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رئیسجمهور کشــور در حالی الیحه بودجه  ۹۴را تقدیم مجلس کرد که در این بودجه ،دریافتی سازمان
مریم
صداوسیما ۱۹۷میلیارد بیشتر از سال گذشته برآورد شد و با رقم 1069میلیارد تومان به مجلس رفت .بودجه
فالح
سازمان صداوســیما در ســال  ۹۳مبلغ  ۸۷۲میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود که همواره سید
عزتاله ضرغامی (رئیس وقت رسانه ملی) این مبلغ را کمتر از نیاز سازمان میدانست .این درحالی است که در سال اقتصاد
و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی وجود افزایش  6درصدی بودجه صداوسیماتوقعات را برآورده نمی کند.

پیشتازی نیروی انتظامی در مشارکتهای کیفی
نیروی انتظامی سالهاست با مشارکت در تولید مجموعههای کیفی
اهداف خود را پیش میبرد .معرفی توانمندیها و بخشهای تخصصی
پلیس ،آموزش پیشگیری از جرم و ...در قالب مجموعههای داستانی،
تثبیت نیروی پلیس به عنوان حامی قانونمداران و دشمن قانونشکنان
در دهه گذشته ،بسیاری از مشــکالت عمومی را از پیش پای پلیس
برداشت .توجه به عرصه فرهنگ و هنر ،به ویژه در بزنگاههای حساس
به کار نیروی انتظامی آمد و این نیرو را در افکار عمومی به محبوبیت
گذشــته خود بازگرداند .به نحوی که در آمار اعالم شــده از معاونت
اجتماعی نیروی انتظامی باالترین شــغل انتخابی در میان بچههای
مقطع ابتدایی در تهران «پلیس شدن» بود.
مدل موفق پلیس میتواند الگوی مناسبی برای این نهاد و دیگر نهادها و
سازمانهای دولتی برای بهرهگیری از امکانات رسانه ملی برای پیشبرد
اهدافشان باشد.
راهنمایی و رانندگی و فرهنگسازی درآمدزا
تأثیرگذاری رســانه بر رفتار اجتماعی شهروندان ،در مباحث مختلف
نمود داشته است .یکی از این موارد ،تصحیح رفتار اجتماعی در زمینه

وزارت کار و آموزشهای شغلی
افراد جامعه در هر دو وجه فعالیت در زمینههای مختلف شــغلی یا
بیکاری ،به نوعی زیرمجموعه اهداف وزارتخانه پر مشــغله کار و امور
اجتماعی هستند .این وزارتخانه ســاالنه  300میلیارد تومان بودجه
فرهنگی دارد که در کنار بودجه آموزشی آن ،اگر سهمی به صداوسیما
تزریق شود ،برکات بسیاری برای جامعه رقم میخورد .با این فرض کلی
میتوان فهمید چگونه با ساماندهی موضوعی فیلمها ،مجموعههای
داســتانی و برنامههای آموزشــی در سادهترین شــکل همکاری با
صداوســیما ،این وزارتخانه میتواند در مباحثی چــون کارآفرینی،
شناخت موارد حقوقی کار و نیز ترویج فعالیت در زمینه کارگاههای
کوچک و مشــاغل خانگی مؤثر باشــد .دقت کنید که چگونه برنامه
«پایش» توانسته مخاطبان بسیاری جذب خود کند یا برنامه «ثریا»
در قسمتهایی که به موضوعات کار میپردازد با انبوه پیامکها مواجه
شود .وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی با اختصاص ردیف بودجههای
فرهنگی و آموزشی ،میتواند نتایج عملکرد خود را در سراسر کشور و
حتی در استانهای محروم رصد کند .شنیدهها حاکی از این است که
وزارتخانه قرار است مؤسسه «فرهنگ فیلم» را بار دیگر فعال سازد تا
در این خصوص به صورت جدی وارد عرصه تولیدات با کیفیت شود،
مسیری که با مشارکت و تعامل با صداوسیما میتواند تأثیرگذارتر و
سریعتر به مقصد برسد.

راهنمایی و رانندگی است .محمدحسین بخارائی رئیس هیأت مدیره
جمعیت طرفداران ایمنی راهها در همایش جمعیت طرفداران ایمنی
راهها گفت« :سوانح جادهای سالیانه عالوه بر تحمیل خسارات جانی
و مالی فراوان بر ســامت روح و روان بازماندگان نیز تأثیرات مخربی
بر جای میگذارد .صحبت کــردن با تلفن همراه هنــگام رانندگی،
استفاده نکردن از کمربند ایمنی و موارد دیگر بیشترین حادثه را در
سطح جادهها به وجود میآورند .نهادهای ذیربط میبایست از طریق
اقدامات آموزشــی تخلفات را کاهش داده و تصادفات رانندگی را به
حداقل برســانند ».اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی طبق
قانون میبایست  5درصد از  3000میلیارد تومان درآمد سالیانه خود از
قبوض جریمه تخلفات رانندگی را هزینه فرهنگسازی رانندگی صحیح
شهروندان کند .یکی از فراگیرترین و مؤثرترین روشهای فرهنگسازی
استفاده از ظرفیتهای رادیو و تلویزیون است .تزریق این  300میلیون
تومان میتواند بخش عمده نیاز برنامهســازان فعال در این عرصه را
تأمین و برنامههای تلویزیونی مؤثری روانه آنتن کند.
این مسیر میبایست از برنامههای گفتگومحور (تاکشو) کم مخاطب
و ضعیف پاالیش شــود .همانطور که مهمتریــن و موفقترین نمونه
فرهنگسازی در این زمینه از طریق پویانمایی (مجموعه سیاساکتی)
همچنان زبانزد مردم و اهل رسانه اســت .الزم است این مسیر رفته و
موفق ،با افزایش مشارکت اداره راهنمایی و رانندگی بار دیگر با تولید
برنامههای ماندگار و باکیفیت احیا شود.
 100میلیارد تومان سود و صرفهجوییهای بیمهگذاران
آموزشهای رانندگی صحیح در رسانههای فراگیری چون تلویزیون و
رادیو نتایج مستقیم دیگری نیز دارد .اولین نتیجه آن کاهش تصادفات
شهری و جادهای است که با کاهش پرداخت خسارت توسط سازمانها
و شــرکتهای بیمهگذار ارتباط مستقیم دارد .براســاس آمار اعالم
شده در ســال  92تلفات جانی حاصل از تصادفات جادهای نسبت به
سال قبل  5000تن کاهش یافته است .در یک حساب سرانگشتی بر
مبنای دیه هر فرد مسلمان در سال  92مانده مالی این کاهش تلفات
برای شرکتهای بیمهگذار دست کم هزار میلیارد تومان است .یعنی
بنگاههای مالی از این فرهنگسازی که نقشی در آن ندارند سود کالنی
میبرند .با این اوصاف ،آیا صداوســیما به عنوان متولی فرهنگسازی
نباید از این نتیجه مالی هنگفت ،ســهمی ببرد تا از این ســهم ،برای
گســترش و بهبود برنامههای خــود جهت کاهش هــر چه بیشتر
کشتهشدگان تصادف جادهای استفاده کند؟
برای دســتیابی به ارزیابی بهتر در این زمینــه ،میتوان تلفات جانی
و مالــی حاصل از کاهش تصادفات شــهری ،تلفات موتورســیکلت،
آتشســوزیهای عمومی و تجاری ،آتشســوزی در ایام پایان سال،
تلفات ساختمانی و دهها عنوان دیگر را مثال زد که میتوان با تولید و
پخش برنامههای آموزشی ،هر سال درصدی از این تلفات کاست و به
صرفهجویی بیمهای آن اضافه کرد .دور از انتظار نیســت که بخشی از
این سود مالی ،هزینههای تولید برنامههایی در قالب برنامه ترکیبی،
پویانمایی و مجموعههای تلویزیونی با اهداف آموزشی را تأمین کند.
از این طریق ،صنعت بیمه نیز سهم خود را برای فرهنگسازی کشور
پرداخت خواهد کرد.
پولهایی که دود میشود و بیتوجهی ستاد مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاســت وزیرکشور ساالنه  200میلیارد
تومان بودجه فرهنگی برای پیشــبرد اهداف خــود دارد .از این مبلغ
ل توجهی دارد که پرداخت آن به مدت
صداوســیما ســهم قانونی قاب 
سه سال به تعویق افتاده اســت .این در حالی است که براساس اعالم
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور و دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد
مخدر کشــور ،یک میلیون و  350هــزار معتاد در کشــور داریم و با
احتساب خانوادهها و دوستان این افراد که به نوعی درگیر مسئله اعتیاد
هســتند ،با نگاهی خوشبینانه بیش از پنج میلیون ایرانی بهصورت
مســتقیم درگیر ناهنجاریهای مواد مخدر و اعتیاد هستند .از سوی
دیگر ،با توجه به بافت جوان کشور و سن اعتیاد میتوان تخمین زد که
برنامههای آموزشی ،بازدارنده و ترویجی باکیفیت رادیو و تلویزیون تا
چه میزان هزینههای مادی ،معنوی و تلفات انسانی اعتیاد را کاهش
میدهد .عالوه بر این قرار گرفتن بودجه در مسیر درست باعث میشود
هزینه بسیاری از همایشهای بیاثر ،نشســتهای بدون خروجی و
بروشورهایی که چاپ میشوند ولی خوانده نمیشوند به سرانجام برسد.
از طرفی تمامی  11محور سیاســتهای کلی مبارزه با مواد مخدر با
اهداف ایجابی ،آموزشــی ،بازدارنده و آگاهیبخشی در عرصه رسانه،
دستیافتنی است .نتایجی که عالوه بر سالمت اندیشه و توان جامعه
نتایجی چون صرفهجویی در جمعآوری ،نگهداری و درمان معتادان
آینده ،صرفهجویی در هزینههای مــادی ،جبران رفتارهای پرخطر و
معضالت اجتماعی حاصل از انتقال ،خرید و فروش و مصرف مواد مخدر
و ...را در پی دارد .روندی که میتواند مانع دود شدن میلیاردها تومان
از منابع مالی کشور شود و این منابع را در مسیر سالمت جامعه بهکار
بگیرد و به نظر میرسد با جدیگرفتن این روند ،بهانهای برای تقویت

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد 4
را پیامک کنید

محیط زیست در البهالی تولیدات در سبکها و ژانرهای مختلف بیش
از ساختن سریالهای اختصاصی محیط زیستی فایده دارد».
همچنان که ابتکار گفته است ،این ســریال توانست با زبانی ساده و
شــیرین ،توجه همه افراد خانواده به ویژه کــودکان و نوجوانان را به
طبیعت و حیات وحــش و نیز خطراتی که زمین یگانــه ما را تهدید
میکند ،جلب کند .همچنان که حضور رامبد جوان در پاکســازی
حاشیه رودخانه در یک قســمت از برنامه «خندوانه» بازخوردهای
طوالنیمدتی در رسانههای مکتوب و فضاهای مجازی داشت.
با این وصف ،تجربیاتی از این دست باعث نشده سازمان محیط زیست
با اختصاص بودجهای مشخص ،اهداف فرهنگی خود را در فراگیرترین
رسانه کشور دنبال کند .این در حالی اســت که قطعاً تعامل این دو
سازمان عالوه بر فرهنگسازی در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی،
شکار غیرقانونی ،قطع درختان جنگلی و ...میتواند بازگشت مالی قابل
توجهی در زمینه صرفهجویی در هزینههای مقابلهای داشته باشد.

سهم صداوسیما از درآمدزایی
برایسازمانهایدیگرچیست؟

سید تقی سهرابی ،مدیر کل روابط عمومی رسانه ملی پس از رسانهای
شــدن میزان افزایش بودجه در اعتراض به اندک افزایش بودجه این
سازمان رســانهای گفت :با وجود نیاز سازمان صداوسیما به بودجهای
معادل دست کم  3هزار میلیارد تومان در سال مالی پی 
ش رو ،بودجه این
سازمان در مقایسه با پارسال تغییر محسوسی نداشته و دولت ،رسانه
ملی را موظف کرده است با پخش آگهیهای بازرگانی  1200میلیارد
تومان درآمدزایی داشته باشد.
سهرابی تأکید کرد :این در حالی است که مردم از پخش آگهی بر اساس
درآمد  890میلیارد تومانی هم ناراضی هستند و رسانه ملی نیز مجبور
به آنتنفروشی خواهد شد .رشد حدود  6درصدی بودجه امسال رسانه
ملی در مقایســه با پارسال ،در حالی اســت که در بودجه  ،94حقوق
کارکنان دولت  14درصد رشد پیشبینی شده است.
طی سالهای گذشــته ،مسئوالن سازمان صداوســیما و مرتبطان با
آن تأکید کردهاند ،بودجه ارائه شده به صداوســیما تنها نیمی از نیاز
رســانه ملی را تأمین میکند و سازمان ناچار اســت بقیه مبلغ مورد
نظر را از طریق آگهیها و برنامههای مشــارکتی کســب کند .ضعف
بودجه تا جایی پیش رفــت که ضرغامی ،در مقطــع دریافت بودجه
 ۸۷۲میلیارد تومانی سال گذشته ،اعالم کرد که بیشتر این مبلغ ،برای
جبران بدهیهای سازمان از دست میرود .به راحتی میتوان فهمید
نتیجه این اعالم موضع در سالی که گذشت ،به باقی ماندن بدهیهای
سال  93برای سال جدید ختم میشــود .چنانچه بدهیهای سازمان
صداوسیما براساس گزارش شــماره یک صبا در روندی روزانه از سال
ی دارابی ،معاون
گذشته تا امروز انباشته شده است .در همان زمان عل 
وقت ســیما در جمع خبرنگاران از کسری بودجه سازمان گفت اما در
پاسخ به خبرنگاران ترجیح داد به جای ذکر میزان کسری به ذکر این
نکته بسنده کند که« :رقم این کســری بسیار زیاد است! رقم آن مثل
سن خانمهاست و نمیشــود آن را بیان کرد ،چون بیان آن مشکلی را
برای افکار عمومی حل نمیکند و ما در گفتگو با نهادهای مرتبط باید
برای رفع این مشکل اقدام کنیم؛» دارابی در خصوص بودجه سازمان
صداوسیما گفت« :تأمین نیمی از بودجه صداوسیما از طریق بازرگانی
و مشارکت است و نیمی از آن را دولت میدهد».
راهکار آگهیها براساس سیاســتهای غلط سرمایهگذاری بر صنایع
چند ملیتی خارجی و بیتوجهی به صنایع داخلی طی سالهای اخیر،
نتوانسته کسری بودجه صداوســیما را جبران کند .حتی روند رو به
افزایش آگهیها از سال ( 83زمانی که عزتاله ضرغامی به عنوان رئیس
جدید بر مسند ریاست سازمان صداوســیما نشست) نتیجه نداشت.
شتابی که پس از سخنان ضرغامی آغاز شد؛ هنگامی که او گفت« :به
دلیل مشکالت مالی سازمان صداوسیما مجبوریم برای جبران کسری
بودجه ،برخالف میل باطنی خود ،حجم آگهیها را افزایش دهیم تا با
جبران کمبود بودجه ،مانع از توقف تولید شویم».
حضور آگهیها با چراغ سبز رئیس تازه ،پررنگ و پررنگتر شد ،حتی
شیب این حرکت آنقدر تند شد که اعتراض کارشناسان و مخاطبان
را در پی داشت .در عین حال بازگشت این درآمد در کیفیت تولیدات
نمودی نداشت .مسیر تولیدات مشارکتی با نهادهای مالی نیز در روندی
بدون مدیریت ،مشکالت بسیاری را برای رسانه ملی ایجاد کرد .در این
میان ،سیما ناامید از درآمد آگهیها و تجربه نامطلوب مشارکتهای
مهار نشــده ،تنها یک راهحل پیش رو دارد؛ مشــارکت با سازمانی با
نهادهای دولتی دارای بودجههای فرهنگی و هنری به عنوان ذینفعان
بخشهای آموزشی و ترویجی تلویزیون و رادیو ،مهمترین گزینه روی
میز کسری بودجه صداوسیما است .حمایت دستگاههای مختلفی که
میتوانند از رســانه ملی برای اهداف کالن خود استفاده کنند و با این
کاربری از صرفهجوییها یا بازگشــت مالی قابل توجهی بهره ببرند.
برای تشریح این راهکار ،الزم است به چند نمونه کاربردی اشاره کنیم.
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 ...تو خود بخوان حدیث مفصل
وزارت ورزش و جوانان ،نیروهای نظامی و امنیتی ،نهاد کتابخانههای
کشور و ...هر یک اولویتهای فرهنگی بسیاری دارند که بر زمین مانده
است .از طرفی با بودجههایی روبهرو هستیم که هزینه میشود ولی
تأثیر فراگیر و پایدار ندارد.
نکردن مشارکت این ستاد با رسانه ملی باقی نماند.
مشتاقان آموزش و پرورش در انتظار «سیمای مدرسه»
در میان گزینههای اصلی مشارکت ،وزارت آموزش و پرورش با ارباب
جمعی گسترده و چتر وســیع مخاطبانش در مقاطع سنی مختلف،
مهمترین و در عین حال کم بهرهترین گزینه است .آموزش و پرورش
آنچنان در محورهای کلیدی و اهداف جامع با رسانه تطبیق دارد که
میتواند شــبکهای اختصاصی را در اختیار بگیرد و با دانش و فناوری،
عملکردش را غنی ســازد .از این مســیر ،عالوه بر اینکه صداوسیما
به جایگاه مورد نظر بزرگان در وجه آموزشــی خود نزدیک میشود،
صرفهجویی قابل توجهی در مســیر ارتقای کیفیت آموزشــی کشور
صورت میگیــرد .برنامههــای ترکیبی و مجموعههــای تلویزیونی
ظرفیتهای باالیی در تأمین اهداف مغفول مانده این وزارتخانه یعنی
بخش پرورش دارد .مباحثی که در ساختاری علمی و هدفمند میتواند
آیین زندگی ایرانی و اســامی را با تمام مبانیاش بــه دانشآموزان
بیاموزد .پیش از این مدیران ســابق صداوســیما از راهاندازی شبکه
اختصاصی «سیمای مدرســه» خبر داده بودند که بر زمین ماند .این
موضوع آنچنان اهمیت دارد که فانی ،وزیــر آموزش و پرورش نیز در
 13اســفند  92در جمع خبرنگاران گفته بود« :جلســهای با رئیس
رسانه ملی خواهیم داشــت که اگر به نتیجه برسد ،شبکهای با عنوان
«سیمای مدرسه» راهاندازی خواهد شد؛ پیشنهادهایی را در خصوص
محتوای این شبکه آماده کردهایم که در اختیار مسئوالن رسانه ملی
قرار خواهیــم داد .زمانی که به تفاهم برســیم ،در خصوص محتوای
آن اطالعرســانی خواهیم کرد ».هنوز از کم و کیف ماجرای تأسیس
«سیمای مدرسه» ،خبری در دست نیســت .به نظر میرسد استفاده
از ظرفیتهای موجود شبکه آموزش ،عاقالنهتر از راهاندازی شبکهای
جدید باشــد ،اما قطعاً در این تعامل ،بســیاری از تأثیرهای مخرب و
مسیرهای اشــتباهی که صداوســیما در این زمینه پیموده ،اصالح
خواهد شد .این وجوه ،البته سردستیترین تأثیرهای تعامل میان این
دو نهاد اســت که پرداختن به عمق آن ،اتفاقهای متعدد و متنوعی
را رقم میزند.
حاال که این ضرورت از سوی دو طرف ماجرا فهمیده شده و در مدیریت
جدید صداوسیما چابکی نمایان است ،باید بیدرنگ به سازوکار اجرایی
آن اندیشید .پیشانی این طرح اجرایی ،چیزی جز تأمین مالی تولید از
منابع وزارت آموزش و پرورش نیست .با توجه به نیاز گسترش دانش در
کشور همین مدل را میتوان تا سطح آموزش عالی تسری داد.
سالمت جامعه؛ رسانه و وزارت بهداشت
بحث به سالمت جامعه کشــید و در این بحبوحه ،مرگهای متعدد
در اثر سکتههای قلبی و مغزی و ســرطانهای رنگ به رنگ ،جایگاه
و نقش برنامههای آموزشــی صداوســیما را دوصد چندان میکند.
فرهنگســازی در زمینههایی چون بهداشــت عمومی ،تغذیه سالم،
معرفی برنامه تحول سالمت و پیشبرد اهداف سازمانی در عرصههای
آموزشی و پژوهشی ،بهداشــتی و درمانی ،غذا و دارو و-...که همگی
با توده مخاطبان و جامعه ایرانی ارتباط مســتقیم و تنگاتنگ دارد-از
طریق برنامههای جذاب تلویزیونی و رادیو ب ه دست میآید .تصور کنید
با تولید یک مجموعه تلویزیونی جذاب داستانی با بار آموزشی ،تا چه
میزان میتوان بر کاهش مرگ و میر ناشی از سکتههای قلبی و مغزی
اثر گذاشت یا در نتیجه آموزش نرم مصرف درست دارو ،تا چه میزان

میتوان در هزینههای درمانی و دارویی کشور صرفهجویی کرد.وقتی
دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معتقد
است با فرهنگسازی میتوان ســاالنه  1000ایرانی را از سکته و ابتال
به سرطان نجات داد ،کجسلیقگی اســت اگر این وزارتخانه ،مدیریت
علمی شبکه سالمت و تأمین هزینههای این شبکه را بر عهده نگیرد.
به خصوص هنگامی که کســی با سابقه مدیریت فرهنگی سیدمحمد
هادی ایازی به عنوان قائم مقام وزیر در امور مشارکتهای اجتماعی،
ســازمانهای مردمنهاد وموسســات خیریه حوزه ســامت کشور
حضور دارد.
رسانه و فرهنگ صرفهجویی در انرژی
وزارتخانهها و نهادهایی که با انرژی مصرفی ســروکار دارند ،عالوه بر
بودجه مشخص برای ترویج فرهنگ صرفهجویی ،مستقیماً از برکات
صرفهجویی بهرمند میشوند و این برکات عالوه بر جنبههای معنوی
درست مصرف کردن ،رقم مالی هنگفتی برایشان باقی میگذارد.
وزارت نفت در ســال  1391و پس از تجربه بحران قطع شدن گاز ،ده
میلیارد تومان برای تولید برنامههای ترویجی «فرهنگ درست مصرف
کردن» صرف کرده که بر اساس اعالم وزیر وقت ،زمینهساز بالغ بر 200
میلیارد تومان صرفهجویی شده است .در یک روال منطقی ،از این میزان
صرفهجویی که به تجارتی پرسود شبیه است ،میتوان سهمی به رسانه
ملی داد تا با تولید برنامههای آموزشی بیشتر و تداوم خط پیام آموزشی،
شرایط صرفهجویی بیشتر و سود ملی باالتری را فراهم کند.
این میزان ،میتواند همچنان که به دولت دهم پیشنهاد شد ،درصدی
از مانده صرفهجویی در مصــرف بنزین ،نفت ،آب ،برق و گاز باشــد.
درتوافق پیشنهادی رسانه ملی ،پیشنهاد پنج درصدی داد که دولت
وقت با دو درصد آن موافقت کرد ولی کشدار شدن این چانهزنی ،باعث
شد عمر دولت دهم به پایان برسد و این توافقنامه هرگز به مرحله تأیید
و اجرا نرسد .اجرا نشــدن طرح البته ضرری جدی برای همه ایرانیان
داشت .کافی است تصور کنید این وزارتخانهها ،سازمانها و نهادها برای
پیشبرد اهداف خود میتوانند چه میزان سهم از شبکه آموزش بگیرند؟
محیط زیست و موهبتهای رسانهای
سازمان محیط زیست نیز به درستی با مدیوم رسانهای مستند مترادف
شده است و با وجود شبکه مستند نیازی به ظرفیتسازی پخش آثار
مستند محیط زیست نیست ،تنها تولید محصول کیفی و هدفمند باید
اتفاق بیفتد .عالوه بر آن ،تجربه پرداخت به مســائل زیست محیطی
در جنگهای شــبانه ،برنامههای نوروزی یا حتی برنامه شادی چون
«خندوانه» نشان داده که صداوسیما میتواند با هدایت و برنامهریزی
دقیق ،عرصههای ناپیدای تأثیرگذاری بر افــکار عمومی را رقم بزند.
گوشهای از این تأثیرگذاری ،بهواسطه یکی از شخصیتهای مجموعه
«پایتخت »3در نوزوز ( 93جنگلبانی به نام بهبود فریبا با بازی مهران
احمدی) به چشم آمد و سبب شــد تا رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست در نامهای از تالشهای رســانه ملی در ایجاد فرهنگ صیانت
از محیط زیست قدردانی کند .در بخشی از نامه معصومه ابتکار معاون
رئیس جمهور به عزتاله ضرغامی رئیس سابق سازمان صداوسیما آمده
بود« :رســانه ملی با توجه ویژه به موضوع محیط زیست ،محیطبانان
مکرم و سختکوش و نیز ضرورت حفظ تنوع زیستی و حیات وحش در
قالب برنامه و سریالهای موفقی همچون «پایتخت »3توانست الگوی
مناســبی برای مخاطبان عام ارائه دهد .بیشک پرداختن به موضوع
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قصههایمجید نیمه تمامماند

میالد کیمرام

برخیها هنوز به دنبال تئوری
«خانه سینما »2هستند!

انتقادتند
کیومرث پوراحمد در کرمان

اسکار گرفتن را اوج نمیدانم!

مهر :مدیرعامل خانه ســینما از ارتباط خود با
مدیران سینمایی دولت قبل و فعلی ،بازگشایی
خان ه سینما در این دولت و برخی افراد که در پی
فعالیتهای حاشیهساز برای سینما هستند ،سخن گفت .او گفت :خانه سینما
به عنوان یک نهاد صنفی که به سینماگران تعلق دارد گاهی درگیر حاشیهها و
مسائلی شده است ،از جمله میتوان به آخرین سالهای دولت دهم اشاره کرد
که این خانه به عنوان تنها نهاد صنفی سینماگران بسته شد و بعد از آن بحثها
و حاشیههای زیادی در بازگشایی یا بسته ماندن آن مطرح شد .این نهاد صنفی
از اهمیتی برخوردار بود که بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در سخنان خود بر
بازگشــایی مجدد آن تأکید کردند و بعد آنچنان که دیدیم در دولت یازدهم
درهای این خانه مجددا ً باز شد .البته از آن زمان تا امروز هم منتقدان و معتقدان
به تعطیلی خانه سینما از مخالفت با فعالیت این نهاد صنفی دست نکشیده و
به صورت علنی و غیرعلنی خواستار ایجاد مشکالتی برای خانه سینما هستند.
حتی برخی افراد همچنان تئوری ایجاد «خانه سینما »2را برای عملی شدن
دنبال میکنند.

ســینماپرس :کیومرث پوراحمد کارگردان
ســینما با قطع نمایش فیلم قصههای مجید در
دانشگاه شهید باهنر کرمان به انتقاد از سیستم
نظارتی بر سینما و اهالی ســینما و توقیف فیلمهای مجوزدار پرداخت .در این
برنامه ،پخش فیلم قصههای مجید با عنوان «میگو» که قرار بود در تاالر وحدت
دانشگاه شــهید باهنر با حضور کیومرث پوراحمد کارگردان این فیلم پخش
شــود با اعتراض وی نیم ه تمام ماند .وی در ادامه پشت تریبون رفت و خطاب
به دانشجویان اظهار داشت :شما دانشجویان باید به پخش ناقص فیلم اعتراض
میکردید و میرفتید! فیلم از اواسط آن بدون هر نوع تیتراژ پخش شد ،من برای
ســاخت پالن به پالن این فیلم خون دل خوردم و زحمت کشیدم ،قصههای
مجید نتیجه سه سال عمر من است و این درست نیست که از این فیلم فقط ۴۰
دقیقه آن پخش شود .کارگردان فیلم قصههای مجید با انتقاد شدید از سانسور
فیلم و کارهای هنری مدعی شد :عدهای با زخم سانسور فیلم را نابود میکنند
و هر بالیی دوست دارند سر یک فیلم میآورند ۴۰ .سال کار کردم اما هنوز به
زخم سانسور عادت نکرده و تا آخر پای حرفم میمانم.

باشگاه خبرنگاران :میالد کی مرام بازیگر
سینما و تلویزیون در خصوص تأثیر تلویزیون
در درخشــش گفت :تلویزیون به ستاره شدن
و محبوب شــدن کمک زیــادی میکند ،اما
در مقابل همانطور که تــو را باال میبرد با یک نقــش ضعیف میتواند تو
را کمرنگ کند و پایین بیــاورد .وی افزود :خدا را شــکر «نابرده رنج» از
آن جمله کارهایی بود که من با آن شناخته شــدم و کار کردن با علیرضا
بذرفشان برای من بسیار خوب بود اما پیشنهادهای تکراری هم بعد از آن
داشــتهام که هیچوقت نمیپذیرم و همیشــه به دنبال نقشهای متفاوت
بوده و هستم ،به همین دلیل «جابر» در «نابرده رنج» به «یکی از بچههای
نسبتاً بد» سیروس مقدم تبدیل شد .اسکار یا لژیونر بودن را اوج نمیدانم
هنرمند باید تا آخریــن لحظه عمرش برای مــردم کار کند .نقطه اوج هر
هنرمندی یعنی در دل مردم بودن .هر هنرمندی میتواند همانند «مرتضی
پاشــایی» با وجود نبودنش در میان مردم همچنان زنده باشــد .کی مرام
گفت :تحصیالت در بازیگری نمیتواند معیاری برای بازیگر خوب شــدن
باشد ولی سواد و تجربه مکمل یکدیگرند.

آفاتی که درختان را میخشکانند
در این میان آفاتی نیز در کمین طرحهای مشارکتی رسانه ملی است.
هنگامی که نهادها و سازمانها ،مستقیم و بدون نظارت ،با بدنه تولید
به توافق میرســند ،معموالً محصول نهایی کیفیت مطلوبی ندارد،
زیرا از فیلترهای کیفی عبور نکرده اســت .طبیعی اســت که در این
فرایند معیوب ،محصول پخش شــده از رســانه ،رضایت مخاطب را
جلب نکند و اگر اثر مخرب نداشته باشد ،قطعاً بیاثر بماند .مثالهای
بسیاری در این زمینه وجود دارد .مانند مجموعه «عصر پائیزی» که

دولتمردانی که برای مردم و فرهنگ
ایرانی اسالمی دل میسوزانند،
باید این گزارش را هشداری جدی
قلمداد کنند .آنتن رسانه ملی
نیازمند تولید آثار جدید ،کیفی و
مورد نیاز زندگی واقعی مردم است
و این نیاز تنها با افزایش مشارکتها
تأمین میشود.
وزارت کار به طور مستقیم به تولیدکننده سفارش داد و و با استقبال
مخاطب مواجه نشد .مجموعه «جاودانگی» که براساس زندگی شهید
تندگویان ساخته شــد نیز تجربه ناموفق ســفارش مستقیم است.
مجموعهای  22قســمتی که علیاصغر پورمحمــدی که به تعامل با
هنرمندان شهره اســت در زمان مدیریتش بر شبکه تنها حاضر شد
 14قســمت آن را پخش کند .همین میزان هم بــا اعتراض خانواده
شهید و مردم مواجه شد و تجربههای بد این نوع کار ،مانند آفتی که
درخت را میخشکاند ،میتواند مسیر مشارکت را بسوزاند .در حالی
که رسانه ملی آثار موفقی چون ســریال تلویزیونی «رقص پرواز» را
هم دارد که بنا به گفته فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش ،توانســت
زمینهساز استقبال ده برابری جوانان برای حضور در دانشکده افسری
باشد .بنابراین باید توجه کرد که قرار گرفتن سازمانهای دولتی در
ساختار نظاممند تولید برای توسعه حضورشان در این عرصه ،اهمیتی
دو چندان دارد.
هشدار برای دلسوزان
دولتمردانی که برای مردم و فرهنگ ایرانی اسالمی دل میسوزانند،
باید این گزارش را هشداری جدی قلمداد کنند .توجه به راهکارهای
افزایش بودجه فرهنگی کشــور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســامی و دیگر نهادهای فرهنگی
کشور از اهم واجبات است اما توســعه فرهنگ به واسطه فراگیری،
سهلالوصول بودن و پرمخاطب بودن صداوسیما از طریق رسانه ملی
سرعت مییابد .نهادی که پیشــانی جنگ نرم شناخته میشود و از
طرف مقام معظم رهبری سهمی از بودجه دفاعی را به خود اختصاص
داده است .آنتن رســانه ملی نیازمند تولید آثار جدید ،کیفی و مورد
نیاز زندگی واقعی مردم اســت و این نیاز تنها با افزایش مشارکتها
تأمین میشود.

مصطفی کیایی

«عصر یخبندان» در کارنامه
من ،اثری متفاوت است
باشگاه خبرنگاران :مصطفی کیایی ،کارگردان
سینما گفت« :عصر یخبندان» در کارنامه کاری
من و دیگــر عوامل فیلم اثری متفاوت اســت.
کارگردان فیلم ســینمایی «خط ویژه» در خصوص روند تولید فیلم «عصر
یخبندان» گفت :تاکنون  70درصد از فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده و
به محض اتمام تدوین (حدودا ً اوایل دی) آن را به دبیرخان ه جشنواره فجر ارسال
خواهم کرد .وی در ادامه افزود :قص ه «عصر یخبندان» بهگونهای است که تمام
بازیگران فیلم تا لحظه آخر به ایفای نقش میپردازند و ترجیح میدهم فع ً
ال
داستان را بیان نکنم و جشنوار ه فجر اولین رونمایی از «عصر یخبندان» باشد.
این فیلم در کارنامــ ه کاری من اثری کام ً
ال متفاوت اســت و بازیگران «عصر
یخبندان» هم در این اثر نقشهای متفاوتی با دیگر کارهایشان ایفا کردهاند.
این کارگردان در خصوص سیمرغ گرفتن فیلمش عنوان کرد :االن نمیتوانم
در مورد برگزیده شدن فیلمم صحبتی کنم ،زیرا آنقدر دغدغه فیلمبرداری و
تدوین فیلم دارم که مجالی برای فکر کردن در اینباره نمیماند ،اما در کل از
بازی بازیگران و روند پیشروی فیلم راضی هستم.

