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هنری
عضو هیات مدیره انجمن گویندگان و سرپرستان گفتارفیلم

کار دوبله خیلی کم شده است

بیــژن علــی محمــدی گفــت :متأســفانه در بخــش دوبلــهی گروههــای
زیرزمینــی حتــی یکســری انیمیشــنهایی هــم دوبلــه میشــود کــه مــا اصــا
متوجــه نمیشــویم روایــت آنهــا از کجــا میآیــد و چطــور دوبلــه میشــوند،
بــه همیــن خاطــر کار در دوبلــه خیلــی کــم شــده اســت و شــاید اســتودیوهای
مجــازی کــه در حــال حاضــر کار دوبلــه میکننــد ،بــه دو الــی ســه اســتودیو
بیشــتر نرســند.
بیــژن علیمحمــدی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه دوبلــه ایــن
روزهــا خیلــی کــم کار شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :در ســازمان صداوســیما و
حتــی در جاهــای خصوصــــی ،کار دوبلــه خیلــی کــم شــده اســت و
در حــال حاضــر یکــی از اختافــات اصلــی مــا بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بــه گروههــای زیرزمینــی برمیگــردد کــه هیــچ نظارتــی روی آنهــا نمیشــود؛
البتــه اخیــرا نامهنگاریهایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده ولــی هنــوز نتیجــهای
نگرفتهایــم امــا بــه نظــر میرســد یکســری همکاریهایــی از طــرف ارشــاد
در حــال انجــام اســت تــا هــر چــه زودتــر ایــن مشــکل حــل شــود.
وی ادامــه داد :متأســفانه در بخــش دوبلــهی گروههــای زیرزمینــی حتــی
یکســری انیمیشــنهایی هــم دوبلــه میشــود کــه مــا اصــا متوجــه نمیشــویم
روایــت آنهــا از کجــا میآیــد و چطــور دوبلــه میشــوند ،بــه همیــن خاطــر
کار در دوبلــه خیلــی کــم شــده اســت و شــاید اســتودیوهای مجــازی کــه
در حــال حاضــر کار دوبلــه میکننــد ،بــه دو الــی ســه اســتودیو بیشــتر نرســند.
در درجــه اول بــه دلیــل کــمکاری و همچنیــن نبــود فیلمهــای خــوب و شــاخص،
وضعیــت دوبلــه خیلــی مناســب نیســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه گوینــدگان
پتانســیلهای قــوی دارنــد امــا کار خــوب وجــود نــدارد کــه گوینــدگان
خودشــان را ارائــه بدهنــد ،بــر ایــن اســاس فعالیــت گروههــای زیرزمینــی،
کمــی کار و نبــود فیلــم خــوب ســه معضــل اصلــی ایــن روزهــای دوبلــه در
ایــران اســت.
علیمحمــدی ســپس در پاســخ بــه اینکــه بــا رفــع تحریمهــا آیــا تغییــری
در حــوزه خریــد فیلمهــای خــوب بــرای دوبلــه بــه وجــود آمــده اســت؟
گفــت :هنــوز بــه آن شــکل خبــری نیســت؛ چراکــه اصــل قضیــه ســازمان
صداوسیماســت و اگــر ســازمان در ایــن زمینــه فعــال شــود معلــوم اســت کــه
ایــن اقــدام رونــق خواهــد گرفــت امــا در حــال حاضــر کارهــا خیلــی فاخــر
نیســتند و بیشــتر دوبلورهایمــان در ســریال «معمــای شــاه» کــه اکنــون
در حــال ســاخت اســت مشــغول فعالیــت هســتند .همچنیــن بخشــی از گوینــدگان
مشــغول ســریالهای چینــی و ژاپنــی هســتند.

دعوت به همکاری

یک شرکت فعال در حوزه صنایع نفت و گاز بهمنظور
تکمیل کادر خود در بندرعباس و تهران از
تخصصهای زیر دعوت به همکاری مینماید:
 کارشناس کلیه رشتههای مهندسی
با تجربیات کار در حوزه نظارت کارگاهی و طراحی
پروژههای نفت و گاز پتروشیمی باسابقه باالی  3سال
 کارشناس مالی
متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کامل خود را
ظرف مدت  17روز به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند.
jobs@pdsco.ir

مجید نوروزی

یک عکاس سینما:

بسیاری از همکارانم به دلیل وضع بد مالی
در پی شغلهای دوم و سوم هستند

عبــداهلل عبـــدی نســـب
عضـو انجمـن عکاسـان خانـه
سـینما گفـت :متأسـفانه کیفیت
حمایـت از اهالی سـینما رو به آخر
پاییـن تـر مـی آیـد و همیـن
امـر باعـث شـده تـا گـذران
زندگـی بسـیاری از سـینماگران
بـا سـختی هـای فراوانـی تـوأم
شو د .
ایـن عـکاس و فیلمبـردار
سـینما در گفتگو با سـینماپرس
افـزود :مـا همواره بـا وعدههای
زیـادی از جملـه تأمیـن امنیـت
شـغلی اهــــالی سیــــنما،
تأسـیس صنـدوق بیمـه بیکاری
و امثالهـم روبـرو بـوده ایـم امـا
متأسـفانه تمامـی ایـن وعـده ها
تنهـا در حد حـرف باقـی مانده
و در عمـل هیـچ گونـه بهایی به
آنها داده نشـده اسـت.
عـکاس فیلـم سـینمایی «استشـهادی بـرای خدا»
ً
اصـا توجهی
ادامـه داد :مدیـران خانـه سـینما گویـا
بـه لـزوم و ضـرورت تأمیـن امنیـت شـغلی اهالـی
سـینما ندارنـد و بـه همیـن دلیل اسـت کـه برخی از
صنـوف به صـورت یک جانبـه با کارگردانـان و تهیه
کننـدگان سـینما وارد تعامـل شـده انـد تـا مبحـث
مهم تأمین امنیت شغلی را در سینمای کشور جا بیندازند و
انجمـن عکاسـان سـینمای ایـران نیز مدتی اسـت که
در پـی ایـن امـر بسـیار مهـم و ضروری اسـت.
وی سـپس بـا بیـان اینکـه وضعیت ایـن روزهای
سـینمای کشـور بـه گونه ای اسـت کـه در صنوف و
رشـتههای مختلـف هـر فـردی بـه دلیل عـدم وجود
قانونـی مـدون مـی توانـد خـود را سـینماگر قلمـداد
کنـد اظهـار داشـت :ایـن مسـأله در انجمن عکاسـان
بسـیار زیـاد مشـاهده مـی شـود؛ متأسـفانه ما شـاهد
آنیـم هـر فـردی که تنهـا یک دوربیـن دیجیتـال دارد
مـی توانـد عکاسـی پـروژه هـای مختلـف سـینمایی
را در دسـت بگیـرد و بـه همیـن دلیـل مـا کمیتـه ای
بـه نـام «امنیـت شـغلی» را در انجمـن خود تشـکیل داده
ایـم و بـا مدیـران تولید ،تهیـه کننـدگان و کارگردانان
سـینما مذاکـره و مـراوده کـرده ایم تا از ایـن به بعد
تنهـا از بیـن اعضـای انجمـن عکاسـان خانـه سـینما

کـه کارت صنفـی دارنـد بـرای پروژههـای سـینمایی
عـکاس انتخاب شـود.
فیلمبـردار فیلـم سـینمایی «شـهر فرشـتگان»
افـزود :متأسـفانه ایـن امـر مهم بـه دلیل نبـود قانونی
مشـخص در بسـیاری از صنـوف و انجمـن هـا رخ
نـداده و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بعضـ ًا شـاهد آن
هسـتیم که برخـی از بهترین هـای سـینمای ایران در
بیـکاری مطلـق به سـر مـی برند و عـده ای که معلوم
نیسـت به واسـطه کـدام زد و بنـد و رابطه توانسـتهاند
بـدون هیـچ گونـه پشـتوانه علمـی و عملـی وارد
سـینما شـوند در پـروژه هـای متعـدد حضـور دارند.
عبــدی نســب ســپس بــا تأکیــد بــر اینکــه
بســیاری از ســینماگران بــه دلیــل وضــع بــد مالــی در
پــی شــغل هــای دوم و ســوم هســتند اظهــار داشــت:
مدیــران ســینمایی بایــد توجــه داشــته باشــند کــه
مبحــث مهــم تأســیس صنــدوق بیمــه بیــکاری
بــرای اهالــی ســینمای کشــور جــزو ضروریاتــی
اســت کــه ســال هــا اســت وعــده آن داده شــده امــا
رســم ًا هیــچ گام مهمــی جهــت بهــره بــرداری از آن
برداشــته نشــده اســت.
وی تصریــح کــرد :برخــی از اهالــی ســینمای
کشــور امــروزه بــا توجــه بــه وضعیــت بــد اقتصادی
کــه در کل کشــور وجــود دارد در شــرایط بســیار
بــدی امــرار معــاش مــی کننــد و مــن در صنــف

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی صنعتی با سه دهه فعالیت
در زمینه تولید ماشینآالت جهت تصدی
شغل مدیریت عامل با حداقل  20سال سابقه
کار مرتبط با مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد (مدیریت یا مهندسی صنایع ) دعوت به
همکاریمینماید.
ارسال رزومه بهjobbiz.ind@gmail.com :

خودمــان افــراد بــا ســابقه و
کارکشــتهای را مــی شناســم
کــه مجبــو شــده اند
به جــای عکاســی در ســینما
بــه شــغل مسافرکشــی روی
بیاورنــد.
وی افــزود :اگــر امــروز
مدیــران تدبیــری جــدی
بــرای معیشــت اهالــی
ســینمای ایــران نیندیشــند
مــا شــاهد دوری هرچــه
بیشــتر اهالــی کاربلــد و
باســابقه ســینما از عرصــه
هنــر هفتــم خواهیــم شــد
و ایــن امــر در دراز مــدت
مــی توانــد تبعــات منفــی
زیــادی را بــرای ســینمای
مــا در پــی داشــته باشــد.
وی اضافـــــه کــرد:
ســینماگری کــه ایــن روزهــا دغدغــه نــان شــب،
اجــاره خانــه و هــزار و یــک مشــکل اساســی دارد
دیگــر نمــی توانــد بــرای فیلــم هــای ســینمایی
دلســوزی کنــد و ایــن امــر باعــث افــت کیفیــت
آثــار ســینمایی مــی گــردد.
عــکاس فیلــم ســینمایی «تســویه حســاب» در
بخــش دیگــری از ایــن گفتگــو بــا بیــان اینکــه از
نزدیــک شــاهد برخــی تاشهــا بــرای تأســیس
صنــدوق بیمــه بیــکاری و تأمیــن امنیتــن شــغلی
بــوده اســت گفــت :متأســفانه گویــا مســئوالن ارشــد
وزارت کار و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
برایشــان مســأله اهالــی ســینما چنــدان در اولویــت
قــرار نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه تاکنــون
علیرغــم تاشهــای متعــدد برخی مدیــران خانه ســینما
هیــچ گونــه اقــدام مثبتـــــی در ایــن راســتا
صــورت نگرفتــه اســت.
عبــدی نســب در خاتمــه ایــن گفتگــو افــزود:
معتقــدم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بایــد رســم ًا
بــرای حــل ایــن معضــل اساســی ورود پیــدا کنــد
و بــه صــورت جــدی پیگیــر وضعیــت بســیار بــد
زندگــی بخــش عمــده ای از ســینماگران باشــد کــه
در ویتریــن قــرار ندارنــد و ســال هــا اســت کــه
کســی از احــوال بســیار بــد آن هــا خبــر نــدارد.

توصیه یک بازیگر جوان
به تازه واردهای بازیگری

در قدم اول باید از کارهای کوچکتر شروع کنند و دانشجویان کارهای کاسی
خود را نقطه آغاز بدانند و آرام آرام به سمت با تجربه شدن حرکت کنند.
مجید نوروزی که بازیگریاش را با تک اجرای نمایشنامه خوانی «عنکبوت»
به کارگردانی رضا جابر انصاری آغاز کرده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
پیرامون زمان و نحوه ورودش به دنیای حرفهای تئاتر گفت :ورود من به تئاتر از
سال  84بوده است .همچنین نمایش «بازیگر تعزیه» به کارگردانی میثم یوسفی
در تاالر هنر هم اولین اجرای عموم من محسوب میشود.
وی ادامه داد :بعد از این کارها تا سال  88که از هنرستان کمال الملک
در رشتهی نمایش فارغ التحصیل شدم هیچ تئاتری کار نکردم که بعد از آن تحصیات
آکادمیک بازیگری را در دانشکده هنر و معماری تهران مرکز شروع کردم.
نوروزی در رابطه با چگونگی حضورش در عرصهی بازیگری گفت :من هم
در گذشته و هم در زمان حال بسیار انگیزه داشتم و همیشه تاش و تمرین کردم.
امیدوارم تا زمانی که به بازیگری مشــغولم بتوانم همیشه با انگیزه و انرژی
روزهای ابتدایی باشم.
وی با بیان توصیهای به تازه واردهای بازیگری اظهار داشت :تمرین داشته
باشند و پیگیری کنند .در نظر بگیرند که در قدم اول باید از کارهای کوچکتر
شروع کنند و کسانی که دانشجو هستند کارهای کاسی خود را نقطه آغاز بدانند
و آرام آرام به سمت با تجربه شدن حرکت کنند که در کنار تمرینها ،بخش تئوری
هم مهم است که به عقیده من باید  70درصد تجربی کار کرد و  30درصد باید با
تئوری آشنا بود؛ تئوری شامل تمام متدها و درسهای بازیگری میشود.
این بازیگر با اشاره به ماکهای بازیگر شدن افزود :در بازیگری استعداد ذاتی
مهم است و باید وجود باشد اما می شود در کنار استعداد کم تاش و تمرین آن
استعداد را پرورش داد.
نوروزی راجع به مسائل و مشکات دانشجویان هنر باالخص رشتهی نمایش
گفت :در رابطه با این سوال مختص دانشکده هنر و معماری صحبت میکنم،
اتفاقی که سالهای اخیر در آنجا افتاده پذیرش بیش از اندازه دانشجو است که
باعث شده کاسهای درسی به شدت شلوع شود و بچههای تئاتر با کمبود
پاتوهای تمرین مواجه شوند و این مهم سبب شده که نتوانند آن طور که شایسته
و بایسته است ،کار کنند.
الزم به ذکر است که مجید نوروزی پیشتر در نمایشهای «فاوست»« ،سقراط»،
«وقت ناهار» و «جن بچه در حجلهی عریان» نیز بازی کرده است

شرکت دارویی پخش فردوس استخدام می نماید.

دعوت به همکاری

در یک موسسه معتبر مطبوعاتی

بازاریاب با حداقل
یک سال تجربه مفید

ردیف

1

عالقهمندان جهت تعیین زمان مصاحبه
حضوری ،مشخصات و سوابق خود را به نشانی
پست الکترونیکی
job.professional@yahoo.com
ارسال نمایند.

2
3

4

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی و صنعتی معتبر بهمنظور تأمین نیروی انسانی خود در بخش امور مالی و
حسابداری ،از آقایان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:
-1حداکثر سن 35
-2فارغالتحصیل حداقل مقطع کارشناسی در رشته حسابداری
-3حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط
-4آشنایی و تسلط کافی به نرمافزارهای مالی (ترجیحاً رایورز) و اکسل
از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد تا حداکثر ظرف مدت  7روز از تاریخ درج آگهی خالصه
مشخصات فردی ،تحصیلی و تجربی خود را بهضمیمه عکس پرسنل به آدرس الکترونیکی
 hrm@fcgroup.irارسال فرمایند.

یــک شــرکت صاحبنام فعــال در حــوزه طراحی
و ســاخت و تأمیــن تجهیــزات ماشــینآالت و
قطعــات صنایــع ســیمان و معــاون بــا مشــارکت
شــرکتهای اروپایــی بهمنظــور تقویــت تیــم
بازاریابــی و فــروش خــود از کارشناســی واجــد
شــرایط بــا بیــش از  10ســال ســابقه مفیــد
علمــی و تجربــی دعــوت بــه همــکاری مینماید
از تمامــی عالقهمنــدان واجــد شــرایط دعــوت
میشــود در صــورت تمایــل مشــخصات و
ســوابق کاری خــود را بــه آدرس الکترونیکــی
infocemine@yahoo.com
ارسالنمایند.

یــک شــرکت صاحبنــام فعــال در حــوزه
طراحــی ســاخت و تأمیــن تجهیــزات،
ماشــینآالت و قطعــات صنایــع فــوالد
بهمنظــور تقویــت تیــم بازاریابــی و فــروش
خــود از کارشناســان واجــد شــرایط بــا
بیــش از  10ســال ســابقه مفیــد علمــی و
تجربــی دعــوت بــه همــکاری مینمایــد.از
تمامــی عالقهمنــدان واجــد شــرایط دعــوت
میشــود در صــورت تمایــل مشــخصات و
ســوابق کاری خــود را بــه آدرس الکترونیکی
 infosteelco@yahoo.comارســال
نماینــد.

عنوان شغلی

جنسیت

برنامه نویس خانم/آقا
رئیس

حسابداری

دعوت به همکاری

تهران

شرایط احراز

لیسانس نرمافزار –
مسلط به

C#.Net, Sql Server, ASP.
Net , MVC - javascript

آقا

کارشناس مالی خانم/آقا

کارشناس آمار

محل
خدمت

ترجیحا
آقا

تهران

لیسانس حسابداری 3
سال سابقه کار

تهران  -قم لیسانس حسابداری 4
 -ورامین

سال سابقه کار

لیسانس -مسلط به :آمار
توصیفی و استنباطی

تهران

داده کاری

)Excel(MacroAccess

یک شرکت چاپ به افراد ذیل نیازمند میباشد

-1اپراتور ماهر چاپ فلسکو
-2کمک اپراتور
Job9492@yahoo.com

5

مسئول دفتر
خانم

آشنا به (quering) sql
خانم

تهران

لیسانس

لطفا رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس
زیر ارسال نمایید.
 fdcojob@gmail.comیا job@ferdowsdco.com

دعوت به همکاری

یک شرکت بزرگ در زمینه پیمانکاری صنایع معدنی و نفت و گاز پتروشیمی ()EPC
از مدیران باتجربه باالی ده سال در حوزههای زیر دعوت به همکاری مینماید:

مدیر  – QCکد A25

مدیر امور قراردادها و پیمانها –
کد H37
مدیر  – HSEکد T79

مدیر مهندسی – کد R86
مدیر دفتر فنی – کد C18

مدیر پروژه – کد S18

مدیر حسابرسی داخلی – کد p51
رئیس حسابداری – کد S43

سرپرست تأمین و تدارکات –
کد L22

سرپرست دفتر فنی برق و ابزار دقیق
– کد K28

ارسال رزومه از طریق ایمیل با درج کد شغل در قسمت subject
Epc66rec@gmail.com

