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چهره ها و خبر ها

تلویزیون

امیر جدیدی از پنجم مهرماه با فیلم «عرق سرد» به سینماها
میآیــد .او در این فیلم به کارگردانی ســهیل
بیرقی ،در نقش متفاوتی ظاهر شده است و
هم اکنون فیلم پرافتخــار «تنگه ابوقریب» را
روی پرده سینماها دارد.

اعتراض وکیل محمدرضا شجریان
به رای برائت صداوسیما

امیرحســین فتحی که این روزهــا «آخرینبار کی ســحر را
دیدی؟» را روی پرده سینما دارد ،به جمع
ستارههای نمایش «بینوایان» اضافه شد.
او در چند فیلم بازی کرده است ،اما بازی
در ســریال «شــهرزاد» باعــث شــد کــه به
شهرت برسد.

وکیل مدافع محمدرضا شــجریان گفت که بــه رای صادره
مبنی بر بیحقی موکلش در پرونده شکایت از صداوسیما
اعتراض کرده است.
محمدحســین آقاســی در گفتوگو با ایســنا از اعتراض به
رای صادره مبنی بــر بیحقی موکلش در پرونده شــکایت
از صداوسیما به دلیل پخش بدون اجازه آثار این استاد آواز
ایران خبر داد و افزود« :جالب بود که قاضی شــعبه در این
جلســه بســیار محترمانه رفتار و انکار کردند که من «ها ها
ها» نگفتهام .با ایشــان گفتوگویی داشتیم و من اعتراض
را ثبت کردم .منتظر هستم که پرونده به دادگاه تجدیدنظر
ارسال شود».

چرا «دلدادگان» پخش نشد؟
تهیهکننده «دلدادگان» علت پخش نشــدن این سریال در
روزهای اخیــر را همخوان نبودن برخی ســکانسها با ایام
عزاداری بیان کرده اســت .در این صحنهها سکانسهایی
مربوط به عروســی شــخصیتهای قصه به تصویر کشــیده
میشود.
ایرج محمــدی در گفتوگو با ایســنا ،درباره ایــن که ادامه
ســریال «دلــدادگان» به کارگردانــی منوچهر هــادی ،چه
زمانی پخش خواهد شد؟ توضیح داد« :فصل دوم مجموعه
«دلدادگان» از روز دوشــنبه (دوم مهر مــاه) هفته جاری با
بازپخش قســمتهای قبلی از سر گرفته میشــود و از روز
چهارشنبه نیز قسمتهای جدید این مجموعه به روی آنتن
خواهد رفت».
وی دربــاره روایــت فصــل دوم ایــن مجموعه که بــه دوران
انقالب برمیگردد ،توضیح داد« :ما تمام تالشمان را کردیم
که روایت داســتان را در  ۱۵قســمت در بازه زمانی قبل از
انقالب تا جنگ ،داشته باشیم .روایتی از تاریخ که مابهازای
بیرونی نــدارد و «مالک» بــه عنوان یکی از شــخصیتهای
اصلی قصه نقش یک مبارز انقالبی را ایفــا میکند که این
شخصیت نیز مابهازای بیرونی ندارد».
به گفت ه تهیهکنند ه «دلدادگان» پخش این سریال از امشب
دوم مهر ماه از سرگرفته میشود.

توقف سهدههای طرح حمایت از دوبلورها
یک دوبلور با اشــاره به روند طوالنی در اجرایی شدن طرح
«ســپاس» بیان کــرد که این طــرح قرار بــود از زمــان دوبله
ســریال «ســالهای دور از خانه» اجرایی شــود ،امــا هنوز
خبری نیست!
داوود نماینده دوبلور باسابقه سینما و تلویزیون در گفتوگو
با مهر درباره لــزوم حمایتهای صداوســیما از دوبلورها و
گوینــدگان گفت« :امروز از نســل طالیی دوبلــه فقط چند
نفر باقــی مانده اســت و من فکــر نمیکنم فرصــت زیادی
برای حمایت از ما باقی مانده باشد ».وی ادامه داد« :با این
حال اگــر همین روزها تعجیل شــود و حداقــل کاری کنند
تا خانوادههای ما بعــد از ما در آرامش باشــند باز هم خوب
است».
نماینده با اشاره به درگذشــت دوبلورهای پیش کسوت در
روزهای اخیر اظهار کرد« :ما امسال چندین دوبلور باسابقه
را از دســت دادیم؛ کســانی که آبروی صدا در حــوزه دوبله
بودند و فیلمهای کالسیک را با صدای آنها میشناسید».
وی ادامــه داد« :اینها نســل طالیی دوبله بودنــد و تفاوت
بسیاری بین آنها و دیگر دوبلورها وجود دارد و اگر حمایتی
نباشد دیگر نمیتوان راه این نسل را ادامه داد».
این دوبلور با اشــاره به طرحهای حمایتی بیان کرد« :قرار
بود طرحی به نام «ســپاس» برای حمایت از دوبلورها اجرا
شود اما متاسفانه در کشــور ما همه مسائل با مدیریتهای
حلزونی و به کندی پیش میرود ».نماینده با اشاره به زمان
اولیهای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شــده بود،
گفت:طرح«سپاس»اولینبارزماندوبلهسریال«سالهای
دور از خانــه» یا همان «اوشــین» مطــرح و برای چنــد نفر از
دوبلورها هم اجرایی شــد اما ادامه نیافت و تا امروز متوقف
ماند .حاال باید دید دوباره چه زمانی به جریان میافتد».

پرویز تاییدی امروز تشییع میشود
مکان و زمان تشییع پیکر پرویز تاییدی از سوی خانه سینما
اعالم شد.
به گــزارش ایلنــا ،خانه ســینما اعالم کرد مراســم تشــییع
پیکر پرویز تاییدی ســاعت  9صبــح روز دوشــنبه  2مهرماه
از ساختمان شماره  2خانه ســینما (خیابان وصال ،تقاطع
طالقانی) به ســمت قطعه هنرمندان در بهشــت زهرا(س)
برگزارمیشود.پرویزتاییدیعصرشنبه ۳۱شهریوردرسن
 ۸۱ســالگی دار فانی را وداع گفت .کارگردانی فیلمهایی
همچون «آخرین مهلت» و «حمله خرچنگها» و نیز ترجمه
کتاب«کارهنرپیشهبرنقش»اثراستانیسالوسکیونگارش
«تئــوری استانیسالوســکی در پرورش هنرپیشــه» ازجمله
سوابق او در کارگردانی ،ترجمه و نوشتن به شمار میرود.

 4کارگردان تازهنفس سینمای ایران که در سالهای اخیر ،آثار باکیفیت دفاع مقدسی ساختهاند

جوانههایسینمایجنگ

مائده کاشــیان  -در طول چهار دهه گذشته ،بســیاری از سینماگران باســابقه مانند ابراهیم حاتمیکیا،
محمدعلی باشهآهنگر ،احمدرضا درویش و زندهیاد رسول مالقلیپور ســراغ موضوعات مرتبط با دفاع
مقدس رفتهاند و آثار ماندگاری هم خلق کردهاند .اتفاق خوبی که دهه  90در حوزه سینمای دفاع مقدس
افتاده ،این است که فیلم ســازان جوان ،بار سنگین مسئولیت ســاخت آثاری درباره جنگ تحمیلی را بر
د و روایتگر بخش مهمی از تاریخ سرزمینمان شدهاند .آنها ابعاد مختلفی از
دوش خود احساس میکنن 

محمدحسین مهدویان
آخرینروزهایزمستان
1391

ایستادهدرغبار

بازگشته اســت و این بار «ماجرای نیمروز :رد خون» را با
قصهای مرتبط بــا عملیات مرصاد میســازد؛ فیلمی که
احتما ًال در جشنواره فجر پیشرو رونمایی خواهد شد.

نرگس آبیار

1394

فارغ از محتــوای آثار محمدحســین مهدویان که معمو ًال
جنجالی شــده ،او بدون تردید فیلم ســاز شاخص 3-2
سال اخیر سینمای ایران بوده است .مهدویان که در این
سالها حاشیه هم کم نداشته ،متولد سال  1360است
و اولین بار با کارگردانی مستند سریالی «آخرین روزهای
زمســتان» نام خــود را بر ســر زبانها انداخــت« .آخرین
روزهای زمســتان» کــه به زندگی شــهید حســن باقری
میپرداخت ،به اتفاقی تازه در عرصه آثار مستند مرتبط
با دفــاع مقدس تبدیل شــد .فــرم خــاص تصویربرداری
که دیگر بــه امضای مهدویان تبدیل شــده ،بــرای اولین
بار از همین مســتند ســریالی در ســینمای ایــران دیده
شــد .کیفیت «آخریــن روزهــای زمســتان» موفقیت اثر
بعــدی مهدویــان را تضمیــن کــرد؛ هرچند اولیــن فیلم
ســینماییاش بــه تنهایی هــم کیفیــت زیادی داشــت.
«ایستاده در غبار» که در سال  94ساخته شد ،در همان
فرم مســتند  -نمایشــی ،روایتی از زندگی سردار احمد
متوســلیان فرمانده مشــهور دفاع مقدس بود« .ایستاده
در غبار» نیز توجه مخاطبان و منتقدان را جلب کرد و در
ســیوچهارمین دوره جشــنواره فیلم فجر نیز در حضور
چندین فیلم مهم ،عالوه بر نامزدی در هفت رشته دیگر،
به جایزه بهترین فیلم دست یافت« .ایستاده در غبار» نظر
مخاطب عــام را هم جلب کــرد و اکران عمومــی موفقی
داشت .محمدحسین مهدویان بعد از دو فیلم «ماجرای
نیمروز» و «التاری» ،بــار دیگر به ســینمای دفاع مقدس

شیار143

نفس

1392

1394

نرگــس آبیــار فیلــم ســاز زن مهــم ایــن ســالها ،دوران
نوجوانــی خــود را در جریــان جنــگ تحمیلــی گذرانده
است .او چندین رمان و کتاب نوشــته و از سال  84وارد
عرصه ســینما شده اســت .آبیار یک ســال بعد از ساخت
اولیــن فیلــم بلندش کــه اثــر مهمــی در کارنامــهاش به
حساب نیامد ،در سال  92فیلم سینمایی «شیار »143
را کارگردانی کرد و به شــدت مــورد توجه قــرار گرفت.
قصه این فیلــم به قلــم نرگس آبیــار و بر اســاس واقعیت
اســت .شــخصیت «الفــت» برگرفتــه از زندگــی واقعــی
مادر شــهید محمدجعفر رضایی اســت .آبیار در «شــیار
 »143بــه مســئله مهمی در حاشــیه جنــگ میپردازد.
او با روایــت قصه «الفــت» حسوحال مادرانی را نشــان
میدهد که در طول سالهای جنگ در انتظار خبری از
فرزندشان که عازم جبهه شده ،هســتند .عالوه بر زاویه
نگاه تــازهای که نرگــس آبیار بــرای پرداختــن به جنگ
و دفــاع مقدس انتخــاب کرده ،بــازی فوقالعــاده مریال
زارعی جزو مهمترین نقاط قوت فیلم اســت که تماشاگر
را کامــا تحتتأثیر قرار میدهد .این فیلــم اولین بار در
سی و دومین جشــنواره فیلم فجر اکران شد و سه جایزه
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم مردمی ،بهترین بازیگر زن
و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد« .شیار »143

جنگ و دفاع مقدس را با هنرمندی به تصویر کشیدهاند و کارهایی ساختهاند که جزو فهرست فیلمهای
بهیادماندنی دفاع مقدس در ذهن مردم حک خواهد شــد .امروز نگاهی انداختهایم به کارنامه حرفهای
خالقان این آثار و مسیری که تا ساخت چنین فیلمهایی طی کردهاند .با این توضیح که تنها به سراغ فیلم
ســازانی رفتهایم که در عرصه فیلم سازی« ،جوان» محســوب میشوند؛ کســانی که یا از نظر سنی جوان
هستند یا به تازگی فیلم سازی را شروع کردهاند.

در جشنواره مورد اســتقبال مردم و بسیاری از منتقدان
قرار گرفــت و همانطــور کــه پیشبینی میشــد ،زمان
اکــران عمومی هم در صــدر جدول فــروش فیلمها بود.
آبیار دو سال بعد از «شیار  »143باز هم به سراغ قصهای
در حاشیه دفاع مقدس رفت و «نفس» را ساخت .فیلم باز
هم توجه مخاطبــان و منتقدان را جلب کــرد .این بار نیز
بازی بازیگران اصلی فیلم یعنی پانتهآ پناهیها و مهران
احمدی مورد توجه قرار گرفــت« .نفس» به نمایندگی از
ایران به اسکار هم رفت ولی با وجود آن که تحسین چند
منتقد مطرح ســینمای جهان را برانگیخت ،نتوانست به
جمع نامزدها راه یابد.

پوریاآذربایجانی
اروند
1394
پوریا آذربایجانی متولد  1360است و با استانداردهای
کارگردانی ،جوان محسوب میشود .نام او برای اولین
بار در ســال  1385و بــا فیلــم «روایتهای ناتمــام» در
جشــنواره فیلم فجر شــنیده شــد .او بــا آن فیلــم خود را
به عنوان یک اســتعداد جــوان مطرح کرد ،امــا با اکران
ناموفق فیلــم ،تا پنج ســال از کارگردانی ســینما فاصله
گرفــت .آذربایجانــی در چهارمیــن اثر خود ،مهــم ترین
فیلمش «اروند» را ســاخت« .اروند» دست روی موضوع
ویژهای گذاشــته بود؛ ماجرای  175غواص شهیدی که
با دســتان بســته در همان سال  94کشف شــده بودند.
فیلمساز از بازی بسیار خوب سعید آقاخانی بهره میبرد
و شــخصیتپردازی ویژهای برای نقش او در نظر گرفته
بود .اگرچه «اروند» در جشــنواره فجــر موفقیت خاصی

به دســت نیاورد ،اما با فیلمش مورد توجه منتقدان قرار
گرفت .با این حــال فضای فیلــم و جریان ســیال ذهنی
شخصیت اصلی ،آن چنان مورد پسند مخاطب عام نبود
و باعث شد فیلم اکران موفقی نداشته باشد.

منیر قیدی
ویالییها
1395
منیــر قیــدی متولــد ســال  1351اســت و تــا قبــل از
ســاخت فیلــم «ویالییهــا» ،بــه عنــوان منشــی صحنه
و دســتیار کارگــردان فعالیــت میکــرد .او در اولیــن
تجربــه کارگردانــی خــود ،فیلمــی زنانه در حــوزه دفاع
مقدس ساخت که زنان را در گیرودار جنگ زیر ذرهبین
گذاشــته بود .منیــر قیــدی در «ویالییها» دســت روی
موضوعی گذاشــت که تا به حال در قالب آثار داســتانی
به آن پرداخته نشده بود و شجاعت و صبوری زنانی را که
همسرانشان راهی جنگ شدهاند به تماشاگر یادآوری
میکرد .او با فضاســازی مناســب ،حس چشمانتظاری
خانواده شــهدا را به تماشــاگر منتقل کــرد« .ویالییها»
اولین بار در سیوپنجمین جشــنواره فیلم فجر رونمایی
شــد و جایزه بهتریــن بازیگر نقــش مکمــل زن و بهترین
جلوههای بصری را از آن خود کــرد .قیدی هم به عنوان
کارگــردان ،ســیمرغ بلورین اســتعداد درخشــان را در
بخــش فیلمهــای اول از آن خــود کــرد« .ویالییهــا»
اردیبهشت ماه ســال  96اکران شــد و با وجود رقابت با
فیلمهای کمدی بفروش ،کارنامه قابل قبولی در اکران
ثبت کرد .فیلم مورد توجه خانواده شهدا نیز قرار گرفت.

جواد رضویان از  11مهرماه با فیلم «الزانیا» که در آن نقش
اصلی را بازی میکند ،به ســینماها
میآید .او به تازگی و برای اولین بار،
کارگردانــی را تجربــه کــرده و
تصویربــرداری فیلم «زهرمــار» را به
پایان رسانده است.
بهاره رهنما قرار اســت برای بازی در نمایش «شــا ه لیر» به
روی صحنــه بــرود و نقــش دختر اول
شــاه انگلیس را بازی کنــد .او از روز
چهارشنبه با فیلم کمدی «هشتگ»
روی پرده ســینماها حضــور خواهد
داشت.
نگار عابــدی که مشــغول بــازی در ســریال «حکایتهای
کمال» است ،به ســریال «محکومین »2
پیوســت و به زودی بــرای بــازی در این
ســریال جلوی دوربین خواهد رفت .او
در فیلم «دارکوب» هم ایفای نقش کرده
بود.

...

سینمای ایران
احتمال پخش دربی در سینماها
سخنگوی کارگروه اکران درباره
احتمال پخــش مســابقه فوتبال
بیــن تیمهــای پرســپولیس و
اســتقالل در ســالنهای سینما
توضیح داد.
به گــزارش ایلنــا ،هشتادوهشــتمین مســابقه فوتبال بین
تیمهای پرسپولیس و استقالل روز پنج شنبه پنجم مهرماه
برگزار میشــود و احتمال پخش آن در ســالنهای سینما
وجــود دارد .غالمرضا فرجی ســخنگوی کارگــروه اکران
دربــاره انتشــار برخی اخبــار درخصــوص پخش مســابقه
استقاللوپرسپولیسدرسینماهاگفت«:هیچدرخواستی
از سوی سینماداران برای پخش این مسابقه در سالنهای
ســینما واصل نشــده و تصمیمی دربــاره آن گرفته نشــده
است ».وی ادامه داد« :طبیعی است اگر سالنهای سینما
درخواستی در این زمینه داشته باشند باید آن را به کارگروه
اکران ارائه کنند و ما در جلسه فردا دوشنبه دوم مهرماه آن
درخواست را بررسی و درباره آن تصمیمگیری میکنیم».

 100چهره قدرتمند هالیوود چهکسانی هستند؟
فهرســت  100چهره قدرتمند صنعت سرگرمی در
ســال  2018از نگاه هالیوود ریپورتر منتشــر شــد و
رئیس والت دیزنی در صدر آن ایستاد.
بــه گــزارش ایــران آرت ،فهرســت  100چهــره
قدرتمند صنعت سرگرمی چهرههایی شگفتانگیز
در خود جای داده است؛ از لبرون جیمز که با ورود
به شــهر لسآنجلس برای بــازی در تیم بســکتبال
لیکرز بــه رده  75قدرتمندان راه یافتــه تا تام کروز
که در رده  96ایستاده و استیون اسپیلبرگ که در
رده  33است اما پرقدرتترین چهره هالیوود کسی
نیســت جز رابرت آلــن آیگر ملقــب به بــاب آیگر که
عالوه بر مدیریت والت دیزنی ،عضــو هیئت مدیره
شرکت اپل هم هست .آیگر  67ســاله که حاال 71
میلیارد دالر دارایی شــرکت «فاکس قرن بیست و
یکم» را به اموال خود افزوده ،ســال گذشته هم در
صدر جــدول تاثیرگذارتریــن چهرههــای هالیوود
قــرار داشــت .جــدا از حضــور همیشــگی رئیــس
والتدیزنی ،فهرســت قدرتمندترینهــای دنیای
ســرگرمی چند دگرگونی اساســی داشــته است؛

خروج جان لسهتر ،روی پرایس و برت رتنر از 100
چهره برتر و حضور رونان فارو در رده 100؛ کسی
کــه بــا گزارشهایش نســخه رئیس شــبکه  CBSرا
پیچید .عالوه بر فارو 34 ،چهره تازه برای نخستین
بار وارد فهرست هالیوود ریپورتر  100شدهاند که
بسیاری از آنها زن یا رنگینپوست هستند؛ تیفانی
هدیش در رده  ،79لبــرون جیمز در رده  75و لیزا
نیشــیمورا از نتفیلکس در رده  .9هنوز و همچنان
مردان سفیدپوســت بر دیگــران غلبــه دارند و 70
درصد فهرســت را به خود اختصــاص دادهاند .هر
چند به نظر میرســد روند ورود چهرههــای تازه به
جدول  100چهــره قدرتمند و پرنفوذ با ســرعت و
شدت در حال دگرگونی است.
باب آیگــر از دیزنی ،رید هســتینگز و تد ســاراندوس
از نتفلیکــس ،برایــان رابرتــس و اســتیو بیــورک از
«انبیسی-یونیورسال» ،جان استانکی از «برادران
وارنر» ،شاری ردستون از «نشنال امیوزمنت» ،کوین
فایگی رئیس اســتودیو «مــارول» ،جنیفر ســالک از
اســتودیو آمــازون ،پیتر رایــس رئیــس «فاکس قرن

شبکه امید  18ساعته میشود
همزمان با ســال تحصیلی جدید و اول مهــر برنامه های
شبکه امید با تغییرات محتوایی و ساعتی رو به رو شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت سیما ،مهدی سالم مدیر
شــبکه امید در خصوص تغییر جدول پخش شــبکه امید
همزمان با شروع فصل پاییز و آغاز مدارس گفت« :شبکه
امید به عنوان شــبکه تخصصی نوجــوان چیدمان پخش
برنامه های خود را متناســب با تقویــم تحصیلی مدارس
تنظیم می کند .بر این اســاس در ابتدای سال تحصیلی
جدید و پــس از اتمام تعطیالت تابســتانه ،ســاعت پخش
برنامه ها از  24ساعت به  18ساعت می رسد ».سالم در
خصوص تغییرات و کاهش ساعات پخش برنامه های این
شبکه توضیح داد« :اول مهر ماه  97برنامه های شبکه از
ساعت 6بامداد شروع می شود تا ساعت 24ادامه خواهد
داشــت .طبق روال قبل از تعطیالت تابســتان از ساعت

 24تا  6صبح مجموعه ای از تصاویر مستند (برای عالقه
مندان تصاویر بی کالم) پخش خواهد شد».
او در خصوص تغییرات محتوایی که در برنامه های شبکه
امید رخ می دهد ،بیان کرد« :برنامه بامدادی از ساعت 6
تا  7صبح با بخش هایی پرنشــاط و پر انرژی برای شروع
یک روز خوب ترتیب داده شــده اســت .همچنین برنامه
ویژه بازگشایی مدارس از یک شنبه اول مهر تا پنج شنبه
پنجم مهر ســاعت  18:30پخش می شود ».مدیر شبکه
امید در خصوص مجموعــه برنامه هایی که در فصل پاییز
پخش می شود صحبت کرد و درباره نام و محتوای آن ها
توضیح داد :سری جدید «جهان ورزش» ویژه نوجوانان،
«مگه مــی شــه» (آزمایشــگاه علمــی خانوادگــی)« ،تک
زنگ» (معرفــی نخبگان نوجوان)« ،رســانش» (معرفی و
بررســی فیلم های ســاخته شــده برای مخاطب نوجوان

 ،»21ســیندی هالنــد ،لیــزا نیشــیمورا و اســکات
استوبر از مدیران ارشــد نتفلیکس و آریل ایمانوئل و
پاتریک وایتسل از شرکت «ایندیور»  10نفر اول این
فهرست هســتند .روپرت مرداک و فرزندانش نیز به
رده  14سقوط کردهاند.
جالــب آن کــه بــرای یافتــن اولیــن ســلبریتی ایــن
فهرســت ،باید تا رتبه هجدهم پایین برویــم تا به اپرا
وینفــری مجــری مشــهور تلویزیــون برســیم .رایــان
مرفی (نویســنده و کارگردان) یک پلــه پایینتر از او
ایســتاده ،جیجی آبرامز در رده  32و یک پله باالتر
از اسپیلبرگ است ،دواین جانســن ملقب به «راک»
و ریس ویترســپون به ترتیب در رتبههــای  38و 39
هســتند .الن دیجنرس مجــری و کمدیــن در رتبه
چهل و چهارم قرار گرفته و لئوناردو دیکاپریو چهل
و هشتم است .کریستوفر نوالن  ،51دنزل واشنگتن
 ،54جــردن پیلــی  ،55جیمز کامــرون  ،58جنیفر
الرنس  ،65گیرمو دلتورو  ،91مریل استریپ  93و
تام کروز  96آشناترین چهرههای حاضر در فهرست
 100فرد قدرتمند هالیوود به شمار میروند.
در طول  40ســال گذشــته)« ،بــازی ویزیــون» (معرفی
بازی های مخصوص رده ســنی نوجوانــان)« ،پرانتز باز»
(بررسی اتفاقات فرهنگی اجتماعی)« ،کاربرانه» (سواد
دیجیتال)« ،بازی خور» (مســابقه مهارت افزایی)« ،نبرد
روبات ها» (مســابقه مبــارزه نبــرد روبات هــای ایرانی)،
«ماجراجو» (رالی نوجوان)« ،سر به سر» (کنجکاوی های
نوجوانانه)« ،دوربین امیــد» (گزارشــی از اتفاقات روز)،
«چاپارخانــه» (برنامه تعاملی شــبکه با مخاطبــان) و «ما
اینیم دیگه» (ارائه دستاورد های  40سالگی انقالب) از
جمله برنامه هایی است که قرار است در این فصل پخش
شود ».او در خصوص پویانمایی های جدید نیز بیان کرد:
«مجموعه های جدیــد پویانمایی با همــکاری مرکز صبا
نیز بــه زودی روی آنتن می رود که شــامل مجموعه های
«جوانمردان» و «شاهنامه» است».
گفتنی است؛ فیلم های ســینمایی روزانه شبکه امید نیز
به دلیل برنامه های تولیدی عصرگاهی فقط روزهای پنج
شنبه و جمعه پخش خواهد شد.
CMYK

