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سریال
احتمال پخش «پایتخت »۶
در نوروز ۹۹

غف��وری تهیهکنن��ده «پایتخ��ت» از آخرین
تصمیم گیریها برای س��اخت س��ری جدید
این مجموع��ه گفت.الهام غفوری تهیهکننده
س��ریال «خواب زده» و مجموعه تلویزیونی
«پایتخت» ،درباره روند پخش و تولید این دو
سریال در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
اظهار کرد :تمام تالش ما ساخت «پایتخت»
اس��ت و این روزها درحال بستن قرارداد این
مجموعه با مدیران س��یما هس��تیم تا سری
جدید آن را ن��وروز  ۹۹روی آنتن ببریم .این
تهیهکننده درباره انتخاب نویس��ندهای جدید
برای مجموعه «پایتخت» تصریح کرد :هنوز
تصمیم قطعی برای انتخاب نویس��نده جدید
گرفته نش��ده اس��ت؛ واقع�� ًا جایگزین کردن
یک نفر ب��ه جای مرحوم خش��ایار الوند کار
آس��انی نیس��ت .یکی از بخش های سخت
کار ما فیلمنامه اس��ت و نب��ود الوند در گروه،
کار را برای ما دش��وار کرده اس��ت .غفوری
درباره ساخت اثر س��ینمایی «پایتخت» هم
گفت :ساخت س��ینمایی «پایتخت» هنوز به
قطعیت نرس��یده است اما تمام تالشم را می
کنم که سینمایی این کار را به آنتن برسانم.
وی همچنین در خصوص روند تولید سریال
«خواب زده» اظهار ک��رد :مجموعه «خواب
زده» روزه��ای پایان��ی آمادهس��ازی خود را
س��پری میکند؛ فیلمب��رداری آن ب��ه اتمام
رسیده است و در حال حاضر مراحل تدوین،
صداگذاری و فنی را پش��ت س��ر میگذاریم.
غفوری در خصوص زمان توزیع این س��ریال
در ش��بکه نمایش خانگی گف��ت :با توجه به
اتمام کار ،به دنبال پروانه نمایش آن هستیم
تا به زودی وارد بازار شود .البته زمان دقیقی
برای پخش آن مشخص نشده است.
پایان تصویربرداری فصل اول
«خوابزده» در شمال کشور

تصو یر ب��ر د ا ر ی
فص��ل اول س��ریال
«خ��وابزده» ب��ه
کارگردانی س��یروس
مقدم و نویس��ندگی
س��عید نعم��ت اله به
پایان رسید.به گزارش فارس ،تصویربرداری
فصل اول سریال «خواب زده» به کارگردانی
س��یروس مقدم در یکی از شهرهای شمالی
ای��ران ب��ه پایان رس��ید و در س��کانسهای
پایان��ی امیرعلی دانایی به عن��وان بازیگر به
ایفای نقش پرداخت .خواب زده اولین سریال
مقدم و نعمت اله در ژانر وحش��ت به ش��مار
میرو د که اغلب بازیگران آن نیز از بازیگران
سینمایی هستند .علیرضا شجاع نوری ،الدن
مس��توفی و ریحانه پارس��ا ،پریوش نظریه،
مهدی سلطانی ،سام درخشانی ،ایرج نوذری،
الدن مس��توفی ،س��یما بابایی ،فرید سجاد
حس��ینی و امیر علی دانایی از بازیگران این
سریال هس��تند که در سه فصل برای شبکه
نمایش خانگی ساخته میشود .این سریال به
تهیه کنندگی اله��ام غفوری که پیش از این
تهیهکنندگی سریالهای «پایتخت»« ،علی
البدل»« ،زیر هش��ت»« ،میکائی��ل» و  ...را
برای تلویزیون داشته است ،تهیه میشود.
سریال طنز «محرمانه»
آماده نمایش شد

مجموعه تلویزیونی «محرمانه» پس از پشت
سرگذاشتن مراحل تولید ،آماده نمایش شد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط
عمومی سازمان هنری رسانهای اوج ،مجموعه
تلویزیونی «محرمانه» به کارگردانی مس��لم
تهرانی و تهیهکنندگی عطا پناهی پس از پشت
سر گذاشتن مراحل تولید ،آماده نمایش شد.این
سریال به صورت اپیزودیک ساخته شده است
و هر قسمت از آن یک موضوع از دغدغههای
نوجوانان امروزی را در قالب طنز بیان میکند.
فصل اول س��ریال «محرمانه» در  ۲۶قسمت
تولید شده است و به زودی روی آنتن تلویزیون
میرود.حس��ین رفیعی ،افش��ین سنگ چاپ،
مهدی ابراهیمی ،احمدرضا اس��عدی ،مسعود
رهنما ،ساناز سماواتی ،فاطمه هاشمی ،سوسن
مقصودلو ،جواد خواجوی ،یزدان کاظمی ،سحر
ش��فیعی و … از جمله بازیگران این سریال
هستند.عوامل سریال «محرمانه» نیز عبارتند
از :عط��ا پناهی (تهیهکننده) ،مس��لم تهرانی
(کارگ��ردان) ،مون��ا زارع و فائ��زه یارمحمدی
(نویسنده) ،اکبر کاظمی (مدیرتولید) ،سهراب
خان زاده (عکاس) ،میالد حسینی و علی اکبر
عطایی (تصویربردار) ،میثم یاردیلو (صدابردار)،
مهدی اکبریان (صداگ��ذار) ،مهدی ابراهیمی
(بازیگردان) ،کیخسرو کاووسی (تدوینگر).

پیگیری برای استرداد  ۱۳۰۰شیء تاریخی به کشور

رئیس سازمان میراثفرهنگی گفت:در حال
پیگیری بازگرداندن بس��تهای شامل ۱۳۰۰
قلم شیء تاریخی به کشور هستیم ،امیدواریم
در نیمه اول سال  ۹۸این بسته ارزشمند به
ای��ران بازگردد.بهگ��زارش مهر ،علیاصغر
مونس��ان رئیس س��ازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردش��گری در یک برنامه
تلویزیون��ی گفت« :از  ۴۵م��وزه غیردولتی
ام��روز به تعداد  ۱۲۹موزه رس��یدهایم ،ارائه

مجوزها و حمایت از موزههای خصوصی با
این هدف که مردم در راهاندازی موزه نقش
داشته باشند دنبال میشود ،موزههای کشور
در سه سطح ملی ،منطقهای و محلی فعالیت
دارند و س��عی ما بر این است که موزههای
محلی از س��وی خود مردم ایجاد شود ».او
با بیان اینکه موزههای غیردولتی نمیتوانند
اش��یای زیرخاکی را در اختیار داشته باشند،
افزود« :راهاندازی موزه غیردولتی کار سخت

و پیچیدهای نیس��ت ،افرادی که عالقهمند
فعالیت در این بخش هستند اعالم آمادگی
میکنند و پس از بازدید کارشناس��ان ما از
اش��یای مورد نمایش و تأیی��د آنها ،مجوز
راهان��دازی موزه صادر میش��ود ،راهاندازی
این موزهها در نقاط مختلف کشور به ایجاد
اشتغال جوانان تحصیلکرده در این بخش
نیز کمک بس��زایی میکند ،به همین دلیل
ما تالش میکنیم حمایت و همراهی الزم

را با عالقهمندان موزهداری غیردولتی داشته
باشیم ».مونسان تصریح کرد« :خوشبختانه با
انجام اقدامات حقوقی و ارائه اسناد و مدارک
مورد نیاز ،جلوی حراج این اثر تاریخی گرفته
ش��د و سال گذشته سردیس هخامنشی به
کشور بازگشت ،خوش��بختانه روند استرداد
آثار تاریخی به کش��ور روند رو به رش��دی
داش��ته است ،از دهه  ۸۰تاکنون  ۱۵۴۰قلم
شیء تاریخی از کشورهای آمریکا ،انگلیس،

ابراهیم آبادی
در بیمارستان بستری شد

بلژیک و امارات به کشورمان بازگردانده شده
و ما در حال پیگیری بازگرداندن بس��تهای
شامل  ۱۳۰۰قلم ش��یء تاریخی به کشور
هستیم ،امیدواریم در نیمه اول سال  ۹۸این
بسته ارزشمند به ایران بازگردد».

تولیدات نوشتافزار ایرانی افزایش مییابد؛

تالش برای رونق تولید در لوازمالتحریر بومی

گروه فرهنگی  :مدیرعامل مجمع نوشتافزار
ایرانی اس�لامی از ورود تولیدکنندگان این
ح��وزه به تولی��د برخی از کااله��ای جدید
خبر داد.س��عید حس��ینی مدیرعامل مجمع
نوش��تافزار ایرانی اس�لامی ،در گفتوگو
با تس��نیم ،با اش��اره ب��ه برنامهه��ای این
مجمع برای س��ال تحصیلی جدید گفت :از
جمل��ه موضوعاتی که در ای��ن مدت با آن
مواجه بودیم ،ش��یوه توزیع کاالهای تولید
ش��ده بود .قرار اس��ت برای سال تحصیلی
جدید ضمن مذاکره ب��ا آموزش و پرورش،
روشه��ای جدی��دی ب��رای توزی��ع بهتر
آثار ب��ه کار گرفته و این مش��کل را تا حد
امکان برطرف کنیم.وی همچنین به تنوع
محصوالت نوش��تافزار بومی اشاره کرد و
افزود :در سال  ،97تعداد پنج هزار محصول
در زمینه نوش��تافزار ایرانی اسالمی تولید
ش��د ،افزود :همچنین تعداد تولیدکنندگان
در ای��ن زمینه نیز از  70تولیدکننده به 100
تولیدکنن��ده افزایش یافت .قب ً
ال بس��یاری
از کاراکتره��ای بومی در انحص��ار بود ،اما
در س��ال  97ای��ن انحصار ب��رای برخی از
کاراکترها شکسته شد .همین موضوع سبب
ش��د تا تولیدکنندگان بیشتری راغب شوند
تا در ای��ن زمینه فعالی��ت کنند.مدیرعامل
مجمع نوش��تافزار ایرانی اسالمی از ورود
به عرصههای جدید خبر داد و یادآور ش��د:
در نظر داریم تا با س��رمایهگذاری ،به تولید

برخی از محصوالت��ی بپردازیم که تاکنون
در کشور تولید نش��ده است.حسینی اضافه
کرد :در تولید برخی از کاالها با کمبود مواد
اولیه مواجه هس��تیم؛ به عن��وان نمونه در
تولید کاالهایی مانند پاککن و تراش تنها
دو تولیدکننده در این زمینه فعال هس��تند.
تالش داریم تا برای س��ال تحصیلی جدید
ضمن ورود به حوزههای جدیدتر و اقدام به

تولید کاالهای جدید ،به تولیدات تنوع داده
و تولیدکنندگان بیشتری را برای فعالیت در
این حوزه جلب کنیم .در حال حاضر برخی
از محص��والت نیز به صورت س��اده تولید
میش��وند ،در حال��ی ک��ه مصرفکنندگان
بیش��تر کاالهای فانتزی را میپسندند .این
موضوعات نیز بررسی شده و قرار است که
با برنامهریزی در حد امکان برطرف ش��ود.

اجرا پس از  4روز وقفه؛

«عروسمردگان»دوبارهبازبینیشد

نمایش «ع��روس م��ردگان» که هفته گذش��ته
توس��ط شورای نظارت و ارزشیابی بر تئاتر به طور
موقت توقیف و بلیت فروش��ی آن بسته شده بود،
دوباره ارزیابی ش��د .نمایش «عروس مردگان» به
کارگردانی امیدرضا س��پهری که براساس متنی از
تی��م برتون از هجدهم اردیبهش��ت ماه به صحنه
روی��ال هال (اس��پیناس پاالس) رفت��ه بود ،هفته
گذشته دچار مسائلی شد و جلوی بلیت فروشی کار
توسط ش��ورای نظارت و ارزشیابی بر تئاتر گرفته
شد.علت توقیف این نمایش ،وجود برخی دیالوگها
و الفاظ نامناسب بود که در ارزشیابی اولیه نمایش
وجود نداش��ته و پس از اجرا به نمایش��نامه افزوده
ش��ده اس��ت .این نمایش ،دوباره توس��ط ارزیابان
شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی
بررس��ی و با برطرف شدن مش��کالت آن ،سایت
بلیت فروش��ی نمایش باز ش��ده اس��ت«.عروس
م��ردگان» پس از ی��ک وقفه چه��ار روزه مجدد
اجرای خود را از یکش��نبه آغ��از میکند و در حال
حاضر بلیت فروشی کار برای روزهای یکشنبه و
دوش��نبه ( ۲۹و  ۳۰اردیبهشت ماه) باز شده است.
ب��ه گزارش فارس ،در این نمایش بازیگرانی چون
میالد کیمرام ،امیر جعفری ،نیکی کریمی ،نازنین
بیاتی ،شقایق دهقان و بسیاری بازیگران دیگر به

سعید حسینی همچنین با اشاره به افزایش
قیمت کاغذ و تأثیر آن بر لوازمالتحریر گفت:
ب��ا توجه ب��ه افزایش قیمت کاغ��ذ و دیگر
ملزومات تولید نوشتافزار ،به نظر میرسد
که کار برای تولیدکنندگان نوش��تافزار در
سال جاری سخت باش��د .به این معنی که
دفتر تحریر که در س��ال گذش��ته با قیمت
هر بند کاغ��ذ  80تا  100هزار تومان تولید

میش��د ،امروز با افزایش قیمت حدود 500
ه��زار تومان مواجه اس��ت؛ به عبارت دیگر
پیشبینی میش��ود که قیم��ت دفتر تحریر
چهار تا پنج برابر افزایش داش��ته باشد.وی
ادام��ه داد :اگر در س��ال قب��ل دفتر تحریر
حداق��ل با قیمت  1500ت��ا دو هزار تومان
بود ،امسال این قیمت به حدود هشت تا 10
هزار تومان افزایش خواهد یافت.مدیرعامل
مجمع نوش��تافزار ایرانی اس�لامی با بیان
اینکه افزایش قیمت به این ش��کل خرید را
برای مردم سخت خواهد کرد ،افزود :مجمع
برای رفع این مش��کل اقدام به نامهنگاری
با دس��تگاههای مربوط مانند وزارت ارش��اد
و آموزش و پرورش ک��رد تا بتوان با انجام
تصمیمات درس��ت و تأمین کاغذ بخشی از
این مش��کل را حل و دفتر با قیمت مناسب
تولی��د کرد.حس��ینی اضاف��ه ک��رد :مجمع
نوشتافزار ایرانی اس�لامی اعالم آمادگی
کرد تا دفتر تعاونی تولید کرده و تولیدات را
از طریق فروشگاههای زنجیرهای به دست
مصرفکنن��ده نهایی و خانوادهها برس��اند
و ب��ر روی دفاتر قیمت درج ش��ود تا س��وء
اس��تفادهای نیز صورت نگی��رد .به گزارش
تس��نیم  ،وی یادآور ش��د :اگر اقداماتی به
این ص��ورت انجام نش��ود ،ش��رایط برای
خانوادهها س��خت خواهد شد .تولیدکننده و
مصرفکننده که در دو سوی این ماجرا قرار
دارند ،در شرایط سختی خواهند بود.

قیمتبلیتراباالنبردیم،هزینههاچندبرابرشده

یک تهیهکننده موس��یقی میگوید :ما سه سال است
قیمت بلیت کنسرتها را اضافه نکردیم؛ این در حالی
است که هزینههای ما چندین برابر شده است.
در بازه زمانی دو ،س��ه ماه اخیر  ۴۵تا  ۵۰هزار تومان
حداقل قیمتی اس��ت ک��ه باید برای حض��ور در یک
کنسرت پرداخت؛ البته با این هزینه نباید انتظار داشته
باشید جایگاه و موقعیت خوبی در سالن نصیبتان شود.
ب��ا این حال برخی اوقات این مبلغ حداقلی به  ۳۰هزار
تومان هم رسیده اما موارد بسیار کمی را شامل میشود.
باالترین قیمت بلیت در س��امانههای بلیتفروشی نیز
معمو ًال  ۱۶۵تا  ۱۷۵هزار تومان است؛ اگر از بازار سیاه
برخی کنسرتها چشمپوشی کنیم ،گاهی سقف قیمت
در فروش رس��می بلیتها به  ۲۰۰یا  ۳۰۰هزار تومان
نیز میرسد .اینها در حالی است که آخرین نظرسنجی
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران درباره کنسرتها
میگوید  ۸۰درصد مردم اص ً
ال به کنس��رت نمیرود و
دلیل این موض��وع میتواند به قیمت بلیتها برگردد.
محمد حس��ین توتونچیان که عالوه بر تهیهکنندگی
در حوزه موس��یقی مدیریت یک سامانه فروش بلیت
کنسرت را نیز بر عهده دارد ،در گفتوگو با ایسنا درباره
افزایش قیمت بلیطها چنین بیان میکند :از آنجایی که
ما به مردم احترام میگذاریم و اینکه موسیقی کاالیی
واجب در س��بد خانوار نیست و نمیخواهیم مردم را از

این لذت محروم کنیم و فش��اری روی آنها داش��ته
باش��یم ای��ن کار را انجام ندادیم .اما متأس��فانه دولت
و مجل��س ما را ملزم کردهان��د  ۱۰درصد مبلغ فروش
بلیت کنسرتها را به حساب خزانه عمومی واریز کنیم.
او درباره فرآیند و فرمول قیمتگذاری بلیت کنس��رت
میگوید :اختیار قیمتگذاری با بخش خصوصی است
اما سیستم عادالنهای دارد و تهیهکنندهها یک صدا از
قانونی نانوش��ته در این زمین��ه تبعیت میکنند .هزینه
سالن ،نور ،صدا ،تبلیغات ،سود تهیهکننده و… از جمله
مواردی هستند که در جمعبندی قیمت بلیت کنسرت
تاثیرگذارند.توتونچی��ان اظهار میکن��د :حضور باالتر
مردم در کنس��رتها موجب ایجاد نشاط و آرامش در
جامعه میش��ود .آنچه میتواند در این مورد تأثیرگذار
باش��د و موجب شود مردم بیشتری بتوانند به کنسرت
بروند س��اخت س��النهای بیشتر کنس��رت با ظرفیت
باالتر اس��ت .چ��را که ما برای برگزاری هر کنس��رت
هزینهه��ای ثابتی داریم که در یک س��الن با ظرفیت
باالتر سرشکن میشود .حتی اگر به ما اجازه برگزاری
کنس��رت در ورزش��گاه را بدهند میتوانیم هزینهها را
سرش��کن و آنها را کاهش دهیم.او با اعتقاد به اینکه
هنر ،س��وپاپ اطمینان آرامش جامعه است ،میگوید:
اگر مسؤوالن برای حفظ آرامش جامعه از هنر استفاده
کنند هوشمندی آنها را نشان میدهد.

تهیهکننده سریال پاسخ داد؛

اکبر تحویلیان تهیهکننده س��ریال رمضانی
«از یادها رفته» درباره انتقادات نسبت به این
مجموع��ه و نیز پخش نامنظ��م آن در طول
شبهای اخیر توضیحاتی را ارائه کرد.
اکبر تحویلیان تهیهکننده س��ریال «از یادها
رفت��ه» درباره ای��ن مجموع��ه رمضانی که
تاکنون دو قس��مت از آن به دلیل مشکالت
فن��ی با یک ش��ب تاخیر روی آنتن ش��بکه
یک رفته اس��ت به مهر گفت :کیفیت ضبط
این س��ریال  ۴kاست و به همین دلیل برای
آمادهس��ازی نس��خه نهایی آن باید مراحلی
طی ش��ود .همچنین از نظر جلوههای ویژه،
صحنههایی از س��ریال ک��ه در خیابانهای
تهران و لوکیشنهای مختلف تصویربرداری
ش��ده در خروجی نهایی نی��از به اصالحاتی
دارد چون سریال به س��ال  ۱۳۱۹تعلق دارد
و در تصاوی��ر کابل برق و یا دیگر موارد زائد
وجود دارد و اصالح این موارد زمانبر اس��ت.
ک��رات نیازمندیم که
وی ادام��ه داد :م��ا به ّ
بخشهای مختلف س��ریال را فریم به فریم
اصالح کنیم و ای��ن کارها به زمان نیاز دارد
که خواه ناخواه کار را با تاخیر در پخش مواجه

دلیل بینظمی در پخش «از یادها رفته» چیست؟

حت�ی یک قس�مت هم سانس�ور نش�ده


است

وی درب��اره ش��ایعه سانس��ور بخشهایی از
قس��متهایی که ب��ا تاخیر پخش ش��د نیز
عنوان کرد :چنین شایعهای اص ً
ال
صحت ندارد و هیچ سانس��وری
در هیچ قسمتی از سریال صورت
نگرفته است .ما هیچ اصالحیهای
برای پخش نداش��تیم و موردی
نب��وده که بگویند سکانس��ی را
دربیاوریم.اینکه ش��بکهای فکر
میکن��د برنامهای را باید طوری
بسازد که مخاطب یک برنامه یا
شبکه دیگر را جذب کند اشتباه
اس��ت .یا مث�ل ً
ا کارگردانی فکر

فیلمنامه «لیلی» کامل شد

علی محمد قاس��می نویس��نده و کارگردان
س��ینما از آخرین وضعیت ساخت جدیدترین
اثر خود گفت.علی محمد قاس��می نویسنده
و کارگردان س��ینما ،درباره آخرین وضعیت
س��اخت فیلم س��ینمایی «لیلی» به باشگاه
خبرن��گاران جوان ،گفت :ن��گارش فیلمنامه
این اثر به پایان رس��ید و بزودی آن را برای
دریافت پروانه ساخت به شورای مربوط ارائه
میدهی��م.وی در خصوص نی��از به فصلی
خ��اص برای فیلمب��رداری «لیل��ی» عنوان
کرد :موضوع و قصه این اثر به نحوی است
که متکی به فصل خاصی از س��ال نیس��ت
و قابلیت فیلمبرداری در هر فصلی از س��ال
را دارد.قاس��می درب��اره موض��وع این فیلم
بی��ان کرد :موضوع این فیلمنامه اجتماعی و
برای ردههای س��نی مختلف مناسب است.
کارگردان��ی آن ب��ر عهده اعظ��م نجفیان،
نویس��ندگی بر عهده خودم و مهراد یزدانی
اس��ت .هنوز تهی��ه کننده فیلم مش��خص
نیست.
اظهار نظر هنرمندان در فضای
مجازی تبعات ناگواری دارد

تهیهکنندهموسیقی:

صحنه میروند و به گفته عوامل این نمایش این
کار برخالف دیگر کارهایی که از این دست چون
الیور توییس��ت و بینوایان که سالهای پیش اجرا
شدند ،اجراهای محدودتری قرار است داشته باشد.
ت فروشی این نمایش از  ۷۰تا  ۱۹۰هزار تومان
بلی 
است و جزو گرانقیمتترین کارهای عرصه نمایش
کشور اکنون محس��وب میشود.انیمیشن عروس
مردگان ساخته تیم برتون در سال  ۲۰۰۵موفقیت
زیادی کسب کرد و توانست جوایز سینمایی زیادی
به اس��تثنای اس��کار دریافت کند .داستان عروس
مردگان درباره مردی به نام ویکتور است که قصد
ازدواج با دختری به نام ویکتوریا را دارد و اشتباهی
در حین تمرین مراسم خواستگاری ،از دختری در
عالم مردگان خواس��تگاری کرده و به عقد هم در
میآیند.امیدرضا س��پهری ،کارگ��ردان نمایش در
جایی عنوان کرد که اجرای این نمایش س��رآغاز
سلسله نمایشهای ساخته شده براساس کارهای
تی��م برتون خواهد بود و پس از این کار به س��راغ
آثاری چون سویینیتاد ،ماهی بزرگ ،ادوارد دست
قیچی و آلیس در س��رزمین عجایب خواهد رفت.
باید دید این دست نمایشها با حضور سلبریتیها
به کارهای الکچری صرف تبدیل خواهند ش��د یا
اینکه در حوزه تئاتر ماندگار خواهند بود؟

میکند.تحویلیان تصریح کرد :شب جمعه ۲۶
اردیبهش��ت هم این سریال ساعت  ۲۲آماده
ش��د اما کار ت��ا بازبینی نش��ود پخش انجام
نمیگیرد و خود من خواهش کردم که پخش
سریال به روز بعد موکول شود و ممکن است
ب��از هم در طول پخش با چنین مش��کالتی
مواجه شویم.

بازیگر مجموعهه��ای تلویزیونی «پادری»
و «پاورچی��ن» به دلیل بیماری تنفس��ی در
بیمارستان بستری اس��ت.ابراهیم آبادی در
بیمارستان بستری شدبه گزارش حوزه رادیو
تلویزیون گروه فرهنگی باش��گاه خبرنگاران
جوان ،ابراهیم آبادی بازیگر س��ینما ،تئاتر و
تلویزیون چند روز قبل به دلیل تنگی نفس و
مشکالت ریوی در بخش مراقبتهای ویژه
یکی از بیمارس��تانهای تهران بستری شد
و درحال حاضر تحت نظر پزش��کان اس��ت.
گفتنی اس��ت؛ آخرین حضور ای��ن هنرمند
پیشکس��وت در عرصه تلویزیون «پادری»
ساخته محمد حسین لطیفی است .او پیشتر
در مجموعههای��ی چ��ون «مختارنام��ه»،
«آپارتم��ان ش��ماره « ،»۱۳پاورچی��ن»،
«معصومیت ازدس��ت رفت��ه» و  ...به ایفای
نقش پرداخته است.

میکند که بازیگر من را با رقمی بیش��تر به
کار خود دعوت کند ،این کارها اش��تباه است
و رقابت ناسالم استاین تهیهکننده اضافه کرد:
بازار ش��ایعات در رسانهها به نوعی داغ شده
اس��ت و البته برخی همکاران خود ما هم به
این شایعات دامن میزنند .من از بینندگانمان
عذرخواهی میکنم که چنین مشکلی پیش
آمده ولی واقع ًا بحث سانسور نبوده است.
کدام سریال عاشقانه نیست؟


تهیهکنن��ده «از یادها رفته» در بخش دیگر
درباره انتقاداتی که نس��بت به طراحی قصه

س��ریال مطرح شده و ش��ائبه شباهت آن با
سریال «شهرزاد» را بهوجود آورده است ،نیز
گفت :اینها همانطور که گفتید شائبه است.
کدام یک از س��ریالهایی که در تلویزیون
یا ش��بکه نمایش پخش میش��ود ،عاشقانه
نیست؟ به نظرم اینها مطرح میشود چون
ع��دهای میخواهند س��ریال را بزنند .دهها
س��ریال عاش��قانه در تلویزیون ساخته شده
اس��ت و در همه آنها عشق وجود دارد.وی
در پاس��خ به اینکه چرا این س��ریال با دیگر
آثار تاریخی و عاش��قانه مقایس��ه نمیشود،
گفت« :ش��هرزاد» عاش��قانهای
اس��ت ک��ه در ده��ه  ۴۰اتفاق
افتاد و این س��ریال در دهه ۲۰
و ش��اید به این دلیل که داستان
دو مجموع��ه به لحاظ زمانی به
هم نزدیک هستند این سخنان
مط��رح میش��ود .در قص��ه ما
حوادث زمان و تحوالت تاریخی
بر عش��ق موثر اس��ت درحالی
که «ش��هرزاد» مثل یک رمان
عاش��قانه ب��ود .با ای��ن حال به

تدریج که سریال جلو برود خیلیها میبینند
که گمانهزنیهایشان اشتباه بوده است و به
خطا رفتهاند.
جذب مخاطب شبکه دیگر اشتباه است


تحویلیان همچنین درباره آمارهایی که این
روزها از دانلود س��ریالهای رمضانی مطرح
میش��ود ،بیان ک��رد :تلویزی��ون مثل یک
سوپرمارکت میماند و باید همه نوع محصول
و تنوعی داشته باش��د چنین رسانهای دیگر
خودش با خودش رقابت نمیکند .ما سازندگان
نسبت به یکدیگر ،همپوششی داریم و نباید
بی��ن ما دعوا بیفتد ،اگر دعوا میافتد اش��تباه
میکنیم.وی در پایان با اشاره به اینکه رقابت
اصلی نباید بین سازندگان باشد ،گفت :اینکه
شبکهای فکر میکند برنامهای را باید طوری
بسازد که مخاطب یک برنامه یا شبکه دیگر
را جذب کند اشتباه است .یا مث ً
ال کارگردانی
فکر میکند که بازیگر من را با رقمی بیشتر
به کار خود دعوت کند ،این کارها اش��تباه و
رقابت ناس��الم اس��ت .درواقع رقابت ما باید
نسبت به ش��بکههای بیگانه باشد و در سایر
زمینهها باید رفاقت کنیم.

بازیگ��ر فیلم «یتیم خانه ای��ران» گفت :در
قب��ال حض��ورم در فضای مج��ازی ترجیح
میدهم از این به بعد تنها به اطالع رس��انی
فعالیته��ای کاری خود بپردازم و اس��تفاده
دیگ��ری را از آن نکنم.علیرام نورایی بازیگر
س��ینما ،تئات��ر و تلویزی��ون در گفتوگو با
می��زان ،درخصوص حض��ور و فعالیت خود
در فض��ای مجازی گف��ت :در قبال حضورم
در فض��ای مجازی ترجیح میدهم از این به
بعد تنها به اطالع رسانی فعالیتهای کاری
خود بپردازم و استفاده دیگری را از آن نکنم.
وی درباره اظهار نظرات برخی هنرمندان در
فضای مجازی در خصوص مسائل مختلف
اظهار کرد :من در م��ورد دیگران نمیتوانم
نظری بدهم اما ترجی��ح میدهم در فضای
مج��ازی موضع خاصی نس��بت به مس��ائل
نداش��ته و نظری غی��ر تخصصی ندهم زیرا
ممکن است برخی را به اشتباه بیندازم.بازیگر
فیلم یتیم خانه ایران با اشاره به تبعات بوجود
آم��ده درباره اظهار نظر هنرمندان در فضای
مجازی اضافه کرد :یکی از اصلیترین دالیل
من برای عدم موافقت با اظهار نظر مجازی
از س��وی هنرمندان تبعات ناگواری اس��ت
که ای��ن روزها در جامع��ه میبینیم .نظرات
ممکن اس��ت عواقب خاصی داشته باشند به
همین دلیل من نظری در محیط اینستاگرام
نمیده��م.وی در همی��ن راس��تا ادامه داد:
انتخاب من برای فعالیتهای مجازی به این
صورت است که انتش��ار اخباری که در آنها
تخصصی ندارم را به خبرگزاریها بس��پارم
و خودم را مس��ئول پوشش خبری ندانم اما
خ��ودم در فضای مجازی صرف�� ًا به فعالیت
شخصی و حرفهای بپردازم.وی درباره تبیعت
پذیری جامعه از هنرمندان افزود :هنرمندان
بدون شک از سوی مردم رصد میشوند و به
واطه محبوبیتی که بین هواداران خود دارند
به طبع نظراتشان تاثیراتی در جامعه پیرامون
خواهد گذاش��ت پس حال ک��ه این وضع را
متوجه ش��دهام س��عی میکنم هر چیزی را
کام ً
ال فکر ش��ده منتشر کنم و همواره تاثیر
آن مطلب را پیش از انتش��ار نزد خود سبک
س��نگین کنم.نورایی با اشاره به نگاه خود بر
وضعیت فضای مجازی تاکید و خاطرنشان
کرد :فضای مجازی پر از س��وء تفاهم ،سوء
تعبیر و س��وء برداش��ت اس��ت ،متاسفانه در
فضای مج��ازی هزاران انگ ،توهین و افترا
وجود دارد که به یکباره پررنگ میش��ود .به
همین خاطر نمیخواه��م در چنین فضایی
مطالبی ک��ه به من مربوط نمیش��ود را در
صفحه شخصیام نگذارم.

