اخبار
در اطالعیه از سوی بیمه مرکزی
تصریح شد

مف��اد بیمه نامه ها باید ب��ه صورت كامل و
شفاف به بیمه گذاران اعالم شود
صدور بیمه نام��ه های مختلف بدون رویت
مف��اد آن و اخ��ذ رضای��ت بیمه گ��ذاران از
س��وی شرکت های بیمه قابل قبول نیست.
ب��ه گزارش اداره کل رواب��ط عمومی و امور
بی��ن الملل بیم��ه مرک��زی ،در اطالعیه از
س��وی نهادناظر صنعت بیم��ه ضمن اعالم
این مطلب ،تاکید ش��ده اس��ت :ارسال فرم
بیمه نامه بدون اط�لاع کامل بیمه گذاران
برای تکمیل فرایند بیمه به هیچ وجه قانونی
نیست و نمایندگان شرکت ها باید این مساله
را مدنظر ق��رار دهند .در ادامه این اطالعیه
آمده اس��ت :ش��یوه صدور بیمه نامه باید در
چارچ��وب قواع��د قانونی باش��د و هر گونه
تخطی از آن فرایند صدور را با اشکال جدی
روبرو خواهد کرد .گفتنی اس��ت بر اس��اس
قوانی��ن بیمه ای پیش از ص��دور بیمه نامه،
تطبی��ق مدارک و رویت تمام��ی تعهدات و
پوشش های آن و اعالم رضایت توسط بیمه
گذار الزامی اس��ت .در پایان این اطالعیه از
ش��رکت های بیمه خواسته ش��ده تا بر روند
صدور بیمه نامه ها نظارت بیش��تری داشته
باشند.
بازدید مدیرعامل شرکت بیمه کوثر از
سرپرستی اردبیل

هیات هم��راه از
مدیرعام��ل بیمه کوث��ر و 
سرپرستی استان اردبیل بازدید و با کارکنان
گفت وگو کردن��د .به گزارش
و نماین��دگان 
روابطعمومی بیمه کوثر ،مدیرعامل شرکت
در مراس��م دیدار با کارشناس��ان سرپرستی
و اعضای ش��بکه فروش هم��ه کارکنان و
نمایندگان را خانواده بیمهکوثر و بزرگترین
دارایی آن دانست و گفت :دستیابی به اهداف
ش��رکت و کسب اعتماد و رضایت ذینفعان
با افزایش تعامل کارکنان و ش��بکه فروش
و داش��تن فرهنگ کوث��ری تحقق مییابد.
ابوالفضل آقادادی خاطرنش��ان کرد :رضایت
مشتریان و س��ودآوری دو هدف اصلی بیمه
کوثر اس��ت و انتظار داریم سرپرستی استان
اردبیل با تحقق اهداف و ارتقای شاخصهای
عملکردی از طریق تالش بیشتر و انسجام
تیمی به رتبههای باالتر در ش��رکت دس��ت
پیدا کند.

همزمان با سفر ریاست محترم جمهور و با حضور قائممقام مدیرعامل بانک صورت گرفت

برپایی میز ارتباطات مردمی بانک صادرات ایران در استان خراسانشمالی

قائممقام مدیرعام��ل بانک صادرات ایران در آس��تانه
سفر رئیسجمهور و مسئوالن دولت سیزدهم به استان
خراسانش��مالی با حضور در می��ز ارتباطات مردمی در
محل سازمان امور اقتصادی و دارایی استان از نزدیک
به درخواستهای مردم و مراجعان گوش سپرد و دستور
رس��یدگی داد .به گزارش روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،رض��ا صدیق همزمان با س��فر هیئتدولت و با
حضور ه��ادی قوامی ،معاون حقوق��ی و امور مجلس

وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل دستگاههای
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ،در س��فر به استان
خراسانش��مالی در ی��ک ارتباط مردم��ی از نزدیک به
مش��کالت مراجع��ان و متقاضیان رس��یدگی و برای
رفع آنها دس��تورات الزم را ص��ادر کرد .قائممقام بانک
صادرات ای��ران گفت :وزارت امور اقتص��ادی و دارایی
در راس��تای س��فرهای دورهای دولت سیزدهم ترتیبی
اتخ��اذ کرده تا نمایندگان بانکها در اس��تانها حضور

داش��ته باش��ند و از نزدیک در جریان مشکالت مردم
قرار گرفته و درخواس��تهای آنها را حل و فصل کنند.
وی اف��زود :اغلب مراجعهها برای دریافت وامهای خرد
و قرضالحسنه بود که دس��تورات الزم برای پرداخت
آن به مس��ئوالن بانک در خراسانش��مالی داده ش��د.
همچنین بر اس��اس س��همیه درنظر گرفته شده برای
بانک صادرات ایران و هماهنگیهای انجام شده با دفتر
معاون اول رئیسجمهور ،طرحها و برنامههای حمایتی
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برای پشتیبانی از واحدهای اقتصادی و همچنین تامین
سرمایه ثابت و سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی به
منظور کمک به تولید و اش��تغال در دس��تور کار دارد.
راهاندازی میز ارتباطات مردمی در استان خراسانشمالی
مورد استقبال مردم و صاحبان کسب و کار قرار گرفته
به نحوی که ش��رکتها و واحده��ای تولیدی از جمله
مراجعهکنندگان برای دریافت خدمت از محل سازمان
امور اقتصادی و دارایی استان بودند.

دکتر ابراهیمی در جمع مدیران و کارکنان بانک سپه منطقه فارس:

بانک سپه در زیست بوم جدید آماده انجام مأموریت های خطیر برای خدمت به مردم و انقالب است

مدیرعامل بانک س��په زیس��ت بوم جدید این بانک را
مبتنی ب��ر آمادگی برای ورود ب��ه عرصه های جدید و
انجام مأموریتهای خطیر برای خدمت به مردم ،اسالم و
انقالب برش��مرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک
س��په ،دکتر آیت اله ابراهیمی در سفر به استان فارس
در جمع مدیران و کارکنان این استان ،گفت :مأموریت
های جدیدی که از س��وی نظام اسالمی به بانک سپه
محول می ش��ود ،حاصل اعتماد مس��ئوالن و به علت
جهادی بودن کارکنان این بانک است .مدیرعامل بانک
س��په اظهار داش��ت :سربلندی بانک س��په حاصل کار
جهادی و ش��بانه روزی است و سخت ترین و پیچیده
ترین کارها توسط کارکنان بانک سپه قابل انجام است.
وی با اش��اره به عبور بانک سپه از گلوگاههای سخت
و پرمخاطره ،خاطرنش��ان کرد :فرایند پیچیده ادغام که
در دنی��ا کم نظیر بود و طرح تحول فناوری اطالعات و
طراحی مفاهیم بانک س��په براساس مفاهیم بانکداری
جامع که تقریب ًا همزمان با ادغام به انجام رسید ،حاصل
کار جهادی کارکنان و همراهی مس��ئوالن کشور بود.
دکتر ابراهیمی با تاکید ب��ر اهمیت برنامه طرح تحول

راهبردی و طراحی ساختار سازمانی متناسب با خطوط
کسب و کار بانک ،افزود :ساختار ،پشتیبان استراتژی و
چش��م انداز انجام مأموریت هاست و این ساختار آماده
متناس��ب سازی با محیط کسب و کار است .بانک سپه

باید در زیس��ت بوم جدید ب��رای رقابت با رقبا با برنامه
حرکت کند .مدیرعامل بانک سپه با اشاره به توجه ویژه
مبنی بر جذب مشتریان ،گفت :در بازاریابی مأموریت ها
باید متناسب با اختیارات باشد و نمی توان با دست بسته

بازاریابی کرد .دکتر ابراهیمی بر لزوم تفویض اختیار به
مدیران اس��تان و مسئوالن شعب برای ارائه تسهیالت
و ج��ذب منابع تأکید و خاطرنش��ان کرد :ظرفیت های
اس��تان در حوزه های مختلف باید به صورت حرفه ای
بررسی شوند و بر همین اساس بازاریابی صورت پذیرد.
مدیرعامل بانک س��په با اش��اره به ض��رورت مدیریت
هوش��مندانه منابع و مصارف بانک ،افزود :برنامه بانک
سپه برای مدیریت ریسک نقدینگی مشتمل بر تمرکز
بر جذب منابع اس��ت .وی در ادامه به تمرکز بر فرصت
ها خصوص ًا در حوزه بین الملل با توجه به س��ایز بانک
س��په و وجود پتانسیل هایی نظیر معاونت بین الملل و
سه صرافی بانک تاکید کرد .دکتر ابراهیمی در ادامه از
تش��کیل دو کمیته رفع موانع کسب و کار و رفع موانع
فناوری اطالعات خبر داد و گفت :تشکیل این کمیته ها
به منظور تس��هیل امور و حرکت سریع مجموعه برای
تحقق اهداف صورت گرفته است .مدیرعامل بانک سپه
افزود :بار مسئولیتهای سنگین محوله به بانک سپه بر
دوش نیروی انسانی است و کارکنان بانک سپه ارزنده
ترین دارایی این بانک هستند.

با بیمه زندگی بیمه تعاون ،هم به زندگی لبخند بزن و هم جایزه بگیر

جشنواره بیمه های زندگی بیمه تعاون با هدف
تقویت فرهنگسازی بیمه ای و ارائه خدمات
متنوع به تمام خریداران آغاز شد .به گزارش
روابط عموم��ی بیمه تعاون ،محمدحس��ین
یوسفی ،سرپرست مدیریت بیمه های زندگی
با اعالم آغاز به کار جشنواره بیمه های زندگی
از برگزاری آن در سه مقطع «اول تیر تا پایان
شهریور»« ،اول مهر تا پایان آذرماه» و «اول
دی تا پایان اس��فند»  1401خبر داد .یوسفی

همچنین مطرح کرد :در این جش��نواره برای
بیمه گذاران در هر ماه  5جایزه در نظر گرفته
ش��ده که به این ترتیب در زمان قرعه کشی
مجموع ًا  15جایزه در هر فصل به خریداران
بیمه های زندگی بیمه تعاون اهدا خواهد شد.
سرپرس��ت مدیریت بیمه های زندگی بیمه
تعاون همچنین تشریح کرد :افرادی که اقدام
به تهیه این بیمه نام��ه می کنند ما به ازای
هر  50هزار توم��ان یک امتیاز برای تقویت

شانس برنده ش��دن در قرعه کشی دریافت
خواهند ک��رد .او در ادامه مط��رح کرد« :در
قرعه کش��ی صورت گرفته برای خریداران
بیم��ه های زندگی در س��ال  1400مجموع ًا
 56برگزی��ده داش��ته ای��م و امیدواریم که با
خدم��ات این بیمه نامه ک��ه در حال افزایش
مداوم است بتوانیم توجه افراد بیشتری را به
خرید بیمه نامه زندگ��ی جلب کرده و بدین
ترتیب نقش فرهنگسازانه ای را نیز در توسعه

صنعت بیمه ایفا کنیم» .قابل توجه است که
خریداران بیمه زندگی تعاون در کنار «پوشش
معافیت بیمهگزار از پرداخت حق بیمه به علت
فوت در اثر حادثه»« ،پوشش هزینه پزشکی
در اثر حادثه»« ،پرداخت خسارت در صورت
ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته قلبی،
سکته مغزی ،جراحی قلب باز ،سرطان ،پیوند
اعض��ای اصلی ب��دن»« ،پرداخت هزینه به
بیماران مبت�لا به کرون��ا» و خدماتی چون

«پوش��ش بیمه آتشسوزی منازل مسکونی
و مح��ل کار» می توانن��د از مزایای معرفی
نامه های بیمارستانی و پرداخت خسارت ها
بر اس��اس تعرفه های مصوب نیز برخوردار
شوند .شایان ذکر است که هم اکنون «تعداد
پوشش بیماری های خاص در  4گروه اصلی
از  5بیماری به  30بیماری رسانده شده و در
این طرح تا حداکثر  50میلیون تومان نیز به
صورت سرمایه ای پوشش داده خواهد شد».
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اخبار
صدور دو هزار و 655کارت فعال
مروارید،طیسهماههابتداییسالجاری

مدیر امور اس��تانها و بازاریابی پس��ت بانک
ایران ،از انعقاد  61فق��ره قرارداد و صدور دو
ه��زار و  655کارت فعال مروارید ،طی س��ه
ماهه ابتدایی س��ال جاری در ش��عب سراسر
کش��ور خبر داد .به گ��زارش اداره کل روابط
عمومی پس��ت بانک ایران ،علیرضا واحدپور
مدیر امور اس��تانها و بازاریابی با اعالم این
خبر افزود :در س��ه ماهه ابتدایی سال جاری،
ش��عبه مس��تقل  ،666مدیریت شعب منطقه
ش��رق تهران  ،450مدیریت ش��عب اس��تان
البرز  ،195مدیریت شعب منطقه غرب تهران
 ،165مدیریت ش��عب استان های مرکزی و
بوشهر به ترتیب  155و  154صادر کردهاند.
وی با اش��اره به اینکه از ابتدای سال تا پایان
خردادماه س��الجاری  61فقره قرارداد مروارید
کارت منعقد ش��ده و بر اساس این قراردادها
دو هزار و  655کارت فعال مروارید در شعب
سراس��ر صادر شده اس��ت ،تصریح کرد67 :
درص��د مروارید کارتها ،در مدیریت ش��عب
اس��تانهای البرز ،مرکزی و بوش��هر ،شعبه
مستقل و مدیریت شعب مناطق استان تهران
و  33درصد کارتهای فعال مروارید در سایر
استانها صادر شده است.
حمایت بانک ملی ایران از
تولیدکنندگان خوزستانی با هدف
تقویت امنیت غذایی کشور

بانک ملی ایران س��ال گذش��ته در راس��تای
تقویت امنیت تامین غذا در کش��ور ،اقدام به
پرداخت تس��هیالت به ش��رکت های فعال
این صنعت در اس��تان خوزستان کرده است.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران،
ش��رکت بهین گوش��ت حالل اروند در سال
گذش��ته مبلغ  400میلیارد ریال تسهیالت از
این بانک دریافت کرده اس��ت.زمینه فعالیت
این شرکت ،پرواربندی و ذبح دام است.

فرهنگی
خبر
«هناس» گامی جدی در عرصه
بازنمایی واقعیت ترور است

عل��ی باقری کن��ی معاون سیاس��ی وزارت
امورخارجه ،رئیس تیم مذاکره کننده برجام و
دبیر سابق ستاد حقوق بشر ،پس از تماشای
فیلم سینمایی «هناس» که روایتی پرتالطم
از زندگی داریوش رضایینژاد از شهدای ترور
هس��تهای ،همس��ر و فرزندش را به تصویر
میکش��د ،درباره این فیلم سینمایی نظراتی
را بیان کرد .علی باقری کنی معاون سیاسی
وزارت امورخارجه ،رئیس تیم مذاکره کننده
برجام و دبیر سابق ستاد حقوق بشر ،پس از
تماشای فیلم سینمایی «هناس» که روایتی
پرتالطم از زندگی داری��وش رضایینژاد از
شهدای ترور هستهای ،همسر و فرزندش را
به تصویر میکشد ،درباره این فیلم سینمایی
نظراتی را بیان کرد .باقری کنی در پاسخ به
این سوال که «هناس» چه میزان توانست
بیانگر مظلومیت جمهوری اسالمی و حقوق
ملت ایران در عرصه بینالملل باشد ،گفت:
همانط��ور ک��ه میدانید ،م��ا در طول چهار
دهه گذش��ته یکی از قربانیان بزرگ جریان
تروریس��م در عرصه بینالمل��ل ،با بیش از
هفده هزار ش��هید ترور بودهایم که توس��ط
جریانه��ای مختلف در داخل کش��ور ترور
ی از قربانیان
ش��دهاند .وی افزود :ما درحال�� 
بزرگ تروریسم به حساب میآیم که توسط
قدرته��ای بزرگ به حمای��ت و طرفداری
تروریس��م متهم میشویم .این نشاندهنده
این است که ما در عرصه به نمایش کشیدن
واقعیتهای موجود در جامعهمان و نس��بت
به افکار عمومی دچار یک لختی یا سستی
هستیم .از این رو دش��من توانسته علیرغم
این واقعی��ت عینی (مبنی بر اینکه قربانیان
بزرگ تروریسم هستیم) موضوع را برعکس
جلوه ده��د .باقری کنی با اش��اره به اینکه
«هناس» میتواند گام��ی جدی در عرصه
بازنمایی واقعیت باش��د ،بی��ان کرد :کارکرد
اصلی هنر این اس��ت که بتواند واقعیتها را
با روشهای ماندگار ،در ذهنها ماندگار کند
و آنها را به ش��کل پای��دار در افکار عمومی
متجلی کند .رئیس تیم مذاکره کننده برجام،
در ادام��ه این بحث عنوان ک��رد :از دیدگاه
من «هناس» نش��ان داد که ترور یک ابزار
شیطانیس��ت که توس��ط قدرته��ا به کار
گرفته ش��ده اس��ت و هدف آن ممانعت از
پیشرفت ملتهاست.

مدیران تلویزیون بخواهند «ستایش» دوباره ساخته میشود؛

نویسنده خوب شرط تضمین سریال ماندگار و مخاطبپسند است

آرمان زرینکوب میگوید :روزی نیست که ما در کوچه و
درخواستمردمروبرونشویمکهچراادامهسریال
خیابانبااین
ِ
«ستایش» ساخته نمیشود؟ به گزارش خبرنگار فرهنگی
خبرگزاری تسنیم ،چند روز گذشته آخرین نظرسنجی صدا
و سیما منتشر شد که نگاهی به سریالهای جدید و تکراری
رقابت تنگاتنگی را نشان
تلویزیون داشت .این نظرسنجی ِ
گرفتن تلویزی��ون از دوران طالیی
داد ک��ه ناظر بر فاصله
ِ
سریالسازی خودش است .زیرا فاصله سریالی همچون «از
سرنوشت» با «ستایش» که بیش از  18 ،17بار از تلویزیون
پخش شده ،درصد بسیار کمی است .البته ناگفته نماند که
برخی از آثا ِر تلویزیونی با وجود بارها پخش از صداوس��یما
باز هم برای عالقهمندان به نوستالژی ،جذابیت خودش را
زنگ خطری هم برای کارهای جدید
دارد .در عین ح��ال ِ
روی مدار فیلمنامه
تلویزیون به حس��اب میآید که اگر بر ِ
عوامل هنری کاربلد و
درس��ت ،اس��تفاده از کارگردانان و
ِ
همینطور ذائقهسنجی پیش نروند نمیتوانند توجه مخاطب
را به خودش��ان جلب کنند .از همین رو با آرمان زرینکوب
تهیهکننده «ستایش» لحظاتی به گفتوگو نشستیم که او
درباره این توجه دوباره مخاطبان به این سریال تلویزیونی
ش��دن آن در میان کارهای تکراری تلویزیون،
و پربیننده
ِ
پاس��خ یکس��ری از گمانهزنیها و
صحبت کند .همچنین
ِ
س��اخت سری جدید «ستایش» را هم
درخواستها برای
ِ
بدهد .زرینکوب در کنا ِر «ستایش» ،سریالهای پربیننده
دیگری برای تلویزیون تهیه کرده است« .مرگ تدریجی
یک رویا»« ،ماه و پلنگ»« ،بوم و بانو» و «یاور» در کارنامه
او دیده میشوند« .س��تایش» در سه فصل به کارگردانی
سعید سلطانی و نویسندگی سعید مطلبی ،ساخته شده است.
فصل اول این سریال در سال  1389و فصل دوم در سال
 1393و فصل سوم نیز در سال  1398از شبکه سه پخش
شد .آرمان زرینکوب تهیهکننده سریال «ستایش» در پاسخ
به این سؤال که آیا قرار است با وجو ِد استقبال مردم بعد از
پخش س��ریال ،فصل دیگری از این مجموعه
چندین بار ِ
تلویزیونی ساخته شود ،به خبرنگار تسنیم گفت :در رابطه
با ساخت فصل جدید «ستایش» هیچ خبری ندارم .به هر
حال فکر میکنم فصل سوم پایان این سریال باشد و اگر
قرار به ادامه «ستایش» باشد ،در صورت سفارش مدیران
تلویزیون ،ای��ن اتفاق خواهد افتاد .وی خاطرنش��ان کرد:
استقبال و توجه مخاطبان بعد از این همه بازپخش نسبت
به سریالهای جدید ،این نکته را یادآوری میکند که چرا
مثل «ستایش» دهها سریال ،تولید
ما نباید بعد از  13سالِ ،
نکرده باش��یم؟ ما در «ستایش» کار خاصی نکردیم ،فقط
تالش کردیم قصه را درست بنویسیم ،درست روایت کنیم
و بازیگران و عوامل هم کارهایشان را درست انجام دهند.
این فرآیند درس��ت پیش رفت که مردم با آن ارتباط برقرار

کردند و سریال صاحب تماش��اگر شد .تهیهکننده سریال
رمضان��ی «یاور» درباره درخواس��تهای مردم در کوچه و
ساخت فصل جدید «ستایش» گفت :در رابطه
خیابان برای
ِ
با ادامهاش خود تلویزیون باید تصمیمگیری کند .اما روزی
درخواست مردم روبرو
نیست که ما در کوچه و خیابان با این
ِ
نش��ویم که چرا ادامه «ستایش» ساخته نمیشود؟ ما هم
دست ما نیست و تلویزیون باید تصمیم
پاسخ میدهیم که ِ
بگیرد؛ شاید با مدیران تازه نفس و جدید این اتفاق بیفتد و
سفارش فصل جدید بدهند.

برخ�ی از مخاطب�ان به م�ا میگفتند ما با «س�تایش»

زندگی کردیم!

او در پاس��خ به این س��ؤال که منظورتان از س��ریالهایی
طول این  13سال
مثل «س��تایش» چیس��ت که باید در ِ
ِ
ساخت این مجموعه گذشته ،ساخته میشد ،توضیح
که از
ِ
داد :س��ریالهایی ک��ه م��ردم خودش��ان را در آن کارها و
شخصیتهای داستانیاش ببینند .کارهایی که برای مردم
ملموس و خاطرانگیز باشند .بارها درباره «ستایش» گفتم
که در این کار مردم با خانوادههای داستان ارتباط میگرفتند
چون قصه برایشان واقعی بود .در دور و اطرافشان پدرها و
اهالی مجموعه
مادرها و دختران و پسرانی میدیدند که به ِ
«س��تایش» شبیه بودند .به همین خاطر است که برخی از
مخاطبان به ما میگفتند ما با «ستایش» زندگی کردیم!
چ�ه عاملی باعث ش�ده مردم بارها بیننده «س�تایش»

باشند؟

زرینکوب درباره این نکته که چه عاملی باعث شده مردم
بارها بیننده «ستایش» باشند ،گفت :مردم تکرا ِر چند باره
سبک زندگیشان
سریالهایی را میبینند که با فرهنگ و ِ
اتفاق غیرواقعی و
س��ازگار و نزدیک باش��د .در «ستایش» ِ
عجیب و غریب نمیبینیم .مردم کاراکترهایش را باور کردهاند
و برایشان جذابیت دارد .از طرفی هنرمندان و عوامل همه

تالش خود را کردند شخصیتها باورپذیر درآید .چون از ابتدا
بازیگران متناسب با کاراکترها درست انتخاب شدند که این
همذاتپنداری اتفاق افتاد .وی با اشاره به حضو ِر نویسنده
متبحر در جریان ساخت «ستایش» ،تأکید کرد :باید برای
ساخت یک سریال ،نویسنده کاربلد اهمیت بسزایی دارد .ما
ِ
در «ستایش» نویسنده متبحری داریم که نبض تماشاچی
در دس��تش اس��ت .میداند مخاطب چه میخواهد و وار ِد

یک قصه ایرانی کام ً
ال گرم و خانوادگی میشود .به همین
خاطر اس��ت که هر سن و س��الی را درگیر ماجرا میکند و
میتوان این قصه را قس��متها ادامه داد .تهیهکننده «ماه
س��اخت سریالهای خوب و
و پلنگ» با بیان اینکه ما در
ِ
مثل
جذاب ،کمکاری کردیم ،افزود :در س��اخت قصههایی ِ
جای
خلق اینگونه آثار کمکاری کردیم و به ِ
«ستایش» و ِ
آن سراغ کاراکترها و اتفاقاتی رفتیم که با مردم و مخاطب
فاصل��ه دارد .یا آنقدر اغراق ش��ده ی��ا موضوعاتیاند که
بازیگران
جذاب به آنها پرداخت نشده است .از طرفی دیگر
ِ
خوبی انتخاب نشده و قصههایی سریا ل میشوند که برای
مخاطب جذابیت ندارد که قسمت به قسمت آن را پیگیری
کند .وی با اش��اره به اینکه م��ردم واقع ًا با لحظه به لحظه
سریال همراه شده بودند حتی من شنیدم که منتظ ِر ازدواج
رسیدن محمد به پدربزرگش بودند،
حشمت فردوس و حتی
ِ
توضیح داد :امروز کمتر ما میش��نویم که مردم قسمت به
قسمت سریالهای تلویزیون را دنبال کنند مث ً
ال سرانجا ِم
کاراکتری آنقدر برایش��ان اهمیت داش��ته باشد که مث ً
ال
رسیدن نوهها به
برایش��ان ازدواج «حش��مت فردوس» یا
ِ
پدربزرگشان در سریال «ستایش» دغدغه باشد .به نظرمن
«ستایش» میتواند ادامه پیدا کند و صدها قسمت دیگر از
این سریال ساخته شود.
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