
گزارش

پیام رهبر انقالب درباره سرود 
فصل الخطاب است

رئیــس مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بســیج 
صدور پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
برگزاری جشــنواره بین المللی سرود فجر را نقشه 
راه فعالیــت گروه ها و هنرمنــدان فعال این عرصه 

توصیف کرد.
مصطفــی زیبایی نــژاد رئیس مرکــز آفرینش های 
فرهنگی هنری بســیج و دبیر اولین جشنواره ملی 
و بین المللی ســرود فجر در گفتگــو با مهر ضمن 
ارائه گزارشــی از روند برگزاری این رویداد ملی در 
حوزه سرود و اقدامات پیش روی دبیرخانه جشنواره 
توضیح داد: تمام تالشمان را انجام دادیم که در این 
رویداد موسیقایی دنبال شعار و شلوغ کاری نباشیم. 
کما اینکه برگزاری نشست خبری هم فقط به جهت 
اطالع رسانی و توضیح فعالیت های دبیرخانه به اهالی 
رسانه بود که بتوانند آنچه در این رویداد مورد توجه 
بوده را برای مردم و عالقه مندان ســرود منعکس 
کنند. پس آنچه شما از جشنواره ملی و بین المللی 
ســرود فجر می بینید، تالشــی برای برگزاری یک 
رویداد مؤثر در جهت اعتالی ســرود بوده که اصاًل 
مایل نبودیم فقط کلید واژه »جشنواره« را به همراه 
داشته باشد. شرایطی که باید بتواند خروجی مؤثری 
داشته باشــد تا بتوانیم کارهای مهم تری را در این 

عرصه انجام دهیم.
وی افزود: آنچه در این رویداد به واســطه حمایت 
همه جانبــه هنرمندان پیشکســوت این عرصه و 
گروه های شــرکت کننده صورت گرفت، به گونه ای 
بود کــه از این پس می توانیم ادعــا کنیم بیش از 
هفتاد درصد از شــرکت کنندگان اکنون می توانند 
به عنوان یک گروه ســرود حرفــه ای و معتبر خود 
را به مردم معرفی کننــد. گروه هایی که به اعتقاد 
من واقعاً شــگفت انگیز بودند کــه امیدوارم هم در 
خروجی نهایی جشــنواره و هــم در دیگر برنامه ها 
بتوانند به بهترین و مؤثرترین شکل ممکن از پس 
آنچه برنامه ریزی شده برآیند. هدف ما هم جز این 
نبود. چرا که استعداد سنجی درست و تالش برای 
کشف هنرمندان مســتعد شهرهای مختلف کشور 
یکــی از مهم ترین و اصلی ترین اهدافی اســت که 
باید در این نوع جشنواره ها به آن توجه می کردیم. 
شــرایطی که خوشبختانه تا حد زیادی محقق شد 
و ما دیدیم که تعــدادی از برگزیدگان بخش های 
مختلــف برای اولین بار فرصت معرفی خود را پیدا 

کرده و حتی حائز رتبه های برتر شدند.
دبیر اولین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر با 
تاکید بر ضرورت و استمرار حمایت ها از گروه های 
ســرود توضیح داد: در همین جشــنواره ما شاهد 
حضــور گروه هایی بودیم که متأســفانه از امکانات 
چندانــی برخوردار نبودند اما به قدری سرشــار از 
اســتعداد و خالقیت هستند که می توانند در آینده 
نقش بســیار مؤثری برای اعتالی ســرود داشــته 
باشند. در همین جشنواره ما گروهی از سیستان و 
بلوچستان داشتیم که بنده توفیق آشنایی قبلی با 
آن ها را نداشتم اما وقتی در این رویداد حضور پیدا 
کردند و از خود یک گروه مســتعد و خالق نشان 
دادند، بسیار خوشحال شدم که رویداد سرود فجر 

توانسته در این راه نیز گام هایی را بردارد.
زیبایی نــژاد در ادامــه به پیام رهبــر معظم انقالب 
اســالمی به آئین اختتامیه اولین جشــنواره ملی و 
بین المللی سرود فجر و تاکید ایشان زبده گزینی در 
شــعر، صدا و آهنگ در سرودها و انتخاب موضوعات 
اسالمی، انقالبی و ملی اشاره و اظهار کرد: صدور پیام 
تاریخی رهبر انقالب به رویداد سرود فجر بهترین و 
مهم ترین اتفاقی بود که می توانســت برای جشنواره 
صورت پذیرد و عنایت ایشــان به موضوع ســرود به 
واسطه برگزاری جشنواره سرود فجر نشان از اهمیت 
سرود داشت که در متن پیام به بهترین و گویاترین 
شکل ممکن مطرح شــد. یکی از همین نکات مهم 
ترکیب شعر و صدا و آهنگ در اجرای دسته جمعی 
بود که قطعاً باید از همین امروز نســبت به اهمیت 
آن ها توجه بیشــتری داشته باشیم و این فرمایشات 
ارزشــمند را فصل الخطاب کارهایمــان قرار دهیم. 
دبیر اولین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر در 
بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: بحث 
دیگری که در مجموعه مرکز آفرینش های فرهنگی 
هنری بسیج و دبیرخانه جشنواره سرود فجر به شدت 
مورد توجه است، استفاده از ظرفیت گروه های سرود 
شرکت کننده در اجرای آثار هنری با رویکرد مسائل 
اجتماعی است. شــرایطی که می بایست گروه های 
سرود را صرفاً از اجرای در صحنه خارج کرده و آن ها 
را میــان مردم ببرد. در ایــن زمینه از مدت ها پیش 
برنامه ریزی های خوبی با مشــارکت نهادهایی چون 
سازمان تبلیغات اســالمی صورت گرفته که بخشی 
از آن در روزهــای کرونایــی و در جریــان برگزاری 
جشن های نیمه شــعبان اجرایی شــد و توانستیم 
به ســهم خود، آن هنگام که مردم عزیزمان حضور 
کمتری در رویدادهای فرهنگی و هنری به واســطه 
شیوع بیماری داشتند، برنامه هایی را در قالب سرود 

اجرا کنیم که امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.
زیبایی نژاد در پایان گفت: حسب فرمایش های مقام 
معظم رهبری ســرود یکی از ظرفیت های هنری و 
گرانبها برای گســترش ارزش های معرفتی و عملی 
است. بنابراین همه ما باید دست به دست هم دهیم 
تا به دور از شعارها از این ظرفیت که از بدو پیروزی 
انقالب اســالمی موجب ظهور و بروز آثار ماندگاری 
در این زمینه شده است، استفاده حداکثری داشته 
باشیم. کما اینکه در همین چند مدت شرایطی مهیا 
شــده که این ظرفیت دوباره جلوه های ناب خود را 
نشان داده است. شرایطی که باید هم در موضوعات 
ارزشی، انقالبی و ملی و هم در موضوعات اجتماعی 
بتواننــد ایجاد کننده هیجــان و طراوت و بالندگی 

برای نظام جمهوری اسالمی ایران باشد.

خبــــر

همزمان با دهه اول ماه محرم؛
اکرانفیلمهایکمدیدرسینماهایسراسرکشورمتوقفمیشود

اکران فیلم های کمدی همزمان با دهه اول ماه محرم در سینماهای سراسر کشور متوقف می شود.
به گزارش مهر، با تصمیم ســازمان ســینمایی و اعمال در سامانه ســمفا، اکران فیلم های کمدی همزمان با آغاز ماه 
محرم در سینماهای کشــور متوقف می شود. بر این اساس اکران چهار فیلم »سگ بند« به کارگردانی مهران احمدی، 
»انفرادی« به کارگردانی مســعود اطیابی، »نقره داغ« به کارگردانی محســن آقاخان و »چند می گیری گریه کنی ۲« 
به کارگردانی علی توکل نیا از روز شــنبه ۸ مرداد تا پایان روز چهارشــنبه ۱۹ مرداد ماه در تمامی ســینماهای کشور 
متوقف خواهد شــد. اکران دیگر فیلم های روی پرده همچنان ادامه خواهد داشت و وضعیت فعالیت سینماها همزمان 
با روزهای تعطیل رســمی، متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد. سخنگوی شــورای صنفی نمایش پیش از این در گفتگو 
با مهر تأکید کرده بود که براســاس تجربه ســال های گذشته، این شــورا هیچ فیلمی را برای اکران ویژه در ماه محرم 

انتخاب نخواهد کرد.

مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در نیویورک منصوب شد
پایانکارکامراننجفزادهدرنیویورک

مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در نیویورک منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی صداوسیما، در متن حکم پیمان جبلی، رییس صداوسیما خطاب به علی رجبی، مدیر جدید 
دفتر نمایندگی صدا و سیما در نیویورک آمده است: برادر گرامی جناب آقای علی رجبی، نظر به مراتب تعهد و تجارب 
مفید جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان »مدیر دفتر نمایندگی ســازمان در نیویورک« منصوب می شــوید. رصد 
وقایع و رویدادهای ســازمان ملل متحد و کشور محل مأموریت در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و 
فرهنگی، جمع آوری و ارســال اخبار با توجه به اولویت ها و ارزش های خبری و بهره برداری بهینه از امکانات ســخت 
افزاری و نرم افزاری موجود در جهت تولید برنامه از وظایف شــما می باشد. از زحمات و تالشهای  مستمر جناب آقای 
کامران نجف زاده در مدت تصدی این مســئولیت تشــکر و قدردانی می کنم. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال، در 

ایفای مطلوب وظایف محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی خواستارم.«

ســید مهدی ناظمی معتقد است در حال حاضر صداوسیما 
فاقد یک ســاختار سالم، اســتاندارد و قوی در حوزه تولید 
کارهای نمایشی است. از سوی دیگر الگوی مناسبی نیز برای 

کنترل کیفی و سنجش فعالیت های نمایشی وجود ندارد.
مدتهاســت که در میان تولیــدات نمایشــی داخلی، اثر 
چشــم گیر و پرمخاطبی به چشم نمی خورد. آن هم دقیقا 
در نقطه ای که آمار کمی ســریال های تلویزیونی بیشــتر 
از گذشــته است. از ســویی مخاطب در شــرایط کنونی 
حاضر اســت به بهای پرداخت حق اشــتراک نسبتا گران 
ســامانه های پخش آنالین فیلم، قید بســیاری از تولیدات 
تلویزیونی ضعیف و متوســط را بزند. افت فاحش و از روی 
رفع تکلیف تولیدات نمایشــی صداوســیما و عدم نظارت 
کیفی بر تولیدات، نکته  آشکاری است که یکی از مهم ترین 
حوزه هــای جذب مخاطب تلویزیون را از بین برده اســت. 
در حوزه ســریال های طنز نیز مدتهاســت کــه کار نو و 
خالقانه ای در ســطح آثار شاخص دهه ۸۰ دیده نمی شود، 
مگر استثنائاتی معدود. آنچنان که مشهود است، تلویزیون 
در دوره مدیریت سابق، بیشتر از حوزه سریال  روی ساخت 
برنامه های سرگرمی محور با حمایت اسپانسرها متمرکز بود 
و موجی از برنامه های تاک شــو نیــز در مدت زمان تولید 
شد. از ســوی دیگر حامیان مالی برنامه های تلویزیون، به 
دلیل ســود ناکافی در حوزه تولیدات نمایشــی، در بحث 

سریال سازی تلویزیونی مشارکتی نداشتند.
به همین بهانه، در خصوص وضعیت نابسامان سریال سازی 
در صداوسیما،فارس با سید مهدی ناظمی پژوهشگر حوزه 
فلســفه ســینما و هنر و مدیر مدرســه عالی علوم انسانی 

روزگار نو گفتگو کرده است.
***

* نظرتان در رابطه با شرایط کلی حاکم بر تولیدات آثار 
شبکه نمایش خانگی، تولیدات صداوسیما و آسیب های 

موجود در فضای فعلی تولیدات نمایشی چیست؟
مســلم اســت که در حال حاضــر وی اوی دی ها هزینه 
بیشتری در حوزه تولید آثار نمایشی انجام می دهند و این 
موضوع آســیب هایی را نیز به کار سریال سازی صداوسیما 
وارد کرده است. اما اینکه این مسئله را علت وضعیت فعلی 

صداوسیما در حوزه سریال سازی بدانیم درست نیست.
علتش این اســت که صداوســیما فاقد یک ساختار سالم، 
اســتاندارد و قوی در حوزه تولید کارهای نمایشــی است. 
از همان ابتدای کار رقابتی میان تولیدکنندگان آثار وجود 
داشــته و در اثر این رقابت انحصار خلق می شــود. افرادی 
برای ساخت و پیشبرد آثار نمایشی در صداوسیما انتخاب 
می شــوند و بر اســاس آن مواهب و امتیازاتی که بدست 
می آورند، موظفند در قبال برند صداوســیما  متعهد باشند 
و به آن احتــرام بگذارند. مطابق با قوانیــن و مقررات، به 
طور مثال در تمام دنیا اگر رســانه شما دچار بحران مالی 
شد، چنین نیســت که افراد به راحتی قید همکاری با آن 
را بزنند و به همکاری با رقبا مشــغول شوند. بلکه اگر فرد 

قید همکاری با رســانه را بزند، باید بخش قابل توجهی از 
درآمدی که طی ســال های همکاری بدســت آمده را  به 
رسانه  بپردازد. در تمام سال هایی که رسانه ملی ملک طلق 
تولیدکنندگان آثار و فاقد ســاختار  تولید استاندارد بوده، 
رسانه حرفه ای نداشته ایم. کیفیت تولید در برخی موارد باال 
بوده اما رسانه داری و مدیریت رسانه ای حرفه ای نداشته ایم. 
چون کسانی که مدیریت رسانه کشور را بر عهده داشتند، 
اغلب مهنــدس بودند و عمدتا تولیدکننــدگان برای آنان 
خلق ادبیات می کردند. در مواجهه با چهره ها نیز هم هزینه 
هنگفت صرف آن ها شــد، هم تعهدات فرهنگی - سیاسی 
که مد نظر داشتیم رعایت نکردند و هم اینکه در بزنگاهی 
که می توانست به واسطه بســیاری از سلبریتی ها هژمونی 
صداوسیما در روابط رســانه ای تثبیت شود، برخی از آنان 
با صداوسیما خداحافظی کرده اند. این کار حرفه ای نیست.

از طرفی لحظه تولد »وی او دی« ها در ایران نامشروع بوده 
و این روند باید اصالح شــود، محل ورود و خروج سرمایه 
باید مشخص و تحت نظارت دقیق قرار بگیرد. به طور مثال 
وقتی من به عنوان مصرف کننده اینترنت شــاهد افزایش 
نرخ بسته های اینترنتی هســتم، باید بدانم که درصدی از 
پول ســلبریتی ها را من پرداخــت می کنم. این هزینه های 
هنگفتــی که برای حضور ســلبریتی ها در »وی او دی«ها 
مصرف می شــود، بخشی از آن به وســیله مصرف اینترنت 
مردم تأمین می شــود و این چرخه قطعا باید اصالح شود. 
نظام مالی »وی او دی«ها فاســد است، این چرخه از حق 
من شــهروند سرقت می کند و در آنســو برای سلبریتی ها 
پرداخت هــای چندین برابری صــورت می گیرد. یک نوع 
فســاد مالی نهادینه شده ای در »وی او دی «ها وجود دارد 

که باید اصالح و تحت نظارت کارشناسی شده قرار بگیرد. 
عــالوه بر این باید نظام مالیاتی مشــخصی تدوین گردد و 
مالیات حضور ســلبریتی ها نیز مطابق با عرف جهانی و به 
شکلی روشن پرداخت شود. از سوی دیگر، باید بررسی شود 
که در قراردادهای بین ســلبریتی ها و »وی او دی«ها، آیا 
تبانی صورت می گیرد؟ در حال حاضر برخی از قراردادهای 
جعلی »وی او دی«ها باعث فشــار بر صداوسیما می شود و 
امکان فعالیت از صداوســیما در حوزه سریال سازی سلب 
می شــود. پس در درجه اول مســئله قراردادهای جعلی، 
شائبه پول شویی و فساد مالی شدید باید حل و فصل شود.

*با این حساب مداخله ای از سوی نهادهای مسئول 
و ضابطین مرتبط با مباحث مالی در فضای پلتفرم ها 

باید صورت بگیرد؟
سرمایه داری ذاتا انحصارطلب است. با توجه به انحصاری که 
در حوزه »وی او دی«ها شــکل گرفته، به لحاظ ساختاری 
بایــد »وی او دی« رقیب ایجاد کرد. این فرصت در اختیار 
روبیکا قرار داشــت که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت این 
موضوع حاصل نشــد. در حال حاضــر اوال باید یک »وی 
او دی« ســالم ایجاد شــود، دوم اینکه قوانین بازدارنده و 
مالیاتی با تناســب درآمدها - به عنوان یک اصل بدیهی- 
تدوین شــود. این حجم از رها شدگی در هیچ کجای دنیا 
دیده نمی شــود. این افسار گسیخته ترین نوع سرمایه داری 
در جهان اســت. در بخش ســریال سازی، »وی او دی«ها 
همان کاری را می کنند که در دهه ۵۰ فیلم فارسی سازها 
می کردند. البته در همان زمان هم فیلم های شریفی توسط 

»کیمیایی« و »مهرجویی« ساخته می شد.

این استدالل بســیار غلطی اســت که برای پیشگیری از 
مشاهده محتوای سریال های ماهواره ای توسط مردم، ذائقه 
مخاطب ایرانی را با تولید آثار مبتذل شکل دهیم. اکثریت 
شبکه های ماهواره ای مبتنی بر جاذبه هایی هستند که شما 
امــکان رقابت با آن ها را نداریــد. در وضعیت کنونی، باید 
در حوزه سریال ســازی مزیت رقابتی شکل بگیرد. رقابت 
عادالنه بین »وی او دی«ها و صداوســیما باعث پیشرفت 
کار آن ها می شــود، اما وضعیتی که به ابتذال نیز آغشــته 
شــده نامش رقابت نیست. خانواده ایرانی ۲۰ سال به ایرج 
طهماســب با مجموعــه کاله قرمزی عادت کرده اســت. 
حاال می گوید ســاخته جدید ما برای بچه ها نیست. سنت 

سریال سازی کشور با این روند مبتذل نابود می شود.

* در رابطه با سنت سریال سازی ما در مقطع کنونی، 
برخی معتقدند که آنچه از تولیدات شاهدیم در ظاهر 
با فرهنگ و عرف جامعه ایران قرابت چندانی ندارد، 

در این خصوص نظرتان را بگویید.
ســنت سریال سازی ما در ســال های پیش از انقالب و از 
روی شباهت های موجود، احتماال تحت تاثیر سنت سریال 
ســازی ایتالیا و با  آن حال و هوا شــکل گرفته اســت. از 
این رو در سنت سریال سازی ما بذله گویی و شوخی های 
مختلف سابقه داشت. بعد از انقالب نیز سنت ملودرام های 
خانوادگی شــکل گرفت و تقریبا این دوپایه سنت سریال 
ســازی ما را ادامــه دادند و انواع و اقســام فرم ها از آن ها 
خلق شــد. در مورد اینکه ما باید چگونه ســریالی بسازیم 
یــا از چه فرم هایی تبعیت کنیم، مطلقا پژوهشــی صورت 
نگرفته اســت. رویه سریال سازی از اســاس این بوده که 
مدیر ســفارش نمی دهد، بلکه تهیه کنندگان آثارشــان را 
عرضــه می کنند. به همین ســادگی که عرض شــد، یک 
اتفاق ســاختاری در سریال ســازی ما رخ داد. رویه ای که 
تهیه کنندگان به فراخور مناسبت های مختلف آثارشان را 
عرضه می کردند و با اندک اصالحاتی از ســوی مدیران به 
مرحله تولید می رفت. اغلب مدیران ابزار و دانش ســنجش 
و پایش مواجهه با هنرمنــدان را ندارند. نتیجه ای این کار 

سرکنگبینی شد که فقط صفرا می افزاید!
ســازندگان برخی از آثار داخلی که آدم های مســتفرنگ و 
بی تعلقی به فرهنگ و اعتقادات بودند، برای ساخت آثار نیاز 
به یک الگویی داشــته است. در این بین نیز نه خود او این 
انگیزه را داشته که الگویی خلق کند و نه مدیر برای او مسیر 
برای پژوهشــی در راســتای طرح الگو ترسیم می کند. اگر 
مثال بخواهد با الگوی سریال سازی فرانسه یا ایتالیا نیز فیلم 
بســازد، مدیر به او اجازه پخش نمی دهد. مجبور است که 
صرفا ظاهر کاراکترها را متناســب با خواست مدیر طراحی 
کند و محتوا همانی اســت که الگویش تناسبی با فرهنگ 
داخل ندارد. این موضــوع چرا رخ می دهد؟ این کار به این 
دلیل اتفاق افتاده که در ساختار تولیدی خود ابزار و دانش 

سنجش و کنترل کیفی فعالیت های نمایشی را ندارید.
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مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان خوزستان 
در گفتگو با برنامه رادیویی »اســتودیو هشــت« درباره 
حواشــی پیش آمده پیرامون لغو کنســرت ســیروان 

خسروی توضیحاتی را ارائه داد.
به گــزارش روابط عمومی برنامه، حجت االســالم رضا 
کاله کج مدیرکل فرهنگ و ارشــاد خوزستان در گفتگو 
با مصطفی امامی مجری برنامه »استودیو هشت« رادیو 
نمایش با اشــاره به تعلیق چند ســانس اجرای سیروان 
خســروی بیان کرد: مراحل صدور مجــوز برای اجرای 
کنســرت ها مسیر خاصی دارد و دســتگاه های مختلفی 
درگیرند. دســتگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی همه 
در صدور مجوز نقش دارند و ارشــاد مرحله پایانی است 
که همه مجوزها و تاییدیه ها گرفته شــده است، ارشاد 
هم مجوز را صادر می کند. وی اضافه کرد: ما در آن ایام 
سه کنسرت اجرا کردیم پرواز همای، علیرضا طلیسچی، 
مهدی احمدوند کنســرت اجرا کردند و بعد با یک روز 
فاصله ســیروان خسروی کنســرت اجرا کرد و قرار بود 
ســهراب پاکزاد هم کنسرت داشــته باشد که این میان 

کنسرت سیروان و پاکزاد عماًل کنسل شد.
کاله کج ادامه داد: مجوزهای رســمی و شــورای تامین 
شامل فرمانداری، نیروی انتظامی، اماکن نیروی انتظامی 
و همچنین ســایر تاییدیه ها همه موجود بود و براساس 
آن ها مجــوز صادر شــد. در حین کار متوجه شــدیم 
تعدادی افراد ناشناس که هیچ کس هم مسئولیت آن ها 
را بــر عهده نگرفت موجب این اتفاق شــدند. هیچ کس 
مســئولیت این گروهی که وانت آوردند، مداحی پخش 
کردند و موجــب آزار و اذیت مردم و رعب و وحشــت 

شدند را قبول نکرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان گفت: 
اتفاق واقعاً ناخوشــایند بود و خود ما هم شــوکه شدیم. 
نهاد رسمی حاکمیتی وقتی مجوز صادر می کند باید پای 
آن هم بایســتد چون با لغو آن خودش بی اعتبار می شود 
اما یــک باره عده ای در آن مکان حضــور پیدا می کنند 
در ســینما را قفل می زنند، با نیروی انتظامی هم درگیر 
می شوند. با ورود دادستان اهواز که واقعاً حمایت کرد آن 
قفل شکسته می شود و با یک ساعت تاخیر آن سانس با 
فضای رعب و وحشت اجرا می شود و دوباره همان اتفاق 
در سانس بعد رخ می دهد و آن افراد عماًل سینما را فتح 
می کنند. نیروی انتظامی و دادستانی واقعاً تالش کرده و 
فضا را مدیریت کردند که کنسرت برگزار شود. وی درباره 
لغو اجرا در ســانس های بعدی و زیر سوال رفتن امضاها 
تصریح کرد: ارشــاد دستگاه حفاظتی و نظارتی نیست و 
ابزار و امکانــش را ندارد که مقابل این همه جمعیت که 
برخی شوکر دستشان است بایستد و مقاومت کند. البته 
چون کســی مسئولیت این ها را به عهده نگرفته است ما 
آن ها را خودســر می نامیم وگرنه قطعــاً اینها صاحب و 
مسئول هم دارند و هدفمند آمده اند. مگر می شود صد نفر 
آدم بدون هیچ برنامه ریزی آنجا حضور پیدا کرده باشند؟

کاله کج درباره لغو کنســرت توسط شورای تامین اهواز 
نیز عنوان کرد: بعد از دو سانس روز اول اجرای سیروان 
خسروی که برگزار شــد ما پایان شب متوجه می شویم 
که شورای تامین شــهر اهواز جلسه تشکیل داده است. 
ما هم عضو این شورا نیستیم و عماًل اطالعی از محتوای 

این شورا نداشتیم.

کسی اخالل در کنسرت سیروان را گردن نمی گیرد!

ارشاد: ما هم شوکه شدیم
بعد از چند روز گمانه زنی، باالخره صداوسیما ترجیح داد 
تعطیلی دو شــبکه تلویزیونی »شما« و »ایران کاال« را با 

انتشار تیزری رسماً اعالم کند.
به گزارش تسنیم، چند روزی بود از ساختمان شیشه ای 
خبر می رســید در راســتای چابک ســازی، چند شبکه 
تلویزیونی تعطیل خواهند شــد. دو شبکه ای که بیشتر 
از همه مطرح شدند، شــبکه های »شما« و »ایران کاال« 

بودند.
در گمانه زنی های رســانه ای آمده بود این شــبکه ها به 
دلیل کمبود شــدید مخاطب تعطیل و حذف می شوند. 
همچنین نام شــبکه های »ســالمت« و »تماشــا« هم 
مطرح شــد. اما هیچ کدام از مســئوالن صدا و ســیما 
رســماً این موضوع را نه تأیید کردنــد و نه تکذیب، تا 
 اینکــه ترجیح دادنــد در قالب تیزری ایــن موضوع را 

رسماً اعالم کنند.
براســاس این تیزر که از شــبکه های مختلف تلویزیونی 
در حــال پخش اســت، برنامه هــای این دو شــبکه از 
 پنجم مردادماه به شــبکه های پرمخاطب سیما منتقل 

خواهند شد.
در این تیزر آمده اســت: به اطــالع مخاطبان ارجمند 
رســانه ملی می رســاند به منظور بیشــتر دیده شدن 
برنامه های شــاخص شبکه های »ایران کاال« و »شما« و 
برای ارائه وســیع تر زیبایی های گستره پهناور کشورمان 
و معرفی بیش از پیش ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، 
گردشــگری آن ها و نیز بازنمایی گســترده تر تولیدات 
ملی، فعالیت های اقتصادی و مالی کشــور، این برنامه ها 
از پنجم مردادماه به شــبکه های پربیننده سیما منتقل 

می شــوند تا با هم افزایی و استفاده بهینه از منابع رسانه 
ملی شاهد تقویت و ارتقای این برنامه ها باشیم.

نکته مهم این اطالعیه این اســت که در آن تأکید شده 
است: با اتمام فعالیت های شبکه های ایران کاال و شما از 
پنجم مردادماه، رسانه ملی در بازآرایی شبکه ها بر اساس 
نظــر مخاطبان و نیز صرفه جویــی در امکانات خود گام 

دیگری را به سوی تحول بر می دارد.
باید دید در ادامه این تحول، »ســیما« کوچک تر خواهد 
شــد؟ حذف ســراغ شــبکه هایی همچون »تماشا« و 

»سالمت« که مطرح اند خواهد رفت؟
البته پیش از ایــن در دوره های قبل هم موضوع تعدیل 
و حذف شــبکه های کم مخاطب و هم افزایی و ادغام آنها 
با شــبکه های پرمخاطب تر مطرح بــود و حاال در دوران 

»پیمان جبلی« رئیس صداوسیما این اتفاق افتاد.
همان طــور که در این تیــزر آمده، برای بیشــتر دیده 
شــدن ظرفیت های اقتصادی که شبکه ایران کاال برخی 
از تولیدکننــدگان کارگاه های کوچک و کاالهای داخلی 
را معرفــی می کرد این اتفــاق در آگهی های بازرگانی و 
برنامه هــای اقتصادی دیگر شــبکه ها خواهــد افتاد و 
همچنین در بحث معرفی ایران و جاذبه هایش که شبکه 
شــما مدت ها این کار را به انحاء مختلفی در دستور کار 
داشت این مأموریت در شبکه های دیگر خصوصاً شبکه 

پنج سیما خودش را نشان خواهد داد یا خیر؟
همچنیــن به نظر می رســد با تعطیلی این شــبکه ها و 
افزایش ظرفیت فرســتنده، شبکه ورزش۲ که به صورت 
اینترنتی درحال پخش اســت به فرســتنده اول یا دوم 

سراسر کشور اضافه شود.

پایان دو شبکه تلویزیونی

»ایران کاال« و »شما« تعطیل می شود

نبود الگوی مناسب برای کنترل کیفی و سنجش فعالیت های نمایشی 

لحظه تولد »وی او دی« ها در ایران نامشروع بود


