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اخبار
رضا رشیدپور مجری شب یلدا
شبکه سه شد

شبکه س��ه ویژه برنامهای را برای شب یلدا با
اجرای رش��یدپور تدارک دیده است.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،هر سال شبکههای
مختلف سیما برنامههای متنوعی را برای شب
یلدا در نظر میگیرند و موضوعی که خیلی در
صدر اخبار قرار میگیرد محتوا و اجرای برنامهها
است اینکه چه کسانی اجرای برنامه های شب
یلدا را برعهده خواهند داشت.ش��بکه سه سیما
نیز از این قاعده مستثنی نیست و ویژه برنامه
متفاوتی را با حضور رضا رشیدپور تدارک دیده
است.این برنامه کاری از گروه اجتماعی شبکه
سه سیما است که همزمان با این شب ،با حضور
مهمانان مختلف پخش خواهد شد.پیش از این
نیز تهیهکننده و طراح دکور برنامه «دورهمی»
از پخش این برنامه در ش��ب یلدا خبر دادند اما
از سوی مدیران شبکه نسیم خبری تایید نشده
است.همچنین شبکه یک به عنوان شبکه ملی
و عمومی ،برنامه «فرمول یک» ویژه شب یلدا
را روی آنتن میبرد.
آغاز فصل جدید مسابقه
«یک دو صدا» در رادیو

مس��ابقه «یک دو ص��دا» در رادی��و ایران با
شعار «نوبت ترانه» در سه بخش خوانندگی،
آهنگسازی و ترانهسرایی آغاز شد.به گزارش
ایس��نا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا،
فصل هفتم مسابقه «یک دو صدا» با حضور
هنرمندانی چون علیرضا افتخاری ،محمدرضا
چراغعلی و سعید بیابانکی که داوری مسابقه را
بر عهده دارند ،آغاز شد.در فصل هفتم حدود
 ۲۰۰نفر در بخشهای مختلف اعالم آمادگی
کردهاند و وبگاه مس��ابقه همچنان برای ثبت
نام عالقهمندان باز است .فصل ششم مسابقه
«ی��ک دوصدا» در حوزه بازیگری رادیویی با
حضور  ۲۴۰نفر عالقهمند در فروردین س��ال
جاری شروع شد و ش��رکتکنندگان پس از
طی مراحل و چالشهای مختلف بازیگری به
مرحله پایانی رسیدند تا در پایان فصل ششم،
این برنامه برگزیدگان خود را معرفی کرد .در
فصل شش��م بازیگرانی چون الله صبوری،
علی سلیمانی ،عباس محبی ،فرهاد بشارتی،
امیرپارس��ی ،ج��واد انصافی و مین��ا نوروزی
ف��رد ،داوری مس��ابقه را بر عهده داش��تند.
چهارش��نبه  ۲۰آذر ،اختتامیه فصل شش��م و
افتتاحیه فصل هفتم در اس��تودیو شماره یک
ساختمان شهدای رادیو با حضور برگزیدگان
و عالقهمندان از س��اعت  ۱۴ت��ا  ۱۹برگزار
میشود.

نگارش کتاب «یک محسن عزیز» بسیار برایم سخت بود

نویسنده کتاب «یک محسن عزیز» گفت:
کتاب «یک محسن عزیز» کاری مستند و
جامع است که تالش کردم محتوای آن به
قدری مناس��ب و اثرگذار باشد که عالوه بر
جذابیت ،زمینه را ب��رای الگوبرداری جوانان
از سبک زندگی این ش��هید بزرگوار فراهم
کنم.فائضه غفارحدادی در گفتوگو با میزان
اظهار داش��ت :هدفم از نگارش کتاب «یک
محس��ن عزیز» بیان ش��خصیت «شهید

محسن وزوایی» بود ،زیرا احساس میکردم
در کتابهایی که تا به حال نوشته شده ،بعد
شخصیتی این شهید بزرگوار به خوبی برای
مخاطب مطرح نشده است .وی به بازخورد
کتاب «یک محسن عزیز» در بین مخاطبان
اش��اره و تاکید کرد :کتاب «یک محس��ن
عزی��ز» کاری مس��تند و جامع اس��ت که
تالش کردم محتوای آن به قدری مناس��ب
و اثرگذار باشد که عالوه بر جذابیت ،زمینه را

برای الگوبرداری جوانان از سبک زندگی این
شهید بزرگوار فراهم کنم ،وقتی با مخاطبان
صحبت میکن��م از جذابیت کت��اب برایم
میگویند ،احساس میکنم عالقمند شدن
به محسن در من نویسنده و در مخاطب به
یک ش��کل اتفاق افتاده است ،تالش کردم
«شهید محسن وزوایی» را همانطور که بود
معرفی کنم.وی به شیوه نگارش کتاب «یک
محس��ن عزیز» اش��اره و بیان کرد :داستان

کتاب «یک محسن عزیز» با دانشگاه رفتن
«شهید محسن وزوایی» شروع میشود ،اما
در تمام مراحل نگارش کتاب سعی کردم به
روش��ی کار را پیش ببرم که اگر یک جوان
ب��رای اولین بار دس��ت به کت��اب خواندن
زده جذب مطالعه ش��ود و برای این منظور
دشواریهای فراوانی را متحمل شدم ،ریتم
کتاب «یک محسن عزیز» به گونهای نوشته
شده که فراز و فرود فراوانی را دارد و این امر

«جوکر» و «مرد ایرلندی» در بین
نامزدهای انجمن کارگردانهای هنری

جذابیت بسیاری را برای مخاطب به همراه
میآورد ،کتاب «یک محسن عزیز» توسط
هشت نفر از کس��انی که در جریان روایات
زندگی «شهید محسن وزوایی» بودند خوانده
و مورد تایید قرار گرفته است.

پیکر مرحوم موسویقهار بر دوش مداحان اهل بیت (ع) تشییع شد

حنجره مناجاتخوان خاموش و صدایش ماندگار شد

گروه فرهنگی  :پیکر موسوی قهار صبح سه شنبه از مقابل
ساختمان خانه مداحان اهلبیت(ع) تشییع شد.
به گزارش تس��نیم؛ مراس��م تش��ییع پیکر مرحوم استاد
“س��ید قاسم موس��وی قهار” مناجاتخوان ،شاعر و مداح
اهلبیت(ع) پیش از ظهر روز سه شنبه از مقابل ساختمان
خانه مداحان اهلبیت (ع) واقع در خیابان فخرآباد باحضور
علماء ،مداحان و جامعه قرآنی کش��ور برگزار شد.اس��تاد
موس��وی قهار صبح روز دوشنبه  18آذر درگذشت؛ او از
ماهها پیش بعد از عمری خواندن ،پاگیر حنجرهاش ش��ده
ب��ود .بیماری او حنجرهاش را تحتالش��عاع قرار داده و به
مدت دو س��ال مانع خواندنش ش��ده بود اما ظاهراً این بار
با شدت بیشتری بازگشته بود .عفونت و غده سرطانی در
گلوی ای��ن مناجاتخوان ،او را از  6آذر س��ال  1398در
بیمارستان بستری کرده بود و هزینههای سرسامآور درمان
استاد موسوی و نداشتن بیمه کار را برای او و خانوادهاش
دش��وارتر.خیلیها این چند روز به مالقاتش میرفتند .از
مداحان قدیمی و جامعه قرآنی کش��ور گرفته تا مسئوالن
رس��انه ملی و غیره .همه با چشمهای نگران .هم نگران
حال و شرایط نابهسامانش مثل نبود بیمه و مشکالت مالی
و غیره بودند تا اینکه س��ید علی سرابی قائم مقام شورای
عالی قرآن از هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری برای
تامین هزینههای درمان استاد موسی قهار خبر داد و گفته
بود که جای نگرانی نیست و همه هزینههای بیمارستان را
دفتر مقام معظم رهبری پرداخت خواهد کرد.وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی از جمله افرادی بود که درگذشت مرحوم
“سیدقاس��م موس��وی قهار” ذاکر اهل بیت (ع) و قاری و
مناجاتخوان صاحب س��بک ،را تسلیت گفت.صالحی در
پیامش نوشت« :خبر درگذشت ذاکر اهل بیت علیهمالسالم

وی عطا کرده بود و او نیز در مسیر اهل بیت علیهالسالم
و همچنین مدح و مناجات به کار میبرد.
خاطره مشترک سحرها و افطاریهای مومنان


و قاری و مناجاتخوان صاحب س��بک ،مرحوم سیدقاسم
موس��وی قهار ،پس از تحمل دوره سخت بیماری موجب
تألم و تأثر شد .نوای دلنشین آن زنده یاد ،برای سالهای
طوالنی ،همنش��ین دل های انسانهای خداجو و صدای
گرم او ،زینتبخش س��فرههای سحری شب زنده داران
ماه مهربانی بود».استاد عباس سلیمی از پیشکسوتان حوزه
فعالیتهای قرآنی نیز در پیامی نوش��ت“ :ذاکر با اخالص
اه��ل بیت عصمت و طهارت (ع) و پیشکس��وت عرصه
ابتهال و دعاخوانی ،برادر گرامی ش��ادروان زنده یاد استاد
حاج سید قاسم موس��وی قهار رضواناهلل تعالی علیه که
عالقه و ارادت خاصی به حضرت عبدالعظیم (ع) داش��ت،
دعوت حق را لبیک گفت و پس از عمری خدمت صادقانه

و ابراز ارادت عمیق قلبی به ساحت مقدس آل اهلل به جوار
رحمت حق شتافت در حالیکه گنجینه آثار صوتی آن ذاکر
دلس��وخته ،ضمن زنده نگهداشتن یاد و خاطره آن عزیز
سفر کرده ،همواره خیرات و صدقات فراوانی را برای او به
ارمغان خواهد برد.

موسوی قهار با صدایش ،مهمان سفره و سجاده افطار

و سحر مردم ایران بود

محمدرضا غالمرضازاده ،مداح اهل بیت(ع) و مناجاتخوان
نیز در گفتوگو با فارس با اشاره به ویژگیهای شخصیتی
مرحوم استاد سید قاسم موسوی قهار اظهار داشت :من از
گذشته و نزدیک با ایشان آشنا بودم و ارتباط داشتم .او از
حنجره مخمل��ی برخوردار بود که این نعمت را خداوند به

وی اضاف��ه کرد :بس��یاری از مردم با ص��دای زیبای این
مرحوم متوجه دین و ش��عائر مذهبی ش��دند و این نتیجه
نعمت��ی بود که خداوند به وی عطا کرده بود .بس��یاری از
م��ردم در زمان افطار و یا س��حرهای ماه رمضان با نوای
مناجات اس��تاد موس��وی قه��ار لحظات خود را س��پری
میکردند.غالمرضازاده با بیان اینکه زنگ صدای ایشان
بسیار خاص بود ،گفت :انسان با صدای وی متوجه معنای
ادعیه میش��د؛ چون با صوت خاص خود و توجه بسیاری
که به معنای ادعیه داشت ،الحان مختلف را در دعاخوانی
به کار میبرد؛ به طوری که الحان را متناسب با مضامین
دعا مورد استفاده قرار میداد و انسان از قرائت دعای وی
میتوانست به معنا پی ببرد که این هنر بسیار واالیی است.
بس��یار مهم است که افراد فارس��یزبان بتوانند با لحن و
صوت به معنای دعاهای عربی پی ببرند و این تخصص و
هنر استاد موسوی قهار بود.
جمعیت مراسم برای موسوی قهار ارزش نداشت


وی با اشاره به خاطرهای از مالقات خود با استاد موسوی
قه��ار تصریح کرد :روزی در حرم عبدالعظیم حس��نی(ع)
زمان��ی ک��ه وی در دوره نقاهت حنجره به س��ر میبرد و
امکان تکلم نداش��ت با او مالقات کردم که با زبان اشاره
با بنده سخن گفت .استاد موسوی قهار مداحی بااخالص
ب��ود که اصال برایش مهم نبود ،در مجلس برای چند نفر
در حال اجرای مراس��م اس��ت و همان انرژی را که برای
جمعیت هزار نفری صرف میکرد ،برای جمعیت کم نیز
مورد استفاده قرار میداد.

پریسا مقتدی  :مردم «فوق لیسانسهها» را دوست داشتند

حضور سلبریتیها تضمینکننده رونق تئاتر نیست

بازیگر س��ریال «آچمز» گفت :اینکه بازیگری از تئاتر به سینما رفته و به تئاتر
باز گردد اتفاق بدی نیست ،اما حضور چهرهها و سلبریتی به تئاتر کام ً
ال به این
موضع بستگی دارد که چرا به این حوزه وارد شدهاند،در کل می توان گفت که
حضور سلبریتیها تضمین کننده رونق تئاتر نیست.پریسا مقتدی بازیگر عرصه
سینما و تلویزیون و مدیر تماشاخانه سنگلج در گفتوگو با میزان در خصوص
فعالیتهای اخیرش در عرصه بازیگری گفت :به تازگی در س��ریال طنز «زیر
همکف» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیهکنندگی رضا جودی بازی کردهام،
پاییز سال گذشته تصویربرداری این اثر در تهران آغاز شده بود و هماکنون آماده
پخش اس��ت.وی در همین راستا ادامه داد :در این مجموعه در کنار بازیگرانی،
چون ویدا جوان ،نگین معتضدی ،زهرا گل دوست ،نادر داهیم ،سامان دارابی،
بهادر مالکی ،عزت اهلل مهرآوران ،محمود جعفری ،یزدان فتوحی ،سمیرا حسینی
و هومن شاهی و ...به ایفای نقش پرداختهام.مقتدی پیرامون استقبال از سریال
«فوق لیسانس��هها» افزود :پخش سریال «فوق لیسانسهها» به نویسندگی و
کارگردانی س��روش صحت و تهیهکنندگی رضا جودی را در برنامه داشتم که
خوشبختانه از سوی مردم با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.وی در همین راستا

آگهی مناقصه دو مرحله ای
شماره 98/23
شرکت مخابرات ایران ((منطقه گیالن))

ادامه داد :این س��ریال در فصلهای قبلی به واسطه حضور سروش صحت به
عنوان کارگردانی که درک و شناخت خوبی از زندگی واقعی مردم و حوزه طنز
دارد مخاطب زیادی را جذب کرد.بازیگر سریال «آچمز» در رابطه با این سریال
اظهار کرد :س��ریال «آچمز» به کارگردانی مهرداد خوش��بخت و تهیهکنندگی
حسین آقاهرندی یک سریال  ۳۰قس��متی است که فیلمبرداری پروژه حدود
هفت ماه طول کش��ید که بنده نیز بهطور ناپیوسته در حدود دو ماه مشغول به
فعالیت بودم.وی در خصوص بازخوردهای مردم نسبت به سریال «آچمز» اظهار
کرد :نظرسنجی عمومی که اخیراً صورت گرفت نشان میدهد اکثر مردم از این
سریال راضی بودند ،همچنین در خیابان و اماکن عمومی نیز به بنده اظهار لطف
میکنند ،بهواسطه حضور هومن برقنورد و امیرحسین رستمی داستان فضای
طنز به خود گرفته اس��ت و این س��ریال را بیش از پیش برای مردم خوشایند
کرده بود.مدیر تماش��اخانه سنگلج در خصوص بزرگترین مشکل حوزه تئاتر
تصریح کرد :دغدغه و چالشهای فراوان و متفاوتی در عرصه تئاتر وجود دارد،
اما مش��کالت اقتصادی دمار از روز تئاتر درآورده است و این هنر طی سالهای
گذشته به شدت با مشکالت مالی دست و پنجه نرم کرده است ،البته که مسئله
نوبت اول
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مرکزی -طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به پایگاه های اینترنتی به آدرس  ، WWW.TCI.IR ، WWW.TCG.IR :و  http://IETS.MPORG.IRاقدام نمایند.
توجه  :کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی نسبت به تحویل و یا ارسال یک نسخه تصویر فیش واریزی  200/000ریالی برای تهیه و خرید اسناد مناقصه اعم
از حضوری و یا غیر حضوری و دریافت از س��ایت های مذکور را بهمراه مش��خصات کامل شرکت  ،قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد مناقصه،
به واحد قراردادها اقدام نمایند .ضمنا تحویل اصل فیش واریزی بهمراه سایر مستندات درخواستی در پاکت (ب) اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه توسط کلیه
شرکت کنندگان در مناقصه الزامی می باشد.
سپرده شرکت در مناقصه :
به مبلغ  344/000/000ریال می باشد که بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و در وجه شرکت مخابرات ایران می باشد.
(ضمنا به پیشنهاد های فاقد سپرده  /مخدوش و یا کمتراز میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد).
آخرین تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد مناقصه :از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت  14روز پنجشنبه مورخ  98/09/28می باشد.
آخرین مهلت تحویل ((ارسال)) اسناد مناقصه  :تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  98/10/10تحویل به دبیرخانه خواهد بود.
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه  :پاکتهای شرکت کنندگان در مناقصه راس ساعت  14/00روز چهارشنبه مورخ  98/10/11می باشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه  :سالن کنفراس مخابرات منطقه گیالن واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی بازگشائی خواهد شد .
حد نصاب بازگشایی پاکات مناقصه  :حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات گیالن .
زمان اجرای پروژه  :بمدت  180روز کاری می باشد .
(رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور الزامی است)
توجه:
الف)) به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .در ضمن
مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن را بصورت مکتوب به پیشنهاد دهنده اعالم خواهد کرد.
ب)) ضمنا حضور نماینده تام االختیار شرکت با ارائه معرفینامه معتبر در جلسه روز بازگشایی پاکت مناقصه بالمانع می باشد.
تلفن  32132328-32132370:فکس 33723456 :
سایت اینترنتی WWW.TCG.IR ، WWW.TCI.IR ، :و http://IETS.MPORG.IR

( شرکت مخابرات ایران (( منطقه گیالن)) )

بودجه در دیگر بخشهای هنری نیز وجود دارد ،اما در حوزه تئاتر از آن جایی
که چرخه اقتصادی تئاتر همیشه به نسبت سینما با مخاطبان زیادتری که دارد با
مشکل روبرو است بیشتر خودش را نشان میدهد و همیشه گروههای نمایشی
برای تولید تئاتر از نظر اقتصادی دچار مشکالت بیشتری هستند.وی در همین
راستا ادامه داد :تولید تئاتر از حیث زندهبودنش تفاوت زیادی با تولید در تلویزیون
و سینما دارد ،به این معنی که قبل از شروع اجرا در مرحله تمرین ،تولید شروع
میشود و تا زمانی که تئاتر نمایش داده میشود ،مرحله تولید هم ادامه دارد ،به
نظر میرس��د برای برطرف کردن این مشکل باید از تهیهکنندگان دغدغهمند
حوزه فرهنگ و هنر که مایل هستند در حوزه تئاتر سرمایهگذاری کنند کمک
گرفت ،امیدوارم با گذش��ت زمان بخش اقتصادی حوزه تئاتر کمی ترمیم پیدا
کند .وی در پایان در خصوص حضور افراد چهره سینمایی در عرصه تئاتر که
اخیراً باب شده است خاطرنشان کرد :اینکه بازیگری از تئاتر به سینما رفته و به
تئاتر باز گردد اتفاق بدی نیست ،اما حضور چهرهها و سلبریتی به تئاتر کام ً
ال به
این موضع بستگی دارد که چرا به این حوزه وارد شدهاند،در کل می توان گفت
که حضور سلبریتیها تضمین کننده رونق تئاتر نیست.

عالوه بر فیلمهای سینمایی مدعی به عنوان
نامزد انجمن کارگردانهای هنری« ،شیرشاه»
هم در بخش بهترین انیمیشن بلند این جوایز
نامزد ش��د.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از ورایتی ،انجمن کارگردانهای هنری
( )ADGنامزده��ای دوره بیس��ت و چهارم
خ��ود را در تعالی س��اخت و طراحی فیلمهای
بلند ،آثار تلویزیونی ،تبلیغات و انیمیش��نهای
بلند اعالم کرد.در بین فیلمهایی که به عنوان
برجس��تهترینها شناخته ش��دند« ،فورد علیه
ف��راری» به کارگردانی جیم��ز منگولد« ،مرد
ایرلندی» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی»،
«روز و روزگاری در هالی��وود» ب��ه کارگردانی
کوئنتین تارانتینو حض��ور دارند«.عالءالدین»،
«انتق��ام جویان:پای��ان ب��ازی»« ،دامب��و» و
«مالیفیسنت:سردسته اهریمنان» عنوانهایی
هستند که در بخش بهترین فیلمهای فانتزی
نامزد ش��دند.در بخش تلویزیونی ،س��رویس
اس��تریم تازه کار دیزنی به ن��ام دیزنی پالس
برای س��ریال جدیدش «ماندالوریان» ،اچ بی
او برای «دروغهای کوچک و بزرگ»« ،بازی
تاج و تخت» و «ویپ» در قسمتهای مربوطه
نامزد شدند.در پنج س��ال اخیر برندگان جایزه
بهترین فیلم این جشنواره در اسکار موفق بوده
اند چنانکه در سال ۲۰۱۵فیلم سینمایی توانست
نامزد بهترین فیلم شود و جایزه بهترین طراحی
صحنه را نیز دریافت کند .در س��ال  ۲۰۱۸نیز
فیلم سینمایی «شکل آب» موفق به دریافت
این جایزه و هم اسکار بهترین فیلم شد.
جیمز منگولد کارگردان
جایزه هارولد لوید را میگیرد

«انجمن تصویرسازی پیشرفته» اعالم کرده
که جیمز منگول��د کارگ��ردان ،تهیهکننده و
نویس��نده نامزد دریافت جایزه اس��کار جایزه
ساالنه فیلمسازی هارولد لوید  ۲۰۲۰را دریافت
خواه��د کرد.به گزارش مهر به نقل از ورایتی،
کارگ��ردان و تهیهکننده فیلم «ف��ورد در برابر
فِراری» محصول شرکت فاکس قرن بیستم
در یازدهمین مراس��م انجمن تصویرس��ازی
پیشرفته بیستودوم ژانویه در محل استودیو
ب��رادران وارنر برگزار میش��ود ،جایزه خود را
دریافت خواهد کرد«.فورد در برابر فراری» که
تریلری درباره رقابت دیرینه این دو شرکت در
مسابقات اتومبیلرانی است ،یکی از فیلمهای
اصل��ی موجود در مرکز تمام بحثهای فصل
جوایز امسال است .در این فیلم کریستین بیل
و مت دیم��ون نقشآفرینی میکنند و فدون
پاپامیشاییل مسئولیت فیلمبرداری را بر عهده
داشته اس��ت.منگولد  ۵۵ساله همچنین فیلم
«بزرگترین ش��ومن» را تهی�� ه و کارگردانی
ک��رده و تهیهکننده اجرایی و ازنویس��ندگان
«لوگان» هم بوده که برای آن نامزد دریافت
جایزه اسکار فیلمنامه اقتباس��ی شد .از دیگر
فیلمهای او میتوان به «ولورین»« ،شوالیه و
روز» ۳:۱۰ « ،ب��ه یوما»« ،س��ر به راه باش»
و «دختر گس��یخته شده» اش��اره کرد.جایزه
هارول��د لوید لومیر هر س��ال در ش��راکت با
خانواده هارولد لوید برای دستاوردهای متمایز
در فیلمسازی به کارگردانانی اهدا میشود که
با موفقیت توانستهاند از تکنولوژی برای تقویت
داستانسرایی خود استفاده کنند.

تدارک رسانه ملی برای شبکههای تلویزیونی؛

«زیر همکف»« ،از سرنوشت» و «وارش» سریالهای زمستانی تلویزیون

ش��بکههای س��یما در آس��تانه فص��ل زمس��تان،
مجموعههای نمایشی جدیدی را تهیه و تولید کردهاند
که س��ریالهای «زی��ر همکف»« ،از سرنوش��ت» و
«وارش» نیز سریالهای زمستانی  ۹۸تلویزیون شدند.
با نزدیک ش��دن به فصل زمس��تان رسانه ملی برای
ش��بکههایی چون یک ،دو و سه سیما تدارکی ویژه با
سه مجموعه نمایشی جدید در نظر گرفته است که در
این گزارش به معرفی این آثار خواهیم پرداخت.

* شبکه یک و «زیر همکف»

مجموعه نمایشی «زیر همکف» به کارگردانی بهمن
گ��ودرزی و تهیهکنندگی رضا جودی از جمعه  ۲۲آذر
ماه هر شب ساعت  ۲۲:۱۵روی آنتن شبکه یک سیما
میرود.س��ریال «زیر همکف» به نویسندگی مهدی
حمزه و احسان لطفیان به سفارش گروه فیلم و سریال
شبکه یک سیما در  ۲۳قسمت  ۴۵دقیقهای تولید شده
است.در خالصه داستان «زیر همکف» آمده؛ «زندگی
قانونهای زی��ادی داره .ولی به نظر من مهمترینش
اینه که راحت ،نه بگی و هیچوقت از نه گفتن نترسین.
موافقین؟ نه؟»بازیگرانی ،چون هومن شاهی ،خاطره
حاتمی ،به��ادر مالکی ،عزتاهلل مه��رآوران ،محمود
جعفری ،نادر داهیم ،پریس��ا مقت��دی ،یزدان فتوحی،
ویدا جوان ،پریسا گل دوست ،نگین معتضدی ،سامان
دارابی در سریال بازی میکنند.
* «از سرنوشت» شبکه دو

مجموعه نمایش��ی «از سرنوش��ت» ب��ه کارگردانی
محمدرض��ا خردمن��دان و علیرض��ا بذرافش��ان و
تهیهکنندگی اکبر تحویلیان از شنبه  ۳۰آذر ماه شنبه
تا چهارشنبه ساعت  ۲۱:۳۰روی آنتن شبکه دو سیما
میرود«.از سرنوشت» به سرنوشت دو کودک از سن

کم تا جوانی میپردازد و محوریت آن امید بخش��ی و
تالش برای رسیدن به آرزوها است .فریبا نادری بازیگر
سریال تلویزیونی «ستایش  »۳پیرامون حضور خورد
در س��ریال «از سرنوشت» گفت :به تازگی در سریال
تلویزیونی «از سرنوش��ت» به کارگردانی محمدرضا
خردمن��دان حضور داش��تم که ضب��ط آن را به پایان
رسانده ام.وی در همین راستا ادامه داد :این سریال سه
فاز داش��ته که دو فاز آن توسط خردمندان کارگردانی
ش��ده و به نمی��ه دوم آذر ماه راهی آنت��ن تلویزیون
خواهد ش��د.بنا بر این گزارش ،پوریا پورس��رخ ،مجید
واش��قانی ،لیال بلوکات ،حبیب دهقان نس��ب ،حسین
پاکدل ،مائده طهماسبی ،سیدمهرداد ضیایی ،علیرضا
اس��تادی ،فریبا نادری ،مهدی صبایی و علیرضا آرا از
جمله بازیگران این سریال پربازیگر هستند.همچنین
دارا حیایی ،کیس��ان دیباج ،فاطیما بهارمست ،محمد
زکی زاده ،نس��یم فروغ ،مهدیس توکلی ،میترا رفیع و
مریم کاظمی از جمله بازیگران جوان این س��ریال به
شمار میروند.
* «وارش» در شبکه سه

مجموعه نمایشی «وارش» به کارگردانی احمد کاوری
و تهیهکنندگی محمودرضا تخش��ید از یک شنبه ۱۷
آذر ماه هر ش��ب ساعت  ۲۰:۴۵روی آنتن شبکه سه
سیما رفته است.سریال «وارش کاری از گروه فیلم و
س��ریال شبکه سه سیما اس��ت که در  ۳۴قسمت به
قلم جابر قاسمعلی نگارش شده است.این سریال ۶۰
قسمتی توس��ط جمعی از نویسندگان و به سرپرستی
محمدمحمود سلطانی به نگارش درآمده است و برای
گروه فیلم و س��ریال شبکه دو سیما تولید شده است.
امیررضا دالوری بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون در

گفتوگو با میزان ،پیرامون آخرین فعالیتهای خود در
عرصه بازیگری گفت :به تازگی در س��ریال «وارش»
به ایفای نقش پرداختهام که برای پخش از تلویزیون
آماده اس��ت و از نیمه دوم آذر ماه از شبکه سوم سیما
روی آنتن میرود.
بنا ب��ر این گزارش ای��ن درام تاریخی ـ عاش��قانه با
نام قبلی «بهترین س��الهای زندگی ما» ،اقتباس��ی
از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاس��ت اس��ت که
قص��های پرفراز و نش��یبی را به تصویر میکش��د که
از دهه  ۳۰آغاز میش��ود و به دهه حاضر میرسد.در
خالصه داستان این سریال آمده :یارمحمد براى فرار از
گرسنگى و خشکسالى به شمال کشور مى رود تا شغل
ماهیگیرى آن
ماهیگیرى را پیشه کند .او که نمى داند
ِ
منطقه در سلطه گردنکشى به نام تراب است ،به دریا
مى زن��د و مقابل تراب مى ایس��تد .وارش بیوه جواد
که س��الها تراب در خیال ازدواج با اوس��ت ،با دیدن
دالورى یارمحمد دل به او مى بندد و به تراب جواب
رد مى دهد .تراب نقش��ه اى مى چیند تا یارمحمد را
از س��ر راه بردارد ،اما اتفاقى که هیچکس انتظارش را
نمى کشد ،از راه رس��یده و سرنوشت آدمها را به هم
پیوند مى زند.

