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عدالت از بخشندگی شريف تر 

و برتر است.

اخب�ار ب�د هي�چ وق�ت فع�االن گردش�گري را مأي�وس 
نمي كند چراكه وقايع و اتفاقات تلخ در كش�ورهاي ديگر 
ه�م رخ داده، مه�م اين اس�ت كه برنامه داش�ته باش�يم. 
معاون گردشگري وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي با بیان اين درخواست كه اخبار منفي از ايران در فضاي 
مجازي كمتر بازنش��ر داده ش��ود، درباره اثر وقاي��ع اخیر در 
گردشگري، گفت: نگران وضع موجود نیستم، برنامه ريكاوري 

گردشگري در حال اجراست. 
ولي تیموري در شش��مین همايش ديجیت��ال ماركتینگ و 
صنعت گردشگري كه در هتل اس��پیناس پاالس برگزار شد، 
اظهار كرد: اخبار بد هیچ وقت فعاالن گردش��گري را مأيوس 
نمي كن��د. براي اينك��ه ايران ب��ه عنوان مقصد ج��ذاب براي 
گردش��گران داخلي و خارجي ش��ود همواره تالش مي كنیم. 
وقايع و اتفاقات تلخ در كشورهاي ديگر هم رخ داده، مهم اين 

است كه برنامه داشته باشیم. 
وي ادامه داد: ما براي خروج از اين وضعیت كه ناخواسته پیش آمده 
برنامه داريم. فعالیت هاي روتین گردشگري را همچون شركت در 
نمايش��گاه ها ادامه مي دهیم، هم  اكنون در نمايشگاه اشتوتگارت 
آلمان حضور داريم، به زودي به فیتور اسپانیا مي رويم و بعد از آن 
نمايشگاه تهران و آلمان را در پیش داريم. از طرفي برنامه اي براي 
ريكاوري گردشگري و برگش��ت اين صنعت به جاي خود در حال 
اجراست. تیموري ادامه داد: نگران نیستم، به محض اينكه آرامش 
در كشور برقرار ش��ود گردش��گري بار ديگر به روزهاي اوج خود 
برمي گردد. معاون گردشگري در عین حال تأكید كرد: اين روزها 

بايد حواسمان بیشتر باشد كه نتیجه تالش هاي چندساله مان با 
تولید محتواي منفي و انتشار آن در فضاي مجازي از بین نرود. 

او در اين همايش به اثرات فناوري ديجیتالي در حیات گردشگري 
اش��اره كرد و گفت: همچنان كه با همه سختي ها تالش مي كنیم 
ايران را به مقصد گردش��گري به دنیا معرفي كنیم و در اين مسیر 
از تمام توان بخ��ش خصوصي و دولتي به��ره مي بريم بايد بدانیم 
اين زحمات وقتي به نتیجه مي رس��د كه مستمر باشد. وي افزود: 
تكنول��وژي به همان ان��دازه كه ب��ه معرفي داش��ته های ايران به 
عنوان مقصد گردشگري كمك مي كند مي تواند با انتشار محتوا و 
اخبار منفي يك كشور را به عنوان مقصد بد مطرح كند. تیموري 
فضاي كسب و كار گردشگري در كش��ور را آماده دانست و افزود: 
دستورالعمل كس��ب وكار در فضاي مجازي هفته گذشته پس از 
مشورت با فعاالن گردشگري ابالغ شد. تشكل حرفه اي آن در بخش 
خصوصي نیز شكل گرفته است، اگر تا امروز در كسب و كار مجازي 

مشكل داشتیم، امروز آن منع قانوني برطرف شده است.

معاون سازمان گردشگري:

اخبار منفي همه جا هست و مانع گردشگری نمی شود

    هادي عسگري
قبل�ي  موض�ع  از  عقب نش�يني  ب�ا  خان�ه س�ينما 
خ�ود درب�اره هم�كاري نك�ردن ب�ا صداوس�يما، در 
اطالعيه اي از ت�داوم هم�كاري باصداوس�يما خبر داد. 
به دنبال حواشي يك برنامه تلويزيوني، هفته گذشته خانه 
سینما با انتشار بیانیه اي تند، از قطع همكاري با تلويزيون و 
حضور نیافتن هنرمندان سینما در برنامه هاي تلويزيوني خبر 
داد. اين اطالعیه كه بعداً مشخص شد بدون اطالع بسیاري 
از مديران صنوف تهیه ش��ده، در شرايطي منتشر شد كه به 
لحاظ عقلي زمان بیشترين تعامل میان سینما و صداوسیما 
بود. نزديك شدن به ايام برگزاري جشنواره فیلم فجر و نقش 
تعیین كننده تلويزيون در ديده شدن اين رخداد سینمايي، 
مي توانست به تنهايي عقاليي بودن تصمیم همكاري نكردن 
با صداوس��یما را زير س��ؤال ببرد اما خانه سینما خیلي زود 
تصمیم اش��تباه قبلي را جبران كرد. رواب��ط عمومي خانه 
سینما با انتش��ار اطالعیه اي تأكید كرد: »به دنبال مباحث 
پیش آمده در موضوع��ات مربوط به دغدغه ه��ا و مطالبات 
صنوف س��ینما، روز ش��نبه جلس��ه اي با حضور تعدادي از 
رؤساي صنوف و هیئت مديره و مدير عامل خانه سینما برگزار 
شد. در اين جلسه پاسخ مدير روابط عمومي سازمان صدا و 
سیما در مورد توهین مهمان يكي از برنامه هاي زنده سیما به 
چند سینماگر، همدالنه، مسئوالنه و قابل قبول ارزيابي شد 
و رؤساي صنوف خانه سینما و هیئت مديره ضمن تأكید بر 
تداوم همكاري با تلويزيون، خواستار هماهنگي بیشتر اين دو 
عضو بزرگ خانواده هنرهاي نمايشي شدند. همچنین با اتفاق 
نظر اعضاي جلسه بر آرامش فضاي س��ینما، تدابیري براي 
هماهنگي بیشتر میان رؤساي صنوف و مديران خانه سینما 
اتخاذ گرديد. در پايان شركت كنندگان در اين جلسه با تأكید 
بر رابطه ناگسستني میان هنرمندان و مردم اشاره كردند كه 
زندگي امروز را نمي توان بدون ارتباط مردم و سینما تصور 
كرد.« عقب نشیني آشكار خانه سینما از تهديد اولیه، نشان از 
نوعي عقل گرايي در برابر راديكالیسم حاكم بر برخي حركات 
خانه سینماست كه در گذشته نیز اين نهاد صنفي را تا مرز 
تعطیلي كامل و نابودي پیش برده بود. جالب است كه خانه 
سینما در اطالعیه دوم خود هیچ اشاره اي به بیانیه تند اولیه 
نداشته و به گونه اي همه چیز را عادي جلوه داده كه انگار هیچ 

اصطكاكي میان آنها و صداوسیما رخ نداده است. 
درباره اطالعیه شماره يك خانه س��ینما، نكته مهم ناديده 
گرفتن وجهه صنفي خانه سینماس��ت. »موج« مي نويسد: 
»پس از انتشار بیانیه خانه سینما مبني بر تحريم صداوسیما 

از سوي اعضاي آن در پي سخنان يكي از مهمانان شبكه افق 
به يك بانوي سینماگر، رؤسا و اعضاي 2۰صنف خانه سینما از 
جمله مديران فیلمبرداري، فیلمنامه نويسان، مديران تولید، 
دستیار كارگردانان و آهنگس��ازان كه در جريان اين بیانیه 
نبودند، نسبت به اينكه اعالم ش��ده بود بیانیه با هماهنگي 
همه صنوف تنظیم شده اس��ت، اعتراض كردند. همچنین 
رؤساي اين 2۰صنف درخواس��ت جلسه اي اضطراري براي 
بررس��ي اين موضوع با حض��ور هیئت مديره خانه س��ینما 
كرده اند كه روز شنبه 28دي ماه برگزار شود. ظاهراً پیشنهاد 
اولیه اين بیانیه از س��وي رئیس هیئت مديره و مديرعامل 
خانه سینما مطرح شده و از سوي اصنافي مانند كارگردانان، 
بازيگران، تهیه كنندگان، جلوه هاي ويژه كامپیوتري و... مورد 
پذيرش واقع شده است.« اينكه چطور يك نهاد صنفي بدون 
هماهنگي اعضاي خود بیانیه اي تند با رويكرد سیاس��ي را 
منتشر مي كند، مسئله اي است كه بايد از سوي نهاد هاي ناظر 
و همچنین اعضاي خانه سینما مورد بازخواست قرار گیرد، 
البته اطالعیه شماره2 به نحوي جبران اقدام يك سويه برخي 
از اعضاي حاكم براي خانه س��ینما بود. صداوسیما در حال 
تدارك پوشش گسترده جشنواره فیلم فجر است و عالوه بر 
آن چند برنامه تخصصي هفتگي براي پوشش اخبار و تجزيه 
و تحلیل محتواي سینماي ايران از تلويزيون پخش مي شود، 
قطع همكاري سینما با چنین ظرفیت بزرگ رسانه اي تنها 
به ضرر سینماگران تمام مي شود. صداوسیما براي حمايت 
از فروش فیلم هاي س��ینمايي هر س��اله آگهي هاي رايگان 
زيادي را در اختیار فیلم هاي روي پرده قرار مي دهد و اگر قرار 
بود تلويزيون همین تعامل را از س��ینماگران دريغ مي كرد، 
توجیه اقتصادي تبلیغات تلويزيوني فیلم هاي سینمايي از 
بین مي رفت. بازگشت عقالنیت به تصمیم هاي خانه سینما 
در مواجهه با صداوسیما بهترين تصمیمي بود كه اين نهاد 

مي توانست در شرايط فعلي داشته باشد.

 دفاع عضو هيئت انتخاب جشنواره فجر 
از آثار راه يافته به اين رويداد

معاون اجرايي سي وهشتمين جشنواره فيلم فجر، گروه بندي 
فيلم هاي بخش مس�ابقه س�ينماي اي�ران و برنام�ه نمايش 
سينماهاي سي وهشتمين جشنواره فيلم فجر را اعالم كرد. 
به گزارش فارس، عزت اهلل علیزاده معاون اجرايي سي وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر گفت: در سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر، 
مخاطبان مجاز خواهند بود با هر كد ملي، از سه مجموعه سینماي 
ايران، چهار سري خريداري كنند. سازمان ها و نهادها مي توانند 
درخواست هاي كتبي خود را حداكثر تا س��وم بهمن ارائه و براي 
تهیه و خريد بلیت هاي موردنظر روزه��اي چهارم و پنجم بهمن 
ماه به ستاد جشنواره مراجعه كنند. همچنین مسعود نجفي مدير 
روابط عمومي جشنواره فیلم فجر هم با اش��اره به اين مطلب كه 
جشنواره امس��ال افتتاحیه نخواهد داشت، گفت: براي جشنواره 
امس��ال افتتاحیه برگزار نمي كنیم و به  جاي آن با همراهي اهالي 
سینما، نسبت به ارس��ال كمك هاي امدادي به مناطق سیل زده 
كشور اقدام خواهیم كرد. مدير روابط عمومي جشنواره فیلم فجر 

در بخش ديگري از سخنان خود به اهداي تنديس سردار شهید 
حاج قاسم س��لیماني در اين دوره جشنواره اش��اره كرد و افزود: 
امس��ال تمام فیلم ها با موضوع جهاد و مقاومت از بخش مستند و 
فیلم كوتاه تا فیلم هاي بخش نگاه نو و سوداي سیمرغ براي دريافت 
اين تنديس بررسي خواهد شد. وي در پايان سخنان خود درباره 
شايعه هاي منتشر شده در فضاي مجازي، درباره انصراف داوران 
اين رويداد هنري از حضور در جشنواره فجر گفت: در مورد هیئت 
داوران جشنواره فیلم فجر هنوز با هیچ كسي صحبت نشده است. 
»رضا درستكار« منتقد س��ینما و عضو هیئت انتخاب جشنواره 
فیلم فجر نیز در برنامه »ش��هرفرنگ« گفت: ط��ي 35روزي كه 
در دفتر جشنواره حضور داشته ايم، 89فیلم را ديده ايم كه از اين 
تعداد فیلم، 22اثر به بخش مسابقه راه يافته اند. اين را بايد بگويم 
فیلم ها تنوع داشته اند اما براي منتقد سخت گیري مثل من تعداد 
فیلم هاي خوب كم بوده است. بارها گفته ام حداقل 1۰فیلم بوده اند 
كه مي توانم بگويم اثر خوبي هستند. فیلم هايي كه انتخاب شدند، 
با محصوالت امسال خودشان مورد قیاس قرار گرفتند. به نظر من 
اينها انتخاب هاي درستي اس��ت. وي ادامه داد: هرساله در هیئت 
انتخاب، مباني خاصي وجود ندارد و فیلمسازان با مدل فیلمسازان 
همان دوره سنجیده مي ش��وند. اگر اين هفت نفر اعضاي هیئت 
انتخاب حذف مي شدند و تعداد ديگري مي آمدند، همین فیلم ها 
انتخاب مي شدند. عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر با بیان 
اينكه محصول يك كارگردان مانند فرزند او اس��ت كه به حیطه 
داوران سپرده مي ش��ود، گفت: ما دقیقه به دقیقه آثار را به چشم 

امانتداري نگاه كرديم تا حقي از كسي ضايع نشود.

    تلویزیون

عقب نشيني نهاد صنفي سينما از تندروي هاي سياسي

خانه سينما: با تلويزيون همكاري مي كنيم

سروده ای براي سردار حاجي زاده
ويراني »عين االسد« جرم كمي نيست

حجت االسالم محمدحس��ین انصاري نژاد به پاس خدمات 
سردار حاجي زاده فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران شعري 

سروده و آن را به اين  سردار سپاه تقديم كرده است. 
سر در بغل بايد میان جاده باشي

پیش از شهادت هم به خون افتاده باشي
حق است خاطرخواهت اسماعیل باشد

وقتي به مسلخ اين چنین آماده باشي
يعني شهادت نامه از دستت نیفتد

بي وقفه بانگ ارجعي سر داده باشي
شوري دگرگون مي كند خانه خرابت

در قصرشیرين يا كه در آباده باشي
بايد گناهي تازه را گردن بگیري

با آرزوي مرگ، بر سجاده باشي
ويراني »عین االسد« جرم كمي نیست

وقتي كه چون ققنوس، آتش زاده باشي
از دوستان هم بشنوي زخم زبان ها

در عین غربت مثل سرو آزاده باشي
ديروز خونخواه سلیماني و امروز

سردر گريبان اين  قدر دلداده باشي
مي بینمت با خاتم خونین در انگشت

در مظلمه هر چند حاجي زاده باشي

     شعر

  محمد صادقي
درخواس�ت عجيب رئيس جمه�ور از رئيس 
سازمان صداوسيما مبني بر پخش بسته هاي 
خب�ري و تبليغاتي دول�ت از تلويزيون بدون 
هيچ گون�ه تغيير، اگر از س�وي صداوس�يما 
اجرا ش�ود روي�ه اي جدي�د خواهد ب�ود كه 
در دولت ه�اي قبل س�ابقه نداش�ته اس�ت. 
حسن روحاني در حاشیه جلسه هیئت دولت از 
عبدالعلي علي عسكري رئیس رسانه ملي خواسته 
تا دولت بدعتي جديد در رابطه با صداوسیما رقم 
بزند. اين درخواست كه در سخنان واعظي رئیس 
دفتر رئیس جمهور بازتاب داشته، پخش بي قید و 
ش��رط و بدون جرح و تعديل بسته هاي خبري و 
تبلیغاتي است كه دولت براي صداوسیما ارسال 
مي كند. روحاني ب��ا ارائه اين درخواس��ت عماًل 
صداوسیما را از جايگاه رس��انه ملي، به بخشي از 
»پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري« تقلیل 
مي دهد، البته گفته ش��ده كه علي عس��كري در 
مقابل اين درخواست مقاومت كرده و اجراي آن 
را حتي به ضرر دولت دانسته است، با اين وجود 
صداوسیما در راس��تاي همراهي بیش از پیش با 
دولت، تصمیمات تازه اي را براي پخش برنامه هاي 

سیاسي شاخص تلويزيون در نظر گرفته است. 
   خواسته هاي بي پايان دولت 

 صدا و س��یما يك نه��اد دولتي نیس��ت و مانند 
وزارتخان��ه ي��ا س��ازمان هاي تابع��ه دول��ت، 
رئیس جمه��ور نق��ش مس��تقیمي در چینش 
رئیس و مديران ارش��د اين س��ازمان ندارد، با 
اين وجود دولت راه هاي زيادي براي فش��ار بر 
صداوسیما و تحمیل خواس��ته هاي خود دارد. 
اولین و راحت ترين راه بحث بودجه است. بودجه 
صداوس��یما را دولت تعیین و پرداخت مي كند 
براي همین حتي بدون در نظ��ر گرفتن تورم، 
دولت مي تواند در اليحه بودجه س��االنه سهم 
صداوسیما را كم يا زياد كند، براي نمونه دولت 
1۰۰میلیارد تومان از بودجه پیشنهادي براي 

صداوسیما در سال99 كاسته است. 
از طرف ديگر نحوه پرداخت بودجه به صداوسیما 
نیز يكي از چالش هاي همیشگي بین اين سازمان و 
دولت بوده است. دولت روحاني تا به حال سه رئیس 
سازمان صداوسیما را به خود ديده است. اين دولت 
در هر كجا كه الزم دانسته با صداوسیما وارد چالش 
ش��ود يا جواب انتقادهاي برنامه هاي تلويزيوني 
منتقد دول��ت را بدهد، جل��وي پرداخت بودجه 
صداوسیما را گرفته است. از سوي ديگر صداوسیما 

با تغییر رؤساي خود سیاست هاي متفاوتي را در 
مقابل دولت داش��ته اس��ت. علي عسكري رئیس 
فعلي سازمان بیشترين همكاري را با خواسته هاي 
دولت داشته است. گفته ش��ده بعد از درخواست 
اخیر روحاني از رئیس صداوسیما، علي عسكري 
در پاس��خ تأكید كرده كه »صدا وس��یما تاكنون 
كمال همكاري را با دولت داش��ته و اين امر براي 

همه مخاطبان مشهود است.« 
   نقش يك آشنا براي تحميل اراده دولت 

يكي ديگر از اركان فش��ار دولت بر صداوسیما، 
»ش��وراي نظارت بر صداوسیما«س��ت. دولت 
در اي��ن ش��ورا دو نماين��ده دارد، اول عل��ي 
جنتي وزير اس��بق ارش��اد و دوم حس��ام الدين 
آش��نا كه فعال ترين عضو شوراس��ت. آشنا كه 
چه��ره اي رس��انه اي و امنیتي اس��ت، عالوه بر 
تولید برنامه هاي انتقادي درباره صداوس��یما و 
نوش��تن روزانه توئیت هاي متعدد كه بخشي از 
آن به صورت مستقیم رس��انه ملي را هدف قرار 
مي دهد، در پش��ت صحنه نیز فشار هاي زيادي 
براي تحمیل خواسته هاي دولت بر صداوسیما 
دارد. گاليه هاي برنامه سازان تلويزيون در توئیتر 
از رفتار آش��نا براي تحديد برنامه هاي انتقادي 
صداوسیما بخش��ی از افش��اگري ها علیه نقش 
مشاور رسانه اي رئیس جمهور در تبديل »رسانه 
ملي« به »رسانه دولت« است، با اين حال آشنا 
در همان فضاي توئیتر پاسخ هاي دوپهلويي به 
منتقدان خ��ود مي دهد و از اين اته��ام تا جايي 
كه توانسته فرار كرده اس��ت. تعطیلي موقت و 
همیش��گي برخي برنامه هاي صداوسیما كه در 
آن به شكلي منصفانه برخي سیاست هاي دولت 
مورد بررس��ي و نقد قرار مي گی��رد، موضوعي 
چالش��ي میان دولت و صداوس��یما بوده است، 
برنامه هايي مانند »جه��ان آرا« و پیش تر از آن 
»ثريا« جزو اين دست محسوب مي شوند. همواره 
مطرح شده كه از نمايندگان دولت براي حضور در 
اين برنامه ها دعوت شده اما عموماً اين دعوت ها 

بي پاسخ مانده است. 
   تعامل يا وادادگي مقابل دولت!

وادادگي صدا و سیما هم حكايت ديگر ماجراست. 
صداوسیما در مقايسه با دولت هاي سابق در پخش 
گزارش س��فرهاي دولت حجم گس��ترده تري را 
اختصاص مي دهد يا به اصطالح به طور دائم براي 
دولت رپرتاژ مي رود و آنتن زنده خود را بي حساب 
و كتاب در اختیار روحان��ي و دولتمردانش قرار 
مي دهد، در حالي كه افكار عمومي از رسانه ملي 
توقع دارند دردها و نقدهايش��ان را نیز به شكلي 
منطقي مطرح كند، به عنوان مثال در همین سفر 
سیستان و بلوچستان رئیس جمهور، رسانه ملي 
به گونه اي سفر را برجسته كرد و پوشش داد كه 
گويي حس��ن روحاني به محروم ترين و بدترين 
نقطه س��یل زده رفته اس��ت در حالي كه چابهار 
و منطق��ه آزاد باصفاي آن در اي��ن فصل میزبان 
رئیس جمهور بود تا سفر به نام سیل و سیل زدگان 

باشد و به كام دولتمردان!
منتقدان معتقدند آقاي رئیس جمهور در پیچ و 
خم هاي اصلي كشور معموالً به میدان نمي آيد يا 
آنگونه كه دوست دارد كامالً يك طرفه و مونولوگ 
با مردم حرف مي زند و اجازه نمي دهد نماينده يا 
نمايندگاني از رسانه ملي با او گفت وگويي حتي 
نرم انجام دهند. براي اثبات نرمش صداوس��یما 
مقابل دولت مي توان به توئیت هاي مدير روابط 
عمومي رس��انه ملي اس��تناد كرد كه با ادبیاتي 
دوستانه مي نويسد: »رس��انه ملي وظیفه خود 
مي داند مانند گذش��ته تمام قد و با اس��تفاده از 
همه ظرفیت هاي قانوني به كمك رئیس جمهور 
محترم و دولتمردان پرتالش بیايد. امروز وحدت و 
همدلي در جهت خدمتگزاري به مردم مهم ترين 
دستور كار رسانه ملي است.« اين نرمش ها البته 
تا زماني كه به انفعال و عقب نشیني مقابل برخي 
زياده خواهي ها بدل نشود قابل دفاع است اما به 
نظر مي رسد دولت براي درخواست هاي خود حد 

يقفي قائل نیست. 
   برنامه هايي كه نبايد زنده پخش شوند

برنامه هايي مانند »جه��ان آرا« طي چند هفته 
اخیر به دلی��ل نقد و بررس��ي موضوعات مهمي 
چون برجام و اف اي تي اف جايگاه ويژه اي در میان 
برنامه هاي صداوسیما پیدا كرده بود كه به سرعت 
جلوي پخش آن گرفته ش��د. بع��د از چند روز 
سكوت خبري و پس از اعتراض هاي توئیتري به 
پخش نشدن اين برنامه، محمدحسین رنجبران، 
مدير كل روابط عمومي صداوسیما در مصاحبه اي 

از پخش »ضبط شده« اين برنامه خبر داد. 
به نظر مي رس��د برنامه هايي كه دولت نسبت 
به آنها انتقاد داش��ته و برخ��ي مواقع منجر به 
قطع پخش آنها شده قرار است از اين به بعد به 
صورت ضبط شده و غیرزنده روي آنتن بروند. 
اين باره مي توان ب��ه برنامه هايي مانند ثريا،  در 
»جه��ان آرا«، »عصرانه«، »آفتاب ش��رقي« و 
»پرونده ويژه« اش��اره كرد كه ب��ه نقد برخي 
سیاست هاي دولت مي پرداختند و البته سعي 
مي كردند رويه اي منطقي و منصفانه در پیش 
بگیرند اما اقتضاي پخش زنده س��بب مي شد 
برخي مواقع مواضع��ي در آنها بیان ش��ود كه 
دولتي ه��ا را خ��وش نیايد. تصمی��م به پخش 
غیرزنده اين برنامه ها ش��ايد بتواند در گرفتن 

بهانه از دولت مؤثر باشد.

طمع دولت به رسانه مطيع
 دولت اين سال ها رسانه ملي را از طريق كاهش بودجه تحت فشار گذاشته با اين حال حسن روحاني 

از رئيس رسانه ملي خواستار پخش بدون قيد و شرط بسته هاي خبري دولت شده است!

بودج��ه صداوس��يما را دول��ت 
تعيين و پرداخت مي كند. بدون 
در نظ��ر گرفت��ن ت��ورم، دولت 
مي تواند در اليحه بودجه ساالنه 
سهم صداوسيما را كم يا زياد كند

 كاخ مرمر به موزه هنر ايران 
تبديل مي شود

كاخ مرم�ر ك�ه تاكن�ون در اختي�ار مجم�ع تش�خيص 
مصلحت نظام ب�وده، با پيگيري هاي بنياد مس�تضعفان 
تا ده�ه فجر به م�وزه هن�ر اي�ران تبديل خواهد ش�د. 
پرويز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي در برنامه 
»نگاه يك« گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني حدود 2۰ تا 25 سال پیش در 
كاخ مرمر مستقر شدند. همان  زمان هم به نظر مي رسید كه 
اين استقرار درست نبود چون مس��ئوالن نظام نبايد در اين 

كاخ ها بنشینند. 
وي افزود: بعد از درگذشت آقاي رفس��نجاني سرانجام اين  
كاخ با همكاري مجمع تشخیص مصلحت نظام، تالش هاي 
انجام ش��ده و جديتي كه بیت رهبري انج��ام داد اين اواخر 
تخلیه شد. رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمي ادامه 
داد: ما مي خواهیم كاخ مرمر را به يك موزه در ش��أن ملت 
شريف تبديل كنیم و امیدواريم اين  موزه تا دهه فجر آماده 
ش��ود. در داخل محوطه و كاخ اش��یايي به نمايش گذاشته 
خواهد ش��د كه جزو افتخارات ماست كه مردم از آن بازديد 

و استفاده كنند.
.......................................................................................................

برگزاري جشنواره هنرهاي تجسمي فجر 
به تعويق افتاد

تاريخ برگزاري دوازدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي 
فجر با تصويب شوراي سياستگذاري اين رويداد تغيير كرد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عموم��ي دوازدهمین 
جشنواره هنرهاي تجس��مي فجر، ش��وراي سیاستگذاري 
دوازدهمین جشنواره هنرهاي تجس��مي فجر در جلسه اي 
فوق العاده مصوب كرد كه برگزاري جشنواره به بعد از مراسم 
چهلم شهادت سردار قاسم سلیماني و درگذشت هموطنان 
در مراسم تشییع در كرمان و جا ن باختگان حادثه غم انگیز 

هواپیماي مسافربري اوكراين موكول شود. 
با تصويب ش��وراي سیاس��تگذاري به عنوان باالترين ركن 
جشنواره با عنايت به استقبال بیش از 3هزار نفر از هنرمندان 
كش��ور با حدود 6هزار اثر ارس��الي به دبیرخانه، جش��نواره 
هنرهاي تجس��مي فجر در تاريخ 29بهم��ن 1398 افتتاح 

مي شود. 
ش��وراي سیاس��تگذاري اعالم كرد: هزين��ه بخش هايي از 
جشنواره مانند تشريفات افتتاحیه براي حمايت از هموطنان 

سیل زده سیستان و بلوچستان صرف خواهد شد. 
جزئیات برگزاري جشنواره پس از بررسي و انتخاب آثار طي 

روزهاي آتي اعالم خواهد شد.

»در حاشيه« دوباره پخش مي شود
»درح�اش�ي�ه« مه�ران م�دي�ري از ابت�داي بهم�ن م�اه در شبكه 

آي فيل�م بازپخ�ش م�ي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، شبكه آي فیلم با پخش آنونس هاي »در حاشیه«، از پخش 

اين سريال از 3۰ دي ماه خبر داد. 
»در حاشیه« عنوان س��ريال طنزي به كارگرداني مهران مديري است كه در 
9۰قسمت 4۰دقیقه اي، در ابتدا براي شبكه تهران تهیه شد، ولي در نهايت در 
نوروز 1394 از شبكه3 س��یما به نمايش درآمد. تصويربرداري فصل دوم اين 
سريال هم از مهر 1394 آغاز و در همان سال پخش شد. اين سريال قرار است 

هر شب ساعت 21 از شبكه آي فیلم بازپخش شود. 
در خالصه داستان »در حاش��یه1« آمده است: هومن صحرايي در يك رشته 
خاص پزشكي مربوط به خون به نام پالستوريز س��لول هاي بینابیني كه در 
كشور كمتر به آن پرداخته مي شود متخصص است و اين در شرايطي است كه 
در پست بیمارستاني خود هیچ مراجعه كننده اي ندارد. او كه فردي متعهد و 
متخصص است براي رفع بیكاري خود به اورژانس سركشي مي كند و اتفاقي 
با يك پزشك متخلف وارد درگیري فیزيكي ش��ده و به همین دلیل از شغل 
خود بیكار مي شود. او در شرايط مالي بسیار نابسامان وقتي كه كتب درسي 
دانشگاه خود را به حراج گذاشته بود اتفاقي با استاد دانشگاه خود يعني دكتر 
كي مرام روبه رو مي ش��ود. كي مرام كه پزشكي خیرخواه اس��ت و از جزئیات 
داستان بیكار شدن هومن باخبر است او را به »هیئت نظارت بیمارستان هاي 
تهران« س��فارش مي كند. هومن كه اصاًل نمي داند چه شغلي برايش در نظر 
گرفته شده و فقط در پي فعالیت در زمینه تخصصي خود است مأمور مي شود 
تا يك مركز درماني وقف شده و بسیار مجهز به نام »حاشیه« كه 8۰سال است 

راه اندازي نشده را راه اندازي و مديريت كند و...

مصطفي محمدي      دیده بان


