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 »سلمان فارسي« 
به كليساي سنت استپانوس رسيد

    سيدمرتضي ذاكر
رئيس رسانه ملي در ديدار با عوامل سريال سلمان فارسي 
براي س�ومين بار از پشت صحنه اين س�ريال بازديد كرد. 
گروه تصويربرداري مجموعه تلويزيوني »سلمان فارسي« 
اين روزها در كن�ار رود ارس مش�غول ضب�ط صحنه هاي 
مربوط به اورشليم در كليساي س�نت استپانوس هستند. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نقل از رواب��ط عمومي رس��انه ملي، 
عبدالعلي علي عسكري، رئیس رسانه ملي ضمن بازديد از پشت 
صحنه سريال »س��لمان فارس��ي« گفت: مجموعه تلويزيوني 
»سلمان فارسي« براي رسانه ملي از اهمیت زيادي برخوردار 
است و ما با تمام توان تالش مي كنیم گروه سازنده سريال بتواند 

طبق زمانبندي پیش بیني شده كارش را به سرانجام رساند. 
وي كه براي بازديد از مراحل ساخت سريال »سلمان فارسي« به 
حاشیه رود ارس در منطقه سیه رود جلفا رفته بود، گفت: بخش 
پیچیده اي از سريال س��لمان فارسي در اين محل فیلمبرداري 
مي ش��ود و امیدواريم هر چه س��ريع تر با حماي��ت همه جانبه 
سازمان اين سريال س��اخته و آماده پخش شود.  رئیس رسانه 
ملي، داوود میرباقري را متفكر و انديش��مندي صاحب سبك 
خواند و گفت: داستان سلمان فارسي، داستان مهمي  براي ماست 
و روايتگر حقیقت طلبي ايرانیان و داس��تان زيباي اسالم است.  
علي عسكري ابراز امیدواري كرد در زمان پخش سريال سلمان 
فارسي در ايران با دوبله و پخش همزمان در كشورهاي مختلف 
و سینماهاي داخل كشور، كاري استثنايي صورت بگیرد.  حمید 
شاه آبادي، معاون سیما نیز مجموعه تلويزيوني سلمان فارسي را 

اثري پیشرو در عرصه جهاني دانست و گفت، اين سريال مي تواند 
روند سريال سازي را متحول كند و الگويي براي ساير تولیدات 
سیما باشد.  وي با اشاره به سومین حضور رئیس رسانه ملي در 
پشت صحنه سلمان فارسي از عزم جدي براي حمايت از ساخت 
اين اثر گفت. شاه آبادي با اذعان به برخي كمبودها گفت ساخت 
و س��از آرايه ها )دكورها( به خصوص براي فصل ايران س��رعت 
بیشتري خواهد گرفت.  داوود میرباقري، نويسنده و كارگردان 
سريال سلمان فارسي نیز با تشكر از حضور رئیس رسانه ملي و 
همراهان، از همت مس��ئوالن صداوسیما قدرداني كرد و گفت: 
كار تاكنون با اس��تانداردهاي خوبي ساخته شده و امیدواريم با 
همین كیفیت ادامه يابد. ما با دانستن چالش ها و سختي هاي 
چنین كاري پا در مسیر ساخت سريال سلمان گذاشته و از پس 
مشكالت برآمده ايم.  میرباقري به فصل بیزانس كه يكي از فصول 
سه گانه سريال است، اشاره كرد و گفت: بخش چشمگیري از اين 

فصل پربازيگر و پرلوكیشن را فیلمبرداري كرده ايم.

      سیما

2 برنامه كليدي حيطه فرهنگ و هنر 
با تغییر و تحول در وزارت ارشاد و حضور محمدمهدي اسماعیلي 
به  عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت سیدابراهیم رئیسي، 
تأكید بر دو امر مي تواند مورد توجه قرار گیرد، از يك طرف مشكالت 
معیشتي هنرمندان است كه به خصوص بعد از كرونا، اوج گرفته و به 
رغم همه حرف و حديث ها و وعده ها هنوز كه هنوز است بدنه جامعه 

هنري ناالن است كه چرا امكانات معیشتي مناسبي ندارد . 
وزير جديد ارشاد كه اتفاقاً در برنامه پیشنهادي اش هم حل مشكل 
امنیت شغلي هنرمندان به چشم مي خورد، بايد در همین ابتداي كار 
با ارائه يك طرح عملیاتي جامع، شرايط اعطاي تسهیالت معیشتي 
به بدنه هنرمندان را فراهم كند.  در سال هاي گذشته واسطه گذاري 
بین هنرمندان و حمايت ها باعث شده بوده است، افراد و نهادهايي كه 
براي توزيع تسهیالت میان هنرمندان انتخاب مي شدند با شكل دهي 
دسته بندي هاي خودي و غیرخودي، شرايط توزيع تسهیالت میان 
تمام هنرمندان را فراهم نكنند و همین امر دلخوري هاي متعدد را 
موجب شد.  وزير ارشاد نیك واقف است بر اينكه كل جامعه هنري به 
100هزارنفر هم نمي رسد و براي كمك به اين 100هزار هنرمند نیاز 
به هیچ واسطه تراشي نیست و بهتر است بسته حمايتي هر هنرمند 
مستقیماً به خودش برسد.  دومین مسئله مبتالبه بدنه هنري جامعه، 
فرسودگي و پا به سن گذاشتن حلقه اي است كه نزديك چهار دهه 
است، كرسي هاي میاني مديريتي در ساختارهاي دولتي فرهنگ 
را در اختیار گرفته اس��ت و همچنان عالقه دارد در اين حلقه بماند.  
اين نیروهاي فرتوت و خسته جز آنكه باعث كندي عملكرد دولت 
الكترونیك شده اند يكي از عوامل اصلي دلخوري هنرمنداني هستند 
كه اگر بخواهند يك مسئله اداري س��اده را پیگیري كنند، ناچارند 
ساعت ها پشت در افرادي پیر و فرتوت بنشینند كه يا در جلسه هستند 
يا وقت ندارند يا آنكه به  علت بیماري در خانه اند يا فقط ساعاتي خاص 
در دفتر حاضرند.  زيرمجموعه هاي مختلف ارشاد از معاونت فرهنگي 
تا معاونت هنري تا معاونت مطبوعاتي و س��ازمان سینمايي دولت 
سیزدهم بايد با نیروهاي بانشاط و كاربلدي چیده شوند كه حتي يك 
لحظه را هم براي حل مشكالت اهالي هنر تلف نكنند.   وقتي دولت 
الكترونیك پا گرفته چه دلیلي دارد كه براي صدور يك مجوز ساده، 

مدام هنرمندان را به حضور فیزيكي مجبور مي كنند؟ 
يك دلیل اين بوروكراس��ي، برخي نیروهاي پا به س��ن گذاش��ته  
هس��تند كه كمترين قرابتي با دولت الكترونیك ندارند و البته به 
واسطه حضور سالیان در يك كرسي، دچار نوعي تفرعن شده اند 
و اگر روزي، هنرمندي را معطل كن��ار دفتر خويش نبینند، لذت 
مديريتي نمي برند .  وزير تازه ارشاد كه خوشبختانه در برنامه هايش بر 
چابك سازي مديريتي تأكید كرده حتماً بايد در استفاده از نیروهاي پا 
به سن گذاشته در زيرمجموعه هاي ارشاد تجديدنظري كامل بنمايد.  
بايد چابك سازي و تعديل يا تجمیع مناصب بي فايده را خیلي زود 
كلید زد و بي تعارف از نیروهايي كه مدت ها از بازنشستگي ش��ان 
گذشته يا آنها كه در مرز بازنشستگي هستند ولي باز به دنبال تمديد 
فعالیتند، خواست كه اگر واقعاً توانمندي خاصي دارند اين بار ديگر 
قید درآمدزايي در بخش دولتي را بزنند و به سمت و سويي ديگر 
بروند.  همین حاال در زيرمجموعه هاي ارش��اد از معاونت هنري تا 
معاونت فرهنگي و معاونت مطبوعاتي و از دفتر موس��یقي تا اداره 
هنرهاي نمايشي و سازمان سینمايي و از اداره هاي نظارتي گرفته 
تا بنیادهايي مثل فارابي و مؤسساتي مثل سینماشهر با مديران يا 
قائم مقامان سالمندي مواجهیم كه سال هاست كرسي هايي خاص 
را اشغال كرده اند ولي همچنان دوست دارند با البي گري، حكم خود 
را تمديد كنند.  وزارت ارشاد زماني به چابك سازي خواهد رسید 
كه جلوي چسبیدگي به میز و صندلي را بگیرد و با گردش نیرو در 
پست هاي سازماني هم شرايط تربیت نیروهاي ماهر تازه را فراهم 
كند و هم اينكه شبهات مرتبط با شكل گیري نوعي رابطه بازي در 
ساختارها را به حداقل برساند.  مايه خرسندي است كه در برنامه هاي 
پیشنهادي وزير تازه ارشاد هم رسیدگي به معیشت هنرمندان و هم 
لزوم چابك سازي زيرمجموعه ها، مورد تأكید قرار گیرد و ان شاءاهلل 

با يك عزم جدي هر دو مورد محقق شود. 
* منتقد سينما

 پيامبر)ص(:
فاصله كفر و بندگي ترك نماز 

است. 

)بحاراالنوار، ج82، ص202(

مردم در فضاي مجازي خيمه عزاداري را برپا داشتند
رشد 70 درصدي بازديد از مراسم عزاداري در پلت فرم ها

   محمدصادق عابديني
ب�ر اس�اس آم�ار منتش�ر ش�ده، روزان�ه بي�ش از 2ميلي�ون و 
300هزار بازدي�د آنالين از مراس�م عزاداري س�االر ش�هيدان)ع( 
در فض�اي مج�ازي ب�ه ثب�ت رس�يده اس�ت ك�ه اي�ن مي�زان 
نس�بت ب�ه س�ال گذش�ته رش�د 70 درص�دي را نش�ان مي دهد. 
از ابتداي ورود ويروس كرونا به ايران و ايجاد محدوديت هاي بهداش��تي 
براي جلوگیري از انتشار و انتقال اين ويروس خطرناك، بسیاري از شئون 
زندگي عادي ايرانیان دچار تغییراتي ناخواسته شده است. يكي از تغییراتي 
كه در دو سال گذشته ش��اهد آن بوديم، تغییر در نحوه برگزاري مراسم 
عزاداري ماه های محرم و صفر بوده است. بنا به ضرورت هاي پیش آمده و 
با استفاده از امكانات فضاي مجازي، در دو سال اخیر، خیمه هاي عزاداري 
امام حسین)ع(، در فضاي مجازي برپا شده است و رشد 70 درصدي آمار 
مراجعان به پلت فرم ها براي تماشاي اين مراسم نشان دهنده مقبولیت آن 

در میان مردم عزادار دارد. 
روز گذشته »ساترا« در مراسمي از برگزيدگان طرح »خیمه هاي رسانه اي« 
سال1400 تقدير كرد و در آن آمار مربوط به برگزاري هیئت هاي آنالين 
منتشر شد.  محمدرس��ول حاج اوقلي، مديركل صدور مجوز ساترا در اين 
مراس��م گفت: دو سیاس��ت مهم س��اترا در طرح »خیمه هاي رسانه اي« 
عبارت است از: س��وق دادن رس��انه هاي صوت و تصوير فراگیر به  سمت 
ايجاد بس��تر بهره مندي عزاداران حس��یني از مراسم در ش��رايط شیوع 
ويروس كرونا و تقويت حاكمیت رس��انه اي داخلي و ايجاد جايگاه اصلي 
براي رسانه هاي صوت و تصوير داخلي در س��بد مصرف كاربر ايراني. وي 
در ادامه از حضور مؤثر 9 رسانه  صوت و تصوير فراگیر در طرح »خیمه هاي 
رسانه اي«1400خبر داد و گفت: هیئت آنالين، هروتا، شرجي، هرمزگان 

تي وي، آي گپ، آپارات، تلويدئو، فیلیمو و سروش پالس از جمله رسانه هايي 
بودند كه در محرم1400چراغ طرح »خیمه هاي رس��انه اي« را در قالب 
پخش مراسم مذهبي و تولید محتواي حرفه اي روشن نگه داشتند. به گفته 
حاج اوقلي، مراسم بیش از 3هزارو950 هیئت مذهبي در دهه اول محرم در 
پلت فرم هاي داخلي منتشر شد كه نسبت به سال قبل افزايش 95 درصدي 
داشته اس��ت. همچنین در اين ايام، میانگین بازديد يكتاي روزانه از اين 
پلت فرم ها، بیش از 2میلیون و 300 بازديد بوده كه نسبت به سال قبل رشد 
70 درصدي داشته است. بیشترين بازديد يكتاي روزانه در شب عاشورا نیز 
بیش از 7میلیون بازديد بوده كه رش��د 78 درصدي نسبت به ركورد سال 
قبل را نشان مي دهد. به گفته مديركل صدور مجوز ساترا، در مجموع بیش 
از 38میلیون بازديد يكتا از مراسم مذهبي در پلت فرم ها در دهه اول محرم 

ثبت شده كه رشد 71 درصدي نسبت به سال قبل داشته است. 
      »خيمه هاي رسانه اي« ادامه مي يابد

محمدصادق امانیان، رئیس سازمان س��اترا از ادامه فعالیت »خیمه هاي 

رسانه اي« خبر داد. امانیان گفت: طرح »خیمه هاي رسانه اي« كه از سال 
گذشته آغاز شده توانسته در فضاي كرونايي كنوني به سالمت مردم كمك 
مؤثري كند.  وي افزود: اين حركت رو به جلو ب��وده و ما امیدواريم كرونا 
هر چه زودتر تمام ش��ود ولي حركت رو به جلوی پلت فرم هاي داخلي در 

پوشش مراسم مذهبي ادامه دار باشد. 
وي با بیان اينكه اعتقاد داريم اين حركت برگشت به عقب ندارد، زيرا جا 
انداختن رس��انه هاي صوت و تصوير فراگیر داخلي در كشور يك خدمت 
فرهنگي و اجتماعي مهم و مورد نیاز جامعه اس��ت و مسیر ارائه خدمات 

مذهبي در اين پلت فرم ها بايد ادامه دار باشد. 
      آمارهاي قابل مالحظه عزاداري آنالين

طبق آمار منتشر شده از سوي ساترا، سال گذشته بیشترين میزان حضور 
در عزاداري هاي آنالين مربوط به روز دهم محرم است كه رقمي كمتر از 
5میلیون بازديد را شامل مي شود اما امسال در شب عاشورا با ثبت ركورد 
نزديك 8میلیون نفر بازديد، افزايش چشمگیر مشاركت مردمي در عزاداري 
آنالين به ثبت رسید. همچنین در اين آمار مشخص مي شود در پس از دهه 
اول محرم، مشاركت و حضور مردمي با شیب بس��یار تندي كاهش پیدا 
مي كند، اين اتفاق مي تواند ناش��ي از دو عامل پاي��ان برنامه هاي دهه اول 
و نبود برنامه مناس��ب براي آغاز دهه دوم محرم باشد؛ مسئله اي كه بايد 
برگزاركنندگان برنامه »خیمه هاي رسانه اي« در سال هاي آينده برنامه اي 
براي آن داشته باشند. بر اساس همان آمار در دهه اول محرم امسال580 
هیئت در همه روزهاي دهه اول برنامه آنالين عزاداري داش��ته اند. اين در 
حالي است كه در مجموع 3هزارو950 هیئت در اين برنامه حضور داشته اند 
و مي توان با يك برنامه ريزي مناسب در سال آينده تعداد هیئت هايي را كه 

به صورت منظم برنامه عزاداري آنالين داشته اند، افزايش داد.

     رویداد

دست باز شبكه نمايش خانگي براي نقد اجتماعي
مجموعه هاي »آقازاده« و »زخم كاري« به مفاسد اقتصادي پرداخته اند

    محمد صادقي
اگر در میان س��ريال هاي تلويزيوني »گاندو« را يك استثنا 
بدانیم، كمتر مجموع��ه داس��تاني را در تلويزيون مي توان 
يافت كه جس��ارت نقد اجتماعي و پرداختن به مناس��بات 
ناسالم قدرت را داشته باشد. فساد اقتصادي مسئله اي است 
كه به داليلي صداوسیما ناتوان از ورود به مبحث نقد آن در 
قالب مجموعه هاي نمايشي است، براي همین وقتي سريالي 
مانند »گاندو« ساخته مي شود، عماًل مشابهي براي آن پیدا 
نمي شود. دلیل آن هم تا حد زيادي مشخص است؛ سازندگان 
گاندو، مباحث جاسوسي و خرابكاري اقتصادي را بر مبناي 
پرونده هاي امنیتي پیش مي برند كه در دسترس هر كسي 
نیست و شايد اگر جايي از غیرسازنده گاندو مي خواست در 
صداوسیما به اين موضوع بپردازد با يك »نه« بزرگ روبه رو 
مي شد. در مقابل صداوسیما و محدوديت هايش، امروزه شبكه 
نمايش خانگي به میدان عمل بزرگي براي سازندگان سريال 
تبديل شده است. آمار تولیدكنندگان سريال هاي اختصاصي 
براي پخش در شبكه نمايش خانگي هر روز بیشتر مي شود و 
در اين بین اغلب سريال هاي مهم نیز از دو پلت فرم »فیلیمو« 
و »نم��اوا« س��ردرمي آورند. نگاهي گذرا ب��ه مجموعه هاي 
ساخته ش��ده در ش��بكه نمايش خانگي نش��ان مي دهد با 
رفع مصلحت انديشي هاي صداوس��یمايي امكان پرداختن 
به نقد هاي جدي تر در اي��ن فضا مهیا مي ش��ود. مجموعه 
»آقازاده« نمونه خوبي از نقد به روابط ناس��المي اس��ت كه 
فساد اقتصادي را به همراه مي آورد. نمايش چهره واقعي نظام 
سرمايه داري كه مي تواند تا مغز استخوان نظام قضايي كشور 
نیز نفوذ كند و با زد و بند موجب مفسده هاي بزرگ اقتصادي، 
سیاسي و اخالقي ش��ود. با پايان يافتن مجموعه »آقازاده« 
اين روزها سريالي كه به موضوع فساد و مفسده انگیز بودن 
نظام سرمايه داري مي پردازد، مجموعه »زخم كاري« است. 
اولین حضور محمدحس��ین مهديوان در قامت سريال ساز 
در شبكه نمايش خانگي كه البته سريالش بیشتر از آنكه با 
نقد مفهومي روبه رو شود با حواشي و حاشیه ها روبه رو بوده 
است؛ حاش��یه هايي كه اجازه نداده تا مطلب درستي كه در 
داستان اين سريال جريان دارد به خوبي ديده شود. داستان 
ممیزي هاي اين س��ريال و نحوه حضور سیدجواد هاشمي 
در يكي از سكانس هاي اين س��ريال بیشتر ديده شده است 
تا داستاني كه مهدويان س��عي در روايت آن دارد. مجموعه 
»زخم كاري« را بايد فارغ از اين حواش��ي مورد بررسي قرار 
داد؛ سريالي اقتباسي كه از داستاني با همین نام كه آن هم بر 

مبناي نقد اجتماعي ايران امروز و خطراتي كه نفوذ فرهنگ 
سرمايه داري بر كشور داشته، تولید شده است. 

مسئله بسط و نفوذ تفكر س��رمايه داري پس از پايان جنگ 
تحمیلي و در دوره هاي دولت هاي س��ازندگي و اصالحات 
كه تفكر تكنوكراتي را جايگزين تفكر جهادي كرد و باعث 
شد تا نسل جديدي از س��رمايه داري در ايران شكل بگیرد. 
دستمايه »زخم كاري« است. اينكه سرمايه داري تا چه حد 
مي تواند كشنده اخالقیات باشد و حتي تا چه میزان مي تواند 
باعث ايجاد فساد و خشونت شود، مس��ئله اي است كه در 

»زخم كاري« به آن پرداخته شده است. 
آنچه در »زخم كاري« به آن كم توجهي شده اين است كه فساد 
چطور مي تواند به تراژدي اجتماعي و سقوط اخالقي منجر شود. 
مهدويان پیش از اين در فیلم سینمايي »التاري« نیز نشان 
داده بود كه نس��بت به معضالت اجتماعي حساسیت دارد. 
وي در آن فیلم به مسئله فساد سازماندهي شده در قاچاق 
دختران ايراني به امارات متحده و بي مسئولیتي مسئوالن 
ذي ربط به اين فاجعه اخالقي پرداخته بود. وي در زخم كاري 
نیز با محور قرار دادن ش��خصیتي به نام »مالكي« نش��ان 
مي دهد كه فساد اقتصادي چطور رشد پیدا مي كند، چطور 
يك فاسد اقتصادي مي تواند به يك مافیا تبديل شود و در 
نهايت اين مافیاي ايراني چطور مي تواند براي حفظ قدرت و 

كسب قدرت بیشتر دست به جنايت هاي متعدد بزند. 
متأسفانه ضعف ها و حواشي اين مجموعه باعث شده حرف 
درستي كه قرار است زده ش��ود، كمتر ديده و شنیده شود، 
البته اين انتظار مي رفت كه شبكه نمايش خانگي به دلیل 
آنكه مخاطبش گزينشگر است و مانند تلويزيون مخاطب 
منفعل نیست، بايد قالب هايي از جنس حاشیه ساخته شود 
تا بیننده را براي تماشاي س��ريال مجاب كند، اما حواشي 
»زخم كاري« آنقدر زياد شده كه روند داستاني را تحت تأثیر 

خود قرار داده است. 

دبير جشنواره معرفي نوجوان برتر در نشست خبري عنوان كرد

 جشنواره »نوجونيم« 
به دنبال هويت سازي براي نوجوانان است

    مصطفي شاه كرمي
حسين شكيب راد، دبير جشنواره »نوجونيم« 
كه قرار است به منظور معرفي نوجوان برتر 
از هشتم تا ۱3 آبان برگزار گردد، ضمن اشاره 
به اينكه هويت س�ازي براي اين جش�نواره 
بس�يار مهم اس�ت از مش�اركت س�ازمان 
فرهنگي- هنري اوج، بسيج، مؤسسه آويني 
و مؤسس�ه مأوا در اين جش�نواره خبر داد. 
رئيس بس�يج س�ازمان صدا و س�يما هم به 
عنوان متولي اصلي اين جشنواره با تأكيد بر 
اينكه به دنبال اين نيستيم كه نوجوان در اين 
جشنواره خودش را سانسور كند، مي گويد: 
براي برگ�زاري بهتر اين جش�نواره حمايت 
سازماني وجود دارد اما حمايت ساختاري نه. 
حسین شكیب راد، دبیر جشنواره »نوجونیم« 
با موض��وع انتخ��اب نوجوان برتر در نشس��ت 
خب��ري اين جش��نواره كه در س��الن بس��یج 
س��ازمان صداوس��یما برگ��زار ش��د، گف��ت: 
جشنواره زيس��ت بوم فرصتي است براي همه 
مجموعه هايي كه مي خواهند در اينجا حضور 
پی��دا كنند و ما به واس��طه باش��گاه نوجوان و 
مؤسس��ه آويني مي توانیم خألهايي را كه در 
حوزه نوجوان وجود دارد، پر كنیم. همچنین در 
اين بین از مؤسسه مأوا و سازمان اوج و سازمان 

بسیج نیز كمك گرفته ايم. 
وي با اشاره به نقش شبكه امید و مجموعه مأوا 
در برگزاري بهتر اين جش��نواره افزود: شبكه 
امید و مجموعه مأوا مي توانند در اين مس��یر 
ما را كمك كنن��د  تا بتوانی��م در فاصله زماني 
بین هش��تم تا 13 آبان نوجوان برتر س��ال را 

معرفي كنیم. 
شكیب راد گفت: هويت سازي براي اين جشنواره 
بسیار مهم است و كارهايي كه مي خواهیم در 
اين جشنواره انجام دهیم و عرضه كنیم، شايد 
خارج از آثاري باشد كه تا به حال ساخته شده 
اس��ت. من نوجوان را تولیدكنن��ده مي بینم و 

نمي گويم همه چیز در آينده است. 
     حمايت سازماني از جشنواره

»محمدمهدي رحمتي« رئیس بسیج سازمان 
صدا و س��یما نیز در ادامه اين مراس��م گفت: 
برس��اخت گرايي يكي از ويژگي هاي رس��انه 
است. تصور ما همیش��ه اين بوده است كه اگر 
درباره نوجوان قرار باشد اتفاقي رخ دهد، بدون 
هم افزايي ممكن نیست و اگر هم اتفاقي بیفتد، 

طوالني و مؤثر نیست. 
وي ادامه داد: امروز ما مي خواهیم به يكپارچگي 
شناخت و معرفي حوزه نوجوان ها كمك كنیم 
و براي برگ��زاري بهتر اين جش��نواره حمايت 
س��ازماني وجود دارد اما حمايت س��اختاري 
نه و به دنبال اين نیس��تیم كه نوجوان در اين 

جشنواره خودش را سانسور كند. 
 »عل��ي جانب��از« مع��اون فرهنگ��ي اتحاديه 
انجمن هاي اس��المي دانش آموزان با تأكید بر 
اينكه هم افزايي خیلي مهم است، اظهار داشت: 
ما امروز مسئله مان با نخبگان در حوزه نوجوان 
است و نوجوان براي سیاسیون ما مسئله نیست 
و فرقي ندارد چه فردي رئیس جمهور باش��د، 
چرا؟ ب��ه علت اينكه ب��ا نوجوان ه��ا در تعامل 
نیستند و نوجوان ها رأي نمي دهند و مسئوالن 
ما درب��اره نوجوان ها مي گويند آنه��ا دركي از 

فضاي جامعه ندارند. 
وي ادامه داد: در كشورمان فرايندها كم كم به 
هم افزايي و بعد به ساختار تبديل مي شوند و از 

شما مي خواهم ساختارمند نشويد. 
»نرگس لواساني« معاون فرهنگي بسیج كانون 
پرورش فكري ك��ودكان و نوجوان��ان در اين 
مراسم گفت: اگر قرار است هم افزايي كنیم، اين 
كار سبقه زيادي در حوزه فرهنگي دارد و بايد 
ببینیم چه تفاوتي را بايد در اينجا ايجاد كنیم. 
بايد به نوجوانان انقالب اسالمي از دريچه اين 

آكادمي نگاه كنیم. 
وي اف��زود: ما با نگاهي ك��ه داريم مي خواهیم 
بدانیم اي��ن نوجوان ها با ظرافت��ي كه انقالب 
اس��المي به آنها داده اس��ت چطور هس��تند؟ 
اگر فقط بخواهی��م به يكس��ري ويژگي ها در 

نوجوان ها نگاه كنیم باعث مي ش��ود خیلي از 
بچه ها را از دست بدهیم و اين با نگاه بسیج كه 
نگاه ايجاد انسجام و استفاده از قابلیت هاي همه 

است، زير سؤال مي رود. 
     كارگزاران نوجوان

لواس��اني در ادامه بیان داشت: نكته بعدي اين 
اس��ت كه جريان مغف��ول در بی��ن نوجوان ها 
چیس��ت كه ما به خاط��ر آن دور ه��م جمع 
ش��ده ايم؟ اين را بايد بدانیم كه مس��ئله هاي 
نوجواني با پررنگ كردن ح��وزه نوجوان حل 
نمي شود. ما بايد كارگزاران نوجواني را بیاوريم 
و از آنه��ا بخواهیم ج��زء به جزء مس��ئله هاي 

نوجوان ها را بررسي كنند. 
»اسماعیل ارجمندي« مدير تولید شبكه امید 
نیز در ادامه اين مراس��م ضمن اشاره به اينكه 
سرمايه گذاري روي آموزش نوجوان ها و كشف 
استعداد آنها، مأموريت شبكه امید است، اظهار 
داش��ت: طبیعتاً الزمه انجام اين مأموريت اين 
اس��ت كه ما بتوانیم به اين  جمع بندي برسیم 
كه كدام بخش از اي��ن را ما انجام دهیم و كدام 
را ش��ما. در اين بازنمايي مي توانیم چند اتفاق 
را رقم بزنیم. تمام آثار فرهنگي و رسانه اي كه 
براي نوجوان و توسط نوجوان تولید مي شود، 

قابلیت اين را دارد كه بازنمايي شود. 
 »مصطفي حمزه« نماينده مؤسس��ه مأوا نیز 
درباره هدف از تش��كیل چنین جش��نواره اي 
گفت: هدف ما تعريف نوجوان ش��اخص است 
يا اينكه مي خواهیم براي نوجوان خوبي هايي 
تعیین كنیم؟ و هنوز مسیر ما در اين جشنواره 
مشخص نیست. در هفت ماه اخیر چند مواجهه 
عجیب شاهد بوده ايم و يكي از اينها اين است 
كه جاي تیپ هايي مثل م��ا در بین نوجوان ها 

خالي است. 
    اس�تان هاي مح�روم ظرفي�ت باالی 

آموزشی دارند
حمزه ادامه داد: مس��ئله ديگر ك��ه بايد به آن 
توجه كنیم اين است كه كنش��گرها در حوزه 
رسانه چه كساني هس��تند؟ در بخش سرود، 
اتفاقات خوبي در مؤسسه ما توسط نوجوان ها 
رخ داده است. ظرفیت آموزش در بدنه كشور و 
در استان هاي محروم به شدت ديده مي شود و 
تمايل نوجوان ها به ديده شدن زياد است و بايد 
اين را مديريت كرد كه صرفاً برايشان مثل يك 

عنصر ارزشمند نشود. 
»محمدصادق باطني« رئیس باش��گاه هنر و 
رسانه شهید آويني هم در اين نشست خبري 
گفت: اولین كار در شروع، ش��ناخت است. ما 
امروز با نسلي مواجهیم كه با رفتارهايشان دائماً 
ما را شگفت زده مي كنند و بايد براي شناخت 

بچه هايمان مصرفشان را بشناسیم. 
 وي اف��زود: در كش��ور ما در م��ورد نوجوان ها 
تقاضايي نبوده كه عرضه اي باشد، براي همین 
اس��ت كه نوجوان ما دنبال هويت مي گردد و 
امیدواريم اقدام ارزش��مندي كه به راه افتاده 

است، مثمر ثمر واقع شود. 
در پايان اين نشست، مراسم رونمايي از لوگوي 
جش��نواره »نوجونیم« معرفي نوجوان برتر با 

حضور مديران رسانه ملي برگزار گرديد. 

رئيس باش��گاه هنر و رسانه شهيد 
آويني: ما امروز با نسلي مواجهيم 
ك��ه ب��ا رفتارهايش��ان دائم��ًا ما را 
شگفت زده مي كنند. در كشور ما در 
مورد نوجوانان تقاضايي نبوده كه 
عرضه اي باش��د! براي همين است 
كه نوجوان ما دنبال هويت مي گردد 
و اميدواريم اين اقدام ارزشمندي كه 
به راه افتاده است، مثمرثمر واقع شود 

پخش ميني سريال جنايي از شبكه4 
فص�ل اول مين�ي س�ريال جدي�د ش�ش قس�متي 
»دوش�يزه اس�كارلت و دوك« پخش خود را از ش�نبه، 
۱3شهريور، س�اعت 24 از شبكه4 س�يما آغاز مي كند. 
 میني سريال جنايي »دوش��یزه اسكارلت و دوك« محصول 
سال 2020 انگلستان و توسط راشل نیو ساخته شده است 
و بازيگراني همچون كیت، استوارت مارتین و كتي بلتون در 
آن ايفاي نقش كرده اند.  داس��تان اي��ن مجموعه، قصه الیزا 
اسكارلت است كه در لندن دوره ويكتوريا زندگي مي كند. او 
هنگام فوت پدرش بي پول مي ماند، بنابراين تصمیم مي گیرد 
آژانس كارآگاهي پدرش فعال باقي بماند و شخصاً به جاي او 
به فعالیت ادامه دهد، اما براي فعالیت در دنیاي مردساالري 
حل جنايت با بازرسي به نام كارآگاه ويلیام ولینگتون، معروف 
به دوك همكاري مي كند.  عالقه مندان مي توانند تكرار اين 

مجموعه را در ساعت هاي 11 و 18 تماشا نمايند. 

    دیده بان

روح اهلل حسیني*      یادداشت


