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معاون امور استان ها،  رئیس مرکز سیمای استان ها  و  رئیس کمیسیون صدا در گفت  وگو با »صبا« :

 جشنواره ای   برای   همبستگی   بیشتر تولیدات    صدا   و  سیما

دکتر علی دارابی؛ معاون امور استان های سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 
در گفت وگو با »صبا« درمورد تولید سریال هایی برای همه شبکه تلویزیونی و استان های 
مختلف کشور گفت: امروز یکی از مشکالت اساسی که سازمان صداوسیما و معاونت امور 
استان ها را رنج می دهد، مسئله بودجه و اعتبارات است. در حال حاضر پنجاه سریال 
داریم که برخی از آن ها در مرحله نگارش است، برخی در مرحله پیش تولید و... هستند. 
سریال »مادر ایران« سریالی سیصد قسمتی بود که قبال اخبارش را اعالم کرده بودیم 
و 63 قسمت آن نوشته شده و آماده تولید است، اما بودجه ای برای این کار نداریم. سه 

شبکه سراسری سیما هم مشتاق پخش این مجموعه هستند.
او در ادامه گفت: در طول دو سال اخیر بیش از هفت سریال ما در شبکه های سراسری 
پخش شده است. تعدادی سریال هم در حال آماده سازی است و مشکل تأمین بودجه 
که قولش را داده اند اگر فراهم شود، فکر می کنم تا پایان سال مجموعاً هفت سریال شود 
که از شبکه های سراسری پخش خواهد شد. امروز ما موافقت نامه ای با معاونت سیما 
امضا می کنیم که تعدادی از سریال ها و تله فیلم ها را برای شبکه های سراسری تولید 
کنیم. ما در این راه هم استانداردهای الزم را رعایت خواهیم کرد هم تولید در استان ها 

ارزان تر است ضمن این که نیروی جوان و بومی را تربیت می کنیم.
دارابی در مورد استفاده از هنرمندان بومی در تولیدات استان ها توضیح داد: ما ضوابطی 
را به استان ها ابالغ کرده ایم که برای تله فیلم یا سریال براساس قسمت هایش چه تعداد 
هنرمند ملی و محلی باید در کار حضور داشته باشــند. در این زمینه سعی می کنیم 
تحوالتی ایجاد شود و براساس آنچه سازمان به ما داده و منابع بیرونی که استان ها قول 
داده اند تامین کنند، نهضت سریال سازی و کارهای نمایشی را انجام می دهیم. تا امروز 
هم پیشرفت داشته ایم، اما این که نمی توانیم پیش تولید کنیم به دلیل کمبود اعتبار 
است. نباید کاری آغاز شــود که به دلیل بودجه و بحث مالی نیمه کاره باقی بماند. ما 
تالش هایی کرده ایم و رئیس سازمان هم دستوراتی داده اند.  امیدوارم سیمای استان ها 

بتواند این سریال ها را به پخش برساند.
معاون امور استان های سازمان صداوسیمای درمورد برنامه سازی گفت: ما یک نمونه 
برنامه سازی مشترکی بین معاونت استان ها و سیما داریم که »شب های فیروزه ای« 
است. همچنین برنامه های گفت وگومحور که در شبکه یک سیما برنامه صبحگاهی را 
شامل می شود ازجمله فعالیت های مشترک بین ماست. استاندارها و مقامات در این 

زمینه گزارش هایی می دهند و این بستر را بررسی می کنند.
او در آخر گفت: ما هرشــب یک باکس خبری از اخبار شبانگاهی مختص به استان ها 
داریم. قباًل این موارد وجود نداشــت. در ماه مبارک رمضان هر شــب از یک اســتان 
ویژه برنامه هایی مبتنی بر فرهنگ و سنت های استان ها روی آنتن بردیم. شبکه »شما« 
که شبکه ملی استان هاست، بخش زیادی از برنامه های استانی در این شبکه صورت 
می گیرد. برنامه هایی مثل »لیگ مشاعره« با همکاری مراکز استان ها، شبکه آموزش 
سیما و شبکه »شما« برگزار می شود و بعد از جشنواره ان شاءاهلل آقای فاطمی گزارش 

خوبی در این زمینه ارایه می دهند.

دکترعلی دارابی؛ معاون امور استان ها، سیدعباس فاطمی؛ رئیس مرکز سیمای استان ها و وحید 
کمالی؛ رئیس کمیسیون صدا، در گفت وگو با روزنامه »صبا« از بیست ودومین جشنواره تولیدات 
مراکز استانی و ضرورت وجودی آن و تاثیراتی که داشته است گفته اند که در ادامه می خوانید.

گروه تلویزیون

گفت و گو

سیدعباس فاطمی؛ رئیس مرکز سیمای استان ها، درمورد محدود شدن تولیدات در 
مرکز و تمهیداتی که برای افزایش تولیدات استانی در نظر گرفته شده است، به »صبا« 
گفت: من با محدود بودن تولیدات به مرکز اســتان ها و تهران موافق نیستم. بهترین 
تله فیلم منتخب شبکه یک برای نوروز فیلمی است که تولید خراسان رضوی بود. بهترین 

آثار نمایشی که سال95 رتبه باالیی داشته »روزهای بی قراری« بوده است.
او افزود: به این دلیل که تعداد تولیدات ما کم شــده، شاید اخبار این تولیدات را کمتر 
می شنویم. بهمن و اسفند95 باکس شبکه ســه کاماًل در اختیار ما بوده است. همین 
حاال در دو هفته آینده سریال »بانوی سردار« را روی آنتن شبکه سه خواهیم داشت. 
در همین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان سه تله فیلم مان جزو آثار راه یافته 

است.
او ادامه داد: در آثار مســتند بیش از 10درصد تولیدات ماست که حاال یا از جشنواره 
سینماحقیقت جایزه گرفته اند یا از سایر جشنواره ها و آثار خوبی هم هستند. ما در همه 
ساختارها کارهای قابل تقدیری انجام داده ایم و می توانیم رقابت کنیم با این تفاوت که 
همه کارهای تله فیلم مان با یک فیلم سینمایی قابل قیاس نیست یعنی اگر یک فیلم 

سینمایی پنج میلیارد هزینه دارد، ما با این مبلغ 25 تله فیلم می سازیم.
او گفت: در جشنواره فیلم کودک سال قبل، بهترین فیلم جشنواره »لکنت« بود که در 
یزد تولید شده است و زیر 250 میلیون هزینه برد و ده ها جایزه از جشنواره کودک و 

بخش بین الملل را گرفت و رتبه اول جشنواره فیلم رشد بود.
فاطمی گفت: در همین جشنواره تولیدات اســتانی 24 تله فیلم به جشنواره راه  یافته 
است و این آثار قابل تأمل هستند. خیلی از آثار آن قدر خوب بودند که داورها شگفت زده 
شدند و حتی در انتخاب دچار مشکل شدند. ما 15 سریال به جشنواره فرستاده ایم و 

بودجه های آنچنانی صرف نکردیم.
او ادامه داد: از منظر تولید قله تولید در دســت ســیمای استان هاســت. برنامه های 
صبحگاهی، شامگاهی، کودک، چالشــی و گفت وگو محور همه هزینه بردار است. ما 

طبیعتاً به بودجه بیشتری نیاز داریم، اما فعاًل با همین شرایط هم کارمان را می کنیم.
سیدعباس فاطمی در مورد داوران و شیوه انتخاب آثار توضیح داد: 80درصد داوران ما از 
مجموعه معاونت استان ها هستند. سعی کردیم بهترین های هر حوزه را گرد هم جمع 
کنیم. در زمینه مستند، ترکیبی، نمایشی و... اساتید مطرح کنار ما هستند و براساس 
شاخص های کارشناسی شده نظر می دهند. نگاه ما در تولید استانی، ملی و فراملی است. 
تله فیلمی در مهاباد به اسم »ساکار« ساخته شده است. در نگاه داوران، این فیلم با اثری 
که مثال در اصفهان ساخته می شود هیچ فرقی ندارد و آن ها سعی می کنند بدون در نظر 
گرفتن سابقه قبلی با استانداردهای عادالنه آثار را بسنجند. ما هیچ گاه استانداردهای 

خودمان را کم نکرده ایم، دقت مان را باال برده ایم و همکارانمان تالش می کنند.
او افزود: ما اثری داشتیم که به جشنواره اســتانی نیامد، اما به جشنواره فیلم کودک 
اصفهان راه یافته است معنی این اتفاق این اســت که یا ما اثر را ندیده ایم یا دیده ایم، 
اما سطح کارهایمان از آن باالتر بوده که به جشنواره راه نیافته است! استانداردهای ما 
مشخص است و با نگاه ساختاری به اثر می پردازیم و برخی از آثار را به لحاظ محتوایی 

جداگانه بررسی می کنیم یعنی ساختار در داوری ما فدای محتوا نمی شود.

وحید کمالی رئیس کمیسیون صدا در گفت وگو با »صبا« در مورد جشنواره تولیدات 
استانی گفت: جشنواره تولیدات استانی و بالطبع کمیسیون ما که کمیسیون صدای و 
رادیو استان هاست، جشنواره ای است که آثارش را از آنتن می گیرد یعنی آثاری که در 
طول یک سال از مراکز استان ها پخش می شود و ما در تهران با مکانیزم هایی که تعریف 
کرده ایم آن ها را از روی آنتن برمی داریم و ارزیابی می کنیم. پس می توان با این نگاه گفت 
داور اصلی، مردم هستند به خاطر این که آثار تولید شده برای مردم به جشنواره می آیند و 
این طور نیست که کاری برای جشنواره تولید شود. به این ترتیب می توان گفت درگیری 

ما در این جشنواره مربوط به یک سال است.
او ادامه داد: از آثاری که طی یک سال بررسی می شوند با توجه به سازوکار خودمان و 
نمراتی که این آثار به دست آورده اند تعداد آثاری را در موضوعات مختلف در بخش های 
غیرنمایشی مثل صبحگاهی، مســابقه و... انتخاب می کنیم و به مراکز استانها اعالم 
می کنیم که کدام اثرشان قرار است به جشنواره برود و اگر استانی فکر می کند در یک 

حوزه سه اثر خوب دارد می تواند یکی از آن ها را انتخاب کند و به جشنواره بفرستد.
کمالی تأکید کرد: ما 964 اثر را در مجموع در بخش انتخاب آثار بررسی کردیم و از بین 
آن ها ششصد اثر به مرحله بعد رفته و از بین آن ها در هر موضوعی 10 اثر انتخاب کرده اند 
و به داوری نهایی فرستاده اند تا باهم رقابت کنند. فرآیند ارزیابی و انتخاب آثار و داوری 
ما یک ساله است و تمام آثار و تولیدات مرکز را دربر می گیرد. در بررسی هایی که هیات 

انتخاب و داورها داشتیم، همه به کیفیت آثار اذعان داشتند.
رئیس کمیسیون صدا گفت: ما با توجه به این که در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی هستیم به آثاری که در این بخش هستند توجه خاصی کردیم، بنابراین آثار ما 
در بخش اصلی شامل برنامه های تکلیفی و ویژه است و در بخش جنبی شامل برنامه های 
سالمت محور، منابع طبیعی، سیل و... است. یکی از ویژگی جشنواره امسال توجه به 
»رادیو نما« است. »رادیو نما« سه سال است در مراکز استانی بنا شده و خوشبختانه 
میانگین مخاطب در رادیونماهای مراکز 18درصد است و این عد قابل توجه است. با 
احتساب 18درصد و میانگین 30درصد مخاطب ســاالنه رادیو سنتی می توانیم ادعا 

کنیم که 48درصد شنونده داریم.
او افزود: بااحتساب هفت رادیوی شهری و یک رادیوی سراسری که »رادیو زیارت« است 
بیش از 41 شــبکه رادیویی در اختیار داریم که عدد بسیار خوبی است. اقدامات ما در 
بحث داوری و تفاوت آن با گذشته این است که بخش خالقالنه و نمایشی را به جشنواره 

افزودیم و به مراکز اجازه دادیم در بخش های خالقانه تولید اثر کنند.
کمالی گفت: با توجه به حادثه خیزی کشور ما یکی دیگر از اقدامات جشنواره، اضافه 
کردن »رادیو بحران« به مجموعه رادیوهاست. این تولیدات هم در جشنواره شرکت 
می کنند. 60درصد داوران را نسبت به سال قبل تغییر دادیم تا نگاه های تصمیم گیرنده 
تازه تری را هم داشته باشــیم. تالش کردیم بررســی آثار راه یافته به جشنواره، دایره 
بزرگ تری را پوشــش دهد و ســعی کردیم بهترین برنامه  هایشــان را به ما برسانند. 
می خواهیم همه جنبه های کاری در داوری مورد توجه باشد و سه نمره آثارمان نسبت 

به سال قبل افزایش داشته است.
او گفت: ما طرح راه اندازی »رادیو شما« را داده ایم که عملکردی مشابه شبکه تلویزیونی 
»شما« داشته باشد و منتظر دستور رئیس سازمان هستیم. در پی تعاملی که با معاونت 
صدا داریم رادیو تعاملی خوبی با شبکه های ملی دارد. مثال وقتی »رادیو سفر« تاسیس 

شد بقیه شبکه ها هم با ما همکاری کردند.
وحید کمالی درمورد بیست ودومین دوره جشنواره استانی و اشتیاق نیروها برای کار 
گفت: جشنواره، حس رقابتی ایجاد کرده که باعث می شود افراد مشتاق به کار باشند 
و مراکز برای آن برنامه ریزی می کنند. در کنار جشنواره، مناسبت های رقابتی دیگر و 

جشنواره های داخلی داریم که همین مسئله به تولیدات بهتر کمک می کند.

دکتر علی دارابی؛ معاون امور استان های سازمان صداوسیما  :

پنجاه   سریال   در حال   نگارش
 و آماده   تولید   داریم

سیدعباس فاطمی؛ رئیس مرکز سیمای استان ها : 

قله  تولید  در دست
 سیمای  استان  ها ست

وحید کمالی؛ رئیس کمیسیون صدا  :

داوران  اصلی  مردم  هستند


