
گزارش

بررسی حمله سایبری به کجا رسید؟
پیمان جبلی درباره بررسی هک سامانه های پخش 
تاکید کرد که بررسی ها ادامه دارد اما خوشبختانه 
با توانمندی و آمادگی خوب همکاران در حوزه فنی 

حداقل ضرر و ضربه ممکن را صدا و سیما خورد.
به گزارش تســنیم، رئیس صدا و ســیما در دیدار 
با سریال ســازان، با صراحت درباره کاهش مخاطب 
تلویزیون صحبت کرد. بحثی که این روزها بسیاری 
از کارشناســان درباره اش صحبــت می کنند و این 
زنــِگ خطر بارهــا در طوِل این چنــد ماه به صدا 
درآمد. سریال سازان و برنامه سازانی که نمی توانند 
همچون گذشــته بیننــده را به هــر قیمتی پاِی 

تلویزیون بکشانند. 
پیمان جبلی هفته گذشــته با جمعی از هنرمندان 
دیــدار کــرد؛ هنرمندانی کــه بیشــتر در عرصه 
سریال ســازی فعالیت دارند و افرادی که این روزها 
کمتر در تلویزیون دیده می شــوند. او در این دیدار 
نگاهی به انتقاد از کاهش مخاطب این روزهای صدا 
و سیما داشــت و با صراحت اعالم کرد که همه مان 
مقصریم و نمی توانیم خودمان را تبرئه کنیم؛ همه ما 
چه شما به عنوان هنرمند، چه ما به عنوان مسئولین 
صدا و ســیما، باید از خودمان بپرسیم چرا احساس 
عالقه ای که مخاطب به هنرمندان و آثارشان داشت، 
کاهش یافته است؟ چرا بعضی آثاری که در گذشته 

با هزینه های کمتر ساخته می شد، ماندگارترند؟
جبلی در پاســخ به ســوالی درباره صحبت  هایش 
که در جمع سریال ســازان اشــاره کرد همه ما در 
کاهش مخاطب مقصریم شــروع کنیــم و راهکار 
برای برون رفــت از این معضل، تصریح کرد: درباره 
نفوذ فرهنگی دشــمن همه باید نگران باشند چه 
ما در صداوســیما و چه در حوزه ســینما و حوزه 
فرهنگ و هنر؛ مختص به یک حوزه نیســت. همه 
بایــد به هم کمک کنیم تا در مقابل نفوذ و تهاجم 
فرهنگی دشــمن بتوانیم ایستادگی کنیم؛ همه ما 
مسئولیم نه فقط ما در صداوسیما بلکه در سینما، 
مطبوعــات و حوزه نمایش و در همه حوزه ها برای 
صیانت از جامعه و فرهنگ جامعه، از اخالق جامعه 
و باورهای مردم همه ما مســئولیم.  وی افزود: آن 
چیزی که در آن جلســه گفتم ناظر به همین نکته 
بود. باید آسیب شناســی کنیم به چه دلیل عالقه 
و توجــه مخاطبان بــه هنرمندان و آثارشــان کم 
می شود. جمله ای که گفتم این بود و همچنان هم 
اعتقاد دارم این یک ضرورت اســت همه باید با هم 
در مقابل تهاجم و نفوِذ فرهنگی دشــمن تشریک 
مساعی کنیم. بحث رقابت و درگیری با هم نیست 
و همه مان در مقابل یک دشمن واحد قرار داریم که 
هدفش این است به فرهنگ، تمدن، اخالق، باورها، 

اعتقادات و داشته های ما آسیب بزند.
رئیس صداوســیما به ســوالی دربــاره تغییرات و 
تحوالت و انتصاب جدید خصوصاً در معاونت سیما 
با توجه بــه گمانه زنی های رســانه ای، تاکید کرد: 
به صورت طبیعــی در هر دوره ای از صداوســیما 
تغییراتی هــم در مأموریت ها، هــم در رویکردها 
و ســازوکارها و همچنین مناصــب اتفاق می افتد. 
بنابرایــن یک اتفاِق طبیعی اســت و اگر تغییراتی 
را در رویکردها و ان شــاءاهلل محتوای فاخر شــاهد 
باشیم طبیعتاً در سازوکارها، مناصب و مسئولیت ها 

هم رقم خواهد خورد.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار دیگری در مورد 
شــائبه هایی که دربــاره برخــی از نام هایی که به 
عنوان مدیران آینده تلویزیون معرفی می شوند که 
رزومه مدیریتی هــم ندارند؛ درباره مالک هایی که 
برای انتخاب مدیران مدنظرشــان بوده، گفت: آن 
چیزی کــه برای ما اهمیــت دارد ایمان به تحول 
در صداوســیما، ایمان به ضرورت تحول در محتوا 
و رویکرد است؛ بازگشــتن به داشته ها، ظرفیت ها 
و توانمندی هــای جامعه. ایمان داشــتن به اینکه 
ما در برابِر مردم، اخالق و باورها و اعتقادات شــان 
مســئولیم. در درجه اول کسی که می خواهد با ما 
همکار باشد باید این اعتقاد و  باور را داشته باشد.

جبلی به ســوال خبرنگار دیگری درباره بررســی 
حمالت ســایبری که سال گذشته برای صداوسیما 
اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: بررسی هایی که در مورد 
هک ســامانه های پخش ما اتفاق افتاد، خوشبختانه 
با توانمندی و آمادگــی خوب همکاران عزیز ما در 
حوزه فنی حداقل ضرر و ضربه ممکن را صداوسیما 
خورد. بررسی ها ادامه دارد نه تنها ما بلکه نهادهایی 
که متخصص حوزه ســایبری در کشــورند در حال 
برررســی اند تا نه تنها موردی که برای صداوسیما 
پیش آمــد بلکه برای موردی که بقیه دســتگاه ها 
اتفاق افتاد و هک برای سامانه هایشــان پیش آمد، 

نتیجه قطعی را ان شاءاهلل اعالم کنند.
او همچنین در پاســخ به ســوال خبرنگار دیگری 
درباره نام هایی که گویا قرار اســت حذف شــود و 
دایره مجریان و هنرمندان را در صداوسیما تنگ تر 
کند، افزود: درب صداوسیما به روی تمام استعدادها، 
ظرفیت هــا و توانمندی ها به ویــژه توانمندی ها و 
اســتعدادهایی که به فرهنــگ و امانتداری مردم 
ایمان دارند، باز اســت. موارِد خاصی که شما اشاره 
کردید و یا مطرح می شــوند دلیل بر این نمی شود 
صداوســیما سیاســتی بر قطع همــکاری یا طرِد 
عناصر داشــته باشــد ما کماکان هدف خودمان را 
باال قرار دادیم که کِل جامعه و ظرفیت ها را ببینیم 
و خودمان را نسبت به مردم امانت دار بمانیم. تالش 
کنیم هرکســی در این مسیر می تواند ایفای نقش 

کند از او صیانت و تقویتش کنیم.
جبلی درباره ساخت مستند زندگی نادر طالب زاده، 
گفت: ما کمترین کاری که می توانیم درباره حاج نادر 
انجام دهیم ساخت مستند است. ساختن یک مستند 
فقط یک رفع تکلیف است. ما باید در تمام حوزه ها نه 
فقط درباره شخص نادر طالب زاده، باید درباره شیوه و 

مکتب و مرام حاج نادر کار خوب بسازیم.

درنگ

برنامه هـای  رمضـان  مبـارک  مـاه  آمـدن  بـا  سـال  هـر 
متنوعـی از رسـانه هایی چـون صـدا وسـیما، شـبکه های 
رادیویـی و... بـرای تغییـر حـال و هـوای مخاطـب در نظر 
گرفتـه می شـود، درایـن بین صدا و سـیما نقـش عمده ای 
میـان اذهان عمومی داشـته و بـا مخاطب بیشـتری روبرو 
اسـت. از ایـن رو سریال سـازی طـی سـه دهه گذشـته به 
یـک سـنت تبدیـل شـده اسـت و هـر سـاله مجموعه های 

تلویزیونـی مختلفـی در ایـن مـاه پخـش می شـود.
برنامه هـای  رمضـان  مبـارک  مـاه  آمـدن  بـا  سـال  هـر 
متنوعـی از رسـانه هایی چـون صـدا وسـیما، شـبکه های 
رادیویـی و... بـرای تغییـر حـال و هـوای مخاطـب در این 
مـاه در نظـر گرفتـه می شـود، درایـن بیـن صـدا و سـیما 
نقـش عمـده ای میـان اذهان عمومی داشـته و بـا مخاطب 
بیشـتری روبـرو اسـت. در ادامه به عملکرد رسـانه ملی در 
تولید سـریال های مناسـبتی سـه دهـه اخیر نـگاه اجمالی 

داشـت. خواهیم 

دهه ۸۰ دوران طالیی سریال های مناسبتی
در گـزارش فـارس نوشـته شده،رسـانه ملی از دهـه هفتاد 
بطـور جـدی بـرای سـاخت سـریال های مناسـبتی مـاه 
رمضـان برنامـه ریـزی کـرد. سـریال هایی چون»مهمان«، 
»تعطیـالت نـوروزی«و »نیمـه پنهـان مـاه«در ایـن دهـه 
امـروز  جوانـان  البتـه  کـه  شـدند  پخـش  تلویزیـون  از 
آنهـا را بـه یـاد نمـی آوردنـد. دهـه ۸۰ بـا سـریال هایی 
پخـش  اوج  و  شـد  آغـاز  »همـراز«  چون»گمگشـته«و 
سـریال های پربیننـده مـاه رمضـان بـود. سـریال هایی که 
هنوزهـم در بازپخـش خود از شـبکه های اصلـی تلویزیون 
بـرای مخاطـب جـذاب و  فیلـم  و همچنیـن شـبکه آی 

دوسـت داشـتنی هسـتند.
سـریال هایی  بـود؛  طنـز  سـریال های  اوج   ۸۰ دهـه 
بـه دوش«،»متهـم  چـون »پشـت کنکوری هـا«، »خانـه 
گریخت«،»بـرای آخریـن بـار«، »زیرزمیـن«، »بزنـگاه«و 
»یـک وجب خـاک« از جمله سـریال های طنـز موفق این 

هسـتند. دوره 
پـای سـریال های ماورایـی و متافیزیکـی هـم در این دهه 
بـه تلویزیـون بـاز شـد و بـرای نخسـتین بـار مفاهیمـی 
چـون زندگـی پـس از مـرگ و فضـای بـرزخ و یـا تجسـم 
جسـمانی شـیطان و چگونگی نقـش او در وسوسـه کردن 
انسـان در قالـب یک داسـتان نمایشـی به تصویر کشـیده 
بـه سـریال  آنهـا می تـوان  از جملـه موفق تریـن  شـدند؛ 
»او یـک فرشـته بـود«، »کمکـم کـن«، »اغمـا« و »روز 
حسرت«اشـاره کـرد و البتـه سـریال های»آخرین گنـاه«، 
»سـی امین روز«، »ملکـوت«، »پنج کیلومتر تا بهشـت«و 
»سـقوط یـک فرشـته« کـه نتوانسـتند چنـدان در جذب 
مخاطـب موفـق عمل کنند. سـریال وزیـن »صاحبدالن«و 
دوره  ایـن  ممنوعه«نیزبـه  سـاخت»میوه  خـوش  سـریال 
تعلـق دارنـد. سـریال های ایـن دهه اغلـب داستانشـان در 

فضـای مـاه رمضـان روایـت مـی شـد و کامـال بـا حـال و 
هـوای معنـوی و عرفانـی ایـن ماه تناسـب داشـتند.

افت سریال های رمضانی در دهه ۹۰
عملکـرد سـریال سـازی مناسـبتی تلویزیـون در دهـه ۹۰ 
افـت جشـمگیری داشـت. محتـوای سـریال های این دهه 
نـه تنهـا ربطی بـه ماه رمضان نداشـت بلکه معمـوال دارای 
فضـای جـدی و گاه خشـن بـود، دیالـوگ هـای سـنگین 
شـخصیت های ایـن سـریال ها نیـز برای پخش در سـاعات 
پـس از افطـار کـه معمـوال تمـام اعضـای خانـواده اعـم 
از کـودک ونوجـوان و جـوان و میانسـال دور هـم جمـع 

هسـتند، اصـال مناسـب نبود.
سـریال هایی چون»مادرانـه«، »مدینـه«، »زیرپـای مادر«، 
نکـن«، »برادرجان«،»ازیادهـا رفتـه«  »نفـس«، »رهایـم 
و سـریال خسـته کننده»سـرباز«از ایـن جمله انـد. شـاید 
تنهـا سـریال های موفـق ایـن دهـه بتـوان از سـریال طنز 
»دودکـش« و »پایتخـت ۴ « و »زیرخاکی« نام برد و البته 
یـک مجموعه سـریال جدید بـه نام »بچـه مهندس«که تا 
پایـان فصـل سـوم مخاطبـان خـود را راضـی نگه داشـت 
امـا در فصـل چهـارم کـه مـاه رمضـان گذشـته پخـش 
شـد،به دلیـل ضعـف در فیلمنامـه  عدم جذابیت داسـتان 
و رفتارهـای غیرمنطقـی قهرمـان اصلـی خـود یعنی جواد 

جـوادی بـا انتقادهـای بسـیاری روبه رو شـد.
رمضـان  تلویزیـون  مهنـدس"  "بچـه  بـر سـریال  عـالوه 
گذشـته بعنـوان اولیـن رمضـان دهـه ۱۴۰۰ کارنامـه بـه 

شـدت ضعیفـی داشـت. از یکسـو سـریال " یـاور" کـه از 
شـبکه سـه سـیما پخـش شـد، یـک نسـخه تکـراری و 
کلیشـه ای از سـریال ستایش بود و شـخصیت هایش گویی 
در ۵۰ سـال گذشـته زندگـی می کردنـد نـه در زمان حال 
و از سـوی دیگـر سـریال شـبکه پنج بـا نام" رعـد و برق" 
ناگهـان بـدون بیـان هیـچ دلیـل موجهـی از کنداکتـور 
پخـش حـذف شـد و البته تـا این زمـان سرنوشـت پخش 

آن همچنـان مبهـم اسـت.
سـریال  بـا  سـیما  یـک  شـبکه  تنهـا  گذشـته  سـال  در 
پـای  را  مخاطـب  تاحـدی  توانسـت  ماورایی"احضـار" 
بـا  مقایسـه  در  نیـز  احضـار  گرچـه  بنشـاند،  تلویزیـون 
سـریال های ماورایـی دهـه ۸۰ هـم از نظر تکنیکـی و هم 

محتوایـی چندیـن پلـه عقـب تـر بـود.
امسـال ماه رمضـان بالفاصله بعد از تعطیالت نوروز شـروع 
شـد و ایـن امـر مسـئولیت رسـانه ملـی را در تولیـد آثـار 
مناسـبتی دوچنـدان نمـود و انتظار می رفت پـس از تغییر 
مدیریـت رسـانه ملی و بسـیاری دیگر از مدیران سـازمان، 
آنهـا برنامـه ریـزی قوی بـرای برنامه هـای مناسـبتی و در 
رأس آن سـریال سـازی داشـته باشند اما متأسـفانه رسانه 
ملـی هـم در تولید سـریال های نوروزی و هم سـریال های 
رمضانـی عملکرد خوبی نداشـت. سـریال های عید امسـال 
سـاختار  خـداداد"   " و  شـیرین"  دردسـرهای  چـون" 
و فیلمنامـه بسـیار ضعیـف و دم دسـتی داشـتند، فصـل 
چهارم"زیـر خاکی"هـم بـا تکـرار ماجراهای تمام نشـدنی 
فریبـرز بـاغ بیشـه سـعی در خندانـدن و جـذب مخاطـب 

داشـت. در ایـن میان سـریال نـوروزی شـبکه ۳ که فصل 
دوم" نجـال" بـود بـه مـاه رمضـان پیونـد خورد،"نجـالی 
۲" بـه هیـچ وجه مناسـب حـال و هـوای سـریال نوروزی 
نبـود و حتـی بـرای پخـش در مـاه رمضـان هـم بدلیـل 
نمایـش برهـه سـخت از تاریـخ معاصـر کشـورمان و روی 
دادن اتفاقـات تلـخ و سلسـله وار بـرای شـخصیت هایش 
گزینـه خوبـی نبـود؛ چراکـه پیوسـته بـا اعصـاب و روان 
مخاطـب روزه دارش بـازی می کـرد، مخاطبـی کـه دلـش 
می خواسـت در لحظـات پـس از افطـار به تماشـای فیلمی 
شـاد بنشـیند تـا خسـتگی یـک روز روزه داری از تنـش 

بیـرون رود.
امسـال بـاز هـم سـهراب و هاشـم بـا فصـل چهـارم" از 
سرنوشـت" مهمـان خانه هـای روزه داران بودنـد. در ایـن 
سـری هـم ماننـد فصـل گذشـته موضـوع اصلی داسـتان 
نمایـش موانـع تولید داخل بر سـر راه جوانان و تشـویق به 
تولیـد دانـش بنیان بـود. تماشـای رفاقت گـرم و صمیمی 
میـان شـخصیت های داسـتان و تـالش جوانـان بـا انگیزه 
بـرای رسـیدن به هدف،حـس و حال خوبـی را به مخاطب 
یـک  گذشـته  سـال  برخـالف  امسـال  می کنـد.  تزریـق 
سـریال کمـدی هم روانه آنتن شـد؛" خوشـنام". سـریالی 
کـه بـا وجـود بهـره گیـری از بازیگـران تکـراری و تکیـه 
کالم هـای کلیشـه ای، بدلیـل نداشـتن فیلمنامه منسـجم 
و جـذاب نتوانسـت مخاطـب را راضـی نگـه دارد تـا طبق 
سـنوات گذشـته رسـانه ملی نمـره قابل قبولی در سـریال 

سـازی مناسـبتی بدسـت نیاورد.

حرف آخر
برکسـی پوشـیده نیسـت که مـاه رمضان فرصت مناسـبی 
بـرای فیلمسـازان فراهـم مـی آورد تـا آثارشـان بهتـر و 
بیشـتر دیـده شـود، لـذا برنامه هـای صـدا و سـیما بایـد 
سـال بـه سـال بـا شـکوفایی تکنیکـی و محتوایـی رو بـه 
رو شـوند تـا از لحـاظ  کمـی و کیفـی بتوانند پاسـخگوی 
نیـاز مخاطـب باشـند. از سـویی بایـد اذعـان داشـت کـه 
بـه  نگاهـی  اسـت.  زنـده  سـریال هایش  بـه  تلویزیـون 
وضعیـت صداوسـیما در چهـار دهـه اخیـر نشـان می دهد 
کـه این حـرف چندان هـم بیراه نیسـت. هـرگاه تلویزیون 
سـریال های جـذاب داشـته و نـه لزومـاً زیـاد، در جـذب 
مخاطبـان موفـق عمل کرده اسـت،اما در چند سـال اخیر 
متأسـفانه از یـک طـرف عـدم توانایـی تولید سـریال هایی 
بـا محتـوای مناسـب و جـذاب و از طـرف دیگـر عجلـه 
بیـش از حـد در تولیـد سـریال های مناسـبتی کـه ناشـی 
سـاخت  عوامـل  و  مدیـران  نامناسـب  ریـزان  برنامـه  از 
سریال هاسـت، موجـب شـده اسـت تـا این فرصـت خوب 
از دسـت بـرود و در نتیجـه مخاطـب یـا بـه سـریال های 
نـه چنـدان جالـب توجـه شـبکه نمایـش خانگـی پنـاه 
 ببـرد یـا به تماشـای سـریال های بعضـاً سـخیف و مبتذل 

ماهواره ای بنشیند.
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نگاهی به عملکرد سریال سازی رسانه ملی در ماه مبارک رمضان 

سریال های رمضانی از اوج به افول

کاهش سرانه مطالعه نتیجه 
کدام برنامه ریزی ها است؟

یک نویســنده کتاب گفت: قیمت کتاب زیاد نیست بلکه 
ما نتوانســته ایم فرهنگ مطالعه را در بین جامعه درونی 
سازی کنیم این نکته ای است که بار ها و بر آن تاکید شده 
و پژوهش ها و تحقیقات نیز این امر را نشــان داده اســت 
برای افزایش ســرانه مطالعه و نشان دادن اهمیت مطالعه 

باید رویکرد های اساسی در پیش بگیریم.
منیژه آرمیــن در گفت وگو با میزان درباره اهمیت مطالعه 
گفت: مطالعه در نســل گذشته به یک هنجار تبدیل شده 
بود لذا ما شــاهیدیم که آثاری ارزشــمند و تاثیر گذار بر 
عرصه ادبیات به وجود آمد، اما متاســفانه این هنجار ها در 
نســل جوان بسیار کم رنگ شده و فضای مجازی جای آن 
را گرفته اســت. وی در مورد ذائقه ســازی بیان کرد: من 
معتقدم کتاب های متعدد تولید شــده است کتاب های که 
با همــه ذائقه ها همخوانی دارد و می توان جوابگوی عالیق 
بسیاری از افراد و مخاطبان باشد، اما آنچه باید مورد توجه 
قــرار بگیرد اینکه مخاطبــان از مضامین کتاب های تولید 
شده و منشره خبر ندارند این یعنی تبلیغات مناسب برای 

معرفی کتاب ها انجام نشده است.

عامل کاهش سرانه مطالعه
آرمین مهمترین عامل کاهش سرانه مطالعه را مورد بررسی 
قــرار دادو ابراز کرد: سیاســتگذاری های کالن ما زمینه را 

برای کاهش سرانه مطالعه فراهم کرده است رویکرد نمره 
مداری و مدرک گرایی در مدارس و دانشــگاه ها همچنین 
نگاه اقتصادی به تولید برنامه های ادبی در رسانه ها همگی 
ســبب می شــود تا مخاطب از توجه و ارزش مطالعه غافل 

شود و در نهایت به سوی فضای مجازی کشیده شود.
وی نقش قیمت کتاب را در سرانه مطالعه نا چیز دانست و 
اظهار کرد: قیمت یک کتاب معمولی از قیمت پیتزا کمتر و 
یا در مواردی برابر است، اما مردم ترجیح می دهند پیتزا را 
خردیدار کنند، ولی به سمت کتاب نمی آیند این معضل به 
برنامه ریزی و فرهنگ سازی ها باز می گردد اینکه ما تا چه 
اندازه توانسته ایم فرهنگ مطالعه را در درون افراد ماندگار 

کنیم و یا به عبارتی هنجار سازی کنیم.

کتاب گران نیست!
یک نویســنده کتاب تصریح کرد: قیمت کتاب زیاد نیست 
بلکه ما نتوانســته ایم فرهنگ مطالعــه را در بین جامعه 
درونی ســازی کنیم این نکته ای اســت که بار ها و بر آن 
تاکید شــده و پژوهش ها و تحقیقات نیز این امر را نشــان 
داده است برای افزایش سرانه مطالعه و نشان دادن اهمیت 

مطالعه باید رویکرد های اساسی در پیش بگیریم.
آرمیــن تاکید کرد: اکثــر کتاب هایی کــه بچه ها مطالعه 
می کنند عموما به درس و مدرســه باز می گردد کتابی که 
برای مطالعه و غیر درسی باشد کمتر توسطه بچه ها خوانده 
می شود این مهم حتی در دانشگاه ها نیز دیده می شود در 
حالی که افزایش ســرانه مطالعه نیازمند فرهنگ ســازی 
دارد کــه باید از مهد کودک ها آغاز شــده و به عنوان یک 
سرمایگذاری برای نسل بعد توسعه داده شود، اما متاسفانه 

برنامــه ریزی ها و سیاســتگذاری های کالن در این زمینه 
انجام نشده و حرکتی در این زمینه شکل نگرفته است.

کتاب در سبد حمایتی خانوار
وی پیرامون بسترســازی بــرای افزایش ســرانه مطالعه 
بیان کرد: دولــت باید کتاب را به عنــوان یکی از عناصر 
مهم فرهنگی در ســبد خانوار قرار دهد هنگامی که سبد 
حمایتی بــه افراد می دهد در کنار آن چند جلد کتاب نیز 
بدهنــد. اما قدم اصلی را بایــد از مهد کودک ها و مدارس 
بردارند و جایگاه کتاب در زندگی را از دوران کودکی برای 

بچه درونی سازی کنند.
این نویســنده کتاب به نمونه ای از سیاستگذاری ها اشاره 
وابــراز کرد: از من برای حضور در یک مســابقه دعوت به 
عمل آمــد، هنگامی که زمان دادن جوایــز به نفرات بر تر 
شد من متوجه شدم به این دختران جوایزی مانند قابلمه 
داده می شــود من اعتراض کردم و تاکیــد کردم به جای 
این وسایل آیا بهتر نیســت به آنان ده جلد کتاب بدهید، 
زیرا آنان در ســنی هســتند که فرهنگ در درون آنان در 
حال شــکل گیری اســت دادن وســایل منزل نمی تواند 
فرهنگ مطالعه و پژوهش را برای آنان درونی کند این نوع 
سیاســتگذاری ها و تفکرات نتیجه ای جز دور شــدن نسل 

جوان از مطالعه را در پی نخواهد کرد.

توجه به ساختارهای فکری 
وی تاکید کرد: باید ســاختار های فکری را متوجه ارزش و 
اهمیــت مطالعه بکنیم در عین حال کتاب های خوب را به 
مخاطبان معرفی کنیم تا به ایجــاد انگیزه در درون افراد 

بپردازیــم. آرمین نقش تبلیغات را مهم دانســت و تصریح 
کرد: نقش رســانه ها خصوصاً رســانه های ملی در تبلیغ و 
تبیین و اهمیت جایگاه کتاب بسیار مهم است صدا و سیما 
در این میان بیشترین و ظیفه را بر عهده دارد، اما متأسفانه 

کمترین کارکرد از آن دریافت کرده ایم.
این پژوهشگر به برنامه های رسانه ملی اشاره و تاکید کرد: 
متاسفانه در حوزه کتاب تنها دو یا سه برنامه برای تبلیغ و 
معرفی کتاب به روی آنتن می رود این میزان برنامه به هیچ 

عنوان نمی تواند نیاز جامعه ۸۰ میلیونی را برآورده کند.

فناوری در خدمت تبلیغات برای کتاب ها 
وی لزوم توجه به ساز و کار های جدید و استفاده از فناوری 
برای معرفی کتاب را مهم خواند و تاکید کرد: نویسندگان 
و ناشران نیز می توانند از فضای مجازی بهترین استفاده را 
کننــد آن ها با معرفی کتاب های خود و یا کتاب های دیگر 
می توانند زمینه را برای آشنایی مخاطبان با تازه های نشر 
و تنوع کتاب های منتشــر شده فراهم کنند من به شخصه 
کتاب های خودم را در اینستاگرام معرفی می کنم معتقدم 
این امر می تواند تاثیر به ســزایی در شــناخت مخاطبان 
داشته باشــد. آرمین لزوم توجه سیاستگذاران به فرهنگ 
مطالعه و کتاب را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد: 
باید توجه داشــته باشیم که سیاســت گذاری ها است که 
می تواند جامعه و فرهنگ جامعه را به رشد و تعالی نزدیک 
کند لذا طلب می کند تا مسئوالن و دست اندرکاران حوزه 
فرهنگی با کمک گرفتن از تجربیات فعاالن عرصه فرهنگ 
شــرایط و راه حل ها را برای به کارگیــری از رویکرد های 

تاثیرگذار در پی داشته باشد.

ســه فیلم تازه اکران شــده به بهانه عید فطر در مدت ۱۰ روز حدود ۱۰ میلیارد 
تومان فروش داشــته اند که البته بیشترین ســهم متعلق به یکی از آن ها یعنی 

کمدی »انفرادی« است.
به گزارش ایســنا، از هفتم اردیبهشــت  ماه با حذف دو فیلم از اکران نوروزی که 
به کف فروش خود رســیده بودند، سه فیلم جدید برای نوبت عید فطر به چرخه 
اکران اضافه شــدند و در مجموع پس از ۱۰ روز که در روزهای تعطیل عمومی 

بوده، به فروش ۹ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان رسیده اند.
در حال حاضر فیلم های اکران نوروزی »سگ بند«، »موقعیت مهدی« و »شادروان« 
به ترتیب سه فیلم پرفروش گیشه سینماها هستند، اما میزان استقبال مخاطبان 
از فیلم هــای کمدی نشــان می دهد که به زودی فیلم »انفــرادی« با بازی رضا 
عطاران به زودی به رده دوم جدول فروش می رسد و رقابت بین دو فیلم کمدی 
ادامه خواهد داشــت؛ البته باید یادآوری کرد که اگرچه حرف از رقابت است، اما 

فروش فیلم ها و تعداد تماشاگران کلی سینما، چندان دلخوش کننده نیست.   
براساس آمار سامانه مدیریت فروش و اکران سینما )سمفا( که مرتب به روزرسانی 
می شــود، تا ظهر جمعه ۱۶ اردیبهشــت ماه فیلم »سگ بند« به کارگرانی مهران 
احمدی با فروختن بیــش از ۹۰۶ هزار بلیت، ۲۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان 

فروش داشته است.  
»موقعیــت مهدی« هادی حجازی فر با ۳۵۲ هزار تماشــاگر در رتبه دوم جدول 
فروش است و ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان هم فروش داشته است. »شادروان« 
به کارگردانی حسین نمازی با حدود ۲۶۸ هزار مخاطب و پس از گذشت بیش از 

۵۰ روز به فروش هشت میلیارد و ۹۴۶ میلیون تومان رسیده است.

»انفرادی« مســعود اطیابی که از هفته قبــل روی پرده رفته، تاکنون ۲۴۰ هزار 
و ۶۰۰ نفر تماشــاگر داشته و هشت میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان بلیت فروخته 
اســت. »روز صفر« ســعید ملکان هم با ۲۴۰ هزار و ۶۵۳ بلیت، هفت میلیارد و 

۷۷۹ میلیون تومان فروش داشته است.  
»مرد بازنده« محمدحســن مهدویان هم هنوز تعداد تماشاگرانش به ۲۰۰ هزار 
نفر نرسیده و فعال پنج میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان فروش بلیت داشته است.  

فیلم پرسر و صدای داریوش مهرجویی که تصور می شد حاشیه های پیش آمده بر 
سر مجوز نمایش آن باعث جذب مخاطب بیشتری شود تا امروز فقط حدود ۲۲ 

هزار تماشاگر داشته و به فروش ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است.
فیلم »مغز اســتخوان« حمیدرضا قربانی هم با بازی پریناز ایزدیار، جواد عزتی و 
بابک حمیدیان فعال نزدیک به ۱۶ هزار نفر تماشاگر داشته و ۵۹۵ میلیون تومان 

بلیت فروخته است.

گیشه در قبضه فیلم های کمدی 


