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سینما و تلویزیون
سریال های جدید نمایش خانگی

گرمایسریالهادرسرمایزمستان

بازار سریال سازی در شبکه نمایش خانگی به شدت داغ است و در شرایط فعلی ،وضعیت
گروه سینما و تلویزیون
خوبی دارد و تعداد زیادی ستاره را از سینما به سمت خود کشیده است ،از نیکی کریمی،
شهاب حسینی و محمد رضا گلزار گرفته است تا لیال حاتمی و بهرام رادان .بسیاری به خرید هفته ای یک بار این سریالها
عادت کرده اند و در هر بار مراجعه سراغ تولیدات جدید شبکه نمایش خانگی را می گیرند .برای مخاطبان شبکه نمایش
بازیگران اثر خیلی مهم است .برخی روی جلد دنبال اسم کارگردان و عکس بازیگر مورد عالقه
خانگی ،اسم کارگردان و
ِ
شان هستند .خیلی از کارگردان ها به دالیل مختلف به سمت شبکه نمایش خانگی گرایش پیدا کرده اند .در مطلب پیش
روی تان ،سه سریال جدید را معرفی کردیم که در سرمای زمستان گرما را به شبکه نمایش خانگی می آورند.

همگام با جشنواره

سینمایی زهرمار

نهنگ آبی

«نهنگ آبی» اولین سریال نمایش خانگی جیرانی؛ کارگردان کهنه کار و نام
آشنای سینمای ایران که دو تجربه موفق «مرگ تدریجی یک رویا» و «تعبیر وارونه
یک رویا» را در تلویزیون پشت سر گذاشته و ترجیح داده است ،سومین سریال
خود را به نمایش خانگی بیاورد .نام فریدون جیرانی و حضور بازیگرانی همچون
لیال حاتمی ،ساعد سهیلی ،ویشکا آسایش ،مصطفی زمانی ،آزاده صمدی،
حسین یاری ،فرهاد آییش ،دیبا زاهدی ،الهام کردا و ماهور الوند شانس موفقیت
این سریال را باال برده است .شرکت «هنر اول» به عنوان پخشکننده این سریال،
یک تیم حقوقی را مامور ثبت کپی رایت جهانی این اثر پرهزینه کرده است .پخش
این سریال بهزودی شروع میشود.
درباره داستان« :نهنگ آبی» یک سریال پرتعلیق است که شنیده می شود جیرانی
قسمت اول آن را کوبنده شروع کرده و اتفاق های سریال حاصل ماجراهای
یک هکر با بازی متفاوت ساعد سهیلی است .آرمین دانشجوی تیزهوش رشته
کامپیوتر نمی تواند با آدم ها ارتباط برقرار کند و بیشتر وقتش را با سایت کتاب
خوانی که خود ساخته است ،می گذراند.

احضار

رقص روی شیشه

به تازگی اولین قسمت «احضار» در شبکه نمایشخانگی توزیع شده است و
امیدواریم چنان کیفیتی داشته باشد که افزون بر بازگشت سرمایه ،به چهره شدن
بازیگران آن بینجامد« .احضار» یک تجربه جدید و البته ریسک بزرگ در سینما و
نمایشخانگی ایران است .سال ها بعد از درگذشت زنده یاد ساموئل خاچیکیان
که به نوعی استاد اضطراب و دلهره سینمای ایران بود ،این بار «رامین عباسی
زاده» در مقام کارگردان پا را فراتر گذاشته و با «احضار» به سراغ نمایش ارواح
و اجنه در شبکه نمایشخانگی رفته است .الهه جعفری ،شهریار ربانی ،کیمیا
مالیی ،بنیامین پیروانی ،یاسمن همتی ،حسین صیف ،نرگس امینی ،شیما
مرزی ،مریم عباس زاده ،سهیل محمودی ،بهارخانی و سلیمه رنگزن بازیگران این
سریال هستند.
درباره داستان :این سریال اولین سریال ایرانی با موضوع ترسناک اجنه ،روح و
ارتباط با ارواح و درباره آن آمده است :اغلب ترس ها با شناخت از بین می رود
اما ترس هایی که تا مرگ ناشناخته می ماند هرگز رهایمان نمی کند .باید دید
عباسی زاده چگونه از پس شخصیت وحشت در مقام کارگردانی برآمده است.

سریال «رقص روی شیشه» ملودرامی اجتماعی و عاشقانه است که به کارگردانی
مهدی گلستانه و تهیه کنندگی پیمان جعفری به زودی راهی شبکه نمایش
خانگی می شود.
مهدی گلستانه که سابقه دستیاری کارگردان های بزرگی همچون شادروان
ضیاءالدین دری را در کارنامه اش دارد و در سینما سه فیلم «دردسر بزرگ»،
«نازنین» و «نقطه کور» را کارگردانی کرده است ،بازیگران مطرحی همچون
بهرام رادان ،مهتاب کرامتی ،امیر آقایی ،میترا حجار ،مهرداد صدیقیان ،ستاره
اسکندری ،حامد کمیلی ،هدی زینالعابدین ،سحر قریشی ،همایون ارشادی،
بیتا فرهی و جواد یحیوی را در فهرست بازیگران «رقص روی شیشه» قرار داده
است.
درباره داستان :این سریال را میتوان دومین شانس موفقیت در نمایشخانگی در
کنار سریال جیرانی دانست ،به ویژه این که از داستانی همهپسند و البته فضای
حاکم بر سریال های موفق صادراتی ترکیه و حتی سطح کیفی و ساختاری
باالتری نسبت به نمونه خارجی برخوردار است.

میزمصاحبه
«قطعه های ناتمام» کلید خورد

«کاتیوشا» را به خانه ببرید

مجموعه«قطعههایناتمام»بهتهیهکنندگی
گروه سینما و تلویزیون
و کارگردانی «سعید ابوطالب» در لوکیشن
های خارج از کشور کلید خورد .مسئول روابط عمومی این مجموعه به
خبرنگار ما گفت :ضبط مجموعه «قطعه های ناتمام» که برای پخش در
تعطیالت نوروز سال  ۹۸از شبکه یک سیما تولید می شود ،در خارج از
کشور آغاز شده است« .مریم عرفانیان» اظهار کرد :قسمت های خارجی

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺎرﭘﻴﭻﺳﺎدهﺗﺮ

.

ﺑﺮاىﭘﺎﺳﺦدﻫﯽﻗﺒﻞاز ١٢ﺷﺐ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶــﺎب ﻣﺎرﭘﻴــﭻ« ــﻪ روزﻫــﺎ ﺷــﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷــﻮد ﻫﻢ از اﻣﺮوز ﻤ
ﺳــﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒــﻞ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ و ﺑﻪ ﺟــﺎ ٤٠دﻗﻴﻘــﻪ ،ﺣﺪود

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻧﻈﺮﺗﺎن را درﺑﺎره ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ

٢٥دﻗﻴﻘﻪ از وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﺮ
رﻧﮕــ ﺟــﺬاب ،ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺒــﻼ اــﻦ ﺗﺼﻤﻴــﻢ درﺑﺎره
»ﻧﻘﺶﺎب ﻗﺮﻨﻪ«)ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ( ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ دﻟﻴﻞ اﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻪ ﻗﺒﻼ اﺷــﺎره ﺷﺪه
ﺑﻮد اﻦ اﺳﺖ ﻪ:
ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ــﻪ ﺑﺴــﻴﺎر از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺳﺮﮔﺮﻣ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ،ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن
»ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ«ــ ﻪ در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷــﻮد ،وﻗﺖ
ﺻﺮف ﻣﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ زﻧﺪﮔ
روزﻣﺮه ،اﺜﺮﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻃ
 روز ﻧﺪارﻧــﺪ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳــﺎﻋﺖ ) ٢٤ــﻪ ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﻫﺮ روز ﺑﺮا ﺷﺮﺖ در ﻗﺮﻋﻪﺸ اﺳﺖ( ﭘﺎﺳﺦ
ﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و دو ﺗﺎ از اﺟﺰا ﺗﺼﻮﺮ را

سینما هالل زاهدان
کارگردان :سهیل بیرقی
بــازيــگــران :بـــاران کــوثــری ،امــیــر جــدیــدی ،سحر
دولتشاهی ،لیلی رشیدی و هدی زین العابدین
خالصه :افــروز اردستانی (بــاران کوثری) کاپیتان
تیم ملی فوتسال زنان ایران است .با گلزنی افروز
تیم ملی برای اولین بار به فینال بازی های آسیایی
راه پیدا می کند و عازم مالزی می شود ،در فرودگاه،
افــروز در میابد که توسط شوهرش ممنوع الخروج
شده است.

فیلم سینمایی کاتیوشا وارد شبکه نمایش خانگی شد .این فیلم ساخته علی
عطشانی است و بازیگرانی همچون احمد مهران فر ،هادی حجازیفر ،لیال
اوتادی ،میترا حجار ،ارژنگ امیرفضلی و بیژن بنفشه خواه در آن حضور
دارند .داستان درباره علی کاتیوشا مردی میانسال است که در هشت سال
دفاع مقدس حضور داشت .او در صفح ه اینستاگرامش حرف های سیاسی
و جنجالی را به ده ها هزار مخاطبش می زند و اتفاق هایی رخ می دهد.

ﺑﺮا ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻨﻨﺪ .ﺧﻴﻠﻫﺎ ﻫﻢ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺎﻋﺖ ٢٤اﻣ´ﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ روزﻧﺎﻣﻪ
را ﻧﮕﻪﻣدارﻧــﺪ و در روزﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺮزﻣــﺎن ﻪ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺘ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب« ﻣﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻼش ﺮدﻢ ﺑــﺎ ﻢ ﺮدن درﺟﻪ دﺷــﻮار ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
»ﻧﻘﺶﺎب« ،ﺑﻪ اﻦ دو ﻫﺪف ﻧﺰدﺗﺮ ﺷﻮﻢ:
 (١ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧ ﻪ ﺗﺎزه ﻃﺮﻓﺪار اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺮﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ!
 (٢ﺗﻌــﺪاد ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ در
ﻗﺮﻋﻪﺸــ ﺷــﺮﺖ و اﻧﺸــﺎا ...ﺑﻪ رﺳــﻢ ﺎدﺑــﻮد ،ﺟﺎﺰها
درﺎﻓﺖ ﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸÀآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ´ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«راﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ´ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ´ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

راهنمای اکران
عرق سرد

نمایش در خانه

این رئالیتی شو که کاری در ابعاد بین المللی است با حضور بازیگران
شاخص خارجی در ترکیه ،آذربایجان ،هند ،تاجیکستان ،ازبکستان و ...
ضبط و قسمت دوم کار همزمان در شهرهای مختلف ایــران از جمله
اصفهان ،شیراز ،کاشان و تبریز در بهمن ماه تصویربرداری می شود .به
گفته وی ،این رئالیتی شو در قالب یک فیلم  -مسابقه با حضور بازیگرانی از
چند کشور و شاخص سینما و تلویزیون ایران است.

سید جــواد رضــویــان با
گروه سینما و تلویزیون
«زهــــرمــــار» بـــه ســـی و
هفتمین جشنواره فیلم فجر می رود و جواد نوروز
بیگی اولین ساخته سینمایی او را تهیه کرده است.
فیلم نامه این اثر را پیمان عباسی نوشته است.
بازیگران :سیامک انصاری ،شبنم مقدمی ،شقایق
فراهانی و حسین محب اهری
خالصه داســتــان :رضــا ،دفــتــردار میانسالی که
به تازگی به تهران نقل مکان کــرده اســت ،رهی،
همکالسی اش را میبیند که هنوز از او کینه به
دل دارد ،در شرایطی که رضا تالش می کند از او
دلجویی کند ،رهی دسیسه ای را طراحی و رضا را
در گرفتاری بزرگی اسیر می کند .رضا برای رفع
این مشکل بزرگ مجبور می شود چند ساعتی با زنی
درد کشیده و درمانده به اسم ساغر در یک سفر درون
شهری بــرای پیدا کــردن رهی همراه شود که این
همراهی بستر حوادث غیر قابل پیش بینی می شود.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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