
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5420 |  سه ش��نبه 26 تی��ر 1397 | 3 ذی القع��ده 1439 |  اذان ظه��ر: 13:10 | 
غروب آفتاب: 20:20 | اذان مغرب:40: 20 | نیمه شب شرعی:00:20 |      اذان صبح فردا: 04:20 | طلوع آفتاب فردا: 06:02 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

   مصطفي شاه كرمي
باال گرفتن برخي انتقادات از عملكرد مديريتي 
و محتواي برخي برنامه هاي صدا و س�يما طي 
چند وقت اخير باعث تكاپ�و و تالش مديران 
ارشد اين سازمان در ارائه چهره اي انتقادپذير 
و آوانگارد از رسانه ملي ش�ده است. هر چند 
نوعًا اق�دام ص�دا و س�يما در اع�الن چنين 
رويكردي مثبت تلقي مي ش�ود اما اين بحث 
نيز مطرح است كه رويكرد تازه مديران صدا 
و س�يما، اقدامي تاكتيكي براي فروكاس�تن 
موج انتقادات اس�ت يا راهبردي واقعي براي 
رس�يدن به رس�انه تراز جمهوري اس�المي. 
تعطیلي برخي برنامه هاي منتقدانه پرمخاطب 
يا تضعی��ف جوه��ره نقد كه بیش��تر فش��ل و 
كم خاصیت ك��ردن برنامه ها را باعث مي ش��ود 
در كنار كج س��لیقگي تعدادي از مديران رسانه 
كه نوع نگاهش��ان به »رس��انه« فقط در سطح 
تولید برنامه هاي س��طحي براي پركردن آنتن 
يا درآمدزايي از طري��ق تبلیغات بازرگاني تنزل 
يافته، مس��ئله اي اس��ت كه هم��واره منجر به 

نقدهاي جدي دلسوزان شده است. 
   نويد روزهاي بهتر!

مرتض��ي میرباقري معاون س��یماي رس��انه ملي 
روز گذش��ته در گفت وگو با مهر، رويكرد جديد و 
همچنین سیاس��ت هاي تعیین و نص��ب مديران 
سازمان را اعالم كرد. میرباقري مي گويد: »سیاست 
ما اين است كه از اين پس مديراني كه براي شبكه ها 
منصوب مي شوند زير 5۰ سال باشند، به طور مثال 
محمد احس��اني كه پی��ش از اين منصوب ش��ده 
اس��ت به كار خود ادامه مي دهد و تغییر نمي كند. 
در شبكه هاي ديگر مثل شبكه 2، مديريت محل 
مذاكره بوده ولي االن كار خودشان را انجام مي دهند 
اما اگر مدير جوان انقالبي و باانگیزه اي كه بتواند از 
پس كار به خوبي برآيد، پیدا ش��ود، ما از مديران 

مي خواهیم به اين موضوع توجه كنند.«
وي ضمن تأكید بر اينكه قدم نخس��ت انتقادي 
را برداشته اند، مي افزايد: »يكي از وظايف جدي 
رسانه ملي اين است كه شرايطي را فراهم كند تا 
سؤاالت مردم و پاسخ به اين سؤاالت مطرح شود. 
بخش��ي از اين رويكرد وابس��ته به اين بود كه ما 
ش��رايطي را فراهم كنیم تا نهادها و سازمان هايي 
چون قوه مقنن��ه، مجريه، قضائی��ه و بخش هاي 
حاكمیت��ي و حكومت��ي ك��ه درباره مس��ئله اي 
توضیحي دارن��د آن را از طريق صداوس��یما بیان 

كرده و به س��ؤاالت پاس��خ دهند. اي��ن يك رويه 
مبنايي در صداوسیماس��ت و ما احساس كرديم 
مي توان اين رويكرد را با شفافیت بیشتري انجام 
داد. به اين ترتیب كه نوعي پاس��خگويي نسبت 
به خود برنامه هاي تلويزيوني وجود داشته باشد 
تا اگر مسئولي از نهادي براي پاسخگويي دعوت 
شد بگويیم كه اين رويه پیش از اين وجود داشته 
است. اين كار از برنامه »حاال خورشید« آغاز شد 
و تالش ما اين است كه برنامه هاي پربیننده ديگر 

شبكه ها نیز به اين سمت و سو بروند.«
با اين سخنان معاون سیما بايد امیدوار بود رعايت 
ش��رط ِصَغِر س��ن در س��طوح باالتر مديريتي و 

معاونان رسانه ملي هم تسري پیدا كند. 
   »خودزني« به جاي »خودانتقادي«

يكي از نمونه هاي »خودزني رسانه اي« به جاي 
»خودانتقادي«، پاس��خگويي الك پشت مآبانه 
برخي مس��ئوالن تلويزيون درب��اره علل واقعي 
جلوگیري از حضور يك فوتبالیست خارجي در 

برنامه ويژه جام جهاني بود. 
اينكه س��ازمان تصمیم به خودانتقادي و ايجاد 
موقعیت براي بروز قابلیت هاي مديريتي در میان 
جوانان انقالب��ي آن هم در عرصه رس��انه گرفته 
موضوعي قابل تحس��ین اس��ت اما اتخاذ چنین 
سیاس��ت عقاليي در كنار وارد آوردن فشارهاي 
س��نگین منبعث از انتف��اع اش��خاص و گروه ها 
كه كمترين نقد و انتقادي نس��بت ب��ه بدترين 
عملكردهاي خود را برنمي تابند، نمي تواند قابل 
دفاع باش��د، بهترين و ملموس ترين شاهد مثال 
كه مي توان در اين رابطه بی��ان كرد، برنامه هاي 
انتقادي مثل »جهان آرا« ش��بكه اف��ق يا برنامه 
»ثريا« ش��بكه يك سیماس��ت كه تعطیلي هاي 
دوره اي را به دلیل فشار حلقه قدرت و با بهانه هاي 

واهي تجربه كرده اند. 
   فشارها بر »جهان  آرا«

وحید يامین پور كه به عنوان مجري كارشناس 

در برنامه »جهان آرا« حضور دارد، در گفت وگو با 
كیهان درباره فشارهاي وارده به وي و تلويزيون 
به منظور تعطیلي يا توقف برنامه اش مي گويد: 
»اين برنامه همواره با فش��ارهايي مواجه بوده 
است و حتي برخي  اشخاص حقوقي و نهادهاي 
دولت��ي، از برنام��ه و مهمان هاي آن ش��كايت 
كرده اند. از وقت��ي كه برنامه جاي��گاه خودش 
را پیدا كرد و مورد اس��تقبال ق��رار گرفت يك 
مق��داري مقاومتش در برابر فش��ارها بیش��تر 
ش��د. با اين حال توقف پخش برنام��ه در همه 
مقاطع، يك تصمیم گیري داخلي بوده و گروه 
هدايت كنن��ده برنام��ه به طور دس��ته جمعي 
تصمیم به توقف برنامه گرفتند. اسفند 96 براي 
ترمیم گروه پژوهش و برخ��ي از امور محتوايي 
براي مدتي برنامه تعطیل ش��د و بنا هم نبود تا 
ماه مبارك رمضان روی آنتن برود، اما به خاطر 
پیگیري هاي مخاطب��ان و موضوعات متعددي 
كه در كشور پیش آمد، ما به طور مقطعي برنامه 
را در ماه مبارك روي آنتن برديم و 11 برنامه در 
آن مقطع پخش شد و مجدداً پس از ماه رمضان 

نیز به همان دلیل قبلي، برنامه تعطیل شد.«
برنامه »ثريا« نیز كه با ورود علمي و آكادمیك به 
مسائل و مش��كالت روز كشور سعي دارد فضاي 
نقد و تبیین موضوعات را با حضور طرفین درگیر 
در يك قضیه به پیش ببرد، همواره مورد هجمه 
برخي مسئوالن قرار دارد و بارها سازندگان اين 
برنامه را به مرخصي هاي اجباري و ناخواس��ته 

فرستاده است. 
رهبر انق��الب در جريان ديدار ب��ا هیئت دولت، 
صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی را به انتقال 
تصوير درس��ت از اقدامات دولت توصیه كرده و 
فرمودند: »البته بیان انتقادهای منطقی اشكالی 
ندارد، ضمن اينكه بخش عمده ای از تصويرسازی 
درس��ت از دولت وابس��ته به عملكرد مسئوالن 
است، يعنی مسئوالن بايد به میان مردم، كارگران 
و صنايع بروند و از نزديك با آنه��ا ارتباط برقرار 
كنند« و اين همان رويكردی است كه در آينده 
بايد هم از سوی دولت و هم از جانب صداوسیما 

بیشتر ديده  شود.
   مالزمت تغيير با تدبير

هر چند »ج��وان« از اتخاذ رويك��رد عاقالنه و 
مدبرانه مس��ئوالن رس��انه ملي در باب اصالح 
برخ��ي رويكردهاي اش��تباه در س��ازمان و نیز 
تقويت جريان »جوانان مؤمن انقالبي« به امید 
تقويت بن مايه ه��اي اس��المي و ايراني جامعه 
استقبال مي كند اما اين انذار و تذكار را هم الزم 
مي داند كه اتخ��اذ رويكرد اعالمي س��ازمان بر 
اساس يك وحدت رويه و تبعیت از اولويت هاي 
نظام، بايد زمینه ساز هم افزايي در بین مديران و 
برنامه سازان و همچنین تقويت وحدت كلمه در 
میان مردم و مسئوالن به شرط پاسخگو نمودن 

مديران كشور باشد. 
به كالم بهتر اين مباحث نباي��د صرفاً يك اقدام 
تاكتیكي و رندانه براي تأمین برخي حوائج باشد 
بلكه بايد تبديل به استراتژي و راهبردي بلندمدت 
در مسیر خودانتقادي سازمان و صد البته پاسخگو 
نمودن مسئوالن كشور ش��ود و اين مهم محقق 
نخواهد شد مگر اينكه »تغییر با تدبیر« مالزمت 

غیرقابل انفكاكي داشته باشد.

»خودزن��ي  نمونه ه��اي  از  يك��ي 
رس��انه اي« به جاي »خودانتقادي«، 
مآبان��ه  الك پش��ت  پاس��خگويي 
ب�رخ���ي مس��ئ�والن تل�وي�زي���ون 
درب��اره عل��ل واقع��ي جلوگي��ري از 
حض��ور ي��ك فوتباليس��ت خارجي 
در برنام��ه وي��ژه ج��ام جهان��ي بود

 انتقال كارگردان كاله پهلوي به شيراز
براي بررسي پيوند كبد 

س�يدضياءالدين دري، كارگردان سينماي ايران براي ادامه 
درمان به شيراز منتقل شد. 

نويد دري )فرزند س��یدضیاءالدين دري( در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به آخرين وضعیت درماني پدرش گفت: برخالف آنچه پیش 
از اين اعالم شده بود مشكل پدرم به دلیل كبد است و پزشكان در 
تهران تالش زيادي براي درمان ايشان انجام دادند. وي ادامه داد: بنا 
به تشخیص تیم پزشكي و با هدف اينكه آيا پدرم نیاز به پیوند كبد 
دارد يا خیر، روز گذشته به شیراز منتقل شد و هم اكنون در كلینیك 
صدراي بیمارس��تان بوعلي كه مختص گوارش و كبد است، تحت 
نظر قرار دارد. نويد دري ادامه داد: هنوز مشخص نشده كه آيا ايشان 
به صورت قطعي نیازمند پیوند كبد است يا خیر. پزشكان در حال 
بررسي آخرين وضعیت ايشان هستند. وي در پايان از نهادهايي چون 
رياست جمهوري و تلويزيون و همچنین مديرعامل خانه سینما به 
دلیل حمايت هاي معنوي تشكر كرد. آخرين پروژه سیدضیاءالدين 
دري »كاله پهلوي« است كه سال های 91 و 92 از شبكه اول پخش 

شد و در حال حاضر هر شب از شبكه افق در حال بازپخش است. 
.............................................................................................................

  مستند »خيلي محرمانه« 
امروز رونمايي مي شود 

مستند »خيلي محرمانه« با موضوع جنجالي ترين پرونده هاي 
رد صالحيت نمايندگان مجلس امروز با حضور س�خنگوي 
ش�وراي نگهبان در خبرگ�زاري فارس رونمايي مي ش�ود. 
حمی��د ي��ادروج، تهیه كننده مس��تند »خیلي محرمان��ه« گفت: 
تصويربرداري اين مستند از ابتداي سال گذشته آغاز و در چندين 
مرحله انجام شد. با پايان تصويربرداري، تدوين فیلم توسط محمد 
نگیني پور از ابتداي خردادماه آغاز ش��د و در نهايت روز گذشته به 
پايان رسید. وي در ادامه در خصوص موضوع اين فیلم 32 دقیقه اي 
اف��زود: »خیلي محرمان��ه« براي نخس��تین بار ب��ه جنجالي ترين 
پرونده هاي رد صالحیت نمايندگان پرداخته اس��ت. يادروج اضافه 
كرد: برخي نمايندگان مجلس پس از رد صالحیت توسط شوراي 
نگهبان، موضوع رد صالحیت ها را سیاسي جلوه مي دهند، فارغ از 
اينكه بس��یاري از داليل رد صالحیت ها به موضوعات غیرسیاسي 

مربوط است. 
تهیه كننده و كارگردان مستند تحسین شده »پسر را ببین، پدر را 
تصور كن« در ادامه بیان داشت: در میان پرونده هايي كه به دست 
ما رسید، افرادي وجود دارند كه داراي پرونده قضايي به جرم زنا 
و ارتباط با زن شوهردار هس��تند. همچنین شخصي كه سابقه 
نمايندگي داشته، همسرش داراي تابعیت اسرائیلي بوده است. 

وي در پايان افزود: كارگرداني اين مستند را محمد نگیني پور 
عهده دار بوده و قرار اس��ت صب��ح امروز همزمان با س��الروز 
تأسیس ش��وراي نگهبان طي مراس��مي با حضور عباسعلي 
كدخدايي س��خنگوي ش��وراي نگهبان در خبرگزاري فارس 
رونمايي  ش��ود. يادروج در پايان اظهار داش��ت: حضور برای 
عموم در مراسم رونمايي اين مستند آزاد است و پس از آن قرار 
است نشست صمیمانه اي با حضور سخنگوي شوراي نگهبان 

و اصحاب رسانه برگزار شود.
.............................................................................................................

با محوريت اقتصاد مقاومتي
 تصويربرداري فصل دوم

»ايوان رنگين كمان« آغاز شد 
تصويربرداري فصل دوم »ايوان رنگين كم�ان« ويژه برنامه 
تلويزيوني اكران هاي مردمي جش�نواره عم�ار با محوريت 
اقتصاد مقاومتي و كارآفرينان برتر در روزهاي اخير شروع شد. 
به گ��زارش »جوان آنالي��ن« تصويربرداري فص��ل دوم »ايوان 
رنگین كمان« ويژه برنامه تلويزيوني اكران هاي مردمي جشنواره 
عمار با محوريت اقتصاد مقاومتي و كارآفرينان برتر در روزهاي 

اخیر شروع شد. 
ويژه برنامه تلويزيوني »ايوان رنگین كمان« ش��امل بخش هايي 
چون گفت وگو با سوژه هاي مستند هاي اقتصاد مقاومتي عمار، 
گفت وگو با چهره ه��ا، خاطره خواني اكران و موش��ن گرافیكي 
اقتص��اد مقاومتي اس��ت. اين فص��ل از برنامه در 12 قس��مت 
3۰دقیقه اي با موضوع اقتصاد مقاومت��ي از نیمه دوم مردادماه 
روي آنتن مي رود. در هر قسمت از فصل دوم، يكي از سوژه هاي 
فیلم هاي بخش اقتصاد مقاومتي ادوار جشنواره عمار در مقابل 

دوربین ايوان رنگین كمان قرار مي گیرد. 
فصل قبلي اين برنامه تلويزيوني نیز اوايل س��ال جاري از شبكه 

خبر روي آنتن رفته بود.

تأملي در باب رويكردهاي رسانه ملي درباره انتقاد از خود و ديگران 

 خودانتقادي رسانه ملي
 تاكتيك يا راهبرد

گروه�ي از مهاجران افغانس�تاني ب�ه اي�ران، فرهنگيان، 
نويسندگان و شاعران اين كشور بوده اند كه برخي به داليلي 
از جمله مش�كالت ش�غلي، معيش�تي و اقامتي تصميم به 
مهاجرت دوباره گرفتند و به كشورهاي اروپايي رفتند. برخي 
هم در ايران ماندند كه سعي مي كنند با مشكالت كنار بيايند. 
محمدسرور رجايي پژوهشگر و معاون خانه ادبیات افغانستان در 
ايران درباره وضعیت معیشتي نويسندگان و فرهنگیان مهاجر 
افغانستاني در ايران به ايسنا مي گويد: در اين سال ها خودم را نه 
پناهنده حس كردم و نه مهاجر، چون ايران را وطن فرهنگي خود 
مي دانستم اما رنج بي وطني را بارها تجربه كرده ام، چون در برابر 
مِن مهاجر افزون بر معیشت متناسب با حرفه  ام، مشكالت ديگري 
هم وجود داشته است؛ مشكالتي مانند خريد يك عدد سیم كارت 
اعتباري. با اين وضعیت، از نظر معیشتي تقريباً همه افغانستاني ها 
دچار مشكل هستند. اين موضوع به خاطر اين است كه مهاجران 
افغانستاني مخصوصاً هنرمندان و اديبان افغان توانمندي هاي 
حرف��ه اي در بخش هنر دارن��د اما از نظر معیش��تي نمي توانند 
حرفه اي عمل كنند، يعني امكان آن را ندارند كه درآمدزايي كنند 
و معیشت هنرمندان مهاجر با حرفه آنها متناسب نیست. بسیاري 
از فرهنگیان و هنرمندان افغانستاني با كارهاي ساختماني روزگار 
مي گذرانند و اين موضوع در كارهاي شان مانع ايجاد مي كند و 

نمي توانند هنر اصلي شان را به جامعه بروز دهند. 
او با بیان اينكه در سال هاي گذشته به دلیل معیشت غیرحرفه اي، 
هنرمندان بس��یاري از آنها دل ب��ه غربت ديگ��ري دادند و راهي 
كشورهاي ديگر ش��دند، درباره وضعیت اقامتي افغانستاني ها نیز 

مي گويد: وضعیت اقامت مهاجران افغانس��تاني چه فرهنگیان و 
چه مردم عادي يكسان است و فرقي بین آنها وجود ندارد. معموالً 
اكثريت مهاجران قانوني كارت مهاجرتي دارند كه براساس برنامه با 
پرداخت هزينه هايي هرساله بايد تمديد شود. رجايي در عین حال 
تأكید دارد: همین كه ما در امنیت كامل در ايران زندگي مي  كنیم، 
حمايت است. از اين نظر نگاه هاي حمايتي از نظر معنوي شامل 
حال ما بوده است. هر جا كه رفته ايم به ما احترام گذاشته اند، يعني 
از نظر معنوي مشكلي نداشته ايم اما از نظر درآمدزايي شغلي اين 
امكان براي مان وجود نداشته كه فرهنگیان و هنرمندان مهاجر در 
جايي جذب شوند، در حالي كه هنرمندان و فرهنگیان ما توانايي 
آن را دارند. بارها اين سؤال را از خودم پرسیده ام كه چرا در هیچ 
نهادي اعم از فرهنگي و رس��انه  اي و... از فرهنگیان و هنرمندان 
افغانس��تاني كمك نمي گیرند؟ چرا هیچ روزنامه ن��گار و همكار 
افغانستاني ش��اغل در يك نهاد فرهنگي و رسانه اي نداريم؟ يك 

پژوهشگر و محقق نداريم كه در جايي اشتغال داشته باشد.

معاون خانه ادبيات افغانستان روايت مي كند

رنج بي وطني در وطن فرهنگي

چهره هاي مشهور مي توانند در حمايت از كاالي ايراني مؤثر باشند 

دل سلبريتي ها براي بيكار شدن صنعتگر ايراني بسوزد
   هادي عسگري

انتظار م�ي رود هم�ان گون�ه ك�ه س�لبريتي ها در زمان 
بالي�اي طبيع�ي ب�راي جانباخت�گان و مصدوم�ان 
اب�راز هم�دردي مي كنن�د، در ش�رايط ب�د اقتص�ادي و 
بيكار ش�دن صنعتگ�ران ايران�ي نيز همين احساس�ات 
را بي�ان ك�رده و از كاالي ايران�ي حماي�ت كنن�د. 
وزير ارش��اد در مراس��م تجلیل از هنرمندان پیشكس��وت بر 
نقش هنرمن��دان در حماي��ت از كاالي ايران��ي تأكید كرد. 
سیدعباس صالحي در جمع پیشكسوتان فرهنگ و هنر، گفت: 
پیشكسوتان در حوزه هاي مختلف هنر مي توانند مؤثر باشند. 
در واقع آنها، هم در حوزه خودش��ان و هم در ديگر حوزه هاي 
ملي مي توانند مؤثر باشند و امسال نیز كه سال حمايت از كاالي 
ايراني نامگذاري شده اينكه پیشكسوتان فرهنگ و هنر هم به 
اين میدان وارد شوند و فضاي اجتماعي را در حمايت از كاالي 
ايراني قرار دهند قطعاً در فضاي جامعه تأثیرگذار خواهد بود. 

درباره نقش آفريني هنرمندان در عرصه حمايت از كاالي ايراني 
مي توان به دو بخ��ش فعالیت هنري با حماي��ت بخش دولتي 
براي تشويق استفاده از كاالي ايراني و بخش دوم فعالیت هاي 
خودجوش سلبريتي ها براي حمايت از كاالي ايراني اشاره كرد. 
در بخش نخست امس��ال همزمان با نامگذاري سال حمايت از 
كاالي ايراني، شاهد برگزاري دومین جش��نواره ايران ساخت 
هستیم. اين جشنواره امسال در دي ماه برگزار مي شود و در عمل 
بخش زيادي از زمان مفید براي معرفي كاالي ايراني در سالي 
كه به نام حمايت از كار و تولید ايراني معرفي شده است، از دست 
مي رود، از اين رو مي توان گفت كه نقش هنرمندان در معرفي 

كاالي ايراني را نمي توان معطل برنامه ريزي هاي دولتي كرد. 
بخش دوم اس��تفاده از ظرفیت هايي اس��ت ك��ه يك هنرمند 
مي تواند براي معرف��ي كاالي ايراني ايجاد كن��د. هنرمندان 
عرصه هاي س��ینما، تلويزيون و موس��یقي بخش عمده اي از 
چهره هاي شناخته شده يا همان سلبريتي ها را به خود اختصاص 
مي دهند. افرادي كه حتي حضورشان در محافل عمومي نیز 
خبرساز است و به دلیل رويكرد رسانه ها در قبال اين چهره ها، 
پتانسیل خوبي براي جلب توجه افكار عمومي نسبت به موضوع 
يا موضوعات خاص، به شمار مي روند. اين محبوبیت و در مركز 
دايره توجه بودن، باعث شده كه بعضاً سیاستمداران براي نیل 
به اهداف سیاس��ي از جايگاه س��لبريتي ها سوءاستفاده كنند 
اما از س��وي ديگر، هنرمند به عنوان بخشي از جامعه مي تواند 
مس��ئولیت اجتماعي در مقابل آرمان هاي ملي داشته باشد و 

كنشگري فعاالنه اي براي پیشبرد اهداف ملي نشان دهد. 
سلبريتي ها نشان داده اند توانايي خوبي در ايجاد كمپین دارند 

و در فضاي مجازي اين قابلیت تاثیرگذاري، قدرتي چند برابر 
مي گیرد. ايجاد كمیپن براي نخريدن برخ��ي از كاالها، ابراز 
همدردي و فعالی��ت براي امداد به آس��یب ديدگان طبیعي و 
حتي موج هاي��ي از همراهي با قهرمانان مل��ي در عرصه هاي 
ورزش��ي برخي از حضور چهره هاي س��لبريتي است. در اين 
بین اما تا به امروز حلقه مفقوده اي وجود داش��ته اس��ت و آن 
همراهي س��لبريتي ها با موضوع ملي حمايت از كار و كاالي 
ايراني اس��ت. بحث اش��تغال و تولی��د كاالي ايراني نه بحثي 
دولتي و سیاس��ي بلكه موضوع ملي است كه عملي شدن آن 
منافع ملي را تضمین مي كند. رحیم س��رهنگي، پژوهش��گر 
در يادداش��تي با عنوان »الزام��ات حماي��ت از كاالي ايراني، 
نقش»من«، سلبريتي ها و دولت« مي نويسد: شعار ملي كه با 
واژه »حمايت« شروع مي شود به چند معناست و قطعاً حمايت 
از كاالي ايراني صرفاً حمايت توس��ط مصرف كننده و خريدار 
نیست و هر ش��خص يا هر »من« در جايگاه خود در اين شعار 
نقش بازي مي كند. وي سپس »من« هاي مختلف را نام مي برد، 
»من« مصرف كننده، »من« تولیدكننده، »من« دولت و »من« 
رسانه ها و سلبريتي ها. اين پژوهشگر درباره نقش سلبريتي ها 
در حمايت از كاالي ايراني يادآور مي شود: و اما »من« در نقش 
صدا و سیما يا سلبريتي بايد نقش گفتمان سازي و برندسازي 
را خوب ايفا كنم چراكه اين شعار بیشتر از اينكه اقتصادي باشد 
يك شعار فرهنگي است و نیاز به گفتمان سازي و فرهنگ سازي 
و فرهنگ زدايي دارد. بايد بلنداي اين تلقي كه اين جنس ترك 
است پس جنس آن عالي است يا آن كاال ايراني است و بايد در 

كیفیت آن شك كرد، در ذهن مردم شكسته شود. 
حاال بايد ديد چند نفر از س��لبريتي ها حاضرند در صفحات 
اجتماعي خود به تش��ويق مصرف كاالي ايراني بپردازند و 
كمي هم براي صنعتگران ايراني كه محتاج حمايت هستند، 

دل بسوزانند!

دیدهبان

حكمت15

ه��ر فريب خورده ای را نمی ش��ود 

سرزنش كرد. 

تأكيد معاون گردشگري بر نقش زنان در صنعت توريسم

مديريت سايه گردشگري در اختيار بانوان است

    محمد صادقي
محمد محب خداي�ي، معاون گردش�گري س�ازمان ميراث 
فرهنگي بر نقش پررنگ زنان در مديريت گردشگري كشور 
تأكيد كرد و آن را نش�انی از مديريت س�ايه بانوان دانست. 
محب خدايي در دومین همايش و هم انديشي بانوان كارآفرين در 
صنعت گردشگري و حوزه صنايع دستي كه روز گذشته برگزار 
شد، گفت: »8۰ درصد پرسنل معاونت گردشگري بانوان هستند، 
گردش��گري محوري اس��ت كه در همه بخش ها بحث میزباني 
را دارد و اين اس��تعداد در بانوان نهفته اس��ت، ذوق و استعداد و 
هنر در گردشگري موضوع مهمي است كه بانوان در اين بخش 
نقش و جايگاه وي��ژه اي دارند.« وي تأكید ك��رد: »روح دادن به 
استعداد و هنر موضوعي است كه در نهان بانوان نهفته است، ما 
نیاز داريم كه از اس��تعدادهاي بانوان بهره مند شويم و بتوانیم با 
مقاصد گردشگري دنیا رقابت كنیم.« معاون گردشگري سازمان 
میراث فرهنگي در ادامه گفت: حوزه گردشگري ما به خصوص 

گردشگري تفريحي، خانواده محور اس��ت كه در گردشگري ما 
مي تواند جذابیت ايجاد كند و در بحث ايجاد اش��تغال نیز امید 
است كه شاهد فعالیت چش��مگیر بخش خصوصي باشیم. وي 
با تأكید بر معرفي جاذبه هاي گردش��گري و تاثی��ر آن بر رونق 
گردشگري، گفت: امروز فضاي مجازي نقش بسزايي در اين امر 
دارد و بانوان كارآفرين نیز مي توانند به عن��وان تور اپراتورهاي 

مجازي، تور لیدرها و بازارياب هاي حرفه اي فعالیت كنند. 
در اين همايش، فاطمه مقیمي عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگاني، با 
تأكید بر اينكه زنان نیمي از جامعه را تش��كیل مي دهند، گفت: هم 
اكنون نیمي از مشاركت هاي اقتصادي برعهده زنان است و استفاده 
از تمام ظرفیت هاي جامعه مي تواند بخش هاي اجتماعي را رش��د و 
توسعه دهد، امروزه اگرچه همكاري زنان كشورمان در مشاركت هاي 
اقتصادي افزايش پیدا كرده است اما هنوز به هدف مطلوب نرسیده ايم. 
مقیمي با بی��ان اينكه می��زان تحصیالت عالي زنان نتوانس��ت نرخ 
مشاركت اقتصادي زنان را باال ببرد، افزود: اين موضوع تا اندازه زيادي 
به میزان به كار گرفتن و پست مديريتي آنها در بخش دولتي و بخش 
ديگر آن به لزوم وجود س��رمايه براي فعالی��ت در بخش خصوصي 
برمي گردد. اين عضو هیئت رئیس��ه اتاق بازرگان��ي اظهار كرد: بايد 
بدانیم كه افزايش فعالیت زنان در اقتصاد مي تواند به توسعه اقتصادي 
جامعه كمك كند. امروزه تنها راه رشد اقتصاد ما تحصیالت نیست، 
ما مي توانیم با تكیه بر توانايي هايمان به توسعه درآمدزايي كشورمان 
كمك كنیم. مقیمي گفت: »زنان و مردان نقش هايي را ايفا مي كنند 
كه مي توانند مكمل هم باشند، افزايش مشاركت زنان در امور اقتصادي 

مي تواند ثمرات اقتصادي خوبي براي كشور داشته باشد.«

 بازگشت سعيد راد به تلويزيون
با »مرگ خاموش« 

تصويرب�رداري »م�رگ خاموش« س�ريالي ب�ا محت�واي اجتماع�ي به قلم 
هوم�ان فاض�ل و عل�ي دلگش�ايي و ب�ه كارگردان�ي احم�د معظم�ي 
به نيمه رس�يد. س�عيد راد در اي�ن مجموعه نق�ش محوري ك�ه قهرمان و 
مأم�ور امنيت�ي »م�رگ خام�وش« ب�ه حس�اب مي آي�د را ايف�ا مي كند. 
اين مجموعه چندين آسیب اجتماعي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد؛ معضالت 
و ناهنجاري هايي كه از جمله آن مي توان به طالق، موادمخدر و حاشیه نشیني اشاره 
كرد. »مرگ خاموش« در ادامه كارهاي ديگري است كه با هدف كاهش آسیب هاي 
اجتماعي طراحي شده و با كیفیت فضاسازي هاي »سارق روح« در لوكیشن هاي 

متعددي روزهاي تصويربرداري را سپري مي كند. 
ابوالفضل صفري، تهیه كننده سريال با اشاره به تأكید عوامل مجموعه تلويزيوني 
»مرگ خاموش« بر توجه به حس دلچسبي س��ريال براي مخاطب، افزود: »مرگ 
خاموش« به لحاظ كیفي داراي وجوه تمايزي منحصربه فردی است كه با قلم هومان 
فاضل و گروه جديد نويسندگان ديگر روز به روز مي كوشد تا مخاطب پسندتر كار 
خودش را جلو ببرد. صفري با بیان اينكه »مرگ خام��وش« هیچ اصراري بر نگاه 
كالسیك به مواد مخدر ندارد، خاطرنشان كرد: موضع »مرگ خاموش« امنیت نرم 
است؛ يعني مواد مخدر را با آن نگاه كالس��یك به فیلم هاي مواد مخدري نداريم و 
پشت پرده هاي اين آسیب و ناهنجار اجتماعي را واكاوي مي كنیم كه چه مافیايي به 

دنبال اين هستند جامعه را تبديل به بازار مصرف كنند. 
تهیه كننده سريال »سارق روح« تأكید كرد: رسالت ما در اين مجموعه تلويزيوني، 
رسیدن به اين چرايي اعتیاد جوانان است. در »مرگ خاموش« كاركرد رسانه را در 

پیشگیري از معضل اعتیاد به اوج خودش مي رسانیم.

تلویزیون


