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در گفت وگوي »جوان« با مسعود تكاور مطرح شد
در سفارش براي توليد هنري، سفارش دهنده اهميت محوري دارد

سفارشي س�ازي في نفس�ه بد نيس�ت اما اگر س�فارش گيرنده 
موض�وع  روي  الزم  اش�راف  و  نباش�د  س�وار  كار  روي 
نداش�ته باش�د، ل�ذت تماش�ا را از بينن�ده مي گي�رد و 
قضاوت ه�اي زودهن�گام نس�بت ب�ه آث�ار را رق�م مي زن�د. 
مس��عود تكاور، كارگردان س��ینما و تلويزيون با بی��ان مطلب فوق 
گفت: متأس��فانه ازدياد سوژه هاي سفارش��ي در سريال سازي باعث 
تولید آثاري يكسان و مشابه مي شود و اين معضلي است كه عالوه بر 
تلويزيون، شبكه خانگي را دچار ساخته است. كارگردان »رهايي« و 
»خط شكن« ادامه داد: اينكه سريال سازان تالش كرده اند در ژانرهاي 
معمايي و جاسوسي يا تاريخي فعالیت بیشتري داشته باشند خیلي 
خوب است ولي اينكه لحن سفارشي بر آثار حاكم باشد، فايده ندارد. 

تكاور خاطرنشان ساخت: گاهي مي بینیم كه دو يا چند سريال خانگي 
به طور همزمان درباره تولید يا قاچاق مواد مخدر هستند كه اين توي 
ذوق مخاطب مي زن��د. به جز اين در كلیت جريان سريال س��ازي، از 
تولید س��ريال هايي با محوريت زندگي مردم ع��ادي تا حدي غفلت 

شده اس��ت. كارگردان »پروانه هاي پش��ت ديوار« گفت: با يك گل، 
بهار نمي شود پس اينكه دل خوش كنیم به بازخورد مثبت يك يا دو 
سريال در كل سال فايده ندارد. معتقدم بايد با تنوع تولیدات و افزايش 
كارهاي سرگرم كننده اي كه بار فرهنگي نیز داشته باشند، شرايطي 
فراهم آوريم كه مخاطب ايراني قبل از هر محصول ديگري به تماشاي 

سريال هاي ايراني بنشیند. 
اين كارگردان تأكید كرد: اينكه برخي س��وژه هاي مهم را س��فارش 
دهند و براساس سفارش، سريال بسازند نه اينكه بد باشد ولي حجم 
سفارشي كاري كه باال مي رود و شعارهاي گل درشت را در سريال ها 

مي گنجانند، معلوم است كه همه چیز باسمه اي مي شود. 
اساساً مدير يا مجموعه اي كه س��فارش كار مي دهد بايد آنقدر درك 
عمیقي از فرآيندهاي هنري و محتوايي در تولید آثار داشته باشد تا 
بداند چه س��اختارهايي را بايد رعايت و چه كسي را انتخاب كند و از 
او دقیقاً چه چیزي را بخواهد و مش��كل اين است كه معموالً مديران 
ما اش��راف دقیق و كاملي روي كار تولید هن��ري ندارند و نمي دانند 
بايد چه روندهايي را براي تولید يك اثر فاخر طي كنند، براي همین 
معتقدم سفارش دهنده اهمیت زيادي دارد. كارگردان »كروكوديل« 
ابراز امیدواري كرد: اگر بخواهیم س��ريال هاي ايراني چه سريال هاي 
تلويزيوني و چه سريال هاي شبكه خانگي در رديف اول جذب مخاطب 
باشند، چاره اي نداريم جز اينكه نگاه مان را به سريال سازي حرفه اي 
كنیم و از ديدن سريال هاي مطرح جهاني و ياد گرفتن از آنها خجالت 
نكشیم. اين فیلمساز متذكر شد: اگر ياد بگیريم كه چگونه مخاطب 
ايراني را به گونه اي كاماًل استاندارد و با محصوالت ايراني جذب كنیم، 

خواهیم توانست پیام هاي موردنظر را هم به او بدهیم.

»نخل و نارنج« ۷۰هزارتايي شد

نظر چهره ها درباره آخرين كتاب چهره برگزيده هنر انقالب 
 قلم روان و شيوا، روايتگري و شخصيت پردازي خوب نويسنده نخل و نارنج 

در اولين اثر داستاني خود، از ابتداي انتشار نظر مخاطبان و منتقدان را به خود جلب كرد

بيانيه بنياد فرهنگي روايت فتح پيرامون مستند »آقا مرتضي«
پيگيري هاي خود را از مسير قانوني انجام مي دهيم!

بنياد فرهنگي روايت فتح در خصوص حواشي پيش آمده 
پيرامون توليد و پخ�ش مجموعه مس�تند »آقا مرتضي« 

بيانيه  اي را منتشر كرد. 
به گزارش »ج��وان« متعاقب تولید و پخش مجموعه هش��ت 
 قس��متي »آقا مرتضي« در ايام سالگرد ش��هادت سیدمرتضي 
آويني روابط عمومي بنیاد فرهنگي روايت فتح بیانیه اي را بدين 
شرح منتشر كرد: اتفاقات پیش آمده پس از پخش سريال مستند 
»آقا مرتضي« به تهیه كنندگي س��ازمان هنري رسانه اي اوج و 
واكنش هاي خانواده شهید س��یدمرتضي آويني و ياران ايشان 
در جهت نقد يا تأيید نوع و محتواي روايت اين سريال مستند 
و اعالم اعتراضي كارگردانان، هنرمندان و مصاحبه ش��وندگان 
متعدد به عدم رضايت شان در اس��تفاده از آثار و گفتارشان در 
مستند مذكور كه متأسفانه نیمي از آنان از آرشیو گروه مستند 
روايت فتح اس��تخراج ش��ده اس��ت، ما را بر آن داشت تا ضمن 
درخواست از همه دوستان به خويشتنداري و نقد اثربخش در 
رفع اين عارضه بزرگ كه قلب بسیاري را از جمله خانواده شهید 

عزيز نیز آزرده، اقدامات مؤثري را تدبیر و اجرا نمايیم. 
ضروري است به اس��تحضار همه دغدغه مندان و هنرمندان اين 
عرصه و مخصوصاً پیشكس��وتان روايت فتح برس��انیم كه خروج 
اين حجم بسیار از آرشیو كه برخي از آنان به داليل متقن از سوي 
مديران وقت گروه به صورت محرمانه نگهداري مي شده، در زمان 
تصدي مسئول سازمان اوج در بنیاد فرهنگي روايت فتح در پايان 
سال 1396 و اوايل سال 1397 و به دستور شخص ايشان از آرشیو 

بنیاد خارج و در اختیار عوامل مستند مذكور قرار گرفته است. 

اين بیانیه مي افزايد: در حال حاضر بنیاد فرهنگي روايت فتح در 
جهت حمايت و صیانت از هويت و اصالت هنرمندان و پیشكسوتان 
و خانواده هاي شهداي روايت فتح، براس��اس مستندات موجود، 
پیگیري هاي خود را از مسیر قانوني )حقوقي و قضايي( تا حصول 
نتیجه به دور از هیجانات رس��انه اي در قال��ب مكاتباتي با رئیس 
محترم سازمان صداوسیما و برخي مسئوالن مرتبط در نیروهاي 

مسلح دنبال كرده و نتايج آن را به اطالع خواهد رساند. 
در خصوص نظام آرشیو گروه مستند روايت فتح و قواعد اجرايي آن، 
براي دسترسي قاعده مند هنرمندان به گنجینه آثار گروه مستند 
روايت فتح الزم به ذكر است طي دو سال گذشته ساماندهي دقیقي 
به همراه تدوين نظام استخراج و استفاده از آرشیو تنظیم شده كه 
در حال حاضر ارائه هرگونه خدمات آرشیوي طبق آيین نامه هاي 

وضع شده ارائه مي گردد.  
ارائه هرگونه اعالم نظر و بیانیه هاي مرتبط با اين موضوع صرفاً از 
طريق روابط عمومي بنیاد فرهنگي روايت فتح انجام خواهد شد. 

گفت و گوي »جوان« با معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي

شياداندركمينعالقهمندان
بهبازيگريهستند

    گفت وگو     بیانیه

   خبر

كارگردان فيلم »شيوع« به عنوان 
تهيه كننده مراسم اسكار: 

ماسكهانقشمهمي
دراسكار2021دارند!

استيون س�ودربرگ از تهيه كنندگان مراس�م اسكار كه 
در سال 2۰11 فيلم سينمايي ش�يوع را با موضوعي مشابه 
بيم�اري كرونا س�اخته بود، معتقد اس�ت ماس�ك ها در 
اين دوره از مراس�م اس�كار نقش مهمي خواهند داشت. 
با اعالم تهیه كنندگان مراس��م اس��كار در روز ش��نبه، اين رويداد 
هفته آينده ظاهر و احساس يك فیلم را به ببینده منتقل مي كند. 
اسكار امسال به برندگان زمان بیشتري براي سخنراني مي دهد و 
ماسك هاي صورت نیز نقش مهمي را در اين رويداد ايفا مي كنند. 
همه گیري ويروس كرونا و همینطور تعدادي از تهیه كنندگان جديد 
مراسم اسكار، تغییراتي را در اين مراسم ايجاد كرده اند؛ مراسمي كه 
مهم ترين جوايز سینمايي به صورت ساالنه در مقابل 4هزار مخاطب 
از بازيگران و فیلمساز ها اهدا مي شد. امسال در تاريخ 25 آوريل به 
جاي برگزاري مراس��م تنها در س��الن دالبي تیه تر، اين رويداد در 
يونین استیشن لس آنجلس هم برگزار مي شود و يك استیج در آنجا 
درست شده است. برخالف گذشته اهدا كنندگان جوايز وظايفي 
بیشتر از باز كردن پاكت و اعالم برندگان دارند. استیون سودربرگ 
كه به همراه استیسي شر و جس كالینز تهیه كنندگان برنامه اسكار 
هس��تند، در اين باره مي گويد: مراسم امس��ال مثل رويداد هايي 
كه پیش از اين ديده ايد برگزار نخواهد ش��د. سودربرگ كه فیلم 
سینمايي »شیوع« محصول 2011 را كارگرداني كرده، معتقد است 
همه گیري بیماري باعث ايجاد فرصتي شد كه براي چیز هايي تالش 

كنیم كه پیش از اين براي آن تالش نشده بود. 
س��ودربرگ مي گويد كه اين رويداد مثل يك فیلم فیلمبرداري 
خواهد ش��د و اهدا كنندگان جاي��زه مثل برد پیت، هريس��ون 
فورد و هیل بري نقش خودش��ان را بازي خواهند كرد. پیش از 
اين سخنراني برندگان اس��كار به 45 ثانیه محدود شده بود، اما 
سودربرگ مي گويد براي امسال فضاي بیشتري به آنها مي دهند 
و آنها را تشويق مي كنند كه داس��تاني تعريف كنند و چیز هاي 
شخصي بگويند. اين تهیه كننده همچنین تأيید كرد آزمايش ها 
و شیوه نامه هاي كوويد س��ر جاي خود باقي خواهد ماند. موارد 
و اس��تاندارد هايي كه سال گذشته منتشر ش��د تا فیلم ها و آثار 
تلويزيوني بتوانند به كار خود ادامه دهند. او در ادامه تأكید مي كند 
كه ماسك ها نقش مهمي در رويداد امسال دارند. نامزد هايي كه 
توانايي س��فر به لس آنجلس را ندارند مي توانن��د با ارتباط هاي 
ماهواره اي در اين رويداد حضور پیدا كنند و اس��تفاده از برنامه 

ارتباط تصويري زوم در كار نخواهد بود. 
.........................................................................................................
سازندگان»رعدوبرق«داليلتوقف

پخشسريالراتشريحكردند
سازندگان س�ريال »رعد و برق« در اطالعيه اي از شرايط 
سخت و سنگين ساخت سريال و نياز به زمان بيشتر براي 

پخش آن خبر دادند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سريال، سازندگان 
سريال »رعد و برق« متني را درباره اين سريال و همچنین داليلي 
كه باعث بازماندن اين مجموعه از كنداكتور رمضان شد، منتشر 
كردند. در اطالعیه س��ازندگان س��ريال رعد و برق آمده است: 
»سريال »رعد و برق« با هدف بازس��ازي عواقب سیل ويرانگر 
و خانمان برانداز استان هاي ش��مالي ايران، از جمله گلستان و 
مازندران و خراسان شمالي و جنوب و جنوب غرب كشور، بعد از 
ماه ها تحقیق و بررسي و دقت نظر و وسواس هاي مسبوق به سابقه 

بهروز افخمي از اواسط زمستان سال 98 كلید خورد. 
ابتدا قرار بود بین 12 تا 14 قسمت سريال در خوزستان اتفاق 
بیفتد، چهار قسمت در خرم آباد و بقیه قسمت ها در گلستان، 
حتي 12قسمت از فیلمنامه بخش هاي مربوط به خوزستان نیز 
كه پس از ماه ها تحقیق نوش��ته و تحويل شبكه شد، به خاطر 
شدت شیوع كرونا و عدم امكان تصويربرداري در اين استان، به 
محاق رفت! اتفاقي ناگزير كه برنامه ريزي تولید را به كل به هم 
ريخت و اهل فن، نیك از تبعات و لطمات آن آگاهند. اين اطالعیه 
مي افزايد: امید است به زودي و بعد از ماه مبارك رمضان، شاهد 
تداوم پخش سريال »رعد و برق« با كیفیتي درخور و متناسب 
با سلیقه سخت پسند مردم گرامي باشیم؛ سريالي كه كوشیده 
مرهمي باش��د، هرچند ناچیز براي داغ ديدگان س��یل و ديگر 
مخاطرات ويرانگر طبیعي و در جهت اداي احترام به قربانیان آنها 
و البته موافقت و همراهي براي رساندن آن به آنتن، ارزشگذاري 
به تالش هاي صادقانه گروه تولید، آن هم در شرايط محنت بار 

كرونايي اين روزهاست.«

نويد پارسا      ديده بان

امام حسن مجتبي)ع(:

در كيفر گناه شتاب مكن و ميان 

آن دو، راهی ب�راى عذر آوردن 

بگذار. 

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

و  »نخ�ل  كت�اب  انتش�ار  از  دو س�ال  از  كمت�ر 
نارن�ج« مي گذرد ك�ه اي�ن كت�اب وحي�د يامين پور 
رس�يد.  خ�ود  نس�خه  هفتادهزارمي�ن  ب�ه 
كتاب نخل و نارنج نوشته وحید يامین پور درحالي به تیراژ 
70هزار تا رسید كه دو سال بیشتر از انتشار آن نمي گذرد، 
اين اتفاق در حالي رقم خورد كه در همین ايام نويس��نده 
كتاب، عنوان چهره برگزيده هن��ر انقالب را دريافت كرد؛ 
كتابي كه انتش��ارات جمكران آن را به چاپ رسانده و در 
آن وحید يامین پور سراغ زندگینامه يكي از اثربخش ترين 
و ش��اگردپرورترين علماي جهان تش��یع، شیخ مرتضي 

انصاري رفته است. 
قلم روان و ش��یوا، روايتگري و ش��خصیت پردازي خوب 
يامین پور در اولین اثر داس��تاني خود، نظ��ر مخاطبان و 
منتقدان را به خود جلب كرد. حاال پس از تنها نزديك دو 
س��ال، انتش��ارات جمكران، هفتادهزارمین نسخه نخل و 

نارنج را روانه بازار نشر كرده است. 
در ادامه نظر برخي چهره ها را درباره اين كتاب بخوانید. 

توجه و تحسین نخل و نارنج توس��ط مقام معظم رهبري 
در بازديد از غرفه كتاب جمكران در نمايشگاه كتاب سال 

1398، برگ زريني از توفیق هاي اين كتاب است. 
آيت اهلل میرباقري درباره نخل و نارنج مي گويد: از اول تا آخر 
»نخل  و  نارنج« را خواندم. كتاب را كه دست گرفتم، زمین 
نگذاش��تم و تا آخر با دقت خواندم. بسیار لطیف بود. لذت 
بردم. رابطه معنويت و فقاهت مسئله مهمي بود كه كتاب 
با دقت آن را توضیح داده بود. دقت در نقل فتاوا از شیخ و 

صاحب جواهر هم از ديگر لطايف كتاب بود. 
محمدحسین صفارهرندي وزير اسبق ارشاد اينگونه درباره 
نخل و نارنج نظر داده اس��ت: حقیقتاً در برابر ش��خصیت 
مس��تحكم، پايدار و لطیف��ي مانند آق��اي يامین پور بايد 

متواضع بود. 
نظر محمدرضا س��نگري، پژوهش��گر درباره اين كتاب از 
اين قرار اس��ت: اگر اين كتاب نشر نمي  ش��د، بُعد شاعري 
و عرفاني آقاي يامین پور را هرگز نمي ديديم. شايد بعد از 
»نخل و نارنج« با يامین پور ديگري روبه رو هستیم كه در 
واقع خود پنهان ايشان است. آغاز اين كتاب با يك انفجار 
شروع مي شود. كتاب لبريز از ارزش هايي است كه مطرح 

مي شود. 
نظر احمد بابايي، شاعر آيیني كش��ورمان نیز در اين باره 

چنین اس��ت: »نخل و نارنج« چلچراغي روشن در فضاي 
تاريك عادت زدگي هاست. 

يوسف قوجق، نويسنده درباره اين كتاب اينگونه اظهارنظر 
كرده است: چنان جذب اين كتاب شدم كه تا آن را به پايان 
نبردم، مطالعه آن را كنار نگذاش��تم. آغاز اين كتاب باعث 
كشش و جذب مخاطب مي شود. در واقع انقالبي در ابتداي 

اين كتاب است. 
نظر حسین قرايي، ش��اعر و فعال فرهنگي در اين باره از 
اين قرار است: در ملكوتي كه يامین پور در اين كتاب سیر 
مي كند، در واقع در هواي صبح انقالب تنفس مي كشیم. 
حجت االس��الم والمس��لمین محمدرضا زائ��ري، فعال 
فرهنگي نیز اينگونه درباره اين كت��اب اظهار نظر كرده 
اس��ت: همه ما كه در فض��اي تولید محص��ول فرهنگي 
نفس مي كشیم ناخواس��ته به آثاري مي رسیم كه با خود 
مي گويیم  اي كاش ما آن اثر را تولید كرده بوديم و كتاب 

نخل و نارنج بي شك يكي از همین آثار است. 
 سعید جلیلي از اعضاي تشخیص مصلحت نظام در اين 
باره مي نويسد: از جمله نیاز هاي نسل امروز، آشنايي با 
چهره هاي بزرگي اس��ت كه عالوه بر آثار علمي، زندگي 
آنه��ا نیز درس آموز اس��ت. ب��رادر گرامي آق��اي وحید 
يامین پور، ظرايفي از حیات شیخ اعظم مرتضي انصاري 
را در قالب رمان به خوبي به تصوير كشیده است. »نخل 
و نارنج« شكل گیري يك الگوي سترگ را به شما نشان 

مي دهد. 
سیدمجید بني فاطمه از ذاكران اهل بیت)ع( نیز اينگونه 
درباره نخل و نارنج نظر داده اس��ت: اين اثر ريش��ه هاي 
معن��وي و اعتقادي دارد. از ش��ما دع��وت مي كنم براي 
ساختن لحظه هاي زيبا و آينده اي زيباتر، در سايه جلب 

رضايت حضرت دوست، اين كتاب  را مطالعه كنید.

     محمدصادق عابديني
باالرفت�ن مي�زان تولي�دات تصوي�ري در 
سينما، تلويزيون و ش�بكه نمايش خانگي 
باع�ث افزاي�ش احتم�ال كالهب�رداري 
از عالقه من�دان ب�ه بازيگ�ري در قال�ب 
آگهي ه�اي ج�ذب بازيگ�ر ش�ده اس�ت. 
كالهب��رداري از عالقه من��دان ب��ه حضور در 
پروژه ه��اي س��ینمايي، با انتش��ار آگهي هاي 
دروغی��ن دع��وت اف��راد ب��راي حض��ور در 
پروژه هاي سینمايي و سريال ها، يكي از موارد 
نگران كننده اي اس��ت كه در كنار ضرر و زيان 
م��ادي و معنوي افراد، به حیثی��ت هنرمندان 

فعال هنر سینما ضربه مي زند. 
روز گذش��ته س��ازمان س��ینمايي با انتش��ار 
اطالعی��ه اي ب��ه عالقه من��دان ب��ه بازيگري 
هش��دار داد ك��ه در مواجه��ه ب��ا آگهي هاي 
جذب بازيگر براي تولید فیلم و س��ريال حتماً 
از طريق س��ازمان س��ینمايي ادع��اي مطرح 
ش��ده را راس��تي آزمايي كنند. متن اطالعیه 
س��ازمان س��ینمايي به اين ش��رح است: »در 
پي سوءاستفاده و كالهبرداري دفاتر و مراكز 
غیرمجاز تح��ت عنوان »ج��ذب بازيگر براي 
تولید فیلم و سريال«، روابط عمومي سازمان 
سینمايي نسبت به راستي آزمايي و اطمینان 
از صحت اين آثار در سامانه سازمان تأكید كرد. 
به آگاهي عموم عالقه مندان مي رساند قبل از 
هر گونه ارتباط با مراكز يادشده و عقد قرارداد، 
ابتدا از قانوني بودن فعالیت دفاتر يا اش��خاص 
فوق اطمینان حاصل نمايند. يادآور مي ش��ود 
سازمان س��ینمايي فهرس��ت تولیدات داراي 
پروانه س��اخت اعم از فیلم يا س��ريال نمايش 
خانگي و مؤسس��ات داراي مجوز را در درگاه 
 cinemaorg. ir اختصاصي خود به نشاني
منتش��ر مي كند و راهنماي عالقه مندان براي 
آگاهي از پروژه هاي آماده تولید و نیز در حال 

ساخت است.«
در همین رابطه س��عید رجبي فروتن، معاون 
ارزش��یابي و نظ��ارت س��ازمان س��ینمايي 
در گفت و گ��و با »ج��وان« گفت: اي��ن براي 
نخس��تین بار نیس��ت كه س��ازمان سینمايي 
درباره كالهبرداري از عالقه مندان به س��ینما 
اطالعیه صادر مي كند و در س��ال هاي گذشته 
نیز اطالعیه هاي مشابهي منتشر شده بود، اما 

اطالعیه جديد از ب��اب يادآوري ب��ود و اينكه 
اكنون م��ا با افزاي��ش تعداد تولی��دات روبه رو 
هس��تیم و اي��ن تولی��دات صرفاً س��ینمايي 
 نیست و ش��بكه نمايش خانگي و تلويزيون را 
در بر مي گیرد، همین مسئله امكان سوءاستفاده 
و كالهبرداري ش��یادان را فراهم كرده است. 
اطالعیه سازمان س��ینمايي هشداري به افكار 
عمومي بود تا در مقاب��ل آگهي هاي دعوت به 

بازيگري با آگاهي مواجه شوند. 
    همكاري سازمان س�ينمايي و معاون 

مطبوعاتي
فروتن با اش��اره به اينكه پیش از اين و در دوره 
رونق بخش نیازمندي ه��ا در روزنامه ها، بعضاً 
آگهي جذب بازيگر در قسمت روزنامه ها منتشر 
مي ش��د، ادامه داد: اكنون با گس��ترش فضاي 
مجازي و برند شدن برخي از برنامه ها، آنها به 
سكوهايي براي نشر چنین آگهي هايي تبديل 
شده است و همین موضوع باعث شده تا شك و 
شبهه درباره صحت چنین آگهي هايي افزايش 

پیدا كند. 
معاون س��ازمان س��ینمايي از هم��كاري اين 
سازمان با اداره كل تبلیغات معاونت مطبوعاتي 
براي ساماندهي آگهي هاي جذب بازيگر خبر 
داد و گفت: فع��اًل در حال رايزني ب��ا معاونت 
مطبوعاتي و دفتر تبلیغات هستیم و از آنجا كه 
بخشي از اين آگهي ها در فضاي مجازي منتشر 
مي ش��ود كه مس��ئولیتش با كارگروه تعیین 
مصاديق مجرمانه است، بهتر است در اين زمینه 
اداره كل تبلیغات كه به قوانین فضاي مجازي 

تسلط بیشتري دارد، پیگیري كند. 
وي با بیان اينكه افزايش تولیدات سینمايي، نیاز 
به افزايش اقدامات نظارتي را در پي داشته است، 
ادامه داد: در گذشته بارها پیش آمده است كه 
مجموعه وزارت ارشاد با شكايت افرادي روبه رو 

شده كه در قالب آگهي هاي جذب بازيگر دچار 
ضرر و زيان شده اند و اين روند با شدت و ضعف 
همیشه وجود داشته است، در كنار اين مسئله 
ما در سازمان سینمايي با شكايت افرادي روبه رو 
هس��تیم كه بعد از انجام كار، دس��تمزد خود 
را دريافت نكرده اند و اين مس��ئله در كارهاي 

غیرسینمايي بیشتر به چشم مي خورد. 
معاون ارزشیابي و نظارت سازمان سینمايي در 
پايان گفت: بخشي از اين مشكالت و شكايت ها 
به دلیل ضعف كاركردي صنوف غیرسینمايي 
اس��ت كه اگر متش��كل بودند، مطالبات افراد 
زيان ديده از طريق نهاده��اي صنفي پیگیري 

مي شد. 
    آيا صداوسيما راه سينما را مي رود؟!

ب��ا اطالعی��ه س��ازمان س��ینمايي، اكن��ون 
عالقه مندان به بازيگري در مواجهه با آگهي هاي 
جذب بازيگر براي پروژه هاي سینمايي و شبكه 
نمايش خانگي مي توانند ب��ه درگاه اينترنتي 
اين س��ازمان مراجعه كنند، اما بخش بزرگي 
از آگهي هاي مربوط به جذب بازيگر مربوط به 
دعوت از عالقه مندان براي حضور در سريال هاي 

تلويزيوني است. 
يكي از س��ريال هاي تلويزيوني كه با مس��ئله 
كالهبرداري از طريق درج آگهي جذب بازيگر 
مواجه ش��د، مجموعه پرطرف��دار »پايتخت« 
بود. حین س��اخت فصل شش��م اين سريال، 
اله��ام غف��وري تهی��ه كنن��ده »پايتخ��ت« 
در مصاحب��ه اي اع��الم كرد: مدتي اس��ت كه 
افرادي با سوء استفاده از عاليق شهروندان به  
ويژه كودكان و خانواده ها به بازي در س��ريال 
»پايتخ��ت«، اطالعی��ه اي مبن��ي ب��ر جذب 
بازيگر منتشر كرده اند و از مردم كالهبرداري 
مي كنند. او در ادامه گف��ت: اين افراد پیش از 
اين نیز با انتشار اطالعیه تست بازيگري سريال 
»پايتخت« در ش��بكه هاي اجتماع��ي اقدام 
به اخ��اذي از عالقه مندان ب��ه بازيگري كرده 
بودند و همچنان نیز با تبلیغ تس��ت بازيگري 

كالهبرداري مي كنند. 
سابقه چنین كالهبرداري هايي نشان مي دهد 
صداوس��یما نیز بايد ب��ه فكر ارائ��ه راهكاري 
براي عالقه مندان به بازيگري باش��د تا فرصت 
سوء اس��تفاده كالهبرداران از برند صداوسیما 
و تولیدات نمايش��ي رس��انه ملي را به حداقل 

برساند.
 متأسفانه اكنون مسیر مشخصي براي كسب 
اطالع��ات از پروژه ه��اي در دس��ت س��اخت 
صداوس��یما وجود ندارد، اين در حالي اس��ت 
كه در طول س��ال عالوه بر ش��بكه هاي ملي و 
سراسري، ش��بكه هاي اس��تاني نیز تولیدات 
نمايش��ي دارند و مجموع تولیدات تلويزيوني 
سازمان صداوسیما در مقابل تولیدات سینمايي 
و شبكه نمايش خانگي رقم چشمگیري را نشان 
مي دهد، از اين رو ارائه اطالعات پروژه هاي در 
دس��ت س��اخت، مي تواند مانع بزرگي در راه 
شیاداني باشد كه با دس��تاويز قرار دادن عالقه 
مردم به خصوص قشر جوان به حوزه بازيگري 

آنها را سركیسه كنند.

يكي از سريال هاي تلويزيوني 
كه ب��ا مس��ئله كالهب��رداري 
از طري��ق درج آگه��ي ج��ذب 
بازيگر مواجه ش��د، مجموعه 
پرطرف��دار »پايتخ��ت« ب��ود

     کتاب

 انتقاد از رفتن به صحنه فيلمبرداري 
با زور و تهديد

ناي�ب رئيس هيئ�ت مديره خان�ه س�ينما تأكيد كرد: ه�ر كدام 
از اعض�اي صن�وف س�ينمايي ك�ه مش�غول كار در پ�روژه اي 
هس�تند، اگر ب�راي حفظ س�المتي خ�ود احس�اس بی امنيتی 
دارند به رؤس�اي صنوف اط�الع دهند تا پيگيري ص�ورت گيرد. 
در پي ناديده گرفتن اطالعیه س��ازمان س��ینمايي مبن��ي بر توقف 
فیلمبرداري ها در ش��هرهاي قرمز و نبود نظارت بر اجرايي شدن اين 
دستور، برخي عوامل فیلم هاي سینمايي و سريال هاي شبكه نمايش 
خانگي از اصرار بر انجام كار در روزهايي كه وضعیت ش��یوع كرونا در 

موج چهارم سیاه توصیف مي شود، گله مند هستند. 
علیرضا نجف زاده، ناي��ب رئیس هیئت مديره خانه س��ینما و رئیس 
كمیته رفاهي خانه سینما ضمن اش��اره به كمیته اي كه سال قبل در 
خانه س��ینما براي رسیدگي به همین امور تش��كیل شده بود اما بعد 
به دلیل بروز مسائلي تعطیل شد، به ايس��نا گفت: در پروژه هايي كه 
مجوز قراردادشان در ارتباط با وزارت ارشاد است، اگر دستور سازمان 
سینمايي را مبني بر تعطیلي رعايت نكنند و بعد خداي ناكرده اتفاقي 
براي كسي بیفتد، تهیه كننده بايد پاس��خگو باشد، چون وقتي اعالم 

مي كنند فیلمبرداري تعطیل شود، بايد اين كار انجام مي شد. 
او ادامه داد: خانه سینما پس از سازمان س��ینمايي بیانیه اي صادر و 
پروژه ها را دعوت به تعطیلي كرد و اگر كسي در اين مسیر تخطي كند، 

قطعاً مسئولیت كار با مسئوالن آن پروژه است.


