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فرهنگوهنر
اخبار

محمد خزاعی
رئیس سازمان امور سینمایی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی محمد خزاعی
را بهعنوان رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری
منصوب کرد .به گزارش «وطنامروز» به نقل از مرکز روابط
عمومی و اطالعرس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
محمدمهدی اس��ماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در حکمی محمد خزاعی را به عنوان رئیس سازمان امور
سینماییوسمعیبصریمنصوبکرد.گفتنیاستمحمد
خزاعی متولد  ۱۳۵۵و از مدیران فرهنگی ،فارغالتحصیل
رشته هنرهای تجسمی و دارای نشان درجه یک هنری و
عضو کمیسیون هنر شورای عالی انقالب فرهنگی است.
از جمله سوابق محمد خزاعی در عرصه سینما میتوان به
دبیری جشنواره ملی فیلم فجر ،دبیری جشنواره بینالمللی
فیلم مقاومت و تهیهکنندگی چندین اثر سینمایی اشاره
کرد .وی همچنین دارای سوابق مسؤولیت اجرایی متعدد
در حوزهه��ای فرهنگی و اجتماعی و حوزه مطبوعاتی و
رسانهای است .یادآور میشود پیش از این حسین انتظامی
عهدهدار این مسؤولیت در سازمان سینمایی بود.

عزتاهلل مهرآوران
به خواب مصنوعی رفت

فرزند عزتاهلل مهرآوران با اشاره به روند درمانی پدرش
بیان کرد :دیروز صبح پزش��کان او را به خواب مصنوعی
بردهان��د .به گزارش «وطنامروز» ،هژیر مهرآوران ،فرزند
عزتاهلل مهرآوران با اشاره به وضعیت پدرش در بیمارستان
بیان کرد :امروز صبح هفتم مهر در تماسی که با پزشکان
داشتیم اطالع دادند او را به خواب مصنوعی بردهاند چون
دیشب از خواب مصنوعی بیدارش کرده بودند و هوشیار
بود اما ظاهرا استرس تنفسی داشته است .وی ادامه داد:
وضعیت کلی خوب است و روزنه امیدی از دیروز باز شد.
درگیری ریه پدرم باالی  ۹۰درصد است و پزشکان همه
تالش خود را انجام میدهند .از مردم هم میخواهم دعا
کنن��د تا حال پدر زودتر خوب ش��ود .فرزند مهرآوران با
اش��اره به  ۲دوز واکس��نی که پدرش پی��ش از اینزده
بود ،درباره دلیل ابتالی وی به کرونا گفت :پدر اخیرا در
سریال «ساخت ایران  »۳برای شبکه نمایش خانگی به
ایفای نقش میپرداخت .ظاهرا سر صحنه چند نفر دیگر
مبتال به کرونا بودند اما فکر میکردند چون ماسک دارند
ویروس منتقل نمیشود .وی در پایان با اشاره به تالشهای
پزشکان یادآور شد :انشاءاهلل روند درمانی پدر به صورت
رضایتبخش ادامه یابد.

آغاز تولید «خوشنام»

س��ریال «خوش��نام» به تهیهکنندگی احمد زالی و
کارگردانی علیرضا نجفزاده برای شبکه یک سیما تولید
میشود .به گزارش «وطنامروز» ،احمد زالی درباره تولید
این مجموعه تلویزیونی برای شبکه یک سیما گفت :طرح
اولیه سریال «خوشنام» نخستین بار در سال  ۱۳۹۶توسط
محسن کیایی ارائه شد ،طرح بسیار جذاب و پر از اکت و
داستانهای شیرین بود و در ذیل این متن داستانی اخالقی
و اجتماعی روایت میشد که محصول آن میتوانست یک
اثر جذاب با فضایی مفرح باشد .وی ادامه داد :این طرح به
گروه فیلم و سریال شبکه یک ارائه شد و توسط محسن
کیایی و علی کوچکی کار نگارش آن آغاز ش��د .نگارش
فیلمنامه تا سال  ۹۷طول کشید و انصافا برای  ۳۰قسمت
زحمات زیادی کشیده شد ،در نهایت ما سال  ۹۹با نزدیک
شدن به زمان تولید با کارگردانان مختلفی برای ساخت این
مجموعه گفتوگو کردیم .بهترین گزینهای که عالقهمند
به این فیلمنامه و ایده نهفته در آن بود ،علیرضا نجفزاده
بود که با انگیزه بسیار به ما اضافه شد.

اکران آنالین فیلم ترسناک 
شهاب حسینی

کارگردان فیلم س��ینمایی «شین» بیان کرد در نظر
داریم این فیلم را به صورت آنالین به نمایش بگذاریم .میثم
کزازی در گفتوگو با مهر درباره زمان اکران این فیلم گفت:
تهیهکننده فیلم آقای شهاب حسینی و تصمیمگیرنده
ایشان است البته هر فیلمسازی دوست دارد فیلمش را
ب��ه همراه مخاطبان روی پرده ببیند اما با این وضعیت،
کرونا دست ما را کمی بسته است .هر چند سینماها در
حال حاضر به ظاهر باز هستند ولی به هر سینمایی که
میرویم میبینیم تنها  10-۱5نفر در سالن حضور دارند.
تا واکسیناسیون در کشور کامل نشود و اعتماد در مخاطبان
شکل نگیرد ،رونق به سینماها بازنمیگردد .من از خدایم
است که «شین» زودتر اکران شود تا سراغ ساخت فیلم
بعدی بروم اما در حال حاضر همه منتظر ش��رایط بهتر
برای اکران هس��تیم .وی با اشاره به اکران آنالین عنوان
کرد :اکران آنالین هم تبعات خود را دارد که بارزترینش
قاچاق فیلمهاست .به هر حال ما به سرمایهگذار متعهد
هستیم و دوست داریم اعتماد سرمایهگذاران از بین نرود.
بهتر اس��ت به آنها احترام بگذاریم ،تصور کنیم پولی که
آنها به پروژه تزریق کردهاند پول خودمان بوده است و باید
منافع آنها را در نظر بگیریم تا حداقل اگر سود نمیکنند با
ضرر هم مواجه نشوند.

مأموریت «جیمز باند»
برای نجات سینما

«زمانی برای مردن نیست» سرانجام برای نخستینبار
روی پرده سینماها رفت و اکنون پیشبینی فروش ۹۰
میلیون دالری در نخستین آخر هفته اکران فیلم مطرح
ش��ده است .به گزارش «وطنامروز» ،فیلم جدید جیمز
باند سرانجام پس از انتظاری طوالنی به نمایش درآمد و
انتظار میرود بزودی سینماهای جهان را به تسخیر خود
توپنجم
درآورد .سینماهای دنیا برای نمایش فیلم بیس 
جیمز باند آماده میشوند و این امید را به خود میدهند
تا با نمایش این فیلم از دوران پاندمی عبور کنند .انتظار
میرود «زمانی برای مردن نیس��ت» جدیدترین فیلم از
مجموعه فیلمهای جیمز باند ،جاسوس انگلیسی در طول
نخستین آخر هفته اکرانش در سینماهای جهان فروشی
 ۹۰میلیون دالری را تجربه کند .این در حالی است که
اکران این فیلم از دیروز چهارشنبه در  ۵۰بازار بینالمللی
شروع شده است.

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ،اقتصادی
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اولویتهای مهمی که پیش روی پیمانجبلی ،رئیس جدید صداوسیماست

متن حکم انتصاب دکتر پیمان جبلی
برای ر یاست صداو سیما

جامجم جبلی

گروه فرهنگ و هنر :پیمان جبلی ،با حکم رهبر انقالب برای
یک دوره  5ساله ،ریاست سازمان صداوسیما را عهدهدار شد.
به گزارش «وطنامروز» ،سالها حضور دکتر پیمان جبلی در
بخشهای مختلف صداوسیما از جمله معاونت برونمرزی
صداوس��یما ،معاونت سیاسی (خبر) صداوسیما ،دبیر اخبار
خارجی بخش شامگاهی رادیو ،دبیر اخبار خارجی و داخلی
اخبار تلویزیون ،مدیرکل اخبار شبکه العالم ،مدیر دفتر شبکه
العالم در بیروت و ...یکی از ویژگیهایی است که در متن حکم
رهبر انقالب برای ریاست صداوسیما به آن اشاره شده است.
همچنین تحصیالت مرتبط جبلی با امر رسانه و ارتباطات را
میتوان یکی از برجستگیهای رئیس تازه صداوسیما دانست.
جبلی فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی و
تبلیغ از دانشگاه امام صادق علیهالسالم در سال  1372بوده
و سال  1383مدرک دکترای فرهنگ و ارتباطات خود را از
همین دانشگاه دریافت کرده است .او همچنین عضو هیات
علمی دانشگاه صداوسیما نیز هست.
در حکم رهبر معظم انقالب برای پیمان جبلی اشارههای
قابل تاملی درباره وظایف ،رویکردها و رسالت صداوسیما شده
است .از آن جمله «ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی»،
«هدایت فرهنگی»« ،تقویت روحیه و احساس هویت ملی و
انقالبی»«،پراکندن امید و نش��اط» و «ترویج سبک زندگی
اسالمی -ایرانی» به عنوان اولویتهای کاری رسانه ملی در
دوره جدید معرفی شدهاست.
یکی از وظایفی که ممکن است عمده رسانهها نسبت به آن
غفلت کنند یا با آن با بیتوجهی برخورد کنند ،مساله ارتقای
معرفت و آگاهی عمومی است .صداوسیما نیز به عنوان رسانه
ملی با این غفلت مواجه است .اگرچه تلویزیون در همه جای
دنیا بیش از هر چیز به عنوان ابزار سرگرمی مورد توجه است
اما همان رس��انهها نیز با بهرهگیری از س��رگرمی ،به نحوی
آن ش��بهمعرفت و آگاهی دلخواه خود را به مخاطب عرضه
میکنند .صداوسیما اما کمتر از این ظرفیت بهره برده است.
در واق��ع برنامههای معرفتبخ��ش و آگاهیبخش که چند
دهه اس��ت در قالب سخنرانیها یا در حالتی دیگر در قالب
گفتوگو تهیه میشوند ،نتوانستهاند در 2بعد فرم و محتوا ،با
اقتضائات روز پیشرفت کنند .برنامههایی که جنبههای فرمی
قوبرق بیش��تری دارند ،از محتوای
(بخوانید تکنیکی) و زر 
مناس��ب و آگاهیبخش بهره نمیبرند .از سویی برنامههای
معرفتی نیز در قالبهای کهنه و فرس��وده و بدون توجه به
ذات سرگرمکننده تلویزیون ،ساخته و پرداخته میشوند .یکی
از پاشنه آشیلهای تغییر رویکردهای برنامهسازی در حوزه
معرفتی ،تسامح در طرح و ایدهپردازی است .گاه رویکردهایی
که برای تقویت آزادی بیان و ایجاد فضای گفتوگو پیرامون
مسائل مختلف به وجود میآید به خاطر افراط و تفریط ،فضایی

«ضدگفتوگو» را به وجود میآورد که باید مراقبتهای الزم
پیرامون این مهم وجود داشته باشد .یکی از تلقیهای اشتباه
درباره مساله آگاهیبخش��ی و افزایش معرفت عمومی این
است که این مهم صرفا با برنامهسازی مورد توجه قرار خواهد
گرفت .همین رویکرد ممکن است منجر به این شود که مساله
ارتقای آگاهی و معرفت عمومی در آثار نمایشی مورد غفلت
قرار گیرد؛ مثال بخش نمایش تفکیک و گفته شود خب! کار
سریالها که آگاهیبخشی نیست! اما باید گفت این تلقی اشتباه
است .اینکه کل سیما در یک حرکت عمومی برای افزایش
معرفت جامعه تالش کند و در حوزههای اخبار ،برنامههای
تحلیلی و مستند و آثار نمایشی این رویکرد را داشته باشد،
ارزشمند است ،چرا که امروز جدیترین پیامهای سیاسی و
اجتماعی هیات حاکمه آمریکا و جریان سرمایهداری از طرق
هالیوود ،سریالهای تلویزیونی و VODها ارائه میشود .به
عنوان مثال در مساله عادیسازی ازدواج همجنسگرایان در
آمریکا و اروپا ،میتوان به تعداد زیاد آثاری که این مساله در
آن بدیهی فرض شده است اشاره کرد .در واقع زمانی که تالش
جریانهای معارض رسانهای متوجه این موضوع شده است
که باید به این مساله از طریق ظرفیتهای دراماتیک توجه
کرد ،صداوسیما نمیتواند برای ترویج ارزشهای مثبت از این
ویژگی و ظرفیت غفلت کند.
مساله دیگری که به عنوان اولویتهای این دوره از سوی
رهبر انقالب نسبت به آن تاکید شده مساله هدایت فرهنگی
است .یکی از ظرفیتهای تلویزیون ظرفیت و جایگاه الگوسازی
است .وقتی یک شخصیت در یک سریال یا یک مجری در

یک برنامه س��رگرمکننده و حت��ی وقتی یک پیام بازرگانی
از قال��ب تلویزیون مخاطب میلیونی پیدا کند ،خواس��ته یا
ناخواس��ته به یک الگو تبدیل میشود (الگو صرفا به معنای
پدی��ده قابل تقلید) .به همین جهت الزم اس��ت در معرفی
چهرهها و رفتارها به وجه الگو بودن آن دقت کرد .به عنوان
مثال در سریالها ،چهرههای مذهبی عمدتا با طبق ه پایین
اقتصادی -اجتماعی معرفی میشوند ،یا چهره مذهبی اگر به
جهت فرهنگی -اجتماعی شخصیت قابل اتکایی داشته باشد،
تصویرسازی تصنعیتری دربارهاش صورت میگیرد .این نوع
معرفیها در واقع یک نوع هدایت فرهنگی برای ترویج یک
س��بک زندگی است؛ سبک زندگیای که چهرهها و رفتارها
آن را برجسته میکنند ،مسالهای که تاکید دیگر رهبر انقالب
در حکم انتصاب پیمان جبلی است.
«تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقالبی» نیز جز با
تکیه بر همین گزارهها ممکن نخواهد بود .برای تقویت روحیه و
احساس ملی ،تلویزیون نمیتواند از ظرفیتهایی که ولو به قدر
کم ،هویت ملی و پرچم ایران را در حوزههای مختلف برافراشته
نگه میدارند ،بیتفاوت عبور کند .امروز سرمایههای عظیم
منابعانسانی،ظرفیتهای تولیدیوعلمیو فرصتهایمهمی
در برابر چشمان همه ماست که رسانه به راحتی از آن غفلت
کرده است .در حوزه ورزش کمتوجهی صداوسیما به المپیک و
پاراالمپیک بشدت قابل نقد است .در شرایطی که ورزش ایران با
جدیترینتحریمها،برنامهریزیهایسرکوبگرایانهسازمانهای
بینالمللی ورزشی و دشمنیهای متعدد رسانهای مواجه بود،
در المپیک توانست در میان کشورهای آسیایی چهارم شود

رهبر حکی�م انقالب اسلامی در حکمی «پیمان
جبلی» را به ریاس�ت س�ازمان صداوس�یما منصوب
کردند.مت�ن حکم حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پیمان جبلی دامتوفیقه
با پایان یافتن دور ه مس�ؤولیت پرتالش جناب آقای
دکترعلیعسکری که کوششخستگیناپذیرودلسوزانه
آن مدیر مؤمن و با اخالص را به همراه داشت ،جنابعالی را
که از صالحیت دینی و انقالبی و تخصص و تجرب ه طوالنی
در مدیریتهای سازمان صداوسیما و آگاهی از ماهیت و
عملکرد و وظایف رسان ه ملی برخوردارید ،برای یک دوره
 ۵سالهبهریاستآنسازمانمنصوبمیکنم.رسان هملی،
دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و
آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمان ه تحریف و تفتین
و آسایش�گاهی برای بهرهمندی چشم و دل همگان از
جلوههای زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید
و نشاط در فضای عمومی کشور است .هدایت فرهنگی،
تقویت روحیه و احس�اس هویت ملی و انقالبی ،ترویج
س�بک زندگی اسلامی -ایرانی و افزایش همبستگی
ملی ،در شمار اولویتهایی است که باید با ارتقای سرمایه
انسانی و رشد کیفی برنامهها و بهرهگیری از ابتکار و با
تالش شبانهروزی به آن دست یابید؛ انشاءاهلل .وظیفه
خ�ود میدانم که از تالش خس�تگیناپذیر جناب آقای
دکتر عس�کری در مدت مسؤولیتشان که حق ًا درخور
تقدیر اس�ت ،صمیمانه تش�کر کنم و جنابعال�ی را به
بهرهمندی از طرحهای بلندمدت و ناتمام دور ه ایشان

توصیه نمایم .توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال
مسألتمیکنم.
سیدعلیخامنهای
 ۷مهر ۱۴۰۰

و افتخارآفرینی مهمی در پاراالمپیک داشته باشد .ولی چقدر
رسانه ملی توانست به آن ضریب بدهد؟!
به نظر میرسد رویکردها و اولویتهای مورد تاکید رهبر
انقالب ،اگر با نگاه ناظر به اجرایی شدن مورد مداقه و توجه
قرار بگیرند ،بخش مهمی از مشکالت فعلی صداوسیما مرتفع
خواهد شد.

جبلی :صداوسیما باید مصداق واقعی رسانه مردمی باشد
رئیس جدید سازمان صداوسیما در نخستین اظهارنظر
پس از انتصاب به ریاست رسانه ملی تاکید کرد :صداوسیما
به عنوان مصداق واقعی رسانه مردمی ،رسانه کسانی خواهد
بود که صدایشان به جایی نمیرسد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،پیم��ان جبلی درباره جذب
نخبگان جوان در حوزههای مختلف رسانهای تاکید کرد:
تمام ظرفیتهای ملی باید مورد استفاده قرار گیرد و بویژه
ظرفیته��ای نخبگان جوان در برنامه تحولی دوره جدید
صداوسیما نقش محوری خواهند داشت.
وی با اش��اره به اینکه صداوسیما به عنوان بزرگترین
کنشگر اجتماعی در جامعه ایران همواره مطرح بوده است،
تصریح کرد :اقتضای این جایگاه بسیار مهم این است که
صداوسیما گفتمانساز و همافزا باشد.

رئیس جدید س��ازمان صداوس��یما درباره برنامههای
آتی برای پوش��ش ش��بکههای رادیو و تلویزیون در
سراسر کشور نیز گفت :رسانه ملی امانت مردم
و متعلق به آنها و منادی و مجری بازگش��ت
به مردم است.
جبلی با تاکی��د بر اینکه مردم صاحبان
اصلی رسانه هستند گفت :صداوسیما باید
مصداق واقعی رس��انه مردمی باشد؛ رسانه
صدای کسانی باشد که صدایشان
به جایی نمیرسد.
پیمان جبل��ی تاکید کرد:
صداوسیما باید منعکسکننده
مطالب��ات ،خواس��تهها و

دغدغهه��ای توده مردم باش��د و نبای��د منعکسکننده
نظرات و منویات یک طبقه خاص آن هم طبقه خاصی
که جدا از مردم است ،باشد.
جبلی درباره آرایش و پیوس��ت رسانهای
صداوس��یما در کمک به اجرای مفاد بیانیه
گام دوم انق�لاب اس�لامی نی��ز بیان کرد:
این دوره نخستین دوره تغییر و تحول در
س��ازمان پس از صدور بیانیه گام دوم است
و شعار صداوسیما در این دوره گام
برداشتن برای تحقق تمدن
نوین اسالمی است.
رئیسسازمانصداوسیما
تصریح ک��رد :تمدن نوین

اسالمی یعنی اینکه ضمن ایجاد تولید محتوا و برنامه برای
مخاطب ایرانی ،مرزهای مخاطبان را فراتر از مخاطبان ایرانی
تعریف کنیم.
وی همچنین درباره اقدامات بعدی سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران در تقویت رسانههای برونمرزی
گفت :نگاه بینالمللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
یک نگاه نمایشی نیست ،ظرفیتها و قابلیتهای جمهوری
اسالمی ایران ،ظرفیتهای جهانی است.
رئیس جدید سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران در پایان با تاکید بر اهمیت ش��بکههای برونمرزی
اف��زود :یک��ی از س��رفصلهای اصلی اقدامات س��ازمان
صداوس��یما در دوره جدید تقویت شبکههای برونمرزی
خواهد بود.

تازهترین نظرسنجی صداوسیما نشان داد

دبیر شورای محتوایی صدور مجوز تولیدات حرفهای:

«افرا» پربینندهترین سر یال تلویزیون

مجوز ساخت سر یال خانگی با ما است

سریال «افرا» در میان مجموعههای
این شبهای تلویزیون ،اثر پربیننده
ش��د .ب��ه گ��زارش «وطنام��روز»،
نظرس��نجی مرکز تحقیقات درباره
سریالهای سیما در نیمه دوم شهریور
 ۱۴۰۰نش��ان میدهد  78/9درصد
مردم بیننده برنامههای سیما بودهاند
و در میان س��ریالهای جدیدی که روی آنتن رفته است،
مجموع��ه تلویزیونی «افرا» از ش��بکه یک با  43/8درصد
مخاطب و کس��ب رضایت «در ح��د زیاد»  86/2درصدی
پربینندهتر از دیگر مجموعههای تلویزیونی بوده و در صدر
سریالهای سیما قرار گرفت« .افرا» سریالی  ۴۰قسمتی
است که تا روز انجام نظرسنجی ،شنبه سوم مهر ۲۶،قسمت
از آن پخش شده بود.
بر اس��اس این نظرسنجی که از میان افراد  ۱۲سال به
باال و در تهران و  ۳۰ش��هر دارای مرکز صداوس��یما انجام
شده ،سریال «هم سایه» از شبکه  ۳با  23/5درصد بیننده
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ش��امگاه  ۶مهر همزمان
با بزرگداش��ت هفته دفاعمقدس ب��ا مجید انتظامی ،هنرمند
پیشکسوت عرصه موسیقی کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،محمدمهدی اس��ماعیلی شامگاه
سهش��نبه همزمان با بزرگداش��ت هفته دفاعمقدس با مجید
انتظامی هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی کشورمان دیدار
توگو کرد .اسماعیلی در این دیدار گفت :استاد انتظامی
و گف 
دارای آثار ارزش��مند و ماندگاری در عرصه موسیقی بویژه آثار
دفاعمقدس هس��تند که همواره در ذهن و خاطره ملت ما به
عنوان آثار ماندگار نقش خواهد بست .ما در دوره جدید فعالیت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتظر تولید آثار فاخر و جدیدی
از استاد انتظامی هستیم و برای این منظور شرایط و نیازهای
تولید این آثار را فراهم خواهیم کرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :ما دستمان را

و کسب رضایت «در حد زیاد» 62/9
درصدی ،در رتبه دوم سریالهای نیمه
دوم شهریور قرار گرفته است.
«ه��م س��ایه» هم س��ریالی ۳۰
قسمتی است که با موضوع نزدیکی
 ۲ملت ایران و افغانس��تان از شبکه
 ۳سیما پخش میشود و تا روز انجام
نظرسنجی  ۱۷قسمت از آن روی آنتن این شبکه رفته بود.
«در کنار پروانهها» از شبکه  ۲با  17/7درصد بیننده و
کسب رضایت «در حد زیاد»  63/9درصدی و «زن زندگی،
مرد زندگی» از شبکه پنج با  11/3درصد بیننده و کسب
رضایت «در حد زیاد»  66/7درصدی در جایگاههای سوم
و چهارم سریالهای پربیننده سیما در این ایام قرار گرفتند.
در میان سریالهای تکراری« ،مختارنامه» که از شبکه
«ق��رآن و مع��ارف» روی آنتن رفته با  6/6درصد مخاطب
صدرنش��ین شده و بازپخش «روزگار قریب» هم از شبکه
آیفیلم توانسته  5/7درصد مخاطب جذب کند.

سیدغالمرضا میرحسینی گفت :از
این پس مجوز صدور موافقت با طرح و
ساخت سریالهای خانگی با «شورای
محتواییصدورمجوزتولیداتحرفهای»
خواهد بود .به گزارش «وطنامروز» ،بعد
از حاش��یههایی که برای صدور مجوز
س��ریالهای خانگی در یکی دو سال
اخیر به وجود آمد و ساترا بخشی از این مجوزها را به عهده
گرفت ،حاال صداوسیما در رأس کار قرار گرفته و مسؤولیتهای
جدیدی را تعریف کرده است .سامانه «الماس» تازهترین مسیر
برای دریافت مجوز س��ریالهای خانگی اس��ت .این مجوز از
طریق شورای محتوایی صدور مجوز تولیدات حرفهای صادر
میشود و بر این اساس ابتدا طرحها ارائه شده و سپس مورد
ارزیابی قرار میگیرند .سیدغالمرضا میرحسینی در گفتوگو
با مهر به فعالیت این ش��ورا ،کارکرد و جزئیات آن پرداخته
اس��ت .با روی کار آمدن دولت جدید بس��یاری تصور کردند
ممکن است مسؤولیت صدور مجوزهای سریالهای خانگی

در دیدار وزیر ارشاد مطرح شد

ساخت اثر ی موسیقایی درباره حاجقاسم توسط مجید انتظامی
برای یاری گرفتن به سمت هنرمندان
ارجمن��د کش��ورمان دراز کردهایم
و اس��تاد انتظام��ی به عن��وان یکی
از اس��تادان مبرز جریان موس��یقی
اصیل کش��ور همواره توجهشان به
رشد و تعالی هنر در جامعه و انتقال
ارزشهایی چون حماسهآفرینیهای
دفاعمق��دس به عالقهمن��دان بویژه
جوانان ب��وده و آثار قابل توجهی در حوزه جریانات عمومی از
جمله دفا ع مقدس پدید آوردهاند که هرگز از ذهن و ضمیر مردم

دور نمیشود؛ آثاری که مردم نسبت
به آن تعلقخاطر و حس خوبی دارند
و این امری مهم و ارزشمند است .در
این دیدار مجید انتظامی با قدردانی از
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
به برخی از مش��کالت و دغدغههای
حوزه موسیقی کشور اشاره و بخشی
از خاطرات خود درباره تولید آثارش
را بازگو کرد .وی همچنین تاکید کرد :چنانچه شرایط جسمیام
اجازه دهد و در وضعیت مناسبی قرار بگیرم نخستین اثری که

به ارش��اد بازگردد و البته اسماعیلی،
وزیر ارشاد هم از لزوم برگزاری جلساتی
برای حلوفصل این ماجرا گفت اما سید
غالمرضا میرحسینی که دبیری شورای
جدیدی زیر نظر ریاست صداوسیما را
بر عهده دارد ،میگوید طبق قانون این
مسؤولیت همچنان با صداوسیماست
و مجوز از هیچ نهاد دیگری به رس��میت شناخته نمیشود.
میرحسینی درباره این نکته که حضور پیمان جبلی در مسند
ریاست صداوسیما ممکن است تغییری در روند کاری شورا به
وجود آورد ،گفت :منتظر هستیم ببینیم رئیس محترم سازمان
چه سیاستگذاریای خواهند داشت .این شورا زیر نظر خود
ریاست صداوسیماست تا خللی در روند کاری آن با معاونت
سیما یا سیمافیلم به وجود نیاید .ما آماده هر نوع تعاملی هستیم
و حتی اگر تخریبی هم صورت گیرد به عنوان سرباز و حسب
وظیفهای که داریم محکم ایستادهایم و اندک آبرویمان را هم
که از همین مردم ،نظام و انقالب داریم کف دست گرفتهایم.
خواهم ساخت درباره ارزشهای واال و معنوی و تعلقات ملت ما
بویژه فداکاریهای سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی خواهد بود.
در پایان این دیدار وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی یک جلد
مثنوی به مجید انتظامی اهدا کرد .محمود شالویی ،سرپرست
معاونت امور هنری درباره فلسفه اهدای این کتاب گفت :از آنجا
که اشعار موالنا به گونهای است که زمینهساز تولید آثاری مانند
آثار اس��تاد انتظامی اس��ت و از طرفی موالنا مدافع ارزشهای
متعالی انسانی است ،این کتاب به استاد انتظامی اهدا شده است.
در مالقات با مجید انتظامی تعدادی از مدیران فرهنگی از
جمله محمود شالویی مش��اور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و
سرپرست معاونت امور هنری ،سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل
صندوق اعتباری هنر ،محمد اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی
و حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی را همراهی میکردند.

