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برنده سيمرغ بهترين فيلم جشنواره فجر:

تاكنون وزيري از سينماگران در صدر دستگاه فرهنگي كشور نداشته ايم

برنده س�يمرغ بهتري�ن فيلم جش�نواره فج�ر مي گويد: تا 
ب�ه ح�ال برخ�اف ب�ار زي�ادي ك�ه س�ينما از فرهن�گ 
ب�ه دوش مي كش�د، وزي�ري از س�ينماگران در ص�در 
دس�تگاه فرهنگ�ي كش�ور نداش�ته ايم و انتخ�اب وزراي 
فرهن�گ معم�والً ب�ا معياره�اي سياس�ي ب�وده اس�ت. 
محمدرضا مصباح، برنده سیمرغ بلورين بهترين فیلم از سي ونهمین 
جشنواره فیلم فجر براي فیلم »يدو« درباره مطالبات سینماگران 
از دولت آينده گف��ت: مهم ترين چیزي كه به نظر مي رس��د بايد 
در خصوص انتخابات و س��ینما گفت، اين اس��ت كه در تمام ادوار 
گذشته انتخابات، نامزدها يك رويه غلط داشتند كه دوست داشتند 
خودشان را به هنرمندان و فضاي سینمايي كشور نزديك كنند و با 
اعتمادسازي از طريق قشر فرهیخته و فرهنگي كشور، توجه مردم 
را به خودشان جلب كنند. وي ادامه داد: اما بعد از اينكه انتخابات 
تمام شد و يكي از نامزدها به سكان رياست جمهوري رسید، همه 
 چیز را فراموش مي كنند. به نظرم اين نوعي سوءاستفاده است كه با 

تكیه بر هنرمندان و فرهنگیان جامعه آراي خاكستري را براي سبد 
خود جمع مي كنند اما بعد از پايان انتخابات شعارهاي فرهنگي و 
هنري هم مانند اقتصادي فراموش مي شود. در هر حال توقع ما به 
عنوان بخشي از جامعه فرهنگ و هنر اين است كه اوالً وعده هاي 
دست يافتني بدهند و ثانیاً اگر مي گويند نظرات و ديدگاه هنرمندان 
و سینماگران در جامعه تأثیرگذار است كه همینطور است، فقط در 
ايام انتخابات سراغ آنان را نگیريم بلكه بعد از آن نیز ارتباط با آنان 
را لحاظ كنیم و با آنان گفت وگو داشته باشیم. توجه به اين بخش 
محترم جامعه مي تواند تأثیر ويژه اي در مس��ائل كشور و موفقیت 
آن داشته باشد. تهیه كننده فیلم »پوس��ت« در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود درباره اهمیت انتخ��اب فرهنگي و هنري وزير 
فرهنگ بیان كرد: نكته ديگر اينكه در تمام 40سال قبل هر چند 
تعدادي از وزراي فرهنگ و ارش��اد از چهره ه��اي فرهنگي و بعضاً 
فرهیخته بودند اما تا به حال برخالف بار زيادي كه سینما از فرهنگ 
به دوش مي كشد، وزيري از سینماگران در صدر دستگاه فرهنگي 
كش��ور نداش��ته ايم و انتخاب وزراي فرهنگ معموالً با معیارهاي 
سیاسي بوده است. وي در پايان بیان كرد: سینما به عنوان بخشي 
كه بار فرهنگ و هنر كشور را به دوش مي كشد تأثیر خاصي دارد. 
تعبیر رهبر انقالب در مقايسه تريبون سینما با منبر نشان دهنده 
اهمیت سینماس��ت. منبر با اينكه در ماندگاري فرهنگ ايراني و 
شیعه اهمیت بسیار زيادي دارد از نظر تأثیرگذاري، سینما مانند آن 
اهمیت و قدرت دارد. سینما بار زيادي از فضاي فرهنگ و هنر كشور 
را به دوش مي كش��د، ارتباط و گفت وگو با فرهنگیان و هنرمندان 

مي تواند تأثیر روشني در پیشرفت كشور داشته باشد.

سومين قسمت »غيررسمي« نگاه ها را به خود جلب كرد
»غيررسمي3 « نگاه رهبر انقاب به علم را نشان مي دهد

در بخشي از ديداری كه در مستند غيررسمي3 پخش نشد، رهبر انقاب به آقاي دكتر جعفري 
گفتند براي ايشان و آن فردي كه باعث شد دكتر جعفري به ايران برگردند، دعا مي كنم

هادي قميشي به »جوان« گفت:

دليل آب بستن به سريال ها، نداشتن تعهد به فرهنگ است 
 دهه هاي قبل س�ريال ها، محتواي قابل اعتناتري داشتند 
و عوامل س�ريال ها با انگيزه بيش�تري كار مي كردند ولي 
حاال به  جز اينك�ه به  غي�ر از تلويزيون در ش�بكه خانگي 
هم سريال س�ازي رواج دارد، كيفي�ت كار تعريفي ندارد. 
محمدهادي قمیش��ي، بازيگر با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: تلويزيون با سیستمي كه براي سريال سازي در سال هاي 
اخیر مورد استفاده قرار داده است به لحاظ كمي و كیفي افت 
زيادي نسبت به گذشته دارد و اين مسئله هم در محتوا و هم 
در مضمون و ساختار و كیفیت سريال ها قابل مشاهده است. 
بازيگر »پري��ا« و »خوش ركاب« ادامه داد: متأس��فانه برخي 
تهیه كنندگان با همان دست فرمان غلط تلويزيون وارد تولید 
سريال براي شبكه خانگي ش��ده اند و اين مسئله آسیب هاي 

زيادي به اعتماد مخاطب زده است. 
 اين بازيگر افزود: شايد خیلي ها تصور كنند سريال سازي يك 
صنعت فراگیر است و فارغ از مديوم بايد با همان نگاه كارهاي 
روتین تلويزيون در ش��بكه خانگ��ي كار كنند ولي اش��تباه 
مي كنند، چون مخاطب امروزه هم��ان قدر كه به محصوالت 
داخلي اش��راف دارد به محصوالت روز خارجي هم دسترسي 
دارد و همین باعث مي ش��ود خیلي راحت كیفیت پايین يك 
كار را درك كند. بازيگر »پس از باران« و »سیمرغ« با اشاره به 
لزوم استفاده از محتواي مناسب براي سريال ها تأكید كرد: در 
همین تلويزيون براي اينكه س��ازندگان سريالي ويژه يك ماه 
خاص آماده كنند، با طرحي 10 قسمتي كار را استارت مي زنند 
بدون آنكه مواد و متريال كافي براي فیلمنامه داشته باشند. 

قمیشي خاطرنشان س��اخت: اينكه در داس��تان يك سريال 
آب مي بندن��د و كیفیت كار را دچار ضع��ف مي كنند، فقط و 
فقط ناش��ي از فقدان تعهد اس��ت. اين بازيگر اظهار داش��ت: 
فیلمنامه اي را كه شايد براي ساخت يك میني سريال 10-15 
قسمتي مناسب باشد نمي توان براي سريال 40-30 قسمتي 
به كار برد و نتیجه مي شود س��ريال هايي بي خاصیت كه اين 

سال ها فراوان ديده شده است. 
محمدهادي قمیش��ي گف��ت: زماني ب��ود كه تم��ام تالش 
سريال س��ازان معطوف به تولید بهتري��ن محصول فرهنگي 
و س��رگرم كننده بود تا هم اس��تانداردهاي داس��تاني درنظر 
گرفته ش��ود و هم استانداردهاي س��اختاري لحاظ شود و به 
ندرت بدون نگاه اس��تاندارد در تولی��د كاري جلوي دوربین 
نمي رفت ولي حاال برخي سريال س��ازان بدون انديشیدن به 
كیفیت فقط به دنبال اين هس��تند كه در كمترين زمان، كار 

را به انتها برسانند.

     گفت وگو

     تحلیل

  محمدصادق عابديني
محمدرضا گل�زار از ي�ك منتقد س�ينما به 
دلي�ل انتش�ار خب�ري درب�اره دس�تمزد 
ميلي�اردي ش�كايت ك�رده و اي�ن كار ب�ا 
واكنش هاي منفي زيادي روبه رو شده است. 
 رس�انه ها ش�كايت گلزار از منتق�دي را كه 
ب�ه مس�ئله دس�تمزد وي پرداخته ب�ود در 
جهت ايجاد رعب و وحش�ت و بستن دهان 
منتق�دان تعبي�ر كرده ان�د، اما هن�وز رقم 
ميلياردي دستمزد گلزار تكذيب نشده است!

نزديك دو م��اه پیس پوري��ا ذوالفقاري، منتقد 
شناخته شده س��ینما در صفحه اينستاگرامش 
نوشت: »ش��نیده ام 18میلیارد تومان! به گلزار 
داده ان��د، هفت خ��ان را چن��د نف��ر ديده اند؟ 
ش��نیده ها مي گوي��د كم بازديدتري��ن تولی��د 
پلتفرم هاس��ت... نه براي مردم تماشا دارد و نه 
براي تولیدكننده بازديد اما براي مجري اش در 
اين زمستان اقتصادي و در كوران توصیه مردم 
به مقاومت و صبر، 18میلیاردتومان دس��تمزد 
داشته كه همان اول هم پرداخت شده كه مبادا 
اين چكیده ترين ماست تاريخ هنر سرگرمي ما 
برنجد و لطف نكند به مردم و ننش��یند جلوي 
دوربین و مفتون مان نكند ب��ا هنرنمايي اش!«  
اين پست اينس��تاگرامي در رس��انه ها بازتاب 
زيادي داشت. مقايس��ه رقم 18میلیارد توماني 
دستمزدي كه گفته شده گلزار براي اجراي يك 
مسابقه براي پخش در ش��بكه نمايش خانگي 
گرفته، با هزينه هايي كه يك كارگر س��اده در 
ايران بايد با دس��تمزد حداقل��ي دريافت كند، 

اعتراض را به بي عدالتي ها باال برد. 
در آن مقطع و پ��س از اعتراض ه��اي متعدد، 
گلزار متني در صفحه شخصي اش منتشر كرد و 
نوشت: »بايد سكوت كني و به جاي قانع كردن 
آدم ها استوار و مصمم مسیر هدف هايت را دنبال 
كني، بگذار تصور كنند كه نمي تواني، كه شدني 
نیست و داري بیهوده تالش مي كني، تو محدود 
به زمان و مكان و نظرها نیستي و براي مسیري 
كه سختي اش را به جان خريده اي، توضیحي به 
هیچ كس بدهكار... كه پیروزي را فقط با عمل 
نشان مي دهند نه با كالم، بگذار آدم ها در دنیاي 
محاالت خودش��ان بمانند و زير ل��ب آيه هاي 

ركود بخوانند، تو راه خ��ودت را برو، مادامي كه 
به مقصد رسیدي، خودشان مفهوم توانستن را 
به چشم مي بینند و مي پذيرند باورهايي فراتر از 
باور آنها هست كه به اهدافي فراتر از اهداف آنها 
مي رسد و ياد مي گیرند كه بعد از اين هیچ كس 
را از دريچه توان و اعتقادات خودش��ان قضاوت 
نكنند، جسورانه بايس��ت و فاتح قله هاي محال 
باش، فراموش نكن، دنیا به آدم هاي بلندپرواز و 

اتفاقات تازه نیاز دارد.« ا
ين متن از س��وي رس��انه ها به عنوان پاسخي 
كناي��ه وار و تلويحي ب��ه آن ادعاي دس��تمزد 
18میلیارد توماني منتشر شد اما بديهي بود كه 
نمي تواند به عنوان تكذيبیه اي رسمي و حرفه اي 
مورد توجه قرار گیرد. در واقع گلزار با اين عدم 
صراحت در تكذيب دس��تمزد 18میلیادري بر 
ابهام ها افزود و خیلي ها را قانع كرد كه او تن به 

اين دستمزد داده است. 
   سكوت و ديگر هيچ 

مسابقه تلويزيوني »هفت خان« كه گلزار اجراي 
آن را برعهده داشت، متعلق به پلتفرم »نماوا« 
است و جاي تعجب داش��ت كه در طول مدت 
زماني ك��ه از اولی��ن بحث ها درباره دس��تمزد 
میلیاردي گلزار آغاز شد تا انتشار خبر شكايت 
از منتقد س��ینما، »نماوا« هیچ واكنشي به اين 
موضوع نداش��ت و اين بي تفاوتي باز مؤيدي بر 
قبول اتهام تفسیر مي شد و اساساً بي اعتنايي به 
اتهامات رسانه اي خود از شخصیت غیرحرفه اي 
اين پلتفرم حكايت داش��ت. تنها پس از اينكه 
گلزار از پوريا ذوالفقاري ش��كايت كرد، نماوا در 
بیانیه اي اعالم كرد: »پیرو انتشار خبري مبني بر 
شكايت محمدرضا گلزار از يك منتقد سینمايي 
درباره میزان دستمزد او در برنامه »هفت خان« 
نم��اوا الزم مي داند اي��ن توضی��ح را ارائه دهد: 
»تمامي قراردادهاي مالي نماوا با مهدي منیري، 
تهیه كننده برنامه هفت خان بوده و تیم نماوا در 
طرح اين شكايت نه تنها نقشي نداشته بلكه از 
آن مطلع هم نبوده است. نماوا مثل همیشه از 
اظهارنظرها و همچنین روحیه پرس��ش گري 
منتقدين و اهالي رسانه استقبال مي كند و آماده 
پاس��خگويي به س��ؤاالت و ابهامات آنهاست«. 
نماوا كه مدعي پاس��خگويي به شبهات است، 

درباره میزان قراردادي كه با تهیه كننده برنامه 
»هفت خان« بسته شده، سكوت كرده است، در 
حالي كه همین روش��نگري مي توانست باعث 

جلوگیري از شائبه هاي مطرح شده باشد. 
   شكايت براي بستن دهن منتقدان!

تا امروز نه گلزار، ن��ه تهیه كننده »هفت خان« 
و نه »نماوا« حاضر به تكذيب مبلغ 18میلیارد 
تومان دس��تمزد براي اجراي مسابقه نشده اند! 
البته شكايت گلزار از ذوالفقاري نشان مي دهد 
احتماالً رقم دستمزد وي با آنچه اين منتقد به 
عنوان شنیده هايش منتشر كرده تفاوت دارد، 
ولي سؤال اين است كه چرا اين كار ساده را بدون 
طرح شكايت انجام نداده اند! ذوالفقاري در اين 
زمینه به »جوان« مي گوي��د: »من حاضر بودم 
همان طور كه ش��نیده هايم را درباره دستمزد 
منتش��ر كردم، پاس��خ آنها را نیز منتشر كنم!« 
ولي اين كار صورت نگرفت تا دو ماه بعد از آن با 
شكايت قضیه به نوع ديگري رقم بخورد. رسانه ها 
اين عمل گلزار را به نوعي ايجاد رعب و وحشت 
در بین منتقدان تعبیر كرده اند. يك رس��انه در 
مقاله اي با عنوان »ش��كايت محمدرضا گلزار از 
يك منتقد س��ینمايي يا ايجاد رعب و وحشت 
براي نقد؟!« نوشت: »در دنیاي سینما همواره 
رابطه منتقدان با كارگردان��ان، تهیه كننده ها، 
هنرپیشه ها و... با فراز و فرود همراه است و اين 
اتفاق تازه اي نیست ولي در مورد اخیر و شكايت 
گلزار يك نكته و پیام نهفته است كه نمي توان 
به سادگي از آن عبور كرد؛ واقعیت اين است اگر 
شكايت گلزار به دلیل اعالم رقم دستمزد يا هر 
اتفاق ديگري بوده اس��ت، مي توانست از طريق 
همان پلتف��رم اينس��تاگرام آن را تكذيب يا رد 
كند و همانگونه كه ذوالفقاري نوشته است او هم 
اخالقاً و قانوناً آن را بازنش��ر مي كرد و همه چیز 
تمام مي شد اما اين شكايت حكايت از يك رويه 
ديگري دارد و آن هم اين است كه هر شخص يا 
اشخاصي را كه به جناب سلبريتي يا يك اتفاق 
مربوط به جناب س��لبريتي نقدي داشته باشد 
بايد چنان نق��ره داغ كرد كه ديگ��ر هوس اين 
كارها را نكند و البته درس عبرتي هم باشد براي 
ديگران. واضح اس��ت كه محمدرضا گلزار خود 
به دادگاه يا پلیس فتا براي ش��كايت و ادامه آن 
مراجعه نمي كند، او همچنان كه در فیلم جديد 
يا فصل چندم س��ريال فالن يا مس��ابقه و... به 
تكرار نقش هاي همیشگي مشغول است وكیل 
يا وكالي خود را مي فرستد تا آنها پیگیر شكايت 
او باشند و منتقد سینما را درگیر هزينه و تبعات 
اين اقامه دعوی كنند.« در بخش ديگري از اين 
مقاله آمده است: »مگر روزنامه نگاري غیر از اين 
است؟ تعهد اجتماعي مهم ترين خصوصیت يك 
روزنامه نگار يا منتقد است كه نسبت به هر آنچه 
كج و معوج، نادرست و... است ساكت نمي نشیند 
و اين اعوجاج، زش��تي و ناهمگوني را به چالش 
مي كشد.  امروز )ش��نبه( ذوالفقاري بايد براي 
تفهیم اتهام در دادسراي فرهنگ، هنر و رسانه 
حضور پیدا كند و قطعاً اين حضور مي تواند ابعاد 

بیشتري از شكايت گلزار را مشخص كند. 
   سینما

    تلویزیون

 بازگشت سريال »باغ وحش«
 به تلويزيون

فصل جديد مجموعه تلويزيوني »باغ وحش« از شبكه4 سيما پخش مي شود. 
پس از پخش فصل هاي اول و دوم سريال جديد »باغ وحش« در نوروز 1400 
و استقبال مخاطبان از اين مجموعه، فصل سوم اين سريال با اتمام مجموعه 

نمايشي شرلوك آغاز شد. 
 س��ريال خارجي و جدي��د »باغ وح��ش« يك مجموع��ه تلويزيون��ي درام، 
علمي- تخیلي، هیجاني است كه بر اساس رماني به همین نام از جیمز پترسون 

ساخته شده است. 
در خالصه داستان اين مجموعه آمده است: تغییرات جوي و محیط زيستي 
باعث شده است حیوانات درنده و وحشي شوند و به انسان ها حمله كنند. حاال 
يك دانشمند مأمور شده تا اين اتفاقات را بررسي كند ولي او متوجه حقیقتي 

تلخ مي شود كه ممكن است باعث نابودي انسان ها شود. 

كارگردان مس�تند »غيررس�مي« معتقد اس�ت: عمده 
تاش رهب�ر معظم انق�اب اين اس�ت كه ن�گاه برخي 
مس�ئوالن را نس�بت ب�ه ظرفيت ه�اي داخل�ي تغيير 
دهند و آن�ان را از وج�ود چنين نخبگان�ي باخبر كنند. 
س��ومین قس��مت از مس��تند »غیررس��مي« روي آنت��ن 
شبكه3سیما رفت. اين قسمت از فیلم، ديدار نخبگان با رهبر 
انقالب را روايت كرد و البته با بازخوره��اي زيادي در فضاي 
مجازي رو به رو شد. جمعي از كاربران فضاي مجازي، تسلط 
رهبر انقالب بر موضوعات مختلف علمي را مورد اش��اره قرار 
دادند و بعضي ديگر نیز با مقايسه برخورد ايشان، بي توجهي 
برخي مديران نسبت به نخبگان و دستاوردهاي آنان را مورد 

انتقاد قرار دادند. 
س��یدمحمدعلي صدري نیا، كارگردان اين مجموعه مستند 
با اشاره به تولید سومین قس��مت از مستند »غیررسمي« به 
تسنیم گفت: هر قسمت از اين مجموعه به دلیل آنكه سراغ 
يكي از ديدارها رفته و با دريچه نگاه جديدي اين جلسات را 

روايت كرده است، منحصر به فرد است. 
وي ادامه داد: اين قسمت ديدار نخبگان با رهبر انقالب را روايت 
كرده بود و به همین دلیل از اهمیت باالتري برخوردار بود، البته 
سختي هاي زيادي داشت. اهمیت اين مستند از اين منظر بود 
كه روايت صحیح و دقیق پیشرفت هاي علمي، دستاوردها و... 

از اهمیت بسیار زيادي برخوردار بود. 
كارگردان مستند »غیررسمي« درباره دو موضوع اصلي و مهم 
كه در اين مستند روايت شده است، گفت: موضوع اصلي كه 
بايد به  آن توجه مي كرديم رواي��ت دو موضوع اصلي بود: اوالً 
مي بینید كه بسیاري از اين نخبگان در شرايط تحريمي كشور 
دست به كارهاي بزرگي زدند و قطعات مهم و حساسي را كه به 
دلیل تحريم ها وارد نمي شده است بومي سازي و تولید داخل 
كردند. اين موضوع را حتماً بايد نمايش مي داديم. مورد دوم 
كه از زبان اين نخبگان روايت مي شود،  كارشكني هايي است 
كه از سوي عده اي صورت مي گرفته و اين مسیر را پرزحمت 
مي كرده است، بنابراين براي روايت دقیق بايد به گونه اي پیش 

مي رفتیم كه به هر دو موضوع اشاره دقیقي شود. 
وي تأكید كرد: موضوع مهم ديگر در س��اخت قس��مت سوم 
غیررس��مي، اش��اره به اين مطلب بود كه اين ديدار تنها يك 
جلسه با نخبگان از سوي رهبر انقالب نبوده بلكه داراي سابقه 

بسیار طوالني اس��ت. همان طور كه در فیلم هم ديديد، اين 
جلسه، اولین ديدار با گروه هاي علمي نبوده و رهبر انقالب از 
مدت ها پیش سابقه پیگیري امور اين نخبگان و فعالیت هاي 
آنان را داش��ته اند، بنابراين الزم بود اين س��ابقه را به تصوير 
بكش��یم و با ارائه تصاويري از ديدارهاي قبلي آن جلسات را 

نیز بازخواني كنیم. 
كارگردان مستند »غیررسمي« با اشاره به پیگیري هاي رهبر 
انقالب از نخبگان علمي كشور گفت: پیشرفت هاي علمي و 
نخبگان همواره دغدغه رهبر معظ��م انقالب بوده و اعتقاد به 
استعداد ايراني باور عمیق ايشان است. گاهي اوقات مي بینید 
شخصیتي سیاس��ي ديداري را با نخبگان برگزار كرده و تنها 
مي خواهد حرف هاي آنان را بش��نود اما جلس��ه اي كه رهبر 

انقالب با نخبگان دارند، داراي سابقه اي عمیق است. 
وي در بخش ديگري با اشاره به كتابي كه رهبر انقالب در اين 
ديدار معرفي كردند، گفت: نام اين كتاب، »داستان نانو تروا« 
است و روايتي از توسعه نانوداروي ضدسرطان و تولید اين دارو 
به دست محققین ايراني است. آقاي دكتر محمودرضا جعفري 
كه خود نیز در اين جلسه حاضر بود، در كانادا تحصیل مي كرده 
و در همان جا پیشنهادات بسیار ايده الي براي كار داشته است 
اما يكي از آشنايان ايش��ان خطاب به او مي گويد كه به ايران 
برگرديد، چون شما در ايران بهتر مي توانید خدمت كنید. او 
به ايران برمي گردد و حاصل تحقیقاتش دارويي است كه رهبر 
انقالب به آن اشاره كردند. جالب است بدانید كه در بخشي از 
ديدار كه در مستند پخش نش��د، رهبر انقالب به آقاي دكتر 
جعفري گفتند براي ايش��ان و آن فردي كه باعث شد دكتر 
جعفري به ايران برگردند دعا مي كنم، البته مضمون جمالت 

را نقل مي كنم و شايد عبارتم دقیق نباشد. 

به جاي سكه دادن به فوتباليست ها 
فرهنگ را دريابيد 

س��ازمان صداوس��یما براي اعضاي تیم ملي فوتبال مراسم 
تقدير برگزار كرده و پاداش جداگانه اي به بازيكنان تیم ملي 
براي صعود از مرحله پی��ش مقدماتي جام جهاني اختصاص 
داده است، اين در حالي است كه تیم ملي صرفاً از مرحله اول 
انتخابي جام جهاني صعود كرده و معلوم نیست صداوسیما با 
چه توجیهي خود را موظف ديده است براي اعضاي تیم ملي 

مراسم تقدير بگیرد. 
طبق اعالم خبري كه از س��وي صداوس��یما مخابره ش��ده 
علي عسگري در اين مراس��م به هر كدام از اعضاي تیم ملي 
سه سكه بهار آزادي اهدا كرده اس��ت. با احتساب قیمت هر 
س��كه در بازار امروز ايران به هر نف��ر 32 میلیون تومان اهدا 
شده اس��ت و اين رقم البته براي بازيكناني كه در لیگ ايران 
و لیگ هاي خارجي درآمدهاي نجوم��ي دارند، رقم ناچیزي 
است اما سخن بر سر اين است كه ربط سازمان صداوسیما به 
مراسم تقدير از ملي پوش��اني كه صرفاً از مرحله اول انتخابي 
جام جهاني صعود كرده اند، دقیقاً چیس��ت و چرا س��ازمان 
صداوس��یما به جاي انجام وظايف و تكالیف اصلي در جهت 
بهبود كیفیت برنامه هايش، به كارهايي دست می زند كه در 

حیطه وظايفش نیست. 
مراس��م تقدير از ملي پوش��ان فوتبال كش��ورمان در سالن 
همايش هاي صداوسیما در ش��رايطي برگزار شد كه وزارت 
ورزش و جوان��ان 150میلیون توم��ان و س��ازمان برنامه و 
بودجه 100میلیون تومان به عنوان پ��اداش به اعضاي تیم 
ملي فوتبال اختصاص دادن��د و جوايز به تیم ملي به اينها نیز 

محدود نمي شود. 
به نظر مي رس��د اقدام رئیس صداوس��یما در اهداي سكه به 
اعضاي تیم ملي فوتبال و مراس��م تقدير را ب��ه دلیل بي ربط 
بودن با وظايف اين س��ازمان بايد بیش��تر يك ش��وآف تلقي 
كرد كه هیچ تأثیرگذاري مثبتي نیز بر آن مترتب نیست، نه 
افزوده اي براي فرهنگ دارد و نه تأثیري در روحیه تیم ملي 

خواهد داشت. 
صداوس��یما در س��ال هاي اخیر با انتقادهاي زيادي از سوي 
دلسوزان عرصه فرهنگ روبه رو بوده و ضعف كیفیت محتوايي 
آثار و نیز غلب��ه رويكردهاي بازرگاني و تج��اري و انفعال در 
برابر سرمايه اين سازمان را با چالش هاي جدي مواجه كرده 
و جالب است كه اين انتقادات بحق هیچ گاه از سوي مديران 

سازمان با پاسخ جدي و درخور مواجه نشده است. 

دبير انجمن قلم ايران مطرح كرد

 لزوم پرداختن به موضوع فرهنگ 
در دولت جديد

راضيه تجار می گويد: 
بخش مهمي كه انتظار 
دول�ت  در  م�ي رود 
جديد مورد توجه قرار 
گيرد، موضوع فرهنگ 
اس�ت و خواه�ش م�ا 
نويس�ندگان و اهالي 
فرهنگ اين اس�ت كه 
براي مسائل فرهنگي 

نيز مانند مس�ائل ديگ�ر اهميت قائ�ل ش�وند و اين گونه 
نباشد كه فرهنگ را در انتهاي برنامه هاي خود قرار دهند. 
راضیه تجار، دبیر انجمن قلم ايران با تأكید بر ضرورت مشاركت 
حداكثري بانوان در انتخابات رياس��ت جمهوري و ش��وراهاي 
اسالمي ش��هر و روس��تا به ايبنا گفت: هر ايراني كه وطنش را 
دوست داشته باشد و سرنوش��ت آحاد مردم، خود، خانواده و 
مملكتش برايش مهم باش��د، يقیناً در انتخابات شركت و نظر 
خود را اعالم مي كند. اينكه سرنوش��ت انتخابات به  دست هر 
يك از افراد جامعه مشخص ش��ود، خیلي مهم است و حضور 
يكايك مردم شريف ايران چه داخل و چه خارج از كشور در پاي 
صندوق هاي رأي واقعاً دش��من را ناامید مي كند. شايد به  نظر 
اين سخنان شعاري باش��د، اما در اين مقطع زماني و لحظات 

تاريخ ساز بايد شعار دهیم.  
وي با اشاره به انتظارات اهالي فرهنگ از رئیس جمهور آينده 
گفت: آرزو مي كنیم كس��ي رئیس جمهور مملكت شود كه با 
انتخاب درست و آگاهانه مردم بر اين مس��ند نشیند و فردي 
باشد كه اشراف كامل به وظايفش داش��ته باشد و دلش براي 
ملت و مملكت بتپد و در درجه اول اين مدنظرش باشد كه به 
آنچه برايش قس��م خورده و نیت كرده تا نهايت پايبند باشد و 

همیشه منافع مملكت و ملت را بر همه  چیز ترجیح دهد. 
تجار افزود: مواردي كه بیان ش��د در واقع كلیاتي بود كه بايد 
مدنظر قرار گیرد، اما بخش مهمي كه انتظار مي رود در دولت 

جديد مورد توجه قرار گیرد، موضوع فرهنگ است.

  خبر 

جواد محرمي      یادداشت

امام علی)ع(: 

با گسس�تن پيوند، خويشاوندِی 

آدم�ی را رش�دی )و فاي�ده ای( 

نيست.

»گزيده تحف العقول«

دستمزد ميلياردي تكذيب نشد
 ولي به شكايت رسيد

 سازوكارهاي غيرشفاف در پرداخت دستمزد و اختصاص بودجه به توليد سريال 
چالش اين روزهاي پلتفرم هاي اينترنتي است 


