چهارشنبه  4خرداد 1401

◾

◾اهداییهای فریبا کلهر به موزه ملی کودک
فریبا کلهر (نویسنده کــودک و نوجوان) مجموعهای
از آثار و جایزههای خود را به موزه ملی هنر و ادبیات
کــودک کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا
کرد .این مجموعه شامل  ۷تندیس ۳۸ ،لوح تقدیر و
 ۲۲۱کتاب از آثار اوست .عالقهمندان از ساعت  ۹صبح
تا  ۱۶روزهای شنبه تا چهارشنبه میتوانند از این موزه
بازدید کنند.

خبر
روز

گزارش

داستان زندگی
عبدالجبار کاکایی
منتشر میشود
داستان زندگی
عبدالجبار کاکایی،
شاعر و ترانهسرا
به قلم لیلی سلطانی
نوشته میشود و
نشر آداش نیز به
عنوان ناشر ،این رمان
عاشقانه -اجتماعی
را تا مهر ماه منتشر
و راهی بازار نشر
میکند .به گزارش مهر
نگارش این زندگینامه
از یک سال قبل پس
از تحقیق و مصاحبه
طوالنی شروع شده
و این داستان به
جنبههای متفاوت و
کمتر پرداخته شده
و عاشقانه کاکایی
میپردازد.

فرهنگ
و هنر

◾

◾به دنبال تبدیل خطوط
قرمز به خطوط سبز هستیم

جــبــلــی ب ــا اش ـ ــاره ب ــه تــحــوالت
ســازمــان عــنــوان ک ــرد :در دوره
بیست و چند ســالــه گذشته
در سه محور تحول دیده شده
است .ما اول دنبال تبدیل خطوط قرمز به خطوط
سبز هستیم تا به عرصههایی که اصال ًنمیشد به
آنها فکر کرد بپردازیم .آنتن صداوسیما متأسفانه
به دالیل مختلف اول به کمیت پرداخته بعد به
جذابیت و ظاهر خوب و آخر از همه سراغ محتوا
رفته است .قصد ما این است که این را برعکس
کنیم .این صبر میخواهد .خواهشا ًبه ما فشار
نــیــاوریــد .نگویید چــرا چهار تــا ســریــال شــد سه
ســریــال .ایــن مرحلهای اســت کــه باید محتوا را
جایگزین کمیت کنیم.
جبلی بــا اش ــاره بــه تحقیقاتی کــه نشاندهنده
کاهش مخاطبان تلویزیونها در همه جهان است،
بیان کرد :نباید فکر کنیم چون در کل دنیا مخاطب
برودکست کم شــده اســت ،مخاطب ما هم کم
شده است.
توان ما محدود است .ما در بین گزینههای زودبازده
نمیتوانیم یکی را بگیریم و دیگری را رها کنیم.
درخواست دارم یک هیئت مشترک دانشجویی
برای بررسی وضعیت صداوسیما و پیشرفت سند
تحول تشکیل دهید .رهنمود دادن خیلی خوب
است اما کافی نیست.
رئیس رسانه ملی با اشاره به صحبتهای یکی از
دانشجویان و درخواست او برای بازگشت به مردم
گفت :ما سعی کردیم در هفت الــی هشت ماه
گذشته هر جا میتوانیم صدای مردم را برسانیم.
هــر جــا کــه حقی از مــردم زمین مــانــده اســت .در
اعتراض اصفهان دیدید .حق مردم است که اسناد
باالدستی پیگیری شود.
وی درباره شفافیت هم گفت :شفافیت کامال ًقانون
درستی است و آن را پذیرفتهایم و جایی که دیدید
نبوده است ما را بازخواست کنید .این شفافیت
قطعا ًسبب سالمت رسانه است.

◾

◾سرباز میگویم؛ فشار هم هست
جبلی درب ــاره تغییر مــدیــران بیان کــرد :تــاش ما
ایــن بــوده که مدیریت آنتن به کسانی برسد که
تازهنفس ،کارشناس و… باشند و فکر نمیکنم
تغییر مدیران در این مدت اخیر غیر از این بوده
باشد.
وی دربـ ـ ــاره ســاخــتــار غــیــرچــابــک صــداوســیــمــا
هــم گفت :ســازمــان بــا  ۵۰هــزار عــوامــل ۱۸ ،هــزار
بازنشسته ،حدود  ۲۰۰شبکه مختلف و الیههای
مدیریتی مختلف ساختاری گسترده دارد .با

◾

◾کاریکاتورهای محصص در «رنگهای اردشیر»
نمایشگاه«رنگهایاردشیر»با ۱۵اثرازکاریکاتورهایاردشیر
محصص از  ۶خرداد در گالری آرتیبیشن به صورت برخط
برگزارمیشود.خلقآثاراردشیرمحصصبادیدگاهانتقادی
و طنزی گروتسک و در اواخر دهه ۳۰شروع شد یعنی همان
روزگاریکهکاریکاتوردرایرانصرفا ًبارکمدیرابردوشداشته
است.این نمایشگاه تا ۱۵خرداد به صورت برخط در سایت
آرتیبیشن به آدرس arthibition.netبرپا خواهد بود.
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◾

◾شکست جواد عزتی و امیر جدیدی در گیشه
جواد عزتی و امیر جدیدی با «مرد بازنده» و «روز صفر»
کمتر از  ۳۰۰هزار مخاطب را به سینماها کشاندند.
«مرد بازنده» با فروش6میلیاردی و تنها با ۱۷۳هزار و۵۷۴
مخاطب به نمایش خود در سینماها پایان داد و خیلی
زود پس از سه ماه در سینمای برخط به نمایش درآمد.
«روز صفر» تا به حال  8میلیارد و  ۵۸۵میلیون فـروخـتـه و
تـــعـــدادمـخـاطـبـانآن ۲۶۴هــــزارو ۶۰۷نــفــربـــودهاســت.

درراستایبرگزارینشستهایدانشجوییرئیس رئیسسازمانصداوسیماپرداختند.
سازمانصداوسیما،روزگذشته،بادانشجویاندانشگاه پیمانجبلی درمحلایندانشگاهدرسخنانیبایادی
توگو ازشهدایدانشگاهوهمچنینآزادسازیخرمشهر،
صنعتیشریفدرمحلایندانشگاه،دیداروگف 
ازافتخاراتفرهنگیوعلمیدانشگاهشریفیادکردو
کرد .درایندیدار،نمایندگانتشکلهایمختلف
دانشجوییبهقرائتبیانیههاوخواستههایخوداز گفت:یادجانباختگانهواپیمایاوکراینیراکهبخش

با چاقوی جراحی
نمیتوان به سرعت اصالح کرد

نمیخواهم پاسخ دیپلماتیک و سربسته بدهم.
خودم با فردوسیپور صحبت کردهام.
وی ادامــه داد :چقدر میتوانیم امیدواربمانیم؟
باز هم میگویم مسئله دوطرفه است،مدیریت
چهرهها بسیار حساس است.

◾

◾محتوای مستهجن سریالهای شبکه خانگی
وی دربــاره نظارت بر شبکه خانگی به محتوای
مبتذل برخی سریالها اشاره کرد و گفت :برخی
محتواهایی که آنجا بارگذاری میشود محتواهای
شیطا نپرستی و مستهجن دارد .خــود شما
شاید همین االن رویتان نشود با خانواده اینها
را ببینید .مــا اگــر ادع ــای نــظــارت داری ــم ادعــای
سلیقهای ما نیست وظیفهای اســت که قانون
اساسی بر عهده ما گذاشته و ما موظف به حفظ
امنیت فرهنگی جامعه هستیم.
ما موظف به حفظ حریم خانواده هستیم و در
نظارت بر محتوای صــوت و تصویر نمیتوانیم
سهلانگاری کنیم .هیچ کدام از شما حاضر به
نشستن و تماشای یکی از سریالهایی که االن
در حال پخش است نخواهید بود.

◾

◾

◾برای متروپل دستور رسید که بس است!
وی افــزود :ما بــرای متروپل شبکه خبر را بهخط
کــردیــم ،از همه جا خواهش و تقاضا و جاهایی
دســتــور بــود کــه حتی یــک ســاعــت و دو ساعت
(بــه ایــن مــوضــوع بــپــردازیــد) و بــس اســت دیگر.
ریــزهکــاریهــایــی دارد انعکاس اعــتــراض کــه اگر
گاهی دور یک میز بنشینیم میتوان دربــاره آن
همفکری کرد.

جبلی خطاب به دانشجویان گفت :به نظر شما
باید این اعتراض را انعکاس دهیم یا قبل از آن
مطالبه را پیگیری کنیم .وقتی بــه کــف خیابان
میرسد دیگر نمیتوانید اجازه دهید مسائل ذهنی
گفته شود .وقتی اعتراض کف خیابانی میشود
خیلی مسئولیت سنگین میشود .زمانی اعتراض
کف خیابانی به بکش بکش و شیشه شکستن
میرسد ما این را چگونه باید پوشش دهیم؟ در
هر انعکاس اعتراضی باید به حاشیههای آن توجه
داشت و در عین حال باید پیش از اعتراض کف
خیابانی آن را مطالبه کنیم.

◾

◾

◾کمپانی شدن ،راه نجات صنعت سینماست
محمدخزاعی،رئیسسازمانسینماییگفت:دلیلصنعت 
ی
نشدنسینمایایرانفقدانکمپانیاست.کمپانیشدنراه
نجات صنعت سینماست .وقتی از کمپانی حرف میزنیم
از بستری حرف میزنیم که زنجیرهای از همه ظرفیتها را
در خود دارد .از لجستیک قوی تولید ،امکانات نرمافزاری
و سختافزاری ،روابــط و پخشکننده بینالمللی موجب
میشودتایکمحصولدرمقیاسبزرگعرضهشود.

زیادیازآنهادانشجویایندانشگاهبودندراگرامی بعد به نتیجه برسیم ،اما از آن روز چیزی دست ما
نرسیده است.
میدارم.
قول و قراری برای  ۱۶آذر داشتم که پیش شما بیایم با وجود این با کمال افتخار ترجیح دادم اینجا
باشم .دورههاییبودکهاینجلساتبانفراتمعدود
اما خواهشم این بود که پیش از آن طرح تحول
مطلوب خود را در قالب یک طرح اجرایی بیاورید و برگزاروصرف ًاازشبکهخبرپخشمیشد.

رئیس سازمان صدا و سیما در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف:

چاقوی جراحی هم نمیتوان به سرعت اصالح
کرد .ما وقتمان را تلف تغییر ساختار و اداره کل به
اداره و معاونت به مرکز نمیکنیم اگرچه در جای
خود باید انجام شود.
رئیس رســانــه ملی اف ــزود :تمام دولـتهــایــی که
در یکی دو دهــه پیش بــود هانــد از صداوسیما
ناراضی بودهاند و ما همواره دچار چالش بودهایم.
امیدواریم این مشکل حل شود.
وی درباره پرداخت به اعتراضها هم عنوان کرد:
ما همان صداوسیمای پرداخت به اعتراضهای
اصفهان هستیم .سربسته نمیگویم ،سرباز
م ـیگــویــم فــشــار ه ــم هــســت .م ــا ک ــه نــیــامــدیــم
صداوسیمای بیفشار بگیریم .ما تحت فشار
هستیم؛ همه نهادها ،دستگاهها و جریانهایی که
احساس مسئولیت دارند نیاز دارند به این سازمان
و فکر میکنند باید آن برآورده باشد.

WWW.QUDSONLINE.IR

◾موضوع فردوسیپور در دوره من نبود
وی درباره عادل فردوسیپور هم گفت :موضوع
فردوسیپور در دوره من نبود اگر در دوره من بود
همه تالشم را میکردم که این اتفاق نیفتد .از آن
داستان سه سال گذشته و من االن مسئولیت را
گرفتهام .االن میراثدار وضعیتی هستم و همه
میخواهند درستش کنم .فکر میکنند با یک
امضای طالیی جبلی درســت میشود امــا این
گونه نباید دید .بحث دوطرفه است .او هم باید
بازی تیمی را بپذیرد .قواعد دوطرفه را بپذیرد.
سرمربی هم باید قدر بداند .در این مسئله خاص
هم فردوسیپور نظرات خاص خود را دارد فارغ
از اشخاص میگویم باید اصول مدیریتی را دید.

◾ایرج طهماسب و رضا عطاران خط نخوردهاند
وی در پاسخ به نبود برخی چهرهها هم گفت:
حیاتی در دوره من روی آنتن بود و در این سالها
هم که رفت او بازنشسته شده است اما یقین
دارم بــه هیچ وجــه صــداوســیــمــا مشکلی بــا او
نــدارد .خیلی هم راحت است اما قابلیتهایی
کــه از یــک مــجــری خبر انــتــظــار داری ــم شــایــد از
چهره جــوانتــر بهتر بــتــوان کمک گــرفــت .ایــرج
طهماسب هم بزرگ شده صداوسیما و سرمایه
صداوسیماست .کــاه قرمزی برند ثبت شده
سازمان است .مسئله چیز دیگری است امسال
قــرار بــود عید در خدمت او باشیم امــا مشکلی
پیش آمد ،نه طهماسب نه عطاران هیچیک جزو
قل م خوردهها نیستند.
جبلی درباره بیست و سی هم گفت :بله در بیست
و سی حتما ًباید موضوعات جدیدتر باشد.
قرار بود این بخش به مسائلی بپردازد که جایی
دیــگــر مــطــرح نمیشود امــا چــون پربیننده شد
انتظارات نیز از آن باال رفت .اما بخشهای پربیننده
را بــه آهنگ خــود برمیگردانیم .فکر کنم باید
بیست و چهل راه بیندازیم!

◾

◾همه مدیران شبکهها در معرض تغییر هستند
وی درب ــاره چرایی تغییر نکردن علی فروغی در
شــبــکــه 3هــم اظــهــار کـ ــرد :م ــدی ــران شبکههای
سالمت ،پنج و دیگر شبکهها هم تغییر نکردهاند.
مالک ما برای حفظ و عزل فقط یک شخص باید

باشد؟ همه در معرض تغییر هستند عقد اخوت
با هیچ کس نداریم.
جبلی درباره پوشش رسانهای ماجرای هواپیمای
اوکراین عنوان کــرد :یک بار دیگر یاد آنهــا را که
بــرادرزاده خودم هم جزو آنها بوده است گرامی
میدارم اما وقتی مسئوالن میگویند شلیک نبوده
صداوسیما میتواند بگوید بوده است؟ فرض کنید
یک بلندگو بیفتد پایین یکی بگوید تقصیر فالنی
بود .هر دستگاهی مسئول دارد .اگر عادالنه نگاه
کنیم دستگاهی که باید اعمال نظر میکرد گفته
نــبــوده و صداوسیما چطور میتوانست بگوید
بوده است؟
رئــیــس ســازمــان صــدا و سیما دربـ ــاره انــتــقــاد از
گزارشهای اخیر بیست و سی درباره هدفمندی
یارانهها عنوان کرد :من هم اعتقاد دارم برخی از این
گزارشها نباید به این شکل طراحی میشد و به
معاونت سیاسی هم گفتم اما هدف این بود گفته
شود این طرح برای دهکهای پایین خوب بوده
است .دهکهای باال شاید این تغییر را نبینند اما
برای دهکهای پایین بهتر است.

◾

◾شعار «ننگ مــا ننگ مــا صداوسیمای مــا» را
پخش کردیم

جبلی در پاسخ به پرسش دیگری دربــاره پخش
اعــت ـراضهــای مــردمــی گــفــت :ایــن مــا بــودیــم که
اعــتــراضهــای اصفهان را پخش کردیم و برخی
نمیخواستند و خودشان هفته بعدش هم برای
صداوسیما و هــم م ــردم اصفهان خــط و نشان
کشیدند چون میخواستند مردم به کف خیابان
بیایند .اما ما شعار «ننگ ما ننگ ما صداوسیمای
ما» را پخش کردیم .هر رسانهای در دنیا در پوشش
اعتراض مدلی دارد ما هم استثنا نیستیم .هر
کدام از این اعتراضها مدلی را الزم دارد.

◾

◾حذف ربنای شجریان
وی در پــاســخ بــه پــرســش دیــگــری دربـ ــاره حذف
ربنای شجریان و همچنین پخش موسیقیها و
سریالهای سخیف و کممایه گفت :ویروسی که
موجب شد این عــوارض در بدنه محتوای رسانه
دیده شود همین است که به هر قیمتی باید آنتن
را پر کرد.
وقتی مثال ًفکر میکنند روزی 500قطعه موسیقی
پخش کنند .مگر چقدر میشود محتوای فاخر
داشــت .رو آوردیــم به پرکردن آنتن به هر قیمتی
و به الیههای پنهان در متن توجه نکردهایم .نه
مرجعیت و نه کیفیت را حفظ نکردهایم .مخاطب
هم خوشش نمیآید .طبیعی اســت رویشان را
برمیگردانند .برای اینها همان عمل جراحی الزم
است تا آن دمل را حذف کنیم.

