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حضرت زهرا)س(:
بهترين ش�ما كس�ي اس�ت كه 
در برخ�ورد ب�ا م�ردم نرم تر و 
مهربان تر باشد و ارزشمندترين 
م�ردم كس�اني هس�تند ك�ه 
و  مهرب�ان  ب�ا همسرانش�ان 

بخشنده اند. 

)كنزالعمال، ج  7، ص225(

 بازاريابي مخاطب
 پيشنهادي براي فصل جديد رسانه ملي 

    نخست: پيدايش 
رس��انه ملي در طول چن��د دهه 
گذشته همواره با سیر رشد خود، 
پیوندي را با مخاطب ايجاد كرده و 
س��عي در پیش��برد آن داشته اما 
واقعیت اين اس��ت كه رشد كمي 
ش��بكه هاي راديويي و تلويزيوني 
همیشه با رشد كیفي دنبال كننده 
همراه نیس��ت. نه در ايران و نه در كش��ورهاي توس��عه يافته 

رسانه اي ديگر. 
در دهه هاي پیشین، رسانه هاي شنیداري و ديداري سنتي در 
جاي جاي دنیا همراه و همنش��ین مخاطب بوده اند و باز شدن 
دريچه اي نو رو به دنیاي روايي، خیالي و واقعي از جنس خبر، 
طراوت و تازگي را براي مخاطب در ساعات مختلف روز باالخص 

شبانگاهان به همراه داشته است. 
بي شك يكي از داليل همزيستي مستحكم مخاطب و رسانه، 
انحصار و يكه تازي اين جنس رسانه تا س��الیان متمادي بوده 

است. 
ديري نگذشت كه با ظهور و بروز انواع ديگر رسانه، همسايگان 
تازه نفسي در كنار رسانه هاي سنتي و به طور خاص رسانه ملي 
قد كشیدند. انواع پادكست هاي كوتاه و قابل دسترس در فضاي 
مجازي، رقابتي را با دلنشین ترين رس��انه ها با نام راديو شروع 
كردند و از آن مهم تر در رقابت با تلويزيون، قالب هاي ديگر بود 
كه به طور اخص به پیدايش و رش��د قابل تأمل »وی او دی«ها 
مي توان پرداخت و اشاره كرد؛ رسانه هاي تازه شكل گرفته اي كه 

نظارت آنها بر عهده ساترا، سازماني ذيل رسانه ملي است. 
رشد چشمگیر »وی او دی«ها به دلیل رجوع قابل توجه مخاطب 
به آنها انكارناپذير است و به جرئت مي توان گفت ديري نگذشت 

كه در قامت جدي ترين رقیب رسانه ملي قد كشیدند. 
    دوم: باور 

كمي تأمل كافي است كه ريشه يابي جذب مخاطب به هر كدام 
از اينها مشخص شود. اگر از سلیقه مخاطب كمي عقب تر برويم، 
به تصمیم سازان هر دوي اينها مي رسیم؛ تصمیم گیران دولتي 

و خصوصي. 
تصمیم همواره ب��ر پايه انديش��ه، معرفت و البته باور ش��كل 

مي گیرد. 
يك انديشه غالب در هر دوي اين رسانه ها، اصل تعاملي بودن 
اس��ت كه رس��انه ملي همواره بر آن تكیه داش��ته و دارد و به 
طرق مختلف آن را دنبال مي كند؛ از انواع مس��ابقات راديويي 
و تلويزيوني گرفته تا ارس��ال پیامك و دعوت از مخاطب به هر 
شكلي براي همراهي بیشتر كه همیشه با نوسان انجام شده و 

البته قابل ارزيابي است. 
اما سؤال مهم، چرايي جذب مخاطب به »وی او دی«هاست كه 
براي رئیس جديد رسانه ملي كه از اهالي ارتباطات است، شايد 
به درستي يك چالش باشد؛ چالش��ي كه رسانه ملي مي تواند 

سربلند از آن بیرون آيد. 
    سوم: مخاطب يا مشتري

حیات رس��انه هاي ديداري خصوصي همچون صنوف ديگر بر 
پايه مشتري مداري است. درآمد آنها برگرفته از فروش اشتراك، 
رفته رفته مخاطب را به نوعي مشتري مبدل ساخت؛ مشترياني 
كه اگر محصول باكیفیتي دريافت نكنند نه اش��تراك خود را 
تمديد می كنند و نه به تبلیغات چهره به چهره برگرفته از اصول 

موفق بازاريابي مبادرت مي ورزند. 
    در رسانه ملي چه گذشت 

ش��ايد تصمیم گیران راهكار مناس��ب را براي جذب مخاطب، 
افزايش كمي انواع شبكه ها دانستند. رشد روزافزون درگاه ها و 
شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و انواع بخش هاي خبري، راهي 

بود براي پیوند بیشتر با مخاطب. 
هر دوي دولتي ه��ا و خصوصي ها دنبال پیوند بوده و هس��تند 
اما پیوند، بیش��تر از كمیت بر كیفیت تكیه دارد؛ كیفیتي كه 
بر ساخت محصول استوار اس��ت و محصولي كه تعیین كننده 

سرنوشت و جذب مخاطب يا بهتر بگويیم مشتري است. 
مخاطب امروزي هوشمند ش��ده و متفكر و شعور او برگرفته از 
مواجهه با انواع رس��انه هاي موجود باالخص همراهي با فضاي 
مجازي، حق انتخاب و سخت پسندي را براي او رقم زده است. 

    سخن آخر
ديگر زمان آن گذشته كه بتوان انواع خوراك را يك سويه، روانه 
ذائقه مخاطب كرد. مخاطب سختگیر امروزي تعیین كننده مسیر 

رسانه نیست اما قطعاً تصمیم ساز براي دنبال كردن آن است. 
پیشنهاد مي ش��ود رس��انه ملي و در رأس هرم، رئیس جديد 
ارتباطات خوانده آن، مخاطب را در قامت نوعي مشتري بپندارد 
و ضمن انجام پژوهش بنیادي در ح��وزه بازاريابي براي جذب 
و برندينگ براي حفظ مخاطب يا مش��تري، ب��ا ارائه محصول 
مورد پسند برگرفته از نیازسنجي واقعي، سعي در رشد جايگاه 
رس��انه ملي نمايد؛ رس��انه اي ملي كه ضمن نظارت دقیق بر 
»وی او دی«ها و احترام به جايگاه آنها، به بالندگي و شايستگي 

ارتباطي خود، بیشتر دست يابد.

كامبيز زاهدپور      یادداشت

دبير سي و چهارمين دوره جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان:

هدف جشنواره اميدبخشي و توليد آثار خيال انگيز است
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي: جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 

همواره ميعادگاه همدلي هاي مهربانانه بوده است

   محمدصادق عابديني
رئيس جديد سازمان صداوس�يما با حكم مقام 
معظم رهب�ري آغاز ب�ه كار كرده اس�ت. رهبر 
انقالب در حكم انتصاب پيمان جبلي با اشاره به 
اينكه رسانه  ملي، دانشگاهي براي ارتقای سطح 
آگاهي و معرفت عمومي و آوردگاهي براي مقابله 
با امواج خصمانه  تحريف و تفتين و آسايشگاهي 
براي بهره مندي چشم و دل همگان از جلوه هاي 
زيبايي و هنر و قرارگاهي براي پراكندن اميد و 
نشاط در فضاي عمومي كشور است، اولويت هايي 
مانند هدايت فرهنگي، تقويت روحيه و احساس 
 هويت مل�ي و انقالب�ي، ترويج س�بك زندگي 
اس�المي- ايراني و افزايش همبستگي ملي را 
براي دوره جديد حيات رس�انه ملي مش�خص 
كردند، بي ش�ك تحقق اين اولويت ها نيازمند 
بازتعريف رابطه صداوسيما با مخاطبان خود است. 
دكتر علیرضا حبیبي، مدير شبكه فرهنگ و عضو 
ش��وراي عالي آينده پژوهي س��ازمان متخصصین 
و مديران ايران در گفت وگو ب��ا »جوان« مي گويد: 
»هر پديده اي كه بتواند به كمك تصاوير يا صدا به 
بازنمايي خیال يا واقعیت بپردازد، خواه ناخواه از میان 
توده بي شكل، متكثر و مبهمي به نام »مردم« دست 
به انتخاب مي زند و عده اي را به اش��تراك در معنا و 
پیام خود فرا مي خواند. اين گ��روه را صاحبنظران 
علوم ارتباطي و رس��انه اي »مخاطب« مي گويند. 
مخاطب يك واقعیت اجتماعي اس��ت كه از طريق 
رس��انه ها در عصر ما به گونه اي، فردي، گروهي يا 
جمعي به اشتراك در يك تجربه مشترك فرا خوانده 
مي شود. تعريف نیازهاي اين مخاطب و اطمینان از 
پايبندي وي به آنچه عرضه مي شود در حال حاضر 
محل تالقي ديدگاه ها يا رقابت هاي مختلف است.«

    مخاطب؛ نيروي محركه رسانه
حبیبي با اش��اره به ضرورت ش��ناخت مخاطب به 
معناي نیروي محركه اصلي در رسانه اي مانند صدا 
و سیما مي افزايد: »ش��ايد بحث درباره ضرورت اين 
شناسايي بي مورد به نظر مي آيد ولي از آنجا كه تفكر 
در خصوص ضرورت مخاطب شناسي در ابعاد مختلف 
خود در شناخت نگرش ها، نحوه برخورد و شیوه هاي 
تحقیق در زمینه مخاطب بسیار مؤثر است، مي توان 
گفت پاس��خ به اين سؤال ش��روع خوبي براي بحث 
در زمینه مخاطب اس��ت، به اين دلیل كه اگر ما در 
سازمان صدا و سیما در خصوص مخاطب بحث نكنیم 
و مش��كالت و ويژگي هاي آن را نشناسیم، آن وقت 
برنامه س��ازي بي معنا خواهد بود، زيرا برنامه سازي 
در اصل ب��راي مخاطب صورت مي گی��رد. ضرورت 

ديگري كه در اين زمینه وجود دارد، شناخت رابطه 
رس��انه و مخاطب و رابطه دوس��ويه بین آنهاست. 
كس��اني كه در اين س��ازمان درگیر بحث در مورد 
رسانه هستند عالقه مندند بدانند پیام هايشان چه 
اثري بر رفتار و ذهنیت و عاليق مخاطب مي گذارد؟ 
و از طرف ديگر دنبال آن هستند ببینند مخاطب به 
نوبه خود چه اثري بر پیام مي گذارد. نكته ديگر آنكه 
جامعه ما يك جامعه در حال گذار و تغییر است كه 
طي آن از مرحله اي كاماًل سنتي به مرحله اي جديد 
و نوين وارد مي شود كه لزوماً مرحله اي مدرن نیست 
و به تبع آن عالي��ق مخاطبان برنامه ه��اي راديو و 
 تلويزيون توانايي ها، انگیزه ها و درخواست هايشان نیز 

ثابت نخواهد بود.«
مدير راديو فرهنگ با بیان اينكه وقتي قصد ما فقط 
س��خن پراكني نیس��ت و براي مخاطب پیام داريم، 
تأكید كرد: »طبیعتاً اين پیام را در قالب برنامه هاي 
راديويي و تلويزيوني به مخاطب عرضه مي كنیم، بايد 
تمام تالش هايمان براي ايج��اد و حفظ اين ارتباط 
متمركز ش��ود، با اين حال مي توان مخاطب را از دو 
وجه مورد بررسي قرار داد. اول از طريق سیاست هاي 
كاربردي رسانه اي، يعني تعیین اينكه براي مخاطب 
چه بگويیم، اين در حیطه سیاس��تگذاري اس��ت و 
در همین حیطه نیز ما نیازمند ش��ناخت مخاطب 
هس��تیم. اگر هدف ما تعالي ارزش ه��اي فرهنگي 
اخالقي و ديني است باز هم نیازمند شناخت موقعیت 
مخاطب هستیم. اگر واقعاً سیاستگذاران به اين امر 
بي توجه باشند، آن وقت از اين دو رسانه حرف هايي 
بیان خواهد شد كه احتماالً براي مخاطب اصاًل پیام 
نیست. وجه دوم جامعه شناسي مخاطب قبل از تولید 

و بعد از دريافت پیام، ارسال پیام است.«
  ض�رورت ش�ناخت مخاط�ب ب�راي 

برنامه سازي 
 حبیبي بیان داشت: »اين ضرورت وجود دارد كه 
نحوه درك مخاطب از پیام و تأثیر آن بر مخاطب 
بررسي شود. شناخت مخاطب قبل و بعد از تولید 

برنامه ضروري است. نظرسنجي ها درباره برنامه هاي 
پخش شده نش��ان مي دهد به دلیل عدم شناخت 
مخاطب، پیام برنامه را بیش��تر كس��اني دريافت 
كرده اند كه مخاطب برنام��ه نبوده اند يا حداقل از 
نظر س��ازندگان آن برنامه مخاط��ب اصلي برنامه 
تلقي نشده اند. اين مس��ئله در اثربخشي برنامه ها 

نقش مؤثري را ايفا مي كند.«
 عضو شوراي عالي آينده پژوهي سازمان متخصصین 
و مديران ايران گفت: »به اندازه كافي ش��نونده و 
بیننده وجود دارد ولي برنامه ه��ا آنطور كه بايد و 
شايد بر مخاطب اثر نمي گذارد. از ديد ديگر تغییر 
در روش ه��اي مخاطب شناس��ي ناش��ي از ايجاد 
رقابت بین ش��بكه ها و كانال ه��اي مختلف راديو 
تلويزيوني و در نتیجه تلقي از مخاطب به عنوان يك 
بیننده منفعل بود. بعداً زمان ثابت كرد كه اين تفكر 
نادرست بوده است و مخاطب در حقیقت با انتخاب 
بر محتواي برنامه اثر مي گذارد. در كشورهايي كه 
انتخاب ها خیلي زياد اس��ت عماًل هر مخاطب بر 
اساس نیازهايش برنامه انتخاب مي كند. از اين زاويه 
يكي از روش هاي شناخت مخاطب بررسي نیازها و 
رضايتمندي مخاطبان از رسانه است. تحول ديگر 
در رسانه هاي خارجي، رقابت راديو و تلويزيون هاي 

تجاري و همگاني يا غیردولتي است.«
وي افزود: »پیچیدگ��ي مطالع��ه روي مخاطب از 
آنجا ناش��ي مي ش��ود كه مخاطب در واق��ع هم به 
رس��انه هاي داخلي و ه��م به رس��انه هاي خارجي 
توجه دارد. امروزه ماهواره بع��د و نگرش تازه اي در 
مبحث مخاطب شناس��ي وارد كرده اس��ت. مفهوم 
مخاطب ماهواره اي با مفهوم مخاطب داخلي متفاوت 
اس��ت، اين بعد جهاني به پیچیدگي مطالعه در اين 
زمینه افزوده اس��ت، يعني نمي توان به سادگي و با 
چارچوب هاي مشخص مخاطب را تعريف كرد. در 
غرب تحت عنوان استراتژي ارتباط سعي مي كنند 
اجزاي ضروري در ش��ناخت مخاطب را تش��ريح   و 
دسته بندي كنند تا مس��ائل مورد توجه آنها كشف 
شود و بر اس��اس آن اهداف را مش��خص كنند. در 
مطالعات مربوط به مخاطب شناس��ي ب��ه دو عامل 
توجه شده است: اول تأكید بر اهرم سرمايه داري در 
ايجاد و تحول صنعت راديو و تلويزيون و ديگري نقش 
تصحیح كنندگي راديو و تلويزيون در ايجاد تعامل 
اجتماعي و وفاق جمعي و فراتر از آن به لحاظ نقش 
ايدئولوژيك  رسالت پیامبرگونه پیدا مي كند، مصلح 
اجتماعي مي شود و بعضاً نقش مدون و متقني را ايفا 
مي كند. در حال حاضر هم اين شیوه برخورد در غرب 
وجود دارد ولي غرب ما را فريب مي دهد. غرب قائل به 

تغییر اكوسیستم فرهنگي خود نیست.«
   نح�وه ارتب�اط ب�ا مخاط�ب؛ اس�اس 

سياستگذاري رسانه
 مدير راديو فرهنگ در ادامه گفت: »شناخت مخاطب 
و اصوالً سیاستگذاري هاي رسانه اي بدون شناخت 
نحوه ارتباط و توجه مخاطبان به رسانه كار بي حاصلي 
است. همواره اين مس��ئله بايد نصب العین ما باشد 
كه مردم در مقابل رس��انه چه رفتاري دارند، يعني 
هدف مطالعه صرف مخاطب نباش��د بلكه دريافت 
ويژگي هاي مخاطبان در ارتباط با رسانه مدنظر قرار 
گیرد. مخاطبان راديو و تلويزيون همواره در يك ظرف 
زماني و مكاني و در شرايط اجتماعي و فرهنگي خاص 
به استفاده از رسانه مي پردازند و اين شرايط آنها را رها 

نمي كند و تحت تأثیرشان قرار مي دهد.«

    سيدمرتضي ذاكر
س�ي وچهارمين جش�نواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
با ش�عار »س�ينما س�رزمين خيال« و پي�ام وزير ارش�اد 
در حالي ش�ب گذش�ته در اصفهان آغ�از ب�ه كار كرد كه 
دبير اين جش�نواره ضمن اع�الم برگ�زاري آن به صورت 
فيزيكي و مج�ازي مي گوي�د: اولويت س�ينماي كودك و 
نوجوان ما، اميدبخش�ي و س�اخت آثار خيال انگيز است. 
به گزارش »جوان« علیرضا تابش، دبیر س��ي و چهارمین دوره 
جشنواره بین المللي فیلم هاي كودكان و نوجوانان درباره نحوه 
برگزاري اين جش��نواره گفت: تالش ما بر اين بود تا جشنواره 
امس��ال، از حالت ۷۰درصد مج��ازي و 3۰درص��د فیزيكي به 
5۰درصد به صورت مجازي و 5۰درصد به صورت فیزيكي برگزار 
شود. همچنین شعار جشنواره امسال »سینما سرزمین خیال« 
انتخاب شد چراكه اعتقاد داريم خبرنگاران نوجوان بايد اين شعار 
را در گوشه گوشه اين جشنواره بجويند و حال و هواي داوران و 
مخاطبان را مطابق با اين شعار جويا شوند، هدف جشنواره امسال 
امیدبخشي و تولید آثار خیال انگیز و امیدبخش براي مخاطبان 
جشنواره اس��ت. وي افزود: خوشبختانه به غیر از شهر اصفهان 
كه میزبان جشنواره است، فیلم هاي اصلي از ديروز در 22 شهر 
كشور نمايش داده مي شود. اين جشنواره فرصت خوبي است تا 
سازندگان آثار پس از مدت ها با حضور مردم مواجه شوند. امسال 
هم در فضاي آنالين و هم در سالن هاي سینما، سازندگان آثار 
نفس گرم تماش��اچیان كودك و نوجوان را حس مي كنند، هر 
چند فاصله اي كه كرونا میان خانواده ها و سینما ايجاد كرد، به 
سختي قابل جبران است. يكي از اقدامات خوبي كه شهرداري 
اصفهان با همكاري كانون پ��رورش فكري كودكان و نوجوانان 
انجام مي دهد، نمايش فیلم ها براي ك��ودكان مناطق محروم 

اصفهان است كه اتفاقي ارزشمند به حساب مي آيد. 
دبیر سي وچهارمین جشنواره بین المللي فیلم هاي كودكان و 
نوجوانان در خصوص تفكیك فیلم هاي ك��ودكان و نوجوانان 
تشريح كرد: جش��نواره كودك و نوجوان در كشور و منطقه به 
عنوان يك جشنواره تخصصي بي نظیر است چراكه گروه سني 
خاصي را پوشش مي دهد. اتفاقاً براي وزن دادن به گروه نوجوان 
و تربیت استعداد آنها، پنج دوره المپیاد فیلمسازي برگزار شده 
است. در واقع بضاعت سینماي كودك و نوجوان به گونه اي است 
كه تمامي اين آثار بايد در يك جشنواره گنجانده شود. برخي 
همچنان موافق برگزاري اين جش��نواره نیستند، در حالي كه 

بیش از 5۰۰ اثر به جشنواره امسال رسیده و فیلمسازان بسیاري 
در حال تولید محتوا براي كودكان و نوجوانان هستند. 

تابش ادامه داد: هنر حد و مرزي ندارد و همانطور كه جشنواره 
بازتاب دهنده وضعیت اجتماعي است، يكي از رسالت هاي آن 
كشف استعدادهاست، بسیاري از فیلمسازان معتبر در همین 
جشنواره ها كش��ف ش��ده اند، اگرچه بايد دقت كرد جشنواره 
مسئول تولید نیس��ت اما بايد در روند هاي تولید آثار قصه گو 
و خیال انگیز و جذاب، چ��ه در بخش خصوصي و چه در بخش 
تولیدي، سیاستگذاري هاي جدايي مي طلبد. امسال برنامه هاي 
آنالين جشنواره را در سه پلت فرم »تیوا«، »هاشور« و »فیلیمو« 
پوش��ش مي دهند. همچنی��ن »محمدمهدي اس��ماعیلي« 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي همزمان با افتتاحیه برگزاري 
س��ي و چهارمین جش��نواره بین المللي فیلم ه��اي كودكان و 
نوجوانان پیامي را منتشر كرد. در بخشي از پیامي اسماعیلي 
آمده است: »جشنواره بین المللي فیلم هاي كودكان و نوجوانان 
به واسطه حضور زالل فرزندان اين سرزمین، همواره میعادگاه 
همدلي هاي مهربانانه بوده اس��ت. رؤياپردازي هاي كودكانه و 
نوجوانانه مولد نشاط و س��رزندگي بوده و رنگ امید و آرزو به 
نقش واقعیت هاي جهان امروز مي زند. امید است هنرمندان و 
فیلمسازان متعهد ايراني با بهره گیري از فرهنگ ناب و انسان ساز 
اسالمي، پرورش دهنده  نسل ها باشند تا عالوه بر اينكه در تقابل 
با نظام هاي سلطه، ياراي ايس��تادگي و مقاومت داشته باشند، 
نقشي مؤثر و پیشتاز در بازسازي تمدن نوين اسالمي و حركت 

به سمت قله هاي تعالي و پیشرفت ايفا كنند.«
س��ي و چهارمین جش��نواره بین المللي فیلم هاي كودكان و 
نوجوانان، به دبیري علیرضا تاب��ش از 16 تا 21 مهر 14۰۰ 
)هشتم تا 13 اكتبر 2۰21( با شعار »سینما، سرزمین خیال« 

برگزار مي شود.

در گفت وگوي »جوان« با مدير راديو فرهنگ مطرح شد

 صداوسيما ناگزير از تعريف رابطه مؤثر 
با مخاطب است

پيچيدگي مطالعه روي مخاطب 
از آنجا ناشي مي شود كه مخاطب 
در واقع هم به رسانه هاي داخلي 
و ه��م ب��ه رس��انه هاي خارجي 
توج��ه دارد. ام��روزه ماه��واره 
بعد و نگرش ت��ازه اي در مبحث 
مخاطب شناسي وارد كرده است

بهمن دان:

قرارمان اين نبود كه سينماي جنگ را رها كنيم
بازيگ�ر پيشكس�وت س�ينما از اينك�ه س�ينماي دف�اع 
انتق�اد ك�رد.  باق�ي مان�ده اس�ت،  مق�دس در رك�ود 
بهمن دان در گفت و گو با تس��نیم با اش��اره به اينكه نمي دانم چرا 
س��ینماي دفاع مقدس راكد مانده اس��ت، افزود: در ادبیات و تاريخ 
ايران آنقدر قصه وجود دارد كه بتوان درباره آنها آثار فاخر س��اخت. 
آنقدر درباره جنگ مي توانیم اثر تولید كنیم كه اين كار را نكرده ايم. 
نمي دانم چرا س��ینماي دفاع مقدس راكد مانده است، قرارمان اين 
نبود كه سینماي جنگ را رها كنیم. با اين وضعیت آيندگان ما چیزي 
ندارند كه از جنگ و اتفاقاتي كه در آن س��ال ها براي ايران رخ داد، 
ببینند. اين بازيگر سینما اظهار داشت: بازي ام در فیلم »بازي پنهان« 
و »پرواز خاموش« را زياد دوست دارم. پرواز خاموش قصه ارزشمندي 
داشت و خیلي خوب بود و كارگرداني خوبي داشت، كارگردان اين 
اثر دوربین و بازي را خوب مي ش��ناخت و بچه جن��گ بود. »بازي 
پنهان« نیز در زمان خود پخش شد و همه دوستش داشتند و من 
هم دوستش دارم. همه اينها خاطره است كه ماندگار مي شود و اگر 

آيندگان هم ببینند، نمي گويند بهمن دان اشتباه كرد. 
وي درباره نقش آفريني اش در س��ريال »گاندو2« خاطرنشان كرد: 
گاندو خیلي خوب بود. جواد افشار را از قبل مي شناختم، چون »پول 
كثیف« را باهم كار كرديم. افشار كارگردان توانمند و كاربلدي است، 
مرا دعوت كرد و قبول كردم. به من گفت نقشت كم است، گفتم اتفاقاً 
وقت كار كردن بیش از اين را ندارم. با افتخار نقش��م را بازي كردم، 

خیلي هم دوستش داشتم، امیدوارم همیشه ايران پرقدرت باشد. 
»دان« بارها در جريان گپ و گفت هايش به دغدغه ساخت كارهاي 
دفاع مقدسي و نشان دادن رشادت ها و استقامت ها در برابر دشمن 

اشاره كرده است كه بايد در قالب آثار هنري به نمايش گذاشته شود. 
»تاريخ را بايد براي آيندگان مان بازگو كنیم كه هیچ وقت از خاطره ها 
نرود، به همین خاطر است كه »طوفان  ش��ن« اثر خاطرانگیزش را 
نمي توان از خاطره ها برد؛ اثري كه درب��اره حمله امريكايي ها براي 
آزادي گروگان هاي س��فارت امريكا در ايران اس��ت.« بهمن دان به 
نبودنش در اين ايام اش��اره كرد و حتي به بس��یاري از سريال هاي 
نمايش خانگي و س��ینمايي كه به جز طنزهاي مبتذل و فیلم هاي 
عشق و عاشقي دختر و پسري كه مضمونش مثلت هاي عشقي است، 
چیزي ندارد، گاليه دارد. وي معتقد است: نبايد آنقدر ضعیف روايت 
كنیم كه ادب، فرهنگ و هنر و تاريخ و خیلي از اتفاقات بشردوستانه 
و جهادگونه مان ديده نش��وند. كودكان، نوجوانان و اقشار مختلف 
جامعه بايد از فرهنگ و اتفاقات مهم كشورشان آگاهي داشته باشند 
اما ما در اين زمینه فرهنگسازي نكرده و غفلت كرده ايم. دان درباره 
كم كاري اش تأكید كرده كه پیش��نهاداتي براي بازي مي ش��ود اما 

نمي پذيرد، چون تمايل ندارد در هر پروژه اي ايفاي نقش كند. 

     سينما

قائم مقام وزير ميراث فرهنگي خبر داد

پرونده هاي جديد ايران در راه ثبت ميراث جهاني

   هادي عسگري
ايران دو پرون�ده جديد ب�راي ثب�ت در ميراث جهان�ي آماده 
كرده كه شامل ثبت 56 كاروانس�را و يك منطقه طبيعي است. 
علي دارابي، قائم مقام وزير میراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دس��تي با اعالم اين خبر گفت: »معاونت میراث فرهنگي دو پرونده 
جديد را براي ثبت در فهرست میراث جهاني دارد. يكي 56 كاروانسرا 
و ديگري الحاق منطقه ديزمار به پرون��ده ثبت جهاني جنگل هاي 
هیركاني است كه هم اكنون كارشناس��ان جهاني در حال بازديد از 

آنها در ايران هستند.«
دارابي گفت: »از كشور عزيزمان ايران 26 اثر غیرمنقول در فهرست 
میراث جهاني يونس��كو به ثبت رسیده اس��ت. اهمیت ثبت جهاني 
میراث ملموس و ناملموس آن است كه اين آثار فارغ از نژاد، ملیت، 
مذه��ب و... به همه آحاد جامعه بش��ري اختص��اص مي يابد و همه 

دولت ها و ملت ها وظیفه مشترك در حفظ و نگهداري آن دارند.« 
وي ادامه داد: »حت��ي در زمان جنگ اين آث��ار از تعرض بايد مصون 

بمانند. بي شك افزايش آثار يك كشور در ثبت جهاني نقش مهمي در 
رشد صنعت گردشگري، افزايش توريسم، رونق كسب و كار و از همه 
مهم تر معرفي فرهنگ، تاريخ و تمدن يك كشور در عرصه جهاني دارد.« 
دارابي اضافه كرد: »ايتالیا، چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان، هندوستان، 
مكزيك، انگلستان، ايران و روسیه 1۰ كشور برتر دنیا در تعداد آثار ثبت 
شده جهاني هستند. ايران با 26 اثر غیرمنقول ثبت شده جهاني در آسیا 
رتبه سوم و در دنیا رتبه نهم را داراست و در حوزه ثبت میراث ناملموس 

جهاني با ثبت 16 اثر در دنیا در رتبه هفتم قرار دارد.«
قائم مقام وزير میراث فرهنگي يادآور ش��د: »در دي��داري كه با احمد 
پاكتچي، سفیر ايران در يونسكو داشتم، او الواح ثبت جهاني »راه آهن 
سراسري ايران« و »منظر فرهنگي هورامان/ اورامانات« كه در فهرست 
میراث جهاني ملموس ثبت ش��ده اند و همچنین ال��واح ثبت جهاني، 
»هنر نگارگري )مینیاتور(« و »زيارت تادئوس مقدس« را براي ثبت و 
نگهداري در اسناد میراث  فرهنگي تحويل داد.« دارابي در ادامه گفت: 
»راه آهن سراس��ري ايران با طول هزارو4۰۰كیلومت��ر طوالني ترين 
راه آهني است كه در فهرست میراث جهاني قرار گرفته و منظر فرهنگي 
هورامان/ اورامان��ات با پهنه اي بالغ بر 4۰۰هزار هكتار از اس��تان هاي 
كردستان و كرمانشاه از جمله آثار بس��یار شاخص ثبت شده يونسكو 
محسوب مي شود و اين دو به لحاظ پیچیدگي هاي فني و مطالعاتي حائز 
اهمیت بااليي هستند.« قائم مقام وزير و معاون میراث فرهنگي وزارت 
میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به پرونده هاي ايران براي 
ثبت جهاني اشاره كرد و افزود: »در عصر ارتباطات، ثبت آثار در عرصه 
جهاني نقش بزرگي در معرفي ايران به  عنوان يك كش��ور با فرهنگ و 

تمدن كهن و از لوازم مهم براي ديپلماسي عمومي است.«

     ميراث

     تئاتر

 احتمال تغيير در تاريخ
برگزاري جشنواره تئاتر فجر

حس�ين مسافرآس�تانه، دبي�ر چهلمي�ن جش�نواره تئات�ر فج�ر 
احتم�ال مي ده�د تاري�خ برگ�زاري اي�ن جش�نواره تغيي�ر كن�د 
و مي گوي�د اي�ن موض�وع ط�ي فراخوان�ي اع�الم خواه�د ش�د. 
به گزارش ايسنا، مسافرآستانه درباره احتمال تغییر زمان برگزاري جشنواره 
تئاتر فجر، گف��ت: برنامه ريزي ما براي برگ��زاري اين دوره از جش��نواره به 
ش��كل حضوري و فیزيكي بود ولي تعطیالت تابس��تاني تئاتر، برنامه هاي ما 
را تحت الشعاع قرار داد و حاال هم كه س��الن هاي تئاتر بازگشايي شده است، 
هنوز مطمئن نیستیم اوج ديگري از نظر شیوع كرونا در پیش نباشد، هر چند 

امیدواريم اين اتفاق رخ ندهد. 
وي ادامه داد: به هر حال ناچاريم تغییراتي در برنامه ريزي مان داشته باشیم 
به اين صورت كه يا مهلت آماده سازي آثار متقاضي را افزايش بدهیم يا اينكه 
تاريخ برگزاري جشنواره را تغییر بدهیم. هر دو مورد در شوراي سیاستگذاري 
به بحث گذاشته مي ش��ود و نتیجه را طي اطالعیه اي اعالم خواهیم كرد كه 

درواقع اين اطالعیه، كامل كننده فراخوان اولیه جشنواره است. 
مسافرآستانه درباره احتمال برگزاري همزمان جش��نواره فیلم و تئاتر فجر 
گفت: تالش مي كنیم چنین نشود. همچنان كه در فراخوان هم بازه برگزاري 
جش��نواره را يكم تا دوازدهم بهمن ماه اعالم كرده ايم ولي بايد ديد آيا تا آن 
زمان آثار قابل توجهي به ما مي رسد يا نه. شايد شرايط به گونه اي پیش برود 
كه چاره اي جز عقب انداختن زمان برگزاري جش��نواره نداشته باشیم تا آثار 

متقاضي، فرصت بیشتري براي آماده سازي داشته باشند.


