... هم بسته شد و چند اکانت گوگل ما را هم 
حذف کردند و فکر می کنم فقط دلیلش این است که ارگانی پرنفوذ در گوگل خبر داده که ما فعالیت هایی در این فضا داریم و اخبار را منعکس می کنیم. 
بعدها خبر آمد که شاید چون هیسپان تی وی خبری ضداسرائیلی منتشر کرده بود، همین اقدام منشأ بسته شدن اکانت های ما بوده است«. او شبکه های 
برون مرزی صداوسیما جمهوی اسالمی ایران را موجب ترس غربی ها و رژیم صهیونیستی برشمرد و گفت: »شعار پرس تی وی از ابتدا همین بود: »صدای 
بی صدایان«. ما آن اخباری را که دنیا پوشش نمی دهد، منعکس می کنیم. پرس تی وی همیشه مظلومان دنیا را در نظر دارد. اگر به محتوای خبرهای 
پرس تی وی دقت کنید می بینید که بیشــترین جایی که خبرهای مربوط به نیجریه را منتشر می کند ما هستیم، چرا نیجریه مهم است؟ چون هیچ 
رسانه دیگری وضعیت آن ها را منعکس نمی کند. به عنوان مثال بیشترین جایی که اخبار تظاهرات مردم بحرین را پوشش می دهد، شبکه پرس تی وی 
است. سعی ما این است اخباری را کار کنیم که دیگران به آن بی توجه هستند و به نظر ما این خبرها باید بیان شوند. غربی ها نگران این مسئله هستند و 
می گویند اگر قرار است مثال در سوریه به صورت چراغ خاموش اتفاقی از سوی مخالفان استقالل این کشور رخ دهد، چرا پرس تی وی آن را عیان می کند؟ 
درحالی که این رسالت ماست و سیاست ما همین است که حقایقی را بیان کنیم که کمتر گفته شده است«. اکبری که نزدیک به ۹سال است دبیری 
شبکه های اجتماعی شبکه پرس تی وی را برعهده دارد، این سال ها بارها شاهد بسته شدن اکانت های این مجموعه از سوی دولت های غربی بوده است. 
به گفته او اخباری که از شبکه های برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران منتشر می شوند باعث ترس دشمنان بوده و هستند و آن ها سعی 

دارند از افشای حقایق جلوگیری کنند.

شبکه های اجتامعی پرس تی وی تهدید شدند

کیــوسک


