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تلویزیون
جزییات برنامه جایگزین
«حاال خورشید»

تهیهکنن��ده برنام��ه ت��ازه صبحگاه��ی
شبکه س��ه ضمن تش��ریح جزییات این
برنامه تأکید کرد که اولویت س��ازندگان
برجستهس��ازی بریدهه��ای برنام��ه در
اینستاگرام و شبکههای اجتماعی نیست.
ابوالفض��ل صف��ری تهیهکنن��ده برنامه
صبحگاهی ش��بکه س��ه که قرار اس��ت
در س��ال جدید جایگزی��ن برنامه «حاال
خورش��ید» در کنداکتور این شبکه شود،
در گفتگ��و با مهر درباره زمان پخش این
برنامه عنوان کرد :قرار ما با صداوس��یما
این اس��ت که از اول اردیبهش��ت برنامه
را روی آنت��ن ببری��م و ح��اال ممک��ن
اس��ت با یکی دو روز تف��اوت در همان
روزهای ابتدایی اردیبهشت پخش شود.
وی با اش��اره به اینکه دک��ور این برنامه
در حال آماده س��ازی اس��ت اظهار کرد:
دکور این برنامه ،جدید و خالقانه اس��ت
که توس��ط سپیده شریفی طراحی شده و
اجرا میشود .دکور ویژهای طراحی شده
که یکی از نقاط برجسته برنامه میتواند
محسوب شود.
مدیر شبکه دو در پشت صحنه
سریال برادران محمودی

محمدرضا جعفری جلوه به همراه جمعی
از مدی��ران ش��بکه دو از پش��ت صحنه
س��ریال «دلدار» ب��رادران محم��ودی
بازدی��د کردند.به گزارش ایس��نا به نقل
از رواب��ط عمومی ش��بکه دو س��یما ،در
این دی��دار نوید محم��ودی کارگردان و
تهیهکنن��ده توضیحاتی را درب��اره روند
س��اخت س��ریال ارائ��ه داد.همچنین در
ادام��ه این دیدار صحنههایی از س��ریال
«دلدار» ب��ا حضور مهمان��ان و عوامل
تصویرب��رداری ش��د که ط��ی آن علی
اوسیوند ،رؤیا جاویدنیا ،محمدرضا غفاری
و ش��ادی مختاری جلوی دوربین رفتند.
محمدرضا جعفری جلوه مدیر ش��بکه دو
سیما با قدردانی از زحمات سازندگان این
سریال بر لزوم تولید محتوای مطلوب با
توجه به ویژگیهای این ماه تاکید و ابراز
امیدواری کرد که سریال «دلدار» بتواند
در زمان پخش مخاطب را جذب کند.

سریال
سپاه منصور:با  ۸۷متر به تلویزیون
باز خواهم گشت

بازیگر سریال “نون خ” گفت :خوشبختانه
سال جدید را بسیار خوب با پخش سریال
“نون خ” پشت س��ر گذاشتم .تا آنجا که
در میان مردم بودم آنها به ش��دت از این
س��ریال راضی بودند.فریده سپاه منصور
بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در گفتگو با
میزان ،درخصوص ،فعالیت خود در عرصه
بازیگری در سال جدید گفت :خوشبختانه
سال جدید را بسیار خوب با پخش سریال
“نون خ” پشت س��ر گذاشتم .تا آنجا که
در میان مردم بودم آنها به ش��دت از این
سریال راضی بودند .وی در همین راستا
ادامه داد :در حال حاضر همچنان مشغول
بازی در س��ریال “ ۸۷متر" به کارگردانی
"کیانوش عیاری" هستم .نقش کوچکی
در این سریال دارم و به امید خدا به زودی
با این اث��ر دوباره به تلویزیون باز خواهم
گش��ت .وی با گالیه از برخی ش��ایعات
پیرامون سالمتی خودش اضافه کرد :من
گالیه ای دارم که نمی دانم مخاطب آن
کیس��ت .نمی دانم چرا هر خبرنگار و یا
کارگردانی با من تماس می گیرد در ابتدا
می پرسد که وضعیت جسمانی ام خوب
اس��ت .برخی می گویند از بستر بیماری
رها ش��ده ام یا نه .من مریض نیستم که
هر لحظه از من می پرس��ند حالت بهتر
شده یا است یا نه.

سینما

گ��روه فرهنگ��ی :تلویزی��ون ،رمضان
رنگارنگ��ی از برنامهه��ا و س��ریالهای
متن��وع روی آنتن میبرد؛ از حضور علی
نصیریان در ی��ک س��ریال تلویزیونی،
کنداکتور رمضانی «محله گل و بلبل»،
“دعوت” زوجهای جوان در شبکه یک،
تشویق «شهر عزیز» به سفرههای افطار
ساده تا حضور احتمالی «دورهمی».
فض��لاهلل ش��ریعتپناهی مدی��ر گروه
اجتماعی ش��بکه یک س��یما با اشاره به
این نکته که ش��بکه یک جنگ ش��بانه
رمضانی همچون س��نوات قبل نخواهد
داش��ت ،تأکی��د ک��رد« :دع��وت» نام
ویژهبرنامه افطار ش��بکه یک سیماست
که سالهای قبل به عنوان جنگ شبانه
با اجرای نیما کرمی و همسرش��ان روی
آنتن میرفت و از امس��ال به جای «ماه
و ماهی» برنامه افطار ش��بکه از ساعت
 19:30روی آنت��ن م��یرود.وی درباره
مجری این برنامه گف��ت :هنوز به یک
تصمیم قطعی نرس��یدهایم ولی متناسب
با موضوع احتم��ا ًال یک زوج مجری و
یا یک کارش��ناس مذهبی این برنامه را
اجرا خواهند کرد.
«از یادها رفته» گزینه سریالی رمضان

شبکه یک

امیرحسین آشتیانیپور مدیر گروه فیلم و
سریال شبکه یک سیما نیز در گفتگویی
با تس��نیم با اش��اره به حض��ور احتمالی
س��ریال «از یادها رفت��ه» در کنداکتور
رمض��ان تلویزیون ،تصریح کرد :یکی از
گزینههای سریالی شبکه یک« ،از یادها
رفته» است و البته گزینه دیگری داریم
که برای جانمایی بهتر آنتن سیما در حال
بازبینی اس��ت که سوژههای متفاوتی را
در سبد سریالی رمضان تلویزیون شاهد
باش��یم .همان اتفاقی که خوشبختانه در
س��یمای نوروز افتاد و امی��دوارم دوباره
این اتفاق در رمضان تکرار ش��ود.ناگفته
نماند که با توجه به رنکینگ سریالهای
ش��بکه دیگر ،حضور س��ریال «از یادها
رفته» برای حضور در کنداکتور رمضانی
شبکه یک ،شانس باالیی دارد.
 رسالت رمضانی ش�بکه دو ،خانواده

است

همچنی��ن محمدحس��ین جعفریجلوه
رئیس شبکه دو در خصوص تغییر رویه
برنامه س��حرگاهی از «نوس��فران» به
«خوان نیاز» ،تصریح کرد« :نوسفران»
که قب ً
ال روی آنتن میرفت بنابر رسالت
گذشته شبکه دو بود .اما امروز شبکه پویا
روزه اولیه��ا و برنام��ه نوجوانانه را هم
ش��بکه امید روی آنتن میبرد .به همین
خاطر ما برای خانوادهها و مخاطبین عام
برنامهسازی انجام میدهیم.



«دلدار» سریال رمضانی شبکه دو

این گزارش می افزاید  ،تدوین همزمان
س��ریال «دلدار» توس��ط نیم��ا جعفری
جوزانی درحال انجام اس��ت .با توجه به
نزدیکی ماه مبارک رمضان این مجموعه
داستانی همزمان با دو گروه در لوکیشن
های پیچ شمیران «خانه آرش» با حضور
محمدرض��ا غفاری ،الن��از حبیبی ،مریم
بوبانی ،حسام محمودی ،سوگل خلیق ،
بهزاد فراهانی و لوکیشن شهرک چشمه
«خان��ه کامیار» با حض��ور مهران نائل،
پریوش نظریه ،همایون ارش��ادی،کمند
امیرس��لیمانی ،نیم��ا رئیس��ی و پیمان

هدف ما اکران « ۲۳نفر»
در پاییز است

میهمانان این برنامه به ش��مار میروند.
همچون سال گذشته که متخصص قلب
و اعصاب به عنوان میهمان برنامه حاضر
ش��دند و جزو خادمین حرم امام رضا(ع)
بودند.
سریال شبکه پنج احتماالً طنز


جعفری درحال فیلمبرداری و تاکنون 70
درصد از پروژه پیش رفته است.س��ریال
«دلدار» ماه مبارک رمضان از شبکه دو
س��یما پخش می شود .دلدار تولید گروه
فیلم و سریال شبکه دو سیماست.

«خواننی�از» س�ه س�اعته برنام�ه

سحرگاهی شبکه دو

محس��ن کاله��دوز مدی��ر پخ��ش و
سرپرس��ت گروه اجتماع��ی و فرهنگی
ش��بکه دو به ش��ائبهها پایان داد که آیا
«نوس��فران» و سیدجواد هاشمی دوباره
به آنتن برمیگردند؟ به این نکته اش��اره
کرد که ی��ک برنامه اجتماعی و معارفی
روی آنت��ن خواهی��م برد و ن��ه معارفی
خاص و مونولوگمحور!.وی تصریح کرد:
«خواننیاز» عنوان برنامه س��حرگاهی
شبکه دو سیماست که با رویکرد خانواده
رمضان روی آنتن م��یرود و مربوط به
قشر خاصی نیست.
آیتمهای تربیتمحور ،سبک زندگی و

تغذیه اسالمی در سحرگاه شبکه دو

وی تأکید کرد :م��ا در برنامهمان ارتباط
با اس��تانها داری��م و همه ای��ران مثل
سال گذشته درگیر «خواننیاز» هستند.
با مش��هد مقدس ارتباط خاص داریم و
آیتمه��ای تربیتمح��وری را با رویکرد
تربی��ت مذهب��ی نوجوان��ان ،جوانان و
رفتاره��ای الگوی اس�لامی در خانواده
مطرح خواهیم کرد .درباره سبک زندگی
و تغذیه اسالمی صحبت میکنیم و البته
گفتگوهای متنوع ،شاعر و مناجاتخوان
داریم .این برنامه حداقل س��ه س��اعته
خواهد بود و از حدود س��اعت  2:30الی
 5صبح روی آنتن خواهیم بود.

افط�ار برنام�های نداری�م؛ مناج�ات

محمود کریمی هر روز روی آنتن

کاله��دوز ب��ا اش��اره به دو ب��ار پخش
س��خنرانی در ایام رمضان ،گفت :برای
افط��ار ب��ه جه��ت تالق��ی اذان مغرب
و عش��اء ب��ا اخب��ار  ،20:30برنامه ویژه
افطار نخواهیم داش��ت .اما دو سخنرانی
در س��اعات  6الی  6:30صب��ح و بعد از
اذان ظه��ر ح��دود س��اعت  13:30جزو
برنامههای رمضانی شبکه دو سیماست.
در مناسبتهای ویژه ایام رمضان مداحی
ویژهای خواهیم داش��ت .مناجاتخوانی
محمود کریمی هر شب از مشهد مقدس
حدود ساعت یک بامداد به صورت زنده
یا احتماال با تأخیر نیمس��اعته روی آنتن
میرود.

ت�دارک ش�بکه دو ب�رای ی�ک جنگ

شبانه

وی در پاس��خ به این س��وال که شبکه
دو س��یما جنگ رمضانی خواهد داشت،
بیان کرد :در تدارک یک جنگ رمضانی
برای س��اعت  23:30هستیم و توافقات
ش میرود .ترتیلخوانی
و آمادهسازی پی 
و برنام��ه ویژه ب��رای ش��بهای احیاء
داری��م .برنامههایی ه��م مثل «از الک
جی��غ تا خدا» م��اه رمض��ان روی آنتن
م��یرود« .هزار راه نرفت��ه» یک برنامه
 90قسمتی است از ماه مبارک رمضان
به آنتن برمیگردد .احتما ًال اگر کنداکتور
اج��ازه بدهد «کوی محب��ت» را هم از
زیارتگاهه��ا به صورت زن��ده روی آنتن
خواهیم داشت.
«محله گل و بلبل» ماه مبارک رمضان

روی آنتن

آذرمیدخت آذرهوش مدیر گروه کودک
و نوجوان ش��بکه دو گفت« :محله گل
و بلب��ل» در ایام ماه مب��ارک رمضان با
هم��ان کنداکتور قبلی روی آنتن خواهد
بود .از ش��نبه تا سهش��نبه قسمتهای
جدید و چهارش��نبه ،پنجش��نبه و جمعه
هم بازپخش قس��متهای قبلی پخش
میشود.
نجمالدی�ن ش�ریعتی

سحرگاهی شبکه سه

مج�ری

میث��م فکری مدیر گروه معارف ش��بکه
س��ه در پاسخ به این س��وال که مجری
برنامه «سمت خدا» ،سحرگاه شبکه سه
را ه��م اجرا خواهد ک��رد گفت :توافقات
و مذاک��رات پیش میرود انش��ااهلل که
سحرگاه ماه مبارک رمضان یک برنامه
ترکیبی با آیتمهای جوانپس��ندی را با
اج��رای نجمالدین ش��ریعتی روی آنتن
داشته باشیم.
«برادرجان» س�ریال رمضانی شبکه

سه

مهدی آذرپندار مدیر گروه فیلم و سریال
شبکه س��ه در پاس��خ به این سوال که
حض��ور «برادرجان» به عنوان س��ریال
رمضان��ی قطع��ی ش��ده اس��ت ،گفت:
«برادر جان» س��ریال رمضانی ش��بکه
س��یما خواهد بود .سریالی که همچنان
تصویربرداریاش در ته��ران ادامه دارد.
علی نصیریان ،حسن پورشیرازی ،حسام
منظور ،آفرین عبیسی ،سعید چنگیزیان،
کامران تفتی ،س��جاد افش��اریان ،نسیم
ادب��ی ،مارال فرج��اد ،ش��یوا ابراهیمی،

محبوب��ه صادق��ی و جلی��ل فرج��اد از
بازیگران سریال «برادرجان» هستند.

جایگزین «ماه عس�ل» هن�وز قطعی

نشده است

ناص��ر کریم��ان مدیر گ��روه اجتماعی
ش��بکه س��ه اعالم کرد که هنوز درباره
ویژهبرنام��ه رمض��ان ای��ن ش��بکه به
جمعبن��دی نرس��یدهاند .ای��ن در حالی
اس��ت که برخی از رسانهها به این نکته
اش��اره کردند برنامهای از ش��بکه نسیم
جانشین «ماه عس��ل» خواهد شد .این
برنامه «هزارداستان» نام دارد ولی بنابر
پیگیریهای تسنیم ،چنین رفت و آمدی
صحت ندارد.
 «عصر جدید» یکش�نبههای رمضان

روی آنتن

بنابر اعالم ش��بکه س��ه« ،عصر جدید»
در ایام رمضان یک روز در هفته پخش
خواهد شد .عوامل «عصر جدید» در حال
حاضر مراحل پیش تولید و ضبط فینال
را آغاز کردهاند .ساخت فینال این برنامه
با تغییراتی همراه خواهد بود که از جمله
آن میتوان به تغییر در دکور اشاره کرد.
فرمول مرحل ه فینال این مس��ابقه هنوز
اعالم نشده است.فصل اول برنامه فع ً
ال
با چهار داور در حال برگزاری است .امین
حیای��ی ،رؤیا نونهالی ،آریا عظیمینژاد و
سید بشیر حس��ینی داوران این مسابقه
هستند.
یراقبافان مجری س�حرگاهی شبکه

پنج

س��عید س��لطانی مدیر گروه فرهنگ و
معارف ش��بکه پنج س��یما با اش��اره به
برنام ه س��حرگاهی «خلوتگ��ه عارفان»
تصریح کرد :برنامه سحرگاهی «خلوتگه
عارفان» که البته احتم��ال دارد این نام
تغییر کند با اجرای یراقبافان حدودا 50
دقیقه با آیتمها ،دعای س��حر و اتفاقات
متنوع و مختلف روی آنتن خواهد بود.
«ش�هر عزیز» مردم را به سفرههای

افطار ساده تشویق میکند

وی با اش��اره به برنامه ویژه افطار شبکه
پنج ،تأکید کرد« :شهر عزیز» سفرههای
افطار مش��هد و حرم ام��ام رضا(ع) را به
تصویر میکش��د .هنوز در مورد مجری
به جمعبندی نرس��یدیم ولی سالهای
قبل کاظ��م احمدزاده بوده اس��ت .این
برنامه قرار اس��ت مردم را به سفرههای
افطار ساده تشویق کند مضاف بر اینکه
خادمان ویژه حرم امام رضا(ع) هم جزو

شبکه پنج بنابر مأموریت جدید سازمان
صداوسیما قرار اس��ت سریالهای طنز
تولی��د کن��د در حال حاضر «عطس��ه»
مه��ران مدیری را روی آنت��ن دارد و به
گفته مدیر گروه فیلم و سریال این شبکه
هنوز قطعی نش��ده که سریال رمضانی
شبکه پنج تأمینی یا تولیدی باشد .اما از
این به بعد ش��بکه پنج سریالهای طنز
تولید میکن��د؛ این در حالی اس��ت که
چند روز پیش هم خبری از ساخت یک
سریال طنز به سفارش شبکه پنج توسط
سیامک انصاری در تسنیم منتشر شد که
البته به جهت تولید کاری در س��یمافیلم
فع ً
ال جلوی دوربین نرفته است.
جش�ن رمض�ان را بازیگ�ران اج�را

میکنند؟

محم��د هاش��میاصل تهیهکنن��ده
س��ریالهای تلویزیونی ،برنامه جش��ن
رمضان امسال شبکه پنج را میسازد .او
در ادام��ه از روی آنت��ن رفتن این برنامه
با یک ش��کل و س��اختار جدید خبر داد.
هاشمی اصل تأکید کرد :جشن رمضان
احتما ًال در نمایش��گاه بینالمللی تهران
ساخته میش��ود و مخاطبین عالقهمند
این برنامه به یک تغییر ساختاری ویژهای
میرس��ند .چرا که قرار است یک فضای
ش��اد و مفرحی را فراهم کنیم و حتم ًا از
بازیگران برای اجرای این برنامه استفاده
خواهیم کرد.

«دورهم�ی» اردیبهش�ت ب�ه آنت�ن

برمیگردد

مهران مدیری در ویژهبرنامه «دورهمی»
ک��ه س��یزدهم فروردینم��اه روی آنتن
رف��ت اعالم کرد ک��ه «دورهم��ی» از
اردیبهش��تماه به صورت هفتگی در دو
س��ه ش��ب روی آنتن میرود .در حالی
که حاشیههای پالتوهای پایانی مهران
مدی��ری هنوز نقل محافل رس��انهای و
هنری اس��ت امیر وفایی نویس��نده این
برنامه به تازگی اعالم کرده که مشغول
نگارش برنامه «دورهمی» است .احتما ًال
«دورهم��ی» در ایام ماه مبارک رمضان
هم روی آنتن باشد.
«کودکشو» و «شوتبال» ایام رمضان

روی آنتن نسیم

ضبط و پخش «کودک ش��و» در شبکه
نس��یم نیز تا اول محرم ادامه دارد و در
ماه رمضان نیز پخش میشود بعد از آن
فصل سوم به پایان میرسد .برنامه دیگر
یک نوع مس��ابقه طنز در ش��بکه نسیم
اس��ت که با اجرای امیرحسین رستمی
روی آنت��ن میرود .در ح��ال حاضر این
مسابقه  50قسمته به صورت یک شب
در میان ساعت  21روی آنتن میرود.
«وقتشه» جدید هم رمضانی شد


س��ری جدی��د «وقتش��ه» ه��م ضبط
خود را از روز یکش��نبه بیس��ت و پنجم
فروردینماه در دکور ،لوکیشن متفاوت و
جدیدی شروع کرد«.وقتشه» بنابر گفته
ابوالفضل صفری تهیهکننده این برنامه
قرار است احتما ًال س��ی روز ماه مبارک
رمضان روی آنتن باشد.

وزارت ارشاد باید پاسخگو باشد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
از ورود این کمیس��یون ب��ه موضوع فیلم «رحمان
 »۱۴۰۰خبر داد و گفت :با اکران نسخه بدون مجوز
فیلم «رحمان  »۱۴۰۰در واقع حریم وزارت ارش��اد
لطم��ه خورده که این موض��وع برخورد جدی وزیر
ارشاد را مطالبه میکند.
به گزارش تس��نیم  ،بعد از انتشار خبر اکران نسخه
بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولیان
سینمایی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند
و به دنبال آن کمیس��یون فرهنگی مجلس هم به
موضوع ورود کرده اس��ت .نص��راهلل پژمانفر عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره
این موضوع توضیح داد :وزارت ارشاد متولی نظارت
بر آن چیزی است که خود مصوب کردهاست .طبق
روال گذشته وزارت ارشاد یکسری اصالحات برای
اک��ران این فیلم در نظر گرفت ه اس��ت .جدای از آن
ح��وزه هنری هم برای اک��ران فیلم اصالحاتی در

ورودکمیسیونفرهنگیمجلسبهماجرای«رحمان»۱۴۰۰

نظر گرفته و بع��د از انجام این اصالحات قرار بوده
اس��ت که فیلم اکران ش��ود.وی افزود :در نهایت با
مجم��وع این اصالحات فیلم اکران ش��ده و روی
پرده سینما رفتهاست .این بخشی از وظایف ارشاد
بوده که باید اعمال میش��ده و اینکه آیا ممیزیها
درست و بهجا بوده بحث دیگری است .اما اشکال
اصلی این اس��ت که فیلم بی��ش از یک ماه اکران
ش��ده و فروش باالیی کسب کرده .اما آنچه اکران
شده نسخه اصالح نشده فیلم بودهاست.این نماینده
مردم در مجلس شورای اصالمی تصریح کرد :این
فیل��م که پر از موارد نامناس��ب و غیر اخالقی بوده
و در نهای��ت بدون ممیزی هم اکران ش��ده و حاال
باید منتظر عکسالعمل وزارت ارشاد نسبت به این
موضوع باش��یم .اگر کسانی مطلع بودند و کوتاهی
کردند و تخلفی صورت گرفته حتما باید با واحد ناظر
عملیاتی برخورد شود.وی ادامه داد :خود آقای وزیر
به ما توضیح دادند که در همه اکرانها بازرس��انی

وجود دارد و سالنها نظارت میشوند .ما باید ببینیم
مسئول این نظارت به چه دلیلی کوتاهی کردهاست
و برخورد وزارت ارشاد با شخص یا مجموعه خاطی
به چه صورت است.پژمانفر گفت :انتظار کمیسیون
فرهنگ��ی مجلس ه��م برخورد با خاطیان اس��ت.
برخورد دوم هم نسبت به کسانی است که این کار
را انج��ام دادهاند .دیگر نبای��د این فیلم اجازه اکران
بدست آورد ،اطالعاتی به دست ما رسیده که عدهای
در تالشند تا امکان اکران دوباره آن را فراهم آورند.
میخواهند بگویند که اصالحات الزم انجام شده و
بعد از اصالحات اجازه دهید که دوباره اکران شود که
این قابل قبول نیس��ت و به غیر از جلوگیری اکران
باید عوامل آن جریمه هم بشوند.میخواهند بگویند
که اصالحات الزم انجام ش��ده و بعد از اصالحات
اجازه دهید که دوباره اکران شود که این قابل قبول
نیس��ت و به غیر از جلوگیری اکران باید عوامل آن
جریمه هم بشوند.وی افزود :این ماجرا قاطعیت وزیر

در مواجهه با این هنجارشکنی را طلب میکند .الزم
است وزیر با عوامل خود سازمان سینمایی که باعث
این اتفاق ش��دهاند هم برخورد جدی داشته باشند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
خاطرنش��ان کرد :زمانی بح��ث روی ممیزیهای
وزارت ارش��اد و کم و کیف این ممیزیها بود ولی
االن موض��وع متفاوت اس��ت و آنچیزی که اتفاق
افتاده دور زدن خود وزارت ارش��اد اس��ت که حتما
واکنش ارشاد را میطلبد .با این اتفاق در واقع حریم
ارش��اد لطمه خورده و ارشاد ددور خورده که برخورد
جدی را طلب میکند.

تهیه کنن��ده فیلم س��ینمایی « ۲۳نفر»
آخرین وضعیت اکران این فیلم را تشریح
کرد.مجتبی فرآورده تهیه کننده س��ینما
درباره وضعیت اکران « ۲۳نفر» به باشگاه
خبرنگاران جوان،گفت :به دلیل محتوا و
فضای فیلم ،فکر کردیم پاییز زمان خوبی
برای اکران این اثر است از این رو هدف ما
نمایش در این فصل خواهد بود۲۳«.نفر»
به تهیهکنندگ��ی مجتبی فرآورده ،روایت
گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است
که در جریان جنگ ایران و عراق در سال
 ۱۳۶۱به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.
س��ازندگان فیل��م س��ینمایی « ۲۳نفر»
عبارتند از تهیهکنن��ده :مجتبی فرآورده،
نویسنده و کارگردان :مهدی جعفری ،مدیر
فیلمبرداری :مرتضی قیدی ،طراح صحنه:
کامیاب امین عشایری ،طراح لباس :سارا
سمیعی ،جلوههای ویژه میدانی :محسن
روزبهانی ،جلوههای ویژه بصری جنگ:
هادی اس�لامی ،جلوههای ویژه بصری
بخش عراق :امیر س��حرخیز ،مدیر تولید:
رضا زنجانیان ،مشاوران :احمد یوسفزاده،
محمد س��اردوئی ،تدوین :میثم موالیی،
صدابردار و صداگذار :بهمن اردالن ،طراح
چهرهپردازی :عباس عباسی.گفتنی است
«  ۲۳نفر» در س��ی و هفتمین جشنواره
فیلم فجر حضور داش��ت و سیمرغ زرین
بهترین فیلم از نگاه ملی به این فیلم اهدا
شد.

مستند
روایتی از شکارچی که هنرمند شد

جدیدترین قس��مت از برنامه تلویزیونی
«به اضافه مس��تند» ،با پخش و بررسی
مس��تند «خود س��اخته» ب��ه کارگردانی
محمد دستمالچیان از شبکه مستند پخش
خواهد ش��د.به گزارش ایس��نا به نقل از
روابط عمومی شبکه مستند ،مستند «خود
س��اخته» ،ماجرای زندگی یک شکارچی
باس��ابقه کش��ور اس��ت که پس از آنکه
درباره محیطزیست و گونههای مختلف
حیوانات احساس خطر کرد ،شکار کردن
را برای همیش��ه کنار گذاشت و تفنگش
را ب��ا ایدهای خالقان��ه ،قلمزنی کرد و به
دیوار آویخت.علی اصغر خاکساری طراح،
قلمزن ،و حکاک دارای مدرک درجه یک
هنری در رش��ته قلمرنی و حکاکی است
که روزگاری در زمره شکارچیان با سابقه
قرار داشت اما سالها است که به منظور
تشویق ش��کارچیان برای کنار گذاشتن
ش��کار غیرقانونی ،تفن��گ آنها را باهنر
قلمزنی ،منقش به شکلهای زیبا میکند.
او در این مستند پرتره ،هشدارهایی درباره
وضعیت محیطزیست ،از بین رفتن مراتع،
بح��ران آب ،فرس��ایش خ��اک ،و… را
مطرح کرده و به دنبال راهحلهایی برای
حفاظت از محیطزیس��ت م��یرود .این
برنامه با اجرای سیدمحمدعلی صدرینیا
و کارگردانی محمدرضا رضائیان با دکوری
جدید و آیتمهایی متنوع سهشنبههای هر
هفته ساعت  ۲۰:۳۰به روی آنتن شبکه
مستند میرود.

نمایشگاه
آمادهسازی  ۶۰درصد از غرفههای
بخش بینالملل نمایشگاه کتاب

مدیر بخش بینالملل نمایشگاه کتاب از
آمادهسازی بیش از  ۶۰درصد غرفهسازی
در این بخش خبر داد و گفت :غرفه مهمان
وی��ژه تا جمعه تکمیل خواهد ش��د.احمد
شاکری ،مدیر بخش بینالملل ونمایندگان
ناشران خارجی س��ی و دومین نمایشگاه
بینالملل��ی کتاب ته��ران ،درگفتوگو با
تس��نیم ،از آماده سازی بیش از  60درصد
بخش بینالملل خبر داد و گفت :نیم طبقه
دوم شبس��تان که س��الن بینالملل را در
خود جای داده است ،در حال آماده سازی
اس��ت.وی ادامه داد :بی��ش از  60درصد
غرفهسازی در نیم طبقه دوم شبستان به
اتمام رسیده و غرفه مهمان ویژه نیز از روز
گذش��ته آماده سازی را شروع کرده است.
ش��اکری تصریح کرد :آمادهسازی غرفه
کش��ور چین با رس��یدن بارهای آنها به
نمایش��گاه روند بیشتری به خود گرفته و
تا جمعه به اتمامن خواهد رسید.ش��اکری
همچنین از حضور هیئتی چینی در ایران
به منظور بررسی برنامههای مهمان ویژه
نمایشگاه خبر داد.

