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بیژن بیرنگ در پاسخ به این که پیشنهادش 
به مدیران جدید تلویزیون و معاون جدید سیما 
چیســت می گوید پیشنهادش این است که اگر 
این کاره نیســتند، وقت هیچکــس را نگیرند، 
اســتعفا بدهند و بروند چون با پیشنهاد، کسی 
کاری یــاد نمی گیرد!  به گزارش ایســنا بیژن 
بیرنگ، کارگردان و تهیه کننده باســابقه سینما 
و تلویزیــون که مدت ها حاضر به شــرکت در 
مصاحبه ای نبود، حاال به ســخن آمده و درباره 

جابه جایی ها و تغییرات اخیر مدیران تلویزیون 
که سازمان صداوســیما را به سمت جوانگرایی 
سوق داده اســت، می گوید: »جوان گرایی و این 
حرف ها یکســری توهمات اســت؛ مثال چرا ما 
نباید در مســأله آب یک متخصص نود ســاله 
را صدا کنیم که شــرایط را درســت کند و به 
جایش جوانگرایی کنیم و یک بچه بیست ساله 
را بیاوریم که مســائل را حل کند؟ پس تجربه 
کجای کار اســت؟ تجربه در دنیا هیچ نقشــی 

ندارد؟ سواد نقشی ندارد؟ مثال اگر یک آدم ۲۰، 
۳۰ ســاله را مدیر یک شبکه کنیم، می خواهیم 
چه اتفاقی بیفتد، وقتی که کار نکرده، دستیاری 
نکرده، آمــوزش ندیده و تجربه نکرده اســت؟ 
معلوم است که اشتباه می کند.« او در پاسخ به 
این که پیشنهادش به مدیران جدید تلویزیون 
و معاون جدید سیما چیست؟ تصریح می کند: 
»پیشنهادم این است که اگر این کاره نیستند، 
وقت هیچکس را نگیرند، استعفا بدهند و بروند. 
با پیشــنهاد، کســی کاری یاد نمی گیرد!« این 
کارگردان پیشکسوت که همراه با زنده یاد مسعود 
رسام، ساخت سریال خاطره انگیز »خانه سبز« 
با بازی زنده یاد خســرو شکیبایی را در کارنامه 
دارد، با بیان این که در حال حاضر نه تلویزیون 
تماشا می کند و نه با این رسانه همکاری می کند، 
تصریح می کنــد: »آن زمان که من با تلویزیون 
کار می کردم، مدیرها و آدم ها این شکلی نبودند. 
االن می خواهید معجزه اتفاق بیفتد؟« بیرنگ در 
ادامه با بازگویی اظهارنظری از جان هیوستون، 
کارگردان شناخته شده آمریکایی، درباره وظایف 
تهیه کننده و نیز تشبیه کردن تلویزیون به یک 
تهیه کننده بــزرگ، عنوان می کند: »از نظر من 
تلویزیون تهیه کننده بزرگ است؛ ما که به عنوان 
تهیه کننده کار می کردیم، تهیه کننده نبودیم، ما 
فقط تهیه کننده اجرایی بودیم. جان هیوستون 

دربــاره وظایف یک تهیه کننــده می گوید ۵۰ 
درصد وظیفه یک تهیه کننده انتخاب درســت 
اســت؛ یعنی با انتخــاب درســت ۵۰ درصد 
کار درســت می شــود. ۱۰ درصد ویژگی های 
آدم هاست. هر کســی ویژگی خاص خودش را 
دارد کــه قاعدتا برای هیچکــس ۱۰ درصدش 
کامل نمی شود. ۲۰ درصد خالقیت است که از 
این ۲۰ درصد هم کسی نمی تواند ۱۰۰ درصدش 
را خالق باشــد، جز خداوند تبارک و تعالی. ۲۰ 
درصد از کیفیت کار می ماند که هیچ موقع این 
۲۰ درصد هم پر نمی شود. هیچکاری نمی تواند 
۹۰ درصد خوب باشــد؛ نهایت ۸۰ درصد خوب 
می شود؛ بنابراین این کارگردان آمریکایی نتیجه 
می گیرد که بزرگترین وظیفه تهیه کننده انتخاب 
درست اســت. پس اگر تلویزیون به عنوان یک 
تهیه کننده، مدیرانش را درســت انتخاب کند و 
اگر مدیرانش الیق باشند و آن ها هم انتخاب های 
درســتی کنند، یــک شــبکه راه می افتد.« او 
می افزایــد: »اگر تلویزیــون در انتخاب مدیران 
درست عمل کند و مدیران در انتخاب عوامل و 
برنامه سازان درست عمل کنند، از یک مصاحبه 
گرفته تا یک ســریال، کار راه می افتد؛ مثال اگر 
یک مدیر شبکه آقای ایرج طهماسب را انتخاب 
کند، ۵۰ درصد راه را رفته اســت. از ۵۰ درصد 
باقی هم چند درصد باال درست می شود و کاری 

درحد ۶۰ ـ ۷۰ درصد می شود که کار خوبی از 
آب درمی آید. ولی اگر از اول انتخاب آن ها آقای 
طهماسب نباشد و کار آقای طهماسب را به آدم 
دیگری بدهند، دیگر معجزه ای اتفاق نمی افتد.« 
بیرنگ با توضیح این که برای دستیابی به نتیجه 
ایده آل و دلخواه باید انتخاب درســتی داشته و 
در مسیر درســتی گام برداشــت، خاطرنشان 
می کند: »اگر انتخاب هایت اشــتباه باشد، هیچ 
راه چاره ای وجــود ندارد و اتفاقی هم نمی افتد. 
تو باید تدارک را درســت بچینی تا معجزه هم 
کمک کند.« کارگردان ســریال »همسران« با 
یادآورِی یک روایت طنزآمیــز عنوان می کند: 
»می گویند شخصی رفته بود پیش بزرگی، دعا 
می کرد که بلیتش را برنده کند و گریه می کرد. 
یک شــب آن بزرگ به خوابش آمد و گفت تو 
باید یک بلیط بخری که من برنده اش کنم! قصه 
ما همین اســت. اگر هر کسی سر جایش باشد، 
کارها درســت می شــود. آدم هایی که در جای 
نادرست قرار می گیرند را می خواهیم با مشورت 

و راهنمایی به جایی برسانیم که نمی شود.«
بیژن بیرنگ ساخت سریال های خاطره انگیزی 
همچون »همسران« و »خانه سبز« و نیز تهیه 
کنندگی مجموعه هایی همچون »تولدی دیگر« 
و »دنیای شیرین دریا« را در کارنامه هنری خود 

به ثبت رسانده است.

پیشنهاد بیژن بیرنگ به مدیران جدید تلویزیون:

 اگر این کاره نیستید، استعفا دهید

کانون فیلم و عکس دانشــگاه صنعتی اصفهان در بیانیه 
ای از مخالفت با اکران »مجبوریم« در این دانشگاه خبر داد.
به گــزارش ایســنا، در بخش های از ایــن بیانیه آمده 
اســت :  پس از مدت ها مصایب دوری از فضای دانشگاه و 
فعالیت های حضوری فرهنگی توســط دانشجویان، به امید 
ایجاد فضای زنده و بانشــاط فرهنگی در دانشگاه صنعتی 
اصفهــان آســتین ها را باال زدیم تا بــه فعالیت های کانون 
فرهنگی فیلم و عکس جانی تازه ببخشیم. تازه ترین اقدام 
کانون که برای دانشــگاهیان عزیز برنامه ریزی کرده بودیم 
اکــران فیلم مجبوریم اثر رضا درمیشــیان بود که با مجوز 
وزارت ارشاد جمهوری اسالمی در سینماهای کشور در حال 
اکران اســت و از آنجا که نقدهــا و گفت وگوها پیرامون آن 
هم زیاد بود بر آن شــدیم تا اکران را با حضور عوامل فیلم 
و سپردن تریبون نقد به مخالفان و موافقان آن، به فرصتی 
برای گفت وشنود و تضارب افکار تبدیل کنیم. درست همان 

چیزی که از یک فضای دانشگاهی انتظار می رفت.

بعد از همه تالش ها برای گفت وگو و مشــورت با رئیس 
دانشــگاه، با ایشان دیدار و درباره ضرورت اکران و نقد فیلم 
در فضای دانشگاهی صحبت کردیم. اما شوربختانه بازتاب 
نگاه ایشــان درباره این فعالیت عادی کانون فیلم و عکس 
)که نمونه های آن در همه ادوار وجود داشته است( ما را در 
بهت و شگفتی فرو برده. ایشان بدون آنکه حتی نظر معاون 
فرهنگی-اجتماعی و مدیران منصوب خود در حوزه مرتبط 
را جویا شوند تنها با جســتجو در اینترنت و خواندن چند 
سطر تحلیل ســطحی درباره فیلم، با بیان جمالتی کامال 
ســلیقه ای با برگزاری این اکران و نقد و بررســی مخالفت 

کردند.
در همــه ادوار فعالین فرهنگی-دانشــجویی با موانع و 
مشکالت همزاد بوده اند، اما این برخوردهای جدید از سمت 

مسئولین جدید دانشگاه در نوع خود متفاوت  و جالب اند.
سوال فعاالن فرهنگی دانشگاه این است که آیا دانشگاه 
صنعتی اصفهان جزیره ای جدا از فضای جامعه ایران است 

کــه فیلمی که مجوز اکران از وزارت ارشــاد، تحت قوانین 
جمهــوری اســالمی را دریافت کرده اســت از نظر رئیس 

دانشگاه غیر قابل اکران است؟ 
بهتر اســت رئیس محترم دانشــگاه و مدیران فرهنگی 
یکبار برای همیشه شــفاف و صریح نظرات خود را درباره 
فعالیت در دانشگاه و ایجاد فضای نشاط و نقد بیان فرمایند 
تا تکلیف فعاالن هم در این باره روشــن شــده و بدانند از 
این مدیران در چه ســطحی باید انتظار داشته باشند. گویا 
رئیس محترم دانشگاه قصد دارند با ایزوله  کردن دانشگاه از 
فضای جامعه و پنهان کردن مشــکالت، اذهان دانشجویان 
را از واقعیــات جاری جامعه دور نگه داشــته، با این خیال 
خام که دانشجویان راهی برای درک و فهم اوضاع پیرامون 
خــود به جز کانالهای مورد عالقه ایــن مدیران ندارند. این 
جریــان فکری که اکنون با برپایــی اکران یک فیلم چنین 
برخورد تنگ نظرانه ای می کند تصور می کند با ایجاد چنین 
محدودیت هایی می تواند اندیشــیدن و نــگاه نقادانه را نیز 

از دانشــجویان دریغ کند. باید به ایشــان گفت بسیار بوده 
اند کسانی که پیش از شــما با چنین نگاهی علیه دید باز 
فرهنگی قد علم کردند ولی جامعه و دانشگاه هیچگاه چنین 
تنگ نظری را برنتافته و راه خود را برای به چالش کشیدن 
مسائل فکری و فرهنگی در جامعه یافته است. کانون فیلم 
و عکس دانشــگاه صنعتی اصفهان این منش و مسلک در 
مواجهه با فعالیت های فرهنگی دانشــجویان را به شــدت 
محکوم می کند و آن را مخل جریان آزاد اندیشی و فعالیت 

فرهنگی در دانشگاه می داند.

مخالفت با اکران فیلم »مجبوریم« در دانشگاه صنعتی اصفهان

پرویز پرستویی در یاداشتی خطاب به رئیس صداوسیما 
به اظهارات پیمان جبلی درجمع دانشجویان شریف واکنش 

نشان داد.
به گزارش ایسنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما 
سه شــنبه، سوم خرداد ماه به دانشگاه صنعتی شریف رفت 
و به پرسش های دانشــجویان درباره عملکرد این رسانه در 
برخورد با برخی چهره هــای محبوب، پرداختن به وضعیت 
معیشتی مردم، نظارت بر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها، 
طرح تحول رسانه و همچنین دالیل کاهش تعداد مخاطبان 

برنامه های تلویزیونی پاسخ داد.
اظهارات پیمان جبلی در این دیدار و خصوصا گفته هایش 
درباره ی شبکه نمایش خانگی و محتوای یکی از سریال های 

پلتفرم ها، این روزها با انتقادهایی همراه شده است.
پرویز پرستوییـ  بازیگر سینما و تلویزیونـ  در یادداشتی 

خطاب به رئیس صداوسیما، نوشته است:
»جناب آقای جبلی

بنده به عنوان یک شــهروند عملکرد شــما را به عنوان 
مسئول صدا و ســیما دنبال کردم و می کنم. یادم نمی رود 
از همان ابتدا در فــرودگاه اهواز در حضور چند جانباز قول 
دادید و فرمودید که آقای عادل فردوســی پور مشکلی برای 
بازگشت به صداوسیما نخواهد داشت. که تاکنون این مشکل 

حل نشده و نخواهد شد.
دو ســه روز است که این سخنرانی شما را در یک جمع 
دانشجویی مدام می بینم و به صحبت های شما فکرمی کنم 
که با قاطعیت می فرمایید: که این سریال های نمایش خانگی 

را نمی شود با خانواده دید! در حیرتم!
اقال مشــخصا نام ببرید ما هم بدانیم منظور شــما کدام 

نمایش خانگی است که نمی شود با خانواده دید؟
بنده هم بعضی از ســریال های نمایش خانگی را دوست 
ندارم ولی یک اســتثنا هم قائل شــوید. مثــال فصل یک 

»شهرزاد«، »خاتون«، »می خواهم زنده بمانم« و ... .
یا ســریال »همگناه« کــه بنده ســهم کوچکی در آن 
داشــتم و یکی از پر مخاطب ترین هــای نمایش خانگی بود 

هم مستهجن است؟
آیا فکر نمی کنید از زمانــی که تولیدات نمایش خانگی 
راه افتاده موجب شــده که مردم دیگر سریال های ترکیه ای 

شبکه جم را نمی بینند؟
به نظرم این کم لطفی اســت؛ چرا کــه در حال حاضر 
خیلی از نمایش هــای خانگی جور خیلی از تولیدات صدا و 

سیما را می کشد.
شــما یکی از کارهای مهمی که انجــام داده اید، این بود 
کــه فیلم »مار مولک« را که تقریبــا همه ملت ایران طبق 
گفته های خودشان چندین و چند بار دیده اند را بعد از ۲۰ 
سال نشــان دادید، با سانسور! که اگر نشان نمی دادی بهتر 
بــود چون تقریبا خیلی از مردم بعــد از قرآن و حافظ یک 
نسخه بدون سانســور فلیم »مارمولک« را در خانه هایشان 

دارند!
آیا فکر نمی کنید که چرا تولیدات سیما افت کرده است؟

آیــا فکر نمی کنید از زمانی که تلویزیون جناحی شــده 
دیگر مخاطب خود را از دست داده است؟

آیا فکر نمی کنید چرا خیلــی از هنرمندان دیگر رغبت 
فعالیت در تلویزیون را ندارند؟

نگاهی به تولیدات دهــه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بیندازید که چه 
کارهای درخشانی تولید می شد!

شــما به عنوان مسئول جدید کاری کنید که هنرمندان 
به تلویزیون برگردند و پلی باشند بین صداوسیما با مردم!

اصال فکر کرده اید که از ِکی نمایش خانگی شکل گرفت؟
کاری نکنید که کم کم آن دسته از هنرمندانی هم که در 
حال حاضر در تلویزیون فعال هستند نیز به نمایش خانگی 
روی آورند. امیدوارم حداقل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مجوز نمایش های خانگی را به عهده بگیرد، چرا که متاسفانه 
ظاهرا از شــما هم به عنوان مسئول جدید آبی گرم نخواهد 

شد.«

توضیحات روابط عمومی صداوسیما
روابط عمومی صداوسیما با انتشار بیانیه ای، دیدگاه پیمان 
جبلی درباره سریال های شبکه نمایش خانگی را برای اهالی 
هنر تشــریح کرد. به گزارش ایســنا، پیمان جبلی ـ رئیس 
سازمان صداوســیما ـ سه شنبه، سوم خرداد ماه به دانشگاه 
صنعتی شریف رفت و به پرســش های دانشجویان درباره ی 
عملکرد این رســانه در برخورد با برخی چهره های محبوب، 
پرداختن به وضعیت معیشتی مردم، نظارت بر شبکه نمایش 
خانگــی و پلتفرم ها، طرح تحول رســانه و همچنین دالیل 
کاهش تعداد مخاطبان برنامه های تلویزیونی پاســخ گفت. 
اظهارات پیمان جبلی در ایــن دیدار و خصوصا گفته هایش 
درباره ی شبکه نمایش خانگی و محتوای یکی از سریال های 
پلتفرم ها، این روزها با انتقادها و واکنش هایی همراه شــده 
اســت و حاال روابط عمومی صداوسیما، در مطلبی جداگانه، 
دیدگاه پیمان جبلی درباره ی شبکه نمایش خانگی را تشریح 
کرده اســت. در این مطلب آمده است، »عین دیدگاه دکتر 
جبلی به قرار زیر اســت: در فضای بعضی از پلتفرم هایی که 
در قالب گیمینــگ پخش زنده دارند، اســتریمینگ دارند، 
مطالبی که آنجا بارگذاری می شود اعم از محتوای مستهجن 
به معنی واقعی کلمه، شیطان پرستی به معنی واقعی کلمه، 
محتواهای صدرصد ضــد دینی و ضد اخالقی و ضد امنیتی 
همین االن روز روشــن در جمهوری اسالمی شــما بروید در 
این پلتفرم ها]ببینید[. چه کسی صاحب اینجاست؟چه کسی 
بایــد این را مدیریت بکند؟ یعنــی می خواهم عرض کنم ما 
اگر ادعای نظارت داریم این ادعا، ادعای سلیقه ای ما نیست. 
وظیفه ای که قانون اساســی گردن ما گذاشته است و تفسیر 
از قانون اساسی توسط نهادهای قانونی.ما موظف هستیم به 
حفظ امنیت فرهنگی جامعه و حفظ حریم فرهنگی جامعه 
و از این وظیفه مان کوتاه نمی آییم تا زمانی که به ما بگویند 
شما مسئول این کارنیستید. بگویند مسئول نیستید؛ چشم؛ 
هر کسی خواست بیاید این مسئولیت را برعهده بگیرد. کسی 
هم ســلیقه ای نمی تواند این حرف را بزند؛ قانون اساسی اگر 

تغییر کرد آن وقت مسئولش هم تغییر می کند.«

پرستویی خطاب به رئیس سازمان صداوسیما: 

ظاهراازشماهمآبیگرمنمیشود!
پیمان جبلی دیدگاهش درباره شبکه نمایش  خانگی را دوباره تشریح کرد

کنسرت علیرضا قربانی برای شیرازی ها
برگزاری  از  قربانــی  علیرضا 
کنســرت »با مــن بخوان« 
از ۱۸ تا ۲۰ خــرداد ۱۴۰۱ 
در شهر شــیراز خبر داد. به 
گــزارش خبرآنالین، علیرضا 
قربانی، خواننده شناخته شده 
موسیقی سنتی با اعالم خبر 
برگزاری کنســرت در شــهر 

شیراز در صفحه اینستاگرامش چنین نوشت:
»با افتخار اعالم می داریم کنسرت »با من بخوان« را از تاریخ چهارشنبه ۱۸ الی 
۲۰ خرداد ۱۴۰۱ در شهر رویایی شیراز در جوار حضرت حافظ و در حضور مردم 
مهربان و هنردوســتش به روی صحنه خواهیم برد. مشتاق دیدارتان هستیم.« 

آهنگساز قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شود حسام ناصری است.

»بوکر بین المللی« مسافر هند شد
جایزه بوکر بین المللی که هر 
ســاله به بهترین اثر داستانی 
ترجمه شده به زبان انگلیسی 
اهدا می شــود، روز گذشــته 
)پنج شــنبه، ۵ خرداد( برنده 

سال ۲۰۲۲ خود را شناخت.
به گــزارش ایرنــا این جایزه 
معتبر ادبی برای رمان مقبره 

شــنی )Tomb of Sand( به گیتانجالی شری نویسنده هندی و دیزی راکول 
مترجم آمریکایی اهدا شــد. رمان مقبره شنی که از هندی به انگلیسی ترجمه 
شده، نخستین رمان به زبان هندی است که برنده جایزه بوکر بین المللی می شود. 
جایزه نقدی ۶۳ هزار دالری که به برنده این جایزه بوکر اهدا می شود، به رسم هر 
سال بین نویسنده و مترجم اثر تقسیم خواهد شد. مقبره شنی روایتگر داستان 
یک پیرزن ۸۰ ساله است که پس از مرگ همسرش دچار افسردگی می شود، اما 
در نهایت به مشــکل روحی خود فائق آمده و تصمیم می گیرد به پاکستان سفر 
کند تا با گذشــته ای روبه رو شــود که از دوران تقسیم هند به کابوس او تبدیل 
شده بود. گیتانجالی شری تاکنون سه رمان و چند مجموعه داستانی نوشته است 
که به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، صربی و کره ای ترجمه شده اند. مقبره 
شنی برای رسیدن به جایزه بوکر از سد فهرستی از پنج نامزد دیگر شامل یک نام 
جدید )A New Name: Septology VI-VII( نوشته جان فوس ترجمه 
شــده از زبان نروژی،  خرگوش نفرین شده )Cursed Bunny( اثر بورا چانگ 
 )The Books of Jacob( ترجمه شــده از زبان کره ای، کتاب های یعقــوب
نوشته الگا توکارچوک ترجمه شــده از زبان لهستانی، بهشت ) Heaven( اثر 
میکو کاواکامی ترجمه شده از زبان ژاپنی و النا می داند )Elena Knows( اثر 
کلودیا پینیرو ترجمه شده از زبان اسپانیایی. گذشت. جایزه بوکر بین المللی هر 
ساله به یک رمان ترجمه شده به زبان انگلیسی اهدا می شود که در انگلستان یا 

ایرلند منتشر شده باشد. 
هدف از اهدای این جایزه، تشــویق ناشــر و خواننده به نشر و مطالعه کتابهای 
داستانی از سراسر جهان و معرفی و تبلیغ کار مترجمان است. هم رمان ها و هم 
مجموعه داستان های کوتاه واجد شرایط رقابت برای دریافت این جایزه هستند. 
به نویسنده و مترجم اثر برگزیده مشترکا یک جایزه نقدی ۵۰ هزار پوندی )۶۳ 
هزار دالری( اهدا می  شود و نویسندگانی که به فهرست کوتاه این جایزه راه پیدا 
کنند نیز هرکدام یک هزار پوند دریافت می کنند. ســال گذشته دیوید دیوپ با 
رمان در شب همه خون ها سیاه است جایزه بوکر بین المللی را از آن خود کرد و 

به نخستین برنده فرانسوی تاریخ این جایزه تبدیل شد.

واکنش نوید محمدزاده به بوسیدن فرشته حسینی
نوید محمدزاده، در نشســت 
خبری فیلم »بــرادران لیال« 
توضیح  در جشنواره کن، در 
صحنــه بوســیدن فرشــته 
حسینی روی فرش قرمز، این 
کار را در راستای قدردانی از 
همســرش و احترام به عشق 

دانست.
به گزارش خبرآنالین، روز چهارشــنبه و روی فرش قرمز فیلم »برادران لیال« به 
کارگردانی سعید روستایی، نوید محمدزاده، همسر خود فرشته حسینی را مقابل 
دوربین عکاســان حاضر در جشنواره کن بوسید. در نشست خبری این فیلم که 
پنجشنبه برگزار شد، محمدزاده در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آن صحنه 
گفت: »درباره آن بوسه باید بگویم که زنم است و دوست داشتم ماچش کنم. به 
نظرم واکنش ها به این ماجرا هم بیشتر مثبت بوده است. واقعیتش در دوره ای که 
زندگی می کنیم، به نظرم واجب است که به عشق احترام بگذاریم.« او ادامه داد: 
»در شرایط امروزی، آدم ها با هم مهربان نیستد، برخورد خوبی با یکدیگر ندارند، 
حواس شــان به یکدیگر نیست. من وظیفه ام بود که حتما از کسی که باعث شد 

زندگی من آرامش داشته باشد، قدردانی کنم.«

اخبارکوتاه

ترانه علیدوستی، بازیگر »برادران لیال«، در نشست خبری این فیلم 
در جشنواره کن، درباره محکومیت تهیه کننده سریال »شهرزاد« به جرم 
فســاد مالی و هم بازی شــدن با دو بازیگر متهم به آزار زنان سینماگر، 
توضیحاتــی را ارائــه داد. به گزارش خبرآنالین، ترانه علیدوســتی در 
نشست خبری فیلم »برادران لیال« با کارگردانی سعید روستایی که روز 
پنجشنبه ۵ خرداد در جشنواره فیلم کن برگزار شد، در برابر دو پرسش 
ســخت قرار گرفت. نخستین پرسش، درباره ساخت سریال »شهرزاد« 
با ســرمایه گذاری محمد امامی بود که در دادگاه به جرم فســاد مالی، 
محکوم شد و اینک در زندان است. ترانه علیدوستی در این باره توضیح 
داد: »اتفاقی که درباره پروژه سریال »شهرزاد« روی داد، تلنگری برای 

همه ما بود و تا قبل از آن، ما دقت امروز را در این موارد نداشتیم. من با آقای امامی در پایان فصل یک »شهرزاد« آشنا 
شدم و از حضور ایشان در پروژه اطالعی نداشتم. تهیه کننده دیگری به جای ایشان با من قرارداد امضا کرده بود.« او با 
اشاره به این که نمی خواهد آن ماجرا توجیه کند، افزود: »شاید وظیفه ما بود که باید می دانستیم سرمایه سریال چگونه 
تامین شده و در آن کار نمی کردیم، اما واقعا و صادقا نمی دانستیم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشید که پولی در 
یک ســریال سرمایه گذاری شده و پنج برابر آن برگشته به همان آدم، اما شما چرا از من سوال می پرسید؟ چون آن 
پول دست من نیست. سود آن پول دست من نیست. من دستمزدی گرفتم که در هر پروژه دیگری هم می گرفتم و 
نجمومی هم نبوده است. درنتیجه پول یا سود این سریال، دست کسی است که االن در زندان به سر می برد و این را 
که من چه کمکی می توانم به پیشرفت این بحث بکنم، نمی دانم.« دومین پرسش از ترانه علیدوستی درباره هم بازی 
شدن با دو متهم به آزار زنان در فیلم های »فروشنده« و »برداران لیال« بود که او در پاسخ گفت: »در هر دو موردی 
که این اتهامات مطرح شده، من تالشم را برای روشنگری کردم. من هنگام بازی در فیلم »فروشنده«، قدرتی بیش از 
این نداشتم. شاید امروز اوضاع فرق می کند، اما آن روز هم تا جایی که می توانستم سعی کردم این موضوع را پیگیری 
کنم و بیشــتر از این، به هیچ عنوان برشی نداشــتم.« این بازیگر ادامه داد: »درباره فیلم »برادران لیال« هم، اتفاقات 
و روایت های آزار، بعد از فیلمبرداری ما منتشــر شــد. االن ترکیب عوامل فیلم هم که در جشنواره کن حضور دارند، 
مشخص می کند موضع ما در این باره چیست. بدون این که بخواهیم مستقیم به کسی اشاره کنیم، گفتیم که در کنار 

کسی که اتهام آزار دارد، نمی ایستیم و این کار را هم کردیم.«

نشســت خبری فیلم »برادران لیال« ســاخته سعید روستایی که 
در بخش اصلی مســابقه هفتادوپنجمین جشــنواره کن حضور دارد، 
پنجشنبه ۵ خرداد برگزار شــد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین در 
بخشــی از این نشست، سعید روستایی، در پاسخ به پرسشی پیرامون 
شــخصیت های قوی زن و مرداِن ضعیــف در فیلم هایش توضیح داد: 
»این طور نبوده که در فیلم هایم همه مردها بیکار یا معتاد باشــند اما 
این که همیشه یک زن پیشرو وجود دارد که آینده نگر و باهوش  است، 
برمی گردد به زندگی خودم؛ چرا که خواهر بزرگ تری به نام لیال دارم 
که من را بــزرگ و کمک کرده که درس بخوانم، کار کنم و به این جا 
برسم.  او نقش مهمی در زندگی من داشته است.« این کارگردان، در 

واکنش به پرسشی درباره نگاهش به طبقه فرودست و پایین جامعه هم پاسخ داد: »یکی از مهم ترین دستاوردهای 
دولت های ایران در ۴۰ سال گذشته این بود که یک طبقه متوسط شکل گرفته بود که متاسفانه، این طبقه در ۱۰ 
ســال گذشته، بسیار نازک و کوچک شــده است. در این شرایط، خیلی ها پولدارتر شدند و بیشتر از آن ها، مردمی 
هستند که بی پول و فقیر شدند. بخش کوچکی از جامعه را می بینیم که هر روز شرایط شان بهتر می شود و بخش 
بزرگی از جامعه اوضاع شــان بدتر می شود.« او درباره تاثیر تقدیر اجتماعی و اقتصادی بر سرنوشت آدم های امروِز 
جامعه ایران توضیح داد: »برخی مواقع، تقصیر آدم های یک خانواده است که دچار مشکالتی می شوند و به گرفتاری 
می افتند، ولی در شــرایط امروزی ایران، دیگر نمی توان این را گفت. وقتی روزی ســه بار، تورم به آدم ها یادآوری 
می شود، دیگر نمی توان همه چیز را تقصیر خانواده انداخت. در دو فیلم من، دخترانی در تالش برای جلوگیری از 
فروپاشی خانواده هستند؛ در »ابد و یک روز« شاید بخشی بزرگ از تقصیر بر گردن خانواده باشد، ولی در »برادران 
لیال« این گونه نیســت و این شرایط حاکم بر جامعه است که بر خانواده تاثیر عمیق و شدید می گذارد و افراد چه 
اشــتباه کنند و چه نکنند، به سمتی که نباید، می روند.« سعید روســتایی همچنین درباره سرنوشت اکران فیلم 
»برادران لیال« در ایران گفت: »واقعیتش این اســت که فیلم االن پروانه نمایش هنوز نگرفته است و باید برگردیم 
و این کار را انجام بدهیم. یک لیست بلندباال برای اعمال سانسور هم به ما داده اند که انجام نخواهیم داد. »برادران 
لیال« در دولت پیشین پروانه ساخت گرفته است و دولت تازه می خواهد ما براساس سلیقه و قوانین آن ها، صحنه ها 

را اصالح کنیم. برای همین باید صبر کنیم و ببینیم چه خواهد شد.«

سعید روستایی، توقیف فیلم را به سانسور ترجیح می دهددو پرسش سخت از ترانه علیدوستی در جشنواره کن

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قتون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ملک متقاضی که در هفت موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز 
و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد ۳۸۱۶ فرعی 
از ۴۱اصلی واقع در قریه چالوس بخش کالرســتاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به 
مونس امیری نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۴/۷۰ 
مترمربع به شرط تجمیع با پالک ۹۲۶ فرعی خریداری مع الواسطه از علی کیانی مالکیت 
رســمی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این که در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز از 
طریق این روزنامه و محلي اکثراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیت است تا 
در صورتی که انجام نفع به ازای اعالم شده اصرار داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد ویا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالک می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اســت برابر ماده ۱۲ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قد اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته شــده واحدت ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
مراتب در اولین نوبت آگهی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
ونســبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1305491
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/7

سرپرست ثبت و اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری

آگهی مزایده )نوبت اول(

دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان البرز به استناد ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف 
و امور خیریه و ابالغیه شماره ۱۱۱۵۹۸۲ /۱۴۰۰ مورخ ۰۸ /۱۲ /۱۴۰۰، در نظر دارد ۲ باب مغازه تجاری از رقبات متعلق به موقوفه قازان 
ابن ارغوان را با مشــخصات ذیل واقع در شهر محمدیه بازارچه صنعتگران از طریق مزایده برابر با شرایط و مقررات جاریه اوقافی، بمدت 

یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید:

مبلغ ودیعه جهت 
شرکت در مزایده

مبلغ پایه
اجاره بهای ماهیانه موقعیت مکانی مورد مزایده نوع 

کاربری
مساحت

)مترمربع(
شماره 
مغازه

۰۰۰ /۸۰۰ /۳۴ ریال ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹ریال
قزوین -شهرمحمدیه -منطقه 
صنعتگران - بازارچه   - ۴

جنب صافکاری صدف
تجاری ۶۵ یک – رقبه 

۸۵۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ریال
یه  محمد شهر ین - و قز
۴ -بازارچه  –منطقه 
تعمیرگاه  صنعتگران -جنب 

میالد شعبانی
تجاری ۵۵ دو – رقبه 

۸۵۴

لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی شرکت در مزایده همه روزه به استثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی 
مزایده لغایت پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ ۲۶  /۰۳  /۱۴۰۱ به واحد اجارات اوقاف و امور خیریه شهرســتان البرز واقع در شــهر 

صنعتی البرز، بلوار سهروردی، روبروی دانشگاه کار مراجعه و یا با شماره  ۳۲۲۳۴۰۵۵   -۰۲۸ داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲ تماس حاصل نمایند.
                                                                                                                                                  میثم عباسپور

                                                                  مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان البرز


