دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

نگاهی به شیوه
مدیریت نیرویهای کاری سینما

آفت�اب یزد  -س�عید هنرمند -۱ :ب��رای آغاز
بکار در صنوف مختلف سینمای ایران اگر شخص
خواهان ورود ،هیچ پیوند موثری با درون خانوادهی
سینما نداشته باشد ،شاید سالها زمان ببرد که تازه
به نقطهی شروع برسد ،انتظاری که ممکن است در
حین آن انگیزه و جوانی از بین برود و تعادل میان
سن و نوع ارائه خدمات کاری بهم بریزد و در امتداد
آن دیگر شرایط سنی و فیزیکی ،مناسب برای قرار
گرفتن در پایینترین سطح اوان یک شغل نباشد.
در حال حاضر هیچگون��ه پیشبینیای در جهت
سهولت ورود متقاضیان و فارغ التحصیالن رشتههای متفاوت سینمایی به
بدنهی س��ینمای حرفهای وجود ن��دارد ،هر چند که میزان تولید فیلمهای
سینمایی و سریالهای تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی هم به قدری نیست
که ظرفیت جذب تمامی عالقهمندان را داش��ته باش��د ،اما عدم وجود یک
برنام��هی قابل اجرای مدون برای کمک به رویش هنرمندان جدید و جوان
در سینما ،باعث شده طیف عظیمی از هنرجویان (بخوانید هنرمندان بالقوه)
آماده بکار در پش��ت درهای ورود گیر کنند و از آنطرف در داخل خانوادهی
سینما هم گاهی اوقات با کمبود نیروی کاری مواجه میشوند .نکتهی قابل
توجه این است که عدهی زیادی از شاغلین در سینما تحصیالت آکادمیک
تحصیلیشان
ندارند و بسیاری از دانشگاه رفتههای سینما هم اصال رشتهی
ِ
با کاری که انجام میدهند سنخیتی ندارد ،البته که تحصیالت عالی مرتبط،
تضمین کنندهی کیفیت خروجی کار ارائه شده نیست ،اما میتواند اثرگذار
باشد.
 -۲ورود و ماندگاری در سینمای ایران ،در قالب سه اسلوب مهم میگنجد.
اول روابط ،دوم تخصص و سوم روابط عمومی فردی .این اصول را میتوان به
اکثر صنوف سینمایی تعمیم داد ،حتما و قطعا خارج از این روند هم عدهای
وارد فضای کار حرفهای میشوند اما عجالتاً مسیر اصلی این است.
اول؛ روابط :میتوان گفت که بهره وری از روابط یک امکان ویژه اس��ت که
برای برخی از ابتدا فراهم شده .رابطههای مفیدی که از نسبتهای فامیلی
گرفته تا دوستیهای قدیمی و سفارش شدن توسط افراد ذینفوذ در سینما.
ابتدایی شروع کارشان حتی اگر
دس��تاورد این دست از شاغلین در ماههای
ِ
از استانداردهای شناخته ش��دهی کاری پایینتر هم باشد ،به دلیل رعایت
احترام معرفان معموال مورد اغماض قرار میگیرد ،اما ماندگاری و ادامه کار
ایش��ان به هنرمندی و هوش خودشان بس��تگی دارد .صرف داشتن روابط
ذاتا بد نیست مشروط به اینکه زمینهساز بیعدالتی و بر هم خوردن تعادل
موقعیت کاری برای دیگران نش��ود.دوم؛ تخصص :کارکرد مفید تخصص در
تمامی صنوف سینمایی (و غیر س��ینمایی) حیاتیترین گزارهی راهبردی
یک پروژه اس��ت .هنرجوی��ان معم��وال از دو راه آکادمیک و تجربی تبدیل
به متخصص میش��وند .بالندگی هنر در س��طوح ملی و بینالمللی زمانی
پدیدار میش��ود که ترکیب دانش و تجربه در خدمت گروه س��ازندهی اثر
قرار بگیرد .اما همهی تهیهکنندگان خود را ملزم به بکارگیری متخصصان
در ش��اخههای مختلف نمیدانند و بسیاری اوقات کار به دست افرادی کم
توان س��پرده میشود .برخی از مشاغل در س��ینما ،مانند تدارکات ،گریم،
صدابرداری حقیقتا نیاز آنچنانی به دانش آکادمیک و تحصیالت عالی ندارند،

آگهی فقدان سند مالكيت

آقای سلیمان چمن برابر وكالتنامه ش�ماره  ۳۱۱۶۵مورخ 1400/04/27
دفتر  ۱۶۷طبق درخواست به شماره وارده  ۱۵۸۷۶مورخ 1400/04/29
و با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده بشماره ۶۵۶۷
مورخ 1400/04/22دفتر  ۱۶۷مدعی اس�ت که سند مالکیت ششدانگ
پلاک  ۴۷۴۳فرعی از  ۱۴۱اصلی بخش ی�ک حومه ذیل ثبت ۲۶۹۷۱
وصفحه  ۵۳۸دفتر  ۱۲۶بنام احس�ان اله ساری اصالنی صادر و تسلیم
س�پس طبق سند قطعی ش�ماره  ۱۲۹۷۸۳مورخ 1380/04/14دفتر ۷
بنام محمد آب س�واران و عش�رت مفاخرى بالمناصفه منتقل گردید
بعلت جابجایی س�ند مالکیت بشماره س�ریال  ۷۴3۹۴۲مفقود شده
اس�ت لذا مراتب طبق ماده  -۱۲۰آیین نام�ه قانون ثبت در یک نوبت
آگهی می ش�ود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود
سند مالکیت در نزد آنان میباشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰
روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور
سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار
ساقط و ابطال خواهد شد .
محمد عباس مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه  -ناحیه یک

اما گروهه��ای کارگردانی ،فیلمبرداری ،طراحی
صحن��ه و طراح��ی لباس و مدیری��ت تولید در
صورت برخوردار بودن از معلومات دانش��گاهی،
مسلما در کیفیت و سرعت کار بسیار میتوانند
تعیینکننده باشند ،هرچند که بطور میانگین با
پنج سال کار مستمر در کنار اساتید و بزرگان هر
صنفی در سینما میتوان تبدیل به متخصصی
نزدیک به شرایط مطلوب شد.
سوم؛ روابط عمومی فردی :وارد شدن و اشتغال و
تخصص پیدا کردن در سینما توسط هر شخص
ی��ا به م��دد هر ابزاری که پیش بیاید قدم اول اس��ت ،پ��س از آن ،نحوهی
مواجهه با بحرانهای مرتبط به پروژه و میزان همگونسازی رفتاری با محیط
خلقی کار (البته نه به میزان کانفورمیسم) و رعایت آداب ارائ ه و شناساندن
ِ
مهارتهای حرفهای برای جلب نظر تهیهکنندگان ،مدیریتی هوشمندانه را
طلب میکند .حرفهی س��ینما بدلیل س��نگینی کار و ساعات کار طوالنی
معموال فشار روانی و جسمی زیادی به کارگران شاغل در آن وارد میکند،
و آرامش و صبوری از التزامات نانوشتهی این شغل است و یکی از علل مهم
ریزشهای فراوان در سینما مربوط به مشکالت عدیدهی روانی ناشی از فشار
باالی کار است .حفظ ارتباط مستمر در چارچوب عرفیات مرسوم اجتماعی
با همکاران در حین و پس از پایان پروژهها نیز تا حد زیادی میتواند در آینده
شغلی موثر باش��د .برخوردار بودن از نعمت روحیهی کار جمعی و پذیرش
مشقتهای آن و آمادگی ذهنی برای پذیرش دست کم چهل نفر همکار با
گ و تادیبهای متفاوت و گاه متناقض ،باال بردن سطح دانش عمومی
فرهن 
و تخصصی برای اظهارنظر در نشستها و جلسات کاری ،آراستگی ظاهری
موج��ه ،فن بیان قوی ،حضور فعاالنه و ارائه راهکار اجرایی در مواقع لزوم و
پرهیز از برخوردهای سلبی میتواند تصویر و تصوری از یک هنرمند حرفهای
در اذهان سایر همکاران بسازد .سینما مملو است از افراد متخصصی که به
دلیل بکارگیری خشم و انزواگرایی و تندی رفتار و زودرنجی ذاتی ،علیرغم
هنرشان سالهاست خانه نشین شدهاند.
 - ۳برای بکارگیری و س��ازماندهی متقاضیان در س��ینما و تلویزیون اولین
قدم راهاندازی یک سامانهی جهت معرفی متقاضیان ورود به حرفهی سینما
میباش��د .پس از آن و بعد از ثبت نام اولیه در س��ایت ،برگزاری یک آزمون
ورودی سالیانه ،نه برای حذف و کم کردن شرکتکنندگان ،بلکه به جهت
در اولویت قرار گرفتن نفرات برتر آن برای ورود به بازار کار سینما و همچنین
برپایی دورههای تخصصی کوتاه مدت توسط اصناف مختلف میتواند باعث
قرابت نیروهای آماتور با فضای کار حرفهای شود .برپایی کالسهای عمومی
نظیر «آداب معاش��رت در محیط کار» نیز ب��ه آرامش آتی کارگران کمک
خواهد کرد.اگر اجرای این اعمال به شکل جبری باشد و هزینه آن از متقاضی
اخذ شود ،آنان که باقی میمانند عاشقان واقعی کار خواهند بود .نسلی که با
این شیوه وارد سینما شود در زمان پختگی کاری شان دیدن دارند ،چرا که
عالقهمندان واقعی سینما هستند نه طالبان کار ،که گاهی سطح دغدغهشان
جمعآوری پول از راه کار کردن در س��ینما و راهاندازی بیزینس��ی خارج از
سینما است .سینمای ایران میتواند در یک بازهی ده ساله شاهد ظهور عصر
طالیی خود باشد اگر کارگرانش از بن ،هنرمندانه تربیت شوند.

مفقودی

پروانه بهرهبرداری موسس�ه رادیولوژی وس�ونوگرافی س�اعی (دکتر
اله�ام کش�اورز و دکتر مریم س�فار) به ش�ماره پروان�ه3-152920:
ب�ه تاری�خ اعتب�ار 1400/03/11:مفق�ود گردی�ده و ازدرج�ه اعتب�ار
ساقط میباشد.
مفقودی

 -۱اص�ل ق�رارداد واگ�ذاری زمی�ن خدمات�ی ف�ی مابی�ن ش�رکت
س�رمایهگذاری و توس�عه کیش با آقای معین اثنی عشری به آدرس
قطعه  ۳۰اراضی شرقی گلدیس واقع در جزیره کیش به شماره قرارداد
 ۲۶/۳۷۳۴مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
 -۲پروان�ه س�اختمان ب�ه ش�ماره  ۹۳/۰۰۵۳۸ب�ه تاری�خ ص�دور
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
-۳گواهی پایان کار و تمدید ساختمان به شماره ۹۹۰۲۴۴۸
-۴صورتمجلس تحویل زمین به شماره ۲۳۳۷۲۰
مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۲۹۵۸ ،این اجرا  ۶دانگ پالک ثبتی  ۱۴۲۱۸فرعی از  ۱۴۱اصلی بخش  ۱حومه ناحیه  ۱کرمانشاه واقع در فرهنگیان
فاز  -۲ایستگاه -۴خیابان مغازه زردالنی  -پشت دبستان تعاون آپارتمان آراکس-طبقه  ۵متعلق به کرمعلی عسگری رشتیانی و فرزانه جهان کین هر
کدام بمقدار  3دانگ از ششدانگ که در صفحه  ۲۲۳دفتر  ۹۲۱ذیل ثبت 162925به شماره چاپی  -۱۸۷۲۳۲و صفحه  ۷۹دفتر  ۸۵۰ذیل ثبت ۱۵۳۵۹۶
به ش�ماره چاپی  ۱۸۷۲۳۱ثبت و صادر گردیده اس�ت و طبق سند رهنی شماره  ۱۳۲۷۱مورخ 98/02/07دفتر خانه  ۱۴۷کرمانشاه در رهن بانک انصار
قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 1400/01/19به مبلغ  13/112/850/000ریال ارزیابی شده است به شرح ذیل :پالک ثبتی فوق با مساحت
عرصه و عیان  138/03متر مربع با کاربری مسکونی و دارای پارکینگ و انباری اختصاصی می باشد-ملک فوق با سازه بتنی سقف تیرچه بلوک با نمای
س�نگی دارای  ۳اتاق  -س�رویس بهداشتی  -آشپزخانه با کابینت و سالن دارای کاغذ دیواری و اتاق ها نقاشی باسیستم سرمایشی و گرمایشی کولر
آبی و بخاری گازی دارای کنتور گاز مجزا -آب و برق مشاعی با قدمت حدود  ۷سال با کف سرامیک دارای آیین نامه  ۲۸۰۰زلزله که با احتساب امتیاز
گاز برق و آب مشاعی قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه های اجرایی به ازای هر متر مربع  ۹۵۰۰۰۰۰۰ریال
جمعا به مبلغ  13/112/850/000ریال بر آورد میگردد طبق پاس�خ دفتر امالک  :به حدود :ش�ماال در س�ه قسمت اول دیوار و پنجره است بطول 4/80
(چهار متر و هشتاد سانتیمتر به فضای معبر مجاور دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول ()2/00دو متر به فضای معبر مجاور سوم دیوار و پنجره است بطول
( )۳ /۲۰سه متر و بیست سانتیمتر به فضای معبر مجاور شرقا :در دو قسمت اول دیواریست بطول ( )13/90سیزده متر و نود سانتیمتر به ملک مجاور
شماره  ۱۹۴۴فرعی دوم دیواریست بطول () 1/30یک متر و سی سانتیمتر به ملک مجاور شماره  ۱۹۴۴فرعی جنوبا :در دو قسمت ،اول نیم دیوار جلوی
بالکن بطول ( )6/20شش متر و بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول ( )3/80سه متر و هشتاد سانتیمتر به فضای
حیاط مشاعی غربا :در هفت قسمت ،که قسمت دوم آن شمالی  ،قسمتهای چهارم و ششم آن جنوبی  ،است  .اول دیواریست بطول()4/85چهار متر
و هش�تاد و پنج س�انتیمتر به ملک مجاور ش�ماره  ۱۹۹۲فرعی دوم دیواریست بطول (( 2/40دو متر و چهل سانتیمتر به راه پله و آسانسور سوم درب
و دیوار اس�ت بطول (  ) 4 /60چهار متر و ش�صت س�انتیمتر به راه پله و آسانسور چهارم دیواریست بطول () 0/30سی سانتیمتر به راه پله و آسانسور
پنجم دیواریست بطول ()1/25یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور ششم دیواریست بطول ( )2/10دو متر و ده سانتیمتر به راه پله
و آسانسور هفتم دیواریست بطول () 4/50چهار متر و پنجاه سانتيمتر به ملک مجاور شماره  ۱۹۹۲ -فرعی -انباری به مساحت  1/08به حدود اربعه:
شماال :دیواریست بطول ( )2/32دو متر و سی و دو سانتیمتر به راه پله و آسانسور شرقا :فاقد حد جنوبا :در دو قسمت اول درب و دیوار است بطول
(  )1/65یک متر و ش�صت و پنج س�انتیمتر به محوطه پارکینگ دوم دیواریس�ت بطول ( )۰/82هشتاد و دو س�انتیمتر به محوطه پارکینگ غربا :در
دو قس�مت اول دیواریس�ت بطول ( )۰/ ۳۹سی ونه سانتیمتر به ملک مجاور شماره  ۱۹۹۲فرعی دوم دیواریست بطول ( )0/30سی سانتیمتر به ملک
مجاور شماره  ۱۹۹۲فرعی  -پارکینگ به مساحت  ۸به حدود اربعه :شماال :بطول ( ) ۰۰/۲دو متر شرقا :بطول ( ) ۰۰/۴چهار متر جنوبا :بطول ( )2/00دو
متر غربا :بطول ( )4/00چهار متر) ملک فوق برابر گزارش مامور اجرا ملک بصورت یک واحد آپارتمانی می باشد که با تحقیقات بعمل آمده از اهالی محل
محرز گردید که ملک مذکور محل س�کونت مدیون می باش�د مزایده پالک فوق از س�اعت  ۹الی  ۱۲روز یکشنبه مورخ  1400/05/17در اداره کل ثبت
اسناد و امالک کرمانشاه  -واحد اجرا واقع در کرمانشاه  -فرهنگیان فاز  -۱بلوار شهید مطاعی  -از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ
 13/112/850/000ريال شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و
نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  ۵روز از تاریخ مزایده به حساب
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد،ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .ضمنا ملک فوق فاقد بیمه می باشد .
تاریخ انتشار 1400/05/06:

فرهنگی
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اکنون زمان دگرگونی
در وزارت ارشاد است

آفتاب یزد – یوسف خاکیان -۱ :تجربه چندین و
چندساله نگارنده این متن در کسوت روزنامه نگاری
در حوزه فرهنگ و هنر نش��ان میدهد که علیرغم
اینکه هنرمن��دان بخشهای مختل��ف عرصه هنر
مهمترین فاکتورهای پیشرفت و توسعه سینما ،تئاتر،
موسیقی ،هنرهای تجسمی و ...هستند اما یک عامل
بسیار مهمتر در این حوزهها وجود دارد که میتواند
کار هنرمندان حوزههای مختلف هنر را در نمایش
توانایی هایشان تسریع بخشد و موجب بروز و ظهور
استعدادهای ذاتی نهفته در درونشان باشد .آن عامل
مهم همان شخصی ست که میتواند مسیر پیش روی هنرمندان را از موانع
و مشکالتی که حتما در سر راهشان قرار دارد هموار سازد و اینگونه شرایط را
برای بهتر کار کردن و به نتیجه مطلوبتر رسیدن برای آنها مهیا نماید .همه
ما میدانیم که فعالیتهای مختلف در بخشهای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی زیر نظر دولت انجام میشود ،به این مفهوم که دولت به
عنوان یک دانای کل بر فعالیت همه بخشها نظارت میکند و عالوه بر نظارت
کردن امکاناتی که هر کدام از این بخشها به آنها نیازمند هستند را برایشان
فراهم مینماید .در چنین حالتی در هر بخشی فردی به عنوان نماینده دولت
که ریاست آن حوزه را بر عهده میگیرد حضور خواهد یافت با بقیه کسانی که
در آن حوزه فعالیت میکنند به رتق و فتق امور افرادی که کار و حرفه شان با
آن حوزه تناسب دارد ،میپردازد .این شخص را در دولت وزیر مینامند و افرادی
که زیر دست او کار میکنند به معاونان ،مدیران کل ،روسای ادارات و کارمندان
و ...تقسیمبندی میشوند .این وزرا در ابتدای حضور هر رئیس جمهور جدیدی
به عنوان اعضای کابینه در هیئت دولت حاضر میش��وند به مدت  4سال به
فعالیت در زمینههای مختلف مرتبط با حوزه ریاستشان میپردازند .وزارتخانه
فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز از این ماجرا مستثنی نیست در آغاز هر دولتی
ش��خصی به عنوان وزیر توس��ط رئیس جمهور به مجلس معرفی میشود و
مجل��س پس از بررس��ی این فرد را تایید صالحیت میکن��د و وی به عنوان
عالیترین مقام وزارتخانه فرهنگ و ارش��اد اسالمی کار خود را آغاز مینماید.
ناگفته پیداست که بقیه وزارتخانهها نیز از همین قانون تبعیت میکنند.
 -۲در آغاز این نوش��تار از تجربه س��خن گفتم که در طول سالهای متمادی
فعالیت در حوزه رسانه خاصه بخش فرهنگ و هنر به دست آوردم .در طول
این سالها میتوان بیان کرد که حداقل به اندازه انگشتان یک دست وزیر آمده
بر مسند وزارت ارشاد تکیه زده و مدتی کار کرده و پس از آن یا استیضاح شده
و یا دوره وزارتش به پایان رسیده است .نکته مهمی که در میان این تغییرات
همواره دیدهام این بوده که متاسفانه مشکالت مختلف عرصه فرهنگ و هنر
در طول این سالها نه تنها پابرجا باقی مانده و حل نشده اند ،بلکه بر تعداد آنها
و شدت و حدتشان نیز افزوده شده است ،این موضوع نشانگر آن است که در
حوزه فرهنگ و هنر یا ارادهای برای حل مشکالت نبوده و یا با وجود تالش
فراوان وزرا و کادر تحت امرشان ،برخی از افراد چوب الی چرخ فعاالن عرصه
فرهنگ و هنر کرده و اجازه ندادهاند مشکالت حل شوند .به هر روی آنچه در
این میان بیشترین صدمه و لطمه را دیده افرادی بودهاند که در این بخش مهم
و کالن مملکتی فعالیت میکردهاند و در اکثر موارد اگر گالیههایی را هم مطرح
نمودهاند صدای فریادشان راه به جایی نبرده است.

 - ۳موس��یقی ،س��ینما ،تئاتر ،عکاسی ،نقاشی،
مجسمه سازی ،خطاطی ،طراحی ،صنایع دستی
و ...جزو بخشهای الینفک حوزه فرهنگ و هنر
هس��تند ،در شرایط عادی انتظار بر این است که
هر کدام از فعاالن این بخشها مشغول کار خود
بوده و با کمترین مشکالت مواجه باشند اما آنطور
که شواهد نشان میدهد تاکنون اینگونه نبوده و
اوضاع به قول معروف بسیار «قاراشمیش»است.
ای��ن متن اصال با این موضوع کاری ندارد که این
مش��کالت به چه دلیلی ایجاد ش��دهاند چرا که
هر عقل س��لیمی میداند که کم کاری یا بیتوجهی برخی مسئوالن شرایط
موجود را به وجود آورده است و این یعنی وزیری که توسط رئیس جمهور برای
حوزه فرهنگ و هنر برگزیده ش��ده نتوانسته آن طور که باید و شاید نظارت
کاملی بر فعالیت افرادی که تحت امر او هستند داشته باشد.
 -4به هر روی و با همه این مسائل دورهها گذشته و حال در یکی از حساسترین
مقاطع زمانی برای ایجاد دگرگونی در بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاس��ی و ...هس��تیم .دولت دوازدهم به پایان کار خود رس��یده و
عنقریب اس��ت که دولت سیزدهم فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند
و این یعنی رئیس جمهور باید اعضای کابینه خود را برای اخذ رای صالحیت
به مجلس معرفی کند .این میتواند آغاز راهی برای ایجاد تحول و دگرگونی
و تغییرات اساس��ی و بنیادین در بخشهای مختلف (خاصه حوزه فرهنگ و
هنر) باش��د .مهم این است که رئیس جمهور منتخب با بررسی مسائلی که
در دورههای پیشین ریاست جمهوری رخ داده دست به انتخابی هوشمندانه
و درس��ت بزند و افرادی را برای مسند وزارت (خاصه حوزه خطیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی) برگزیند که بهترین کارایی را داشته باشند و از باالترین توانایی
مدیریتی برای ایجاد دگرگونی الزم در این بخشها برخوردار باشند ،بیشک
نتیجه آنچه امروز توس��ط رئیس جمهور منتخب به عنوان وزیر پیشنهادی
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی به مجلس معرفی میشود را در طول چهار
س��ال آتی خواهیم دید .آنچه آرزو میکنیم این است که در طول چهارسال
پیش رو ،با انتخاب شایس��ته و درس��تی که صورت میگیرد ،به اندازه قابل
توجهی از سختی و مشکالت حوزه فرهنگ و هنر کاسته شده و فعاالن این
حوزهها در بخشهای مختلف بتوانند با طیب خاطر و مسیر پیشرفت و توسعه
را بپیمایند و باعث افتخارات بسیار زیادی برای عرصه فرهنگ و هنر باشند.
دلمان میخواهد آنچه در طول این س��الها بر حوزه فرهنگ و هنر گذشته با
آمدن ش��خصی کارآمد و باتجربه و البته ش��جاع به فراموشی سپرده شود و
وزارتخانه فرهنگ و هنر به محل امن و قابل اعتماد برای هنرمندان عرصههای
مختلف فرهنگ و هنر تبدیل شود ،فرقی هم نداشته باشد که این هنرمندان
در پایتخت زندگی میکنند یا در دورترین شهرهای فاقد امکانات رفاهی ،دلمان
میخواهد وزیر جدید که آمد یکس��ال یا دوسال بعدش هنرمندان موسیقی
نواحی مشکالتی که االن با آنها دست به گریبانند نداشته باشند ،حوزه سینما
به آنچه شایستگیاش را دارد برسد ،نویسندگان از شرایط بهتری برای فعالیت
برخوردار شوند ،مشکالت تئاتریها حل شود و آنها هم بتوانند با طیب خاطر
بیشتری به فعالیت ادامه دهند و دست آخر به خاطر دولت جدید هم که شده
تلویزیون با سینما و موسیقی و تئاترآشتی کند.
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