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شورای راهبردی یعنی تصدی گری دولت در اکران 
حسین فرحبخش، تهیه کننده و کارگردان سینما 
که تشکیل شــورای راهبردی اکران را به  معنای 
تصدی گری دولت می داند، در پاسخ به این پرسش 
که آیا شورای راهبردی اکران می تواند جایگزینی 
برای شورای صنفی نمایش باشد؟ گفت: شورای 
راهبردی اکران هیچ ارتباطی با شــورای صنفی 
نمایش ندارد و همانطور که از عنوانش مشــخص 
است، وظیفه دیگری می تواند داشته باشد ولی تا 
امروز هم هیچ اقدام مشخصی از آن ندیده ایم که 

بخواهیم درباره اقداماتش اظهارنظر کنیم.
شــورای راهبردی تا امروز تنها یک عنوان بوده 
که در رســانه ها و فضای مجــازی به عنوان یک 
شورای جدید در سازمان ســینمایی راه اندازی 
شده است. فرحبخش که با ایلنا گفت وگو می کرد، 
اضافه کرد: اکثر اعضای شورای راهبردی اکران، 
نمایندگان دولت هستند و براساس اطالعاتی که 
من دارم ۴ نفری که به عنــوان نمایندگان صنوف 
تهیه کنندگان، کارگردانــان، پخش کننده ها و 
سینمادارها در این شورا معرفی شده اند پس از 2 یا 
3 جلسه از حضور در آن استعفا داده اند چون آنها 
هم به این نتیجه رسیده اند که این شورا هیچ نقش 
سازنده ای نمی تواند داشته باشد و با این حساب 
عماًل شاهد وجود شورایی کاماًل دولتی در سازمان 
سینمایی با عنوان شورای راهبردی اکران هستیم. 
عالوه بر اینکه شورای راهبردی اکران هیچ اقدام 
مشخصی نداشــته که بخواهد مورد تحلیل قرار 
بگیرد، هیچ رسالتی برای آن تعریف نشده و اصاًل 
مشخص نیست که این شورا به چه منظور و با چه 
هدفی راه اندازی شده اســت. فرحبخش درباره 
نهاد تصمیم گیرنده برای اکران فیلم های سینمایی 
هم اکنون گفت: انتخاب فیلم های اکران هم اکنون 
مستقیماً از سوی سازمان سینمایی با ریاست محمد 
خزاعی صورت می گیرد. اگر هم گفته می شود که 
این فیلم ها را شــورای راهبردی انتخاب می کند 
برای ما روشن نیســت چرا که صنوف سینمایی 
هیچ نماینده ای در این شورا ندارند و در این شرایط 
فقط می توان گفت که فیلم ها با انتخاب سازمان 
سینمایی به ریاست محمد خزاعی انتخاب می شوند 
و هرگونه مسئولیتی درباره این فیلم ها وجود داشته 

باشد، برعهده دولت است.

مکث

ساترا در 2 سال اخیر توانســت  با تأیید سازمان و 
نهادها و ازجمله مجلس شــورای اسالمی قدرت 
خود را در نظــارت بر تولید و پخــش برنامه ها و 
سریال های شــبکه نمایش خانگی بیش از پیش 
نمایان کند. تا اینکه با آمدن پیمان جبلی به رسانه 
ملی و تغییر مدیریت ساترا، این سازمان به شکل 

کامل زیرنظر صدا و سیما به کارش ادامه داد.
هفته اول خرداد بود که پیمان جبلی نظر قطعی 
خود را بر شــبکه خانگی اعالم کــرد. اما این نظر 
قطعی نه از مشکالت شــبکه نمایش خانگی کم و 
نه تهیه کنندگان را مجاب کرد. مشــکل اصلی از 
آن جایی شروع شد که چند سریال بدون نظارت 
و ارائه مجوز از سوی ساترا، سریال های خود را از 
پلتفرم ها پخش کردند؛ موضوعی که سعید مقیسه، 
رئیس ساترا به آن واکنش نشان داد و عنوان کرد: 
لیست تخلف ها اعالم و مجوز ها باطل  یا از امتیاز 

پلتفرم ها کسر می شود.

سکوت ساترا؛ سکوت پلتفرم ها
حاال بیشــتر از 2هفتــه از این موضوع گذشــته 
اما ساترا نه لیســت تخلف ها را منتشــر کرده و 
نه تصمیم اساســی در این مورد گرفته اســت و 

مدیران این سازمان با پیگیری های صورت گرفته 
تصمیمی برای گفت وگو ندارند. هر چند برخی از 
تهیه کنندگان هم نظــری نمی دهند و این روزها 
ترجیح می دهند  ســکوت کنند. همشهری این 
موضوع را در روزهای آینده باز هم پیگیری می کند.

چندی پیش فیلیمو و نماوا سریال های »یاغی«، 
»نوبت لیلی« و »جادوگر« را بدون مالحظات ساترا 
پخش کرد ند؛ از سوی ســاترا هیچ کاری صورت 
نگرفت و این ســریال ها همچنان در زمان خود از 
پلتفرم ها پخش می شــوند. به گفته یکی از منابع 
آگاه، به نظر می رسد نقش نظارتی ساترا کم شده و 
پلتفرم هایی چون فیلمیو و نماوا... در مقابل سازمان 
قرار گرفته و مسئولیت پخش را بر عهده می گیرند.

این موضع درســت مقابل نظر ســعید مقیسه، 
مدیر ساتراســت که عنوان کرده بــود؛ »نظارت 
بر رســانه های صوت و تصویر فراگیــر و تنظیم 

مقررات در ابعاد مختلف ازجمله ضوابط محتوایی 
و حفظ حریم مقــدس خانواده ها، الــزام قانونی 
برای صداوسیماست و ســاترا برای اجرای قانون 
با تمام توان اقدام خواهد کرد.« بعد از 3ســریال، 
حاال زمزمه پخش بدون مجوز ســریال عروسکی 
»شهرک کلیله و دمنه« به گوش می رسد، با پخش 
این سریال اعالم شده که مجموعه نمایش خانگی 
»شــهرک کلیله و دمنه« مجوزی برای انتشار از 
سوی ســازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی ندارد. ساترا در 
نامه  ای که 2۴ اردیبهشــت ماه به علی سرتیپی، 
مدیرعامل فیلم نت فرســتاده، از بازبینی تدوین 
اولیه ۵ قسمت اول این سریال و مخالفت با صدور 
پروانه انتشــار آن خبر داده اســت. این مجموعه 
روزهای جمعــه از اردیبهشــت ۱۴۰۱ از پلتفرم 
فیلم نت منتشر می شود. این ســریال نخستین 

پروژه ای اســت که مرضیه برومند برای شــبکه 
نمایش خانگی کار کرده اســت. وزارت ارشــاد 
که مدت ها پیگیر گرفتن مســئولیت این بخش 
 مانند گذشــته بود، حاال در این مــورد واکنش

نشان داده است.

وقتی وزارت ارشاد واکنش نشان می دهد
سیدمحمد هاشمی در واکنش به برخی حواشی 
در وضعیت سریال های نمایش خانگی که به دلیل 
ناآگاهی، مسئولیت این وضعیت به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و ســازمان سینمایی نسبت داده 
شد، می گوید: تولید و نمایش سریال های خانگی 
ازجمله سریال »کلیله و دمنه« ذیل مسئولیت های 
ساترا و مربوط به سازمان صدا و سیماست و اساسا، 
در 2سال اخیر هم مسئولیت نظارت بر تولید و هم 
مسئولیت ارزشیابی و نظارت سریال های نمایش 
خانگی و پلتفرم ها به صدا و  ســیما واگذار شده و 
بدیهی است هرگونه پاســخگویی و شفاف سازی 
هم باید از طریــق آن مجموعه ها صورت گیرد.« 
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت 
ارشاد ادامه می دهد: »گرچه در زمینه فعالیت های 
فرهنگــی و هنــری هم افزایی بیــن ارگان ها و 
سازمان های مختلف موجب رشد و تعالی بیشتر در 
این فضا می شود اما تفکیک مسئولیت ها و پذیرش 
آن از سوی مدیران مسئول نیز جزو ضرورت های 

اجتناب ناپذیر است.« 

بدون مجوز، بدون امضاء
وزارت ارشاد واکنش نشان داد، اما دعوای پلتفرم ها و ساترا همچنان ادامه دارد

کنسرت شجریان برای سومین بار در سالن وزارت کشور تمدید شد

رکوردشکنی شجریان

در ســال های اخیر بخصوص بعد از کاهش شــیوع 
کرونا، خیلی کم پیش آمده که یک کنســرت فروش 
بلیت هایش در چند ســاعت اول باز شــدن پلتفرم 
فروش، تمام شود و بعد از بلیت فروشی برای 30اجرا، 
کنسرت برای 3 بار تمدید شود. تمدیدی که با فروش 
بیش از 30هزار بلیت همراه باشد. فروش بلیت کنسرت 
شجریان آنقدر زود تمام شــد و بازار سیاهش شکل 
گرفت که در روزهای ابتدایی همــه عالقه مندان به 
کنسرت شــجریان، ســایت فروش بلیت را مقصر 
دانستند! اما تمدید چندباره کنسرت و فروش بلیت ها 
نشــان داد که اگر این خواننده، تا پایان تابستان هم 

کنسرت بگذارد، بلیت هایش فروش می رود.
سال گذشته بود که با فروکش کردن کرونا، کنسرت ها 
برگزار شدند؛ خیلی از خوانندگان که کنسرت هایشان 
را خارج از کشور یا در کیش برگزار می کردند به پایتخت 
بازگشــتند. بلیت کنسرت گران شــد اما همچنان 
مخاطب خود را دارد؛ هر چند خیلی ها دیگر توانایی 
رفتن به کنســرت ها را به خاطر افزایش قیمت بلیت 
ندارند. حاال کنســرت رفتن هم یک حساب و کتابی 

برای خانواده ها دارد.
بعد از پایان  ماه رمضان برگزاری کنسرت ها در حوزه 
پاپ و حتی سنتی و کالسیک هم بیشتر شد، ترافیک 
برگزاری کنسرت ها تا اوایل مرداد ماه و تا زمان آغاز 
محرم و صفر ادامه دارد. همایون شــجریان هم که با 
گروهش در کشورهای مختلف کنسرت داشت بعد از 
اجرای کنسرتش در دبی تصمیم به اجرا در پایتخت 
گرفت. او در نشست خبری خود برای رونمایی از آلبوم 
موسیقی »گاه فراموشی« وعده برگزاری کنسرت را 

داد و حاال موعد برگزاری این کنسرت در سالن وزارت 
کشور فرارسیده است.

همایون شجریان از اواخر سال گذشته و شروع سال 
جدید کنســرت هایی را با همراهی گروه سیاوش در 
کشورهای بلژیک، فرانسه و هلند اجرا کرد و در ادامه 
۱2اردیبهشت امسال نیز با همراهی این گروه موسیقی 

کنسرتی را در دبی اجرا کرد.
گروه سیاوش به سرپرســتی و خوانندگی همایون 
شجریان ازجمله مجموعه های شناخته شده موسیقی 
ایرانی طی سال های گذشته است. قرار بود که کنسرت 
در روزهای اول تا ششم تیر ماه برگزار شود و به خاطر 
تعداد زیاد خریداران ســایت فروش بلیت اعالم کرد 
که باز هم کنسرت تمدید می شود. شجریان در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی اعالم کرد که کنسرت 
به غیر از روزهای یک، 2، 3، 5 و ۶تیرماه که شــروع 
مجدد ارائه بلیت آنها متعاقبا اعالم خواهد شــد، با 
تمدید روزهای بیشتر کنسرت، تاریخ های ۱0، ۱۱، ۱2، 
۱۷، ۱۸ و ۱۹تیرماه نیز برای حضور عالقه مندان به آنها 
اضافه خواهد شد. کنسرت برای بار دوم، روزهای 2۱ تا 
2۶تیرماه تمدید شد. این کنسرت برای سومین بار و 
۱3 اجرای دیگر تمدید شــد و شجریان 2۷خرداد در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعالم این خبر 
نوشت: »عزیزان گرامی کنسرت برای ۱3اجرای دیگر 
تمدید شد. 5، ۶، ۱0، ۱۷، ۱۹، 22 و 25تیر)سانس دوم(، 
2مرداد)سانس اول و دوم(، 3 و ۴مرداد)سانس اول( و 
5مرداد)سانس اول و دوم(؛ سانس اول ساعت۱۸:30 
و سانس دوم ساعت22 اســت. حاال فرصتی فراهم 
شده که عالقه مندان باز هم نســبت به خرید بلیت 
اقدام کنند. در این مدت بیش از 30هزار بلیت فروخته 
شد. این آمار جدای از طرفداران دانشجویی است که 
به صورت رایگان در صندلی های ویژه وزارت کشــور 

می خواهند، کنسرت شجریان را تماشا کنند.

نمایش 
فهیمه پناه آذر خانگی

روزنامه نگار

هلیا نصیریموسیقی
روزنامه نگار

اختالف سازمان با صنف
با انصراف نمایندگان اصناف، عمال سازمان سینمایی در 
قالب شورای راهبردی مناسبات اکران را تعریف می کند

چند ماه پیش وقتی خبر تشکیل شورای راهبردی اکران منتشر 
شد، برخی آن را نهادی باالدســتی نامیدند که به نوعی برخی از 
وظایف شورای صنفی نمایش را هم عهده دار شده است. در ادامه 
اما، شورای صنفی نمایش در عمل کنار گذاشته شد و این شورای 
راهبردی اکران بود که عهده دار تصمیماتی شد که پیش تر بر عهده 
شورای صنفی بود. در همان زمان گفته شد اعالم شتابزده حضور 
فیلم »المینور« در فهرست اکران نوروزی توسط سخنگوی شورای 
صنفی نمایش باعث بروز مسائلي شده است. اقدامی که در نهایت 
با منتفی شدن حضور المینور در اکران نوروزی، موضع گیری تند 
داریوش مهرجویی را در پی داشت و حاشیه ای تند را برای سازمان 
سینمایی رقم زد. نخستین زمزمه های نارضایتی سازمان سینمایی 
از عملکرد شورای صنفی مربوط به همان روزهاست و طولی نکشید 
که خبر رسید شورای راهبردی اکران تشکیل می شود. با وجود 
تمام تکذیب های اولیه آنچه در ادامه رخ داد حضور تمام قد این 
شورای تازه تاسیس در تعیین مناسبات و مصادیق اکران سینماها 
بود. اتفاقی که در نهایت به گسترش تصدی گری دولت در حوزه 
اکران منجر شده و نتیجه اینکه برای نخستین بار در طول نزدیک 
به ربع قرن، شورای صنفی هیچ نقشی در تعیین مناسبات اکران 
ایفا نمی کند  ؛ شــورایی که با انحاللش جای خود را به شــورای 

راهبردی اکران داده است.

دخالت مستقیم در برنامه ریزی اکران
انتخاب فیلم هایی که چند روزی است روی پرده سینماها آمده اند 
به عنوان خروجی تصمیمات شورای راهبردی اکران، انتقادهای 
زیادی را به ترکیب فیلم ها وارد کــرد. به طوری که ایرنا به عنوان 
خبرگزاری رســمی دولت هم از این تصمیم به صورت تلویحی 
انتقاد کرد. البته که دوران 2 ساله کرونا و تعطیلی و رکود حاکم 
بر سینماها، تصمیم گیری درخصوص اکران را دشوارتر از همیشه 
کرده است. تعطیلی طوالنی مدت سینماها که بیش از 2۰۰ فیلم 
سینمایی را در صف اکران قرار داد، شرایطی را برای سینمای ایران 
به وجود آورد که برنامه ریزی دقیق برای اکران را به امری حیاتی و 
در عین حال دشوار و پیچیده تبدیل کرده است. در چنین شرایطی 
انحالل شورای صنفی نمایش که سال ها در حوزه تصمیم گیری 
برای زمانبندی نمایش فیلم ها فعالیت داشته و تشکیل شورای 
راهبردی اکران به جای آن، پرســش های بسیاری را برای اهالی 

سینما درباره اقدامات سازمان سینمایی به وجود آورده است.
دلیل این اتفاق می تواند اختالفات شورای صنفی نمایش با سازمان 
سینمایی باشد؛ مســئله ای که از روزهای پایانی سال گذشته تا 
امروز به وضوح دیده می شود. حتی برخی سینماگران با صراحت 
به نگرانی سازمان سینمایی از قدرت گرفتن شورای صنفی نمایش 
اشــاره کرده اند، اما اقدام جدید سازمان ســینمایی باعث ایجاد 
نگرانی بسیاری از سینماگران درباره بدتر شدن وضعیت اکران 
در ماه های آینده شده است چرا که در تصمیم گیری های شورای 
راهبردی اکران، نقش صنوف کم رنگ تر از نمایندگان دولت به نظر 
می رسد. این نگرش درباره عملکرد شــورای راهبردی اکران با 
انصراف برخی نمایندگان صنوف سینمایی از همکاری با این شورا 
شدت گرفت؛ تا جایی که امروز نقش مسئوالن دولتی سینما در 
مصوبات شورای راهبردی اکران بسیار پررنگ تر از قبل به چشم 
می خورد. هر چند که طی سال های گذشته انتقادات بسیاری به 
شورای صنفی نمایش نیز وارد بود. بسیاری، نفوذ رانت را در این 
شورا امری بدیهی می دانستند و با توجه به فعالیت اعضای شورا در 
عرصه تولید، معتقد بودند که برخی از این افراد، برنامه ریزی اکران 
را به شکلی سامان داده اند که در جهت منافع شخصی خودشان 
پیش برود؛ با این حال می شد روند بهبودیافته ای در اقدامات شورا 
مشاهده کرد.مطمئناً تجربه اعضای آن و تعاملی که با صاحبان آثار 
سینمایی داشتند، می توانست در ادامه مسیر راهگشا باشد. بدون 
شک نمی توان تشکیل شورای راهبردی اکران را اقدامی کافی در 
مقابله با شکل گیری رانت در اکران سینمای ایران دانست. دولت 
همواره و در همه این سال ها در حوزه اکران، نقش ناظر را داشته، 
اما به نظر می رسد سازمان سینمایی در دولت سیزدهم، رویکرد 
سال های گذشته را کنار گذاشته و تصمیم دارد به طور مستقیم در 

برنامه ریزی اکران سینمای ایران دخالت کند.

 »قصه های آقای وزیر« 
در شبکه یک 

مســتند »قصه های آقای وزیر« از شــبکه یک پخش 
می شــود. به گزارش روابط عمومی ســیما، محســن 
مقصودی تهیه کننده این مســتند گفــت: قصه های 
آقای وزیر که در 3 قسمت یک ساعته تهیه شده است 
به معرفی ویژگی های مدیریتی شهید چمران و زندگی 
علمی و اجتماعی وی اختصاص دارد و اطالعات مفیدی 
برای مدیران و نسل جوان در بر دارد. تهیه کننده مستند 
قصه های آقای وزیر بــا بیان اینکه در این مســتند با 
همرزمان، دوســتان، همکاران و شخصیت های علمی 
مرتبط با شــهید چمران گفت وگو شــده است، گفت: 
این مستند به مناسبت سی ویکم خرداد ۱3۶۰ سالگرد 
شهادت شهید چمران تهیه شده است؛ شخصیتی که 
هنگام شــهادت در زیرزمین ساختمان نخست وزیری 
زندگی می کرد و مســکن و خودروی شخصی نداشت. 
مستند »قصه های آقای وزیر« کاری از گروه برنامه سازی 
ثریا و با کارگردانی محمد نوروزی اســت و از امشــب، 
بیست ونهم خرداد تا سه شنبه سی ویکم خرداد ساعت 

۱۹:۴۵ از شبکه یک پخش خواهد شد.

گیشه

چهره

آنتن

شهاب مهدوی؛ روزنامه نگاراکران

گرانی بلیت بیشتر از کرونا مردم را از 
سینما گریزان کرده است

ریزش مخاطبان ســینما در اکران۱۴۰۱ به مرحله ای رسیده که 
می شود گفت از مرزهای بحران هم عبور کرده ایم و در یک قدمی 
فاجعه قرار داریم. ماموریت نجات گیشــه این روزها دشــوار تر از 
همیشه شده است. مقایسه گیشه روزهایی که طرح بلیت نیم بها 
اجرا می شود با روزهای دیگر نشان دهنده این نکته است که بلیت 
۴۵هزار تومانی برای مخاطبان سینما، گران محسوب می شود. وقتی 
فروش فیلم ها در اکران امسال را نسبت به گیشه سال گذشته که 
هنوز وضعیت کرونایی حکمفرما بود مقایسه می کنیم به این نتیجه 
می رسیم که گرانی بیشتر از کرونا مردم را از سینما گریزان کرده 
است. نکته ای که مدیر ســینما آزادی هم بر آن تأکید کرده است.

سجاد نوروزی در گفت وگو با مهر درباره اجرای آزمایشی طرح فروش 
بلیت با قیمت شناور در سینماهای حوزه هنری، توضیح داد: واقعیت 
این است که فعاالن صنفی و نهادهای سیاستگذار باید بپذیرند که 
سازوکار اکران در سینماها و نحوه اقبال مخاطبان به آثار، دگرگون 
شده است. عاملی مانند کرونا شاید این دگرگونی را تسریع کرده 
باشــد اما به طور کلی در همه جای دنیا هم در حوزه تولید، هم در 
حوزه عرضه و هم در حوزه تبلیغات، مانند هر کسب وکار دیگری، 
سینما هم متحول شده است و سازوکارهای جدیدی را برای جذب 
مخاطب ایجاد کرده است. امروز اما باید با شرایط جدید تصمیم گیری 
کنیم. ســناریوی خوش بینانه ما بازگشت به قبل از کرونا بود که 
به طور کامل منتفی شد؛ سناریوی واقع بینانه ما افت اندک مخاطبان 
بود اما همین سناریو هم محقق نشد و حاال باید براساس سناریوی 
بدبینانه تصمیم گیری کنیم. سمفا هم امروز دیتاهای الزم برای 
مقایسه وضعیت مخاطبان با شرایط مشابه سال گذشته را در اختیار 
ما نمی گذارد. واقعیت این است که در خرداد۱۴۰۱ که کرونا نیست، 
نسبت به آذر۱۴۰۰ که کرونا بود، تعداد مخاطبان ما کمتر شده است! 

قطعا برای این شرایط باید فکری کنیم.

بصیری: کار تکراری بازی نمی کنم

محمود بصیری، بازیگري که مدت هاست 
از تلویزیون دور شــده، بیشــتر ترجیح 
می دهد کارهایــی انجام دهــد که دل 
مردمش شاد شــود. او نه در تلویزیون و 
نه در سینما بلکه از نزدیک دوستدارانش 
را شــاد می کند. گویا دیگر مقابل دوربین دیده شدن برایش 
اهمیت ندارد و همین که مردم هنوز او را در خیابان می بینند و 
به سمتش می آیند، برایش کافی است. او درباره پیشنهادهای 
جدیدش برای کار در تلویزیون و علت دوری اش از این رسانه 
می گوید:من تلویزیون را برای همیشه بوسیدم و گذاشتم کنار. 
اگر کار خوب هم پیشنهاد شــود قبول نمی کنم؛ چراکه فکر 
می کنم تلویزیون دیگر به درد من نمی خورد. من دیگر تلویزیون 
بیا نیستم. خیلی ها برای پول به تلویزیون می روند اما من نه.این 
بازیگر ۷۵ ســاله که از صحبت هایش چنیــن برمی آید که از 
تلویزیون دلخور است، در گفت وگویی با ایسنا تأکید می کند که 
دلخوری وجود ندارد. او مي گوید: تنها چیزی که در زندگی برایم 
بی ارزش است پول است. من هیچ وقت برای پول گریه نکردم 
و کار نکردم، نگرانی و ناراحتی ام برای خودم نیست بلکه برای 
تلویزیون است که از  شأن خودش درآمده است. من حتی نقش 
احمدی نژاد که سال ها پیش بابت ایفای آن پول خوبی هم به من 
می دادند، بازی نکردم. محمود بصیری، بازیگر سریال هایی چون 
»هتل«، »آرایشگاه زیبا«، »هزاردستان« و »بدون شرح« درباره 
دلیل دوری اش از تلویزیون چنین توضیح داد: طی این مدت 
پیشنهادهای زیادی داشتم، هم در شبکه نمایش خانگی و هم 
در سینما و تلویزیون اما قبول نکردم. برای فیلم »پیر پسر« که 
حامد بهداد و لیال حاتمی در آنها ایفای نقش داشتند هم دعوت 
شدم ولی وقتی نقشم را خواندم احساس کردم که تکراری است 

و قبول نکردم چون من کار تکراری را دوست ندارم.

ساترا و پلتفرم ها مشکل را حل کنند
ایرج محمدی، از تهیه کنندگان سینما که  تهیه کنندگی چندین سریال در شبکه نمایش خانگی 
ازجمله »جادوگر« را برعهده دارد، در گفت وگو با روزنامه همشهری با عنوان اینکه همه کسانی 
که در این عرصه کار می کنند، معتقدند که قانون برای تولید و پخش سریال ها باید حاکم باشد، 
توضیح می دهد: »کسی نمی گوید کارهای بدون مجوز تولید یا پخش شود و این اتفاق هم هرگز 

نمی افتد، اما باید ساترا به عنوان یک سازمان با پلتفرم ها تعامل  داشته باشد.« 
وی درباره سریال »جادوگر« هم می گوید: »تنها جادوگر  نیست که بدون مجوز پخش شده است. 
تمام سریال ها هم اکنون این وضعیت را دارند و بحث کلی است. دعوای حاضر میان پلتفرم ها و 
ساتراست که باعث آسیب رساندن به سریال ها و برنامه های تولید شده در بخش شبکه نمایش 

خانگی می شود که به نظرم باید زودتر حل وفصل شود.« 
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