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خبر

با رعایت جدی همه پروتکلها انجام
میشود

برگزاری ترکیبی جشنواره
ساندنس ۲۰۲۲

مسئوالن جشنواره ساندنس گفتهاند دور
جدید این رویداد را به صورت ترکیبی از
برنامههای فیزیکی و مجازی برگزار میکنند زیرا
سویه اومیکرون کرونا در حال گسترش است.
به گزارش مهر به نقل از اسکرین دیلی،
جشنواره فیلم ساندنس  ۲۰۲۲که از  ۲۰تا ۳۰
ژانویه برگزار میشود با توجه به افزایش مبتالیان
به سویه اومیکرون کرونا در آمریکا ،به صورت
ترکیبی برگزار میشود.
تابیتا جکسون مدیر جشنواره و جوآنا ویسنته
مدیرعامل موسسه ساندنس تایید کردند که این
جشنواره به صورت حضوری در مکان سنتی آن
یعنی «پارک سیتی» با رعایت جدی پروتکلهای
کرونا برگزار میشود و در عین حال یک بخش
مجازی نیز در پورتال این جشنواره در نظر گرفته
شده است که پیشتر در ژانویه امسال و برای
برگزاری این جشنواره در ابتدای سال  ۲۰۲۱به کار
گرفته شده بود.
تیم برگزار کننده ساندنس تاکید کرد که از
نزدیک وضعیت گسترش کووید را با توجه به
سرعت شیوع سویه جدید آن در نظر دارد.
در بیانیه این جشنواره تاکید شده که
پروتکلهای پیشگیری از انتشار کووید  ۱۹از
جمله الزام همه شرکتکنندگان به واکسینه
بودند و استفاده از ماسک رعایت میشود .آنها
افزودهاند در صورت کسب اطالعات قطعیتر
از سوی محققان ،توصیههای جدید را به کار
خواهند بست .تقریبا ً  ۲هفته پس از مشاهده
نخستین موارد ابتال به اومیکرون در آفریقای
جنوبی حداقل  ۴۵کشور و از جمله حداقل ۱۶
ایالت آمریکا شاهد ابتال به این سویه بودهاند.

اخبار

چه شد که احسان علیخانی از «ماه عسل» به جوکر رسید؟

کالهبرداری آمازون از یک نویسنده

یک نویسنده انگلیسی به جرم فروش آثارش
به قیمتهای هنگفت و غیرواقعی روی وبسایت
آمازون ،از این خردهفروشی آنالین (برخط)
شکایت کرد.
به گزارش ایرنا از روزنامه نیویورک تایمز ،یک
نویسنده آثار علمی -تخیلی که نسخههایی از
 ۸کتاب وی به قیمتهای هنگفت و با تاریخ
انتشار غلط روی وبسایت آمازون به فروش
گذاشته شده بودند ،از این خردهفروشی شکایت
کرد .این نویسنده که جان سی .بولند (John
 )C. Bolandنام دارد ،چندی پیش پی برد
نسخههایی از کتاب جنس انسان ()Hominid
از او با تاریخ انتشار قرن  ۱۷میالدی و قیمت بین
 ۹۰۷و  ۹۸۷دالر روی وبسایت آمازون به فروش
گذاشته شدهاند در حالی که قیمت اصلی این
کتاب تنها  ۱۵دالر است .یکی دیگر از کتابهای
این نویسنده نیز یکهزار و  ۸دالر قیمت گذاری
شده بود در حالی که نویسنده آن را به قیمت
تنها  ۷دالر میفروشد.
طبق شکایتنامه بولند ،آمازون مفاد قرارداد
انتشاراتی با او را نقض کرده و با فروش
نسخههای تقلبی از کتابهایش شهرت وی را به
خطر انداخته است .این نویسنده در گفتوگو با
روزنامه نیویورک تایمز گفت :وقتی یک فروشنده
ادعا میکند یک نسخه متعلق به سال  ۱۶۰۲دارد
و آن را به قیمت حدود یک هزار دالر میفروشد
درواقع این طور القا میکند که این کتاب قبل از
آن که من آن را نوشته باشم وجود داشته و این
یعنی من سرقت ادبی کردهام.
آمازون این اتهام را رد کرد و توضیح داد
طبق قانون ،آنها مسئول اقدامات فروشندگان
ثالث نیستند درست همانطور که نمیتوان
از فیسبوک و توییتر بخاطر پستهایی که
کاربرانشان منتشر میکنند ،شکایت کرد.
به گزارش موسسه لوکال سلف ریالینس
( )Local Self-Relianceکه از منتقدان سفت
و سخت آمازون است ،این بزرگترین خرده
فروش دنیا در سال  ۲۰۱۹از فروشندههایی که
کاالهای خود را روی پلتفرم آن فروخته بودند،
 ۶۰میلیارد دالر درآمد داشت و این درآمد امسال
به  ۱۲۱میلیارد دالر میرسد.
آمازون در بیانیهای در این باره گفت :چیزی
که آقای بولند شاهد آن بود در پلتفرم ما مجاز
نیست و در حال بررسی آن هستیم

فرهنگوهنر
اطالعیه معاونت امور فرهنگی برای
تامین  ۲۰هزار تن کاغذ

راز جادویی «خنده»!

اشاید حدود  2دهه قبل که احسان علیخانی وارد
صدا و سیما شد ،نهایت آیندهای که برایش متصور
میشدند یک مجری شناختهشده بود چون هم
جوان بود و فرصت زیاد داشت هم چهره مورد قبولی
داشت .شاید خیلیهایمان او را در «جزر و مد» به
خاطر داشته باشیم ،یک برنامه گفتوگومحور که
از ابتدا با اجرای فرزاد حسنی پخش میشد اما به
یکباره احسان علیخانی جایگزین او شد .اما برنامهای
که او ناگهان به یک ستاره تبدیل کرد« ،ماه عسل»
بود .برنامهای که او خودش هم مجریاش بود و هم
سازندهاس .این برنامه موفق از  1386تا سال 1397
هر سال در ماه مبارک رمضان روی آنتن صدا و سیما
میرفت .البته ماهیت این برنامه و احساساتی که
برمیانگیخت هنوز هم پایه شوخیهای مردم است
و بسیاری علیخانی را به کسی که اشک دیگران را
درمیآورد ،میشناسند.
وقتی علیخانی اعالم کرد که دیگر قصد ندارد «ماه
عسل» را ادامه بدهد ،برای خیلیها عالمت سوال
بزرگی ایجاد شد اما وقتی او خبر از ساخت برنامه
تازهای به سبک و سیاق برنامههای استعدادیابی
داد ،همه متوجه شدند که علیخانی با قدرت بسیار
بیشتری میخواهد برنامهسازی را ادامه دهد.
«عصر جدید» تا کنون در دو فصل به نمایش
درآمده است .البته روزهای اولی که پخش این
مسابقه استعدادیابی آغاز شده بود ،بسیاری به
درستی از او انتقاد کرده بودند که برنامهاش کپی
عین به عینی از مسابقههای استعدادیابی بزرگی
چون «ایکس فکتور» یا «گات تلنت» است .البته
رفته رفته خصوصا در فصل دوم که شاهد کیفیت
بسیار باالی گروههای شرکتکننده بودیم ،مخاطب

توجه بسیار بیشتری به «عصر جدید» میکرد .به
طوری که بارها کلیپ اجراهای گروههای شرکتکننده
در اینستاگرام دست به دست میشد حتی برخی
یوتیوبرهای خارجی این اجراها را میدیدند و فیلم
ریاکشن و تحلیل خودشان از آنها را روی یوتیوب
قرار میدادند.
اما این روزها نام علیخانی را در برنامهای متفاوتتر
میشنویم .دو هفتهای است که یک رئالیتیشو تازه
با نام «جوکر» و با اجرای سیامک انصاری از یکی از
پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی پخش میشود .در
این فصل از این برنامه امین حیایی ،سام درخشانی،
هومن حاجعبداللهی ،بیژن بنفشهخواه ،امیرمهدی
ژوله ،امیر کاظمی ،سهیل مستجابیان و رضا نیکخواه
حضور دارند و سعی میکنند همدیگر را بخندانند اما
خودشان نخندند .گرچه این برنامه از برنام ه مشابه
خارجی کپیبرداری شده و حتی در تیتراژ «جوکر»
هم صادقانه به آن اشاره کردهاند ،اما باید بگوییم که
واقعا کپی بومیسازی شده خوبی از آب درآمده؛ یک
برنامه مفرح و بسیار خندهدار.
جوکر بازی تضادها است .اساس طنز هم از
تضاد میآید .اینکه در یک بازه شش ساعته شاهد

فرهنگ و هنر – اگر انیمیشن «کارخانه هیوالها» را دیده باشید حتما یادتان هست که چطور مایک وازوفسکی و سالیوان ،دو غول داستان ،چگونه خنده را
جایگزین تامین انرژی شهر کردند .البته اینجا نه سرزمین هیوالهاست و نه هیوالیی در کار است .اما به نظر میرسد احسان علیخانی به راز این فرومول پی برده
ج و حتی خنده دار رفته است .او این روزها «جوکر» را در حال پخش دارد ،یک رئالیتی شو که با آن میخندیم.
و پس از اتمام ماه عسل به سراغ برنامههای مهی 

گرچه «جوکر»
از برنامه
مشابهخارجی
کپیبرداری
شده و در تیتراژ
هم صادقانه
به آن اشاره
کرد هاند ،اما
بایدبگوییم
که واقعا کپی
بومیسازیشده
خوبی از آب
درآمده؛ یک
برنامه مفرح و
خند هدار
ترفندهایی از سوی بازیگرانی باشید که خندیدنشان
موجب باختشان میشود میتواند موقعیت ویژهای
ایجاد کند.
جوکر به مخاطب یادآوری میکند که جلوگیری
از یک غریزه مهم مثل خندیدن تا جایی امکانپذیر
است که به ضد خود تبدیل نشود .برای همین
واکنش بازیگرها در لحظاتی از بازی همراه با
عصبانیت است .چرا که برای رد یک حس باید
به سراغ حواس دیگر در ذهن رفت .در ابتدای
برنامه وقتی بیژن بنفشهخواه ترقه زد واکنش دیگر
شرکتکنندهها به جای خنده رفتارهای عصبی بود.
اتفاقی که در دیگر لحظات جوکر تکرار میشود.
در جایی از برنامه حتی امیرمهدی ژوله خودش را
به خواب میزند تا با این ترفند ذهنش را از فضای
داخل برنامه جدا کند .به نظر تمرین خوبی است
اگر هر مخاطبی بتواند روی ذهن خود متمرکز شده و
کاری را انجام دهد که در آن لحظه به نفع او است.
همین جمع تضادها در رفتار شرکتکنندهها است که
باعث میشود در مقاطعی رفتارهایی از آنها سر بزند
که ناخودآگاهشان برایشان ایجاد کرده است .واکنش
غالمرضا نیکخواه در قسمت بازی «بغلی بگیر»

در یک نشست صنفی در خانه سینما مطرح شد

دقیقا از همین نقطه نشات میگیرد .اینکه ذهن در
جایی که قرار است جلوی خنده را بگیرد فرمانی به
زبان میدهد که کلمات را پس و پیش ادا کند و یک
موقعیت به شدت خنده دار را تشکیل دهد .در اولین
قسمت «جوکر» نام احسان علیخانی تنها به عنوان
مشاور پروژه «جوکر» در تیتراژ قرار گرفت و خود او
هم نقشش را در حد حضور در کنار گروه سازنده و
کمک به آنها اعالم کرده بود .حاال ،اما در کنار تغییر
عنوان او در تیتراژ به «مدیر هنری و مدیر پروژه»
روابط عمومی فیلیمو هم در خبر رکوردشکنی امروز از
عنوان «جوکر احسان علیخانی» و تصویر او استفاده
کرده است و علیخانی را به عنوان کارگردان مشترک
این برنامه در کنار حامد میرفتاحی هم معرفی کرده
است .به این ترتیب «جوکر» اولین حضور رسمی
احسان علیخانی در شبکه نمایش خانگی است او
پیش از این در ساخت برنامه عاشورایی «مهال» هم
همکاری داشت و حضورش در سینما هم اغلب با
کمترین تبلیغات بود ،اما حاال علیخانی مدیریتش در
یک پروژه خارج از صدا و سیما را رسما اعالم کرده تا
همچون مهران مدیری از مجریانی باشد که در کنار
همکاری با صدا و سیما فعالیتش در شبکه خانگی را

گسترش میدهد.
اما این روزها «جوکر» بسیار مورد استقبال قرار
گرفته است .این رئالیتی شو که در هفته اول هم
رکورد بیشترین میزان دقیقه تماشا را به نام خود زده
بود ،در قسمت دوم با  18میلیون و  410هزار و 491
دقیقه تماشا در  ۱۶ساعت رکورد خود را شکست و
رکورد تماشای یک مجموعه را به خود اختصاص داد.
در فصل نخست این مسابقه ،امین حیایی ،سام
درخشانی ،هومن حاجعبداللهی ،بیژن بنفشهخواه،
امیرمهدی ژوله ،امیر کاظمی ،سهیل مستجابیان و
رضا نیکخواه حضور دارند.
شاید اگر از منظر دیگری به علیخانی نگاه کنیم،
دریابیم که در زمانی که صدا و سیما پر شده از
برنامههایی که با کمترین ظرافت و هنرمندی از
برنامههای خارجی به صورت بسیار نازل کپی
شدهاند ،احسان علیخانی میتواند از برنامههای
خارجی تقلید کند اما بسیار با کیفیت و بومیشده.
این چنین ایده گرفتنهایی از برنامهها در دنیا اتفاقی
رایج است اما علیخانی نشان داد که ما هم میتوانیم
این کار را با کیفیت خوبی انجام دهیم که مخاطب
ترجیح بدهد آن را تماشا کند.

پالم اسپرینگز فیلمهای  ۲۰۲۲را
معرفی کرد

سینمای بدون کارگردان نمیخواهیم

محسن امیر یوسفی گفت :در دهه گذشته جریانی در وزارت
ارشاد به کمک چند سرمایهگذار و چند تهیهکننده وابسته ،ما را
به سمت سینمای بدون کارگردان پیش میبرد که عالقهمند به
ناکارگردانان است .این یک اخطار جدی است.
به گزارش ایسنا ،طبق گزارش رسیده ،اولین گردهمایی جوانان
کانون کارگردانان سینمای ایران با حضور اعضای شورای مرکزی این
کانون و جمعی از کارگردانان جوان سینما روز  ۱۶آذر در خانه سینما
(شماره یک) برگزار شد.
محمد علی نجفی رئیس هیئت مدیره خانه سینما ،محسن
امیریوسفی رئیس کانون کارگردانان ،احمد امینی ،وحید موسائیان،
قدرتالله صلح میرزایی از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردان
سینما و گروهی از فیلمسازان جوان چون دانش اقباشاوی ،شاهد
احمدلو ،علی مالقلی پور ،مریم بحرالعلومی ،شهرام مسلخی ،ستاره
اسکندی ،داود خیام ،نیما اقلیما ،مرتضی آتش زمزم ،سعید تهرانی،

مهدی گلستانه ،مرتضی علی عباس میرزایی و  ...از حاضران در
اولین گردهمایی فیلمسازان جوان کانون کارگردانان سینما بودند.
رئیس کانون کارگردانان درباره برخی مشکالت اخیر سینمای ایران
هم گفت :در چند دهه اخیر بسیار تالش شد که فیلمنامهنویسی را
به سمت فیلمنامههای خنثی و عقیم ببرند و سینمائی بی فیلمنامه
به وجود آورند ،فضای نقد را هم توسط یک منتقد مامور به سمت
سینمایی بی منتقد یا کم منتقد هدایت کنند .از سوی دیگر با
خلع سالح شدن تهیهکنندگان و دوران جدید سرمایه ساالری با
پولهای بادآورده رو به رو شدیم که در آینده ما را با سینمایی بدون
تهیهکننده مواجه خواهد کرد.
وی ادامه داد :در دهه گذشته جریانی در وزارت ارشاد به کمک
چند سرمایه گذار و چند تهیه کننده وابسته ،ما را به سمت
سینمای بدون کارگردان پیش میبرد که عالقهمند به ناکارگردانان
است .این یک اخطار جدی است .نسل قبل از انقالب و دهه های

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با صدور اطالعیهای از واردکنندگان کاغذ
برای تامین  ۱۵هزار تن کاغذ تحریر و پنج هزار تن
کاغذ بالک دعوت به عمل آورد.
به گزارش ایلنا ،معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با صدور اطالعیهای از
واردکنندگان کاغذ برای تامین  ۱۵هزار تن کاغذ
تحریر و پنج هزار تن کاغذ بالک دعوت به عمل
آورد.
در متن دومین اطالعیه تامین کاغذ آمده
است« :پیرو اطالعیه قبلی معاونت امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر تأمین
کاغذ مورد نیاز نشر کتاب در سال  ،۱۴۰۰به
دلیل تأخیر بوجود آمده در تخصیص ارز و اتمام
مهلت پروفرمهای ارائه شده از سوی شرکتهای
واردکننده و باعنایت به تصویب مجدد تخصیص
ارز ترجیحی برای واردات کاغذ ،این معاونت در
نظر دارد  ۱۵هزار تن کاغذ تحریر و  ۵هزار تن
کاغذ بالکی حوزه نشر را تأمین کند .لذا مجددا ً
از شرکت های معتبر واردکننده داخلی براساس
سوابق واردات و با لحاظ قیمت و کیفیت کاغذ
دعوت بهعمل میآورد:
ی توانند
شرکتهای متقاضی واردکننده کاغذ م 
درخواست خود را به همراه پروفرم واردات کاغذ و
سوابق حقوقی (شامل :اساسنامه ،آخرین آگهی
تغییرات مربوط به هیأت مدیره و صاحبان امضاء
مجاز ،نشانی شرکت) ،گردش مالی دو سال اخیر
و سوابق تجربی شرکت در پاکت سربسته ممهور
به مهر شرکت حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ
 ۱۴۰۰/۹/۲۲به دبیرخانه کارگروه کاغذ معاونت
امور فرهنگی واقع در میدان بهارستان ـ خیابان
کمال الملک ـ ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ـ طبقه سوم ـ اتاق  ۳۲۳تحویل
ت هایی که پس از تاریخ
دهند .به درخواس 
مذکور ارایه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شایان ذکر است براساس بخشنامههای بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به موجب
قوانین و مقررات مربوطه ،شرکت منتخب
کارگروه مکلف است عالوه بر تضامین الزم
همزمان با معرفی به بانک مرکزی جهت اخذ
تسهیالت ارزی ۳۰ ،درصد از معادل تسهیالت را
صهای بانک
براساس نرخ آزاد ارز (مطابق شاخ 
مرکزی) بابت تضمین عدم انجام تعهدات در
موارد مشخص شده ارایه نماید .ضمنا ًرفع تعهد
ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کاغذ منوط
به تحویل کاال با قیمت مصوب سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شبکه توزیع
کاغذ معاونت امور فرهنگی میباشد و در غیر
این صورت شرکت واردکننده عالوه بر تضمین
یاد شده مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ
ارز ماخوذه (قیمت ترجیحی با قیمت آزاد ارز)
است».

شصت و هفتاد کارهای خود را کرده و همچنان فعالیت دارند و
الگوی ما هستند اما مشکالت برای نسل جوان کارگردانان هیچ گاه
به این حادی نبوده است .کسی با فیلم پرفروش مشکلی ندارد
ولی در مملکت ما زمانی فیلمهای «هامون»« ،اجارهنشین ها»،
«سگکشی» و  ...از پرفروشترین فیلم های سال بودند ،چه شد
که تنها یک نگاه در سینمای اکران و مدیران ارشاد به وجود آمد؟
آیا فیلمهای پرفروش امروزی که نیاز سینما هستند و فقط باید از
یک طیف کمدی باشند و این غایت سینمای ماست؟! ما الگوها و
اساتیدی مثل علی حاتمی ،بهرام بیضایی ،عباس کیارستمی ،ناصر
تقوایی ،داریوش مهرجوئی و کیمیائی و  ...داشتیم که اگر امروز می
خواستند همان فیلمهای درخشان را بسازند اجازه آن را پیدا نمی
کردند نه توسط ارشاد نه توسط سرمایه گذاران .گویی تعامل دو
طرفه میان ارشاد و سینماگران از بین رفته است در حالی که نقش
ما کارگردانان در سینما فراتر از ساخت یک فیلم است و باید آیندهای
بسازیم که در اختیار نسل جدید قرار گیرد .دیگر بحث مهم جوانان
کارگردان ،تالش برای پیداکردن تهیه کننده یا تهیه کننده شدن
آثار خودشان است که کانون تالش میکند ،در این زمینه دوستان
اتحادیه تهیه کنندگان و نیز دوستان صنف تهیه کننده  -کارگردانان
به این مسیر باید کمک کنند.
نجفی در پاسخ به پرسش امیریوسفی درباره نحوه ورود دولت
به بحث سینما در سالهای اول انقالب توضیح داد :در آن سالها
که من مسئولیت امور سینمایی کشور را برعهده گرفتم ،سینما
را به شکل تعاونی پیش بردیم چون سرمایه ها زیاد نبود .شغل
سینما منتفی شده بود و ما سعی کردیم امنیت شغلی ایجاد کنیم
و خوشبختانه چند فیلم تولید شد .در آن زمان دولت مردان تمامی
امور را به من سپرده بودند و من به کمک سینماگران امور را پیش
میبردم .اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که نمی توانم کار اداری
داشته باشم و باید فعالیتی عملی انجام دهم ،در نتیجه سراغ تولید
سریال «سربداران» رفتم.

جشنواره بینالمللی فیلم پالم اسپرینگز با
اعالم اسامی فیلمهای افتتاحیه و اختتامیه
از «قهرمان» اصغر فرهادی به عنوان یکی از
فیلمهای حاضر در این دوره نام برد.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،جشنواره

فیلم پالم اسپرینگز که از  ۷ژانویه  ۲۰۲۲شروع

به کار میکند کار خود را با نمایش فیلم «دیون
وارویک :مرا وادار نکن» آغاز میشود .این فیلم

مستندی درباره زندگی یک خواننده سیاهپوست
و فعالیتهای اجتماعی وی است.

این جشنواره که نمایش  ۱۲۹فیلم از  ۷۰کشور

دنیا را در برنامه دارد ،کار خود را با نمایش

«دوک» به کارگردانی راجر میشل فقید به پایان

میبرد .جیم برادبنت و هلن میرن از بازیگران

این فیلم هستند و موضوع فیلم درباره تالش
برای سرقت از گالری ملی لندن است.

امسال  ۳۶فیلم این جشنواره از میان فیلمهایی

انتخاب شدهاند که از کشورهای مختلف برای

رقابت بینالمللی اسکار نود و چهارم معرفی

شدهاند .اصغر فرهادی نیز با فیلم «قهرمان»
در این میان جای دارد« .فرار»« ،ماشین من

را بران»« ،دست خدا» و «بره» دیگر فیلمهای

حاضر از این دست هستند.

پیمان جبلی در جمع دانشجویان مطرح کرد

درآمدزایی سالم به دور از آنتنفروشی
رئیس رسانه ملی در دیدار با تشکلهای دانشجویی بر مداومت نظرخواهی از
دانشجویان و برگزاری جلسات تخصصی با آنها در فواصل زمانی کوتاه مدت تأکید
کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی صدا و سیما ،پیمان جبلی در دیدار با
نمایندگان تشکلهای دانشجویی که همزمان با روز دانشجو در دانشگاه صداوسیما
برگزار شد ،با تأکید بر اینکه ما روابط عمومی نیستیم و جایگاه صداوسیما ،روابط
عمومی نیست ،گفت :همه باید باور کنند که صداوسیما ،روابط عمومی هیچ
دستگاهی نیست و نخواهد بود ،اما با افتخار تریبون نظام اسالمی است .صداوسیما،
رسانه کدام مردم است؟ همه مردم .یعنی کدام مردم؟ آیا منظور کسانی است
که در انتخابات اخیر به آقای رئیسی رأی دادند؟ آیا منظور کسانی است که به
صداوسیما ،دولت و حکومت بدبین هستند؟ اجازه دهید مثال روشنی بزنم که وقتی
میگوییم مردم ،یعنی کدام مردم .مردمیکه روز تشییع سردار رشید اسالم حاج قاسم
سلیمانی خیابانهای ایران را پر کرده بودند چه طور مردمی بودند؟ برخی برای اولین
بار بعد از انقالب کف خیابان آمده بودند و به همه چیز انتقاد داشتند ،اما جایگاه این
فرزند رشید ایران را ارج گذاشتند و برای بزرگ داشتش به خیابان آمدند .ما منتدار
و وامدار همین مردم هستیم حتی اگر به ما نقد داشته باشند.
جبلی تأکید کرد :من قول میدهم هر دو ماه یک بار خدمت شما تشکلها برسم.
اما نه برای تعارف .کمک کنید و اجازه ندهید که این یگان جلو برود و قیچی شود و
افرادش شهید و اسیر شوند .شما از این به بعد مسئول هستید .جلسات تخصصی
بین خودتان ترتیب دهید ،اگر اطالعات خواستید در اختیارتان قرار میدهیم .کمک

کنید این بار سنگین امانت را به درستی به مقصود برسانیم.
وی تأکید کرد که صداوسیما را باید مردمی اداره کرد .شما دانشجویان ،قشر
نخبگان هستید و مدیران آینده سازماناید که باید به حل مسائل آن کمک کنید.
جبلی در ادامه در پاسخ به گلههای مطرح شده پیرامونعدم استقالل مالی رسانه
ملی و حجم باالی تبلیغات که بعضا ً به لحاظ فرهنگی آسیب رسان هستند گفت:
صداوسیمایی با  ۳۰هزار کارمند ( ۱۵هزار کارمند رسمی ۱۵ ،هزار کارمند قراردادی)
و  ۱۲هزار بازنشسته یعنی مجموعا ً  ۵۰هزار کارمند و حقوق بگیر داریم که تک
تکشان اهل و عیال سازمان هستند که گردن بنده حق دارند زیرا بار سازمان روی
دوش آنهاست .اداره کردن این حجم از نیروی انسانی کار آسانی نیست .یکی از
مسائل که شما باید روی آن فکر کنید این است که چه طور میشود صداوسیما را
با رعایتشان و حق کارمند کوچک و چابک کنیم و تولیداتمان را هم داشته باشیم.
درآمدزایی سالم به دور از آنتن فروشی
رئیس سازمان صداوسیما ادامه داد :خب منابع ما کافی نیست ،ما  ۲۰سال از
مستقل شدن مالی عقب افتادهایم .ما برای این کار برنامه داریم .یکی از برنامههای
ما درآمدزایی سالم غیر آنتن فروشی است .حجم آگهی و خارج شدن آگهی از مدار
هدایت فرهنگی به ضرر ماست ،اما تا زمان رسیدن به زمانی که منابع سازمان را از
محلی غیر از آگهی تأمین کنیم نیاز به گذشت زمان حداقل دو سهساله داریم تا به
طور شفاف از آنتن فروشی بینیاز شویم.
وی با بیان اینکه دیکته ننوشته غلط ندارد و ممکن است در مسیر تحول و اجرای
برنامه اشتباه کنیم ،گفت :در مرجعیت یافتن خبری و افزایش اعتماد مردم به رسانه

ملی چالش داریم و خواهیم داشت .تا وقتی رسانه ملی ،اعتماد مردم را جلب نکند
نخواهد توانست هدایت فرهنگی انجام دهد و در مواقع بحران مردم را هدایت و
راهنمایی کند .نباید تبدیل به چوپان دروغگو شویم .هرچند ممکن است در مسیر
خطا هم داشته باشیم .رئیس سازمان صداوسیما در پاسخ به انتقادی مبنی بر فشار
نهادهای حاکمیتی بر صداوسیما که یکی از دانشجویان آن را مطرح کرده بود ،گفت:
نظام ،مردم و حاکمیتی دارد که یک رهبر فرزانه آن را راهبری و هدایت میکند.
اصطالح مسئولین و دولتمردان نباید در ذهن شما واژهای منفی باشد .خودم به
عنوان خدمتگزار باید بگویم گاهی فشارهایی که به یک مسئول وارد میشود وی را
تا مرز سکته میبرد .البته که آن قشر اندک مسئوالن را که حقوق مردم را رعایت
نمیکنند باید مفتضح کرد که امر وابسته به جناح خاصی هم نیست .اما نهاد امنیتی
مالحظات خودش را دارد و میخواهد که با رسانه ملی هم افزا حرکت کند .باید با
کار قرارگاهی اینجا معنا پیدا میکند .ما همکاری و
دستگاهها تعامل داشته باشیمِ .
هم افزایی با نهادهای حاکمیتی را داریم ،اما در نهایت تریبون و صدای مردم ایم.
اگر سریالی ضدفرهنگی باشد نباید پخش شود
جبلی درباره اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر تعلیق  ۱۵سریال که اقدامی
امیدبخش بود ،گفت ۱۵ :سریال تعلیق نشد ،تعداد کمتری بود .قراردادها تا سال
 ۱۴۰۲بسته شده بودند .با این وجود من خواستم سریالهایی که اکنون در برنامه
تولید هست و ممکن است تناقضاتی با اهداف داشته باشد در مسیر اصالح بیندازیم.
ارزش سرمایه فرهنگی مردم به مراتب بیشتر از ارزش سرمایه مالی برای ساخت یک
سریال است و اگر سریالی ضدفرهنگی باشد نباید پخش شود .برای مدیریت درست

محتوا در رسانه ملی ،وحدت فرماندهی الزم است.
وی با بیان اینکه در دهههای گذشته در برخی مواقع ،صداوسیما روی صندلی
خودش برای تصمیم گیری ننشسته است ،گفت :برنامه ما برای دوره تحولی ،وحدت
مرجعیت در تولیدات خواهد بود .برنامه کوتاه مدت ما در دوسرفصل «اعمال وحدت
فرماندهی در تولیدات رسانهای» و «تقویت مرجعیت رسانه» است که با پرداختن
منصفانه مسائل مردم آغاز کردهایم و این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
رئیس سازمان صداوسیما افزود :اولین شنبه مسئولیتم به اهواز رفتم و به مدیران
مرکز ابالغ کردم مسائلی را که مدتها الینحل بوده و اگر رسانه میتوانست حل کند،
آزمایشی در دست بگیرند و روی آن کار کنند .واقعا ً برخی مسائل در استانها حل
شد .کمک همگان باعث میشود رسانه ملی پرقدرت باشد .اگر صداوسیما سرجای
خودش نشسته باشد هیچ مسئولی حق ندارد ُ
چرت بزند و نسبت به مسائل مردم
بیتفاوت باشد.
چرایی کندی تغییرات مدیریتی در صداوسیما
وی با تأکید بر اینکه به حمایت تخصصی نخبگان دانشجویی نیاز داریم ،در توضیح
چرایی کندی تغییرات مدیریتی در صداوسیما اظهار کرد :ما دنبال تحولیم و برای
ترسیم مسیر تحولی با همه دوستان و همکاران و مدیران صحبت کردهایم .یک سایت
برای کل مردم نیز ایجاد و ایمیل شخصیام را اعالم کردم .تغییر خوب است ،اما
تحول واجبتر است و تغییر باید در خدمت تحول باشد .تغییر باید به تحول شتاب
دهد .اگر به تعبیر شما تغییر تاکنون کند بوده اصل را بر تحول و تکمیل نقشه راه
قرار دادهام.

