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سالمت تن 

در دورى از حسادت است.

فري�دون ش�هبازيان از آم�وزش نادرس�ت و غيرعلم�ي 
موس�يقي به ك�ودكان در بس�ياري از آموزش�گاه ها انتقاد 
ك�رد و گفت ك�ه بچه ه�ا را از اي�ن هن�ر ارزش�مند گريزان 
مي كنن�د. او همچني�ن از وضعي�ت موس�يقي برنامه ه�اي 
تلويزيون�ي ب�راي ك�ودكان ني�ز ب�ه ش�دت انتق�اد ك�رد. 
به گزارش »جوان« ش��هبازيان موسیقیدان و آهنگساز در جمع 
رابطان انجمن س��رود كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
سراسر كشور به انتقاد از وضعیت آموزش موسیقي به كودكان در 
ايران پرداخت و گفت: آموزش موسیقي در بیشتر اين آموزشگاه ها 
از مراحل ابتدايي جلوتر نمي رود و آنها از آموزش علمي موسیقي 
به بچه ها پرهی��ز مي كنند و حاصل اين كالس ه��ا جز فراگیري 
طوطي وار و باري  به هرجهت، نتیجه ديگري درپي ندارد و باعث 

بي عالقگي بچه ها به موسیقي مي شود. 
رهبر سابق اركستر ملي ايران گفت: خانواده ها هزينه زيادي را صرف 
آموزش موسیقي فرزندان شان مي كنند، اين در حالي است كه در 
نهايت بیشتر بچه ها حتي اصول اولیه و نحوه صحیح در دست گرفتن 
ساز را در اين مراكز آموزشي نمي آموزند و اين به نظرم گمراه كننده 
است. موسیقي، يك هنر مختص روش��نفكران نیست و براي همه 
جسم ها و قلب ها و فكرها تولید مي شود و در عالقه مند شدن به آن، 

سه عامل فیزيكي، احساسي و عقالني بدون شك دخالت دارد. 
شهبازيان كه از او به  عنوان يكي از منتقدان جدي موسیقي امروز 
پاپ ايران نام مي برند در بخش��ي از اين گفت وگو درباره »تلفیق 
شعر و موسیقي« توضیح داد: اين تلفیق در زبان فارسي كار بسیار 
حساس و دشواري است و اگر به درستي انجام نشود و معناي كالم 

را در ذهن ش��نونده تداعي نكند اثرگذار نخواهد بود. متأس��فانه 
بس��یاري از ترانه هاي امروز بد و بي هويت اس��ت و اين، وضعیت 

موسیقي اين سرزمین را آشفته كرده است. 
او در بخش ديگري از اين نشست، از وضعیت موسیقي برنامه هاي 
تلويزيوني ب��راي كودكان نیز به ش��دت انتقاد و تأكی��د كرد: در 
س��ال هاي گذش��ته من، فريدون ناصري و كمال الدين طراوتي 
شوراي موسیقي كودك در صدا و سیما را ايجاد و بر موسیقي هاي 
اين برنامه ها نظارت كرديم اما امروز مي بینیم تمامي يك برنامه 
تلويزيوني به رقص و آواز تبديل شده است و به جاي باالبردن سواد 
موسیقي فقط از ابتدا تا انتهاي برنامه بچه ها را وادار به رقصیدن 
مي كنند. ش��هبازيان تصريح كرد: همان طور كه سواد خواندن و 
نوشتن در يك دانش آموز كالس اولي با دانش آموز كالس هفتم 
يكي نیست، در مورد موسیقي نیز بايد به اين مسئله توجه كنیم كه 
در نوشتن قطعه هاي موسیقي براي بچه ها از ملودي هاي ساده تر و 

دلنشین تري استفاده و از ريتم هاي رقص گونه پرهیز كنیم.

انتقاد شهبازيان از وضعيت موسيقي در برنامه هاي كودك تلويزيون

به جاي باال بردن سواد موسيقي، بچه ها را وادار به رقصيدن مي كنند!

انتقادها از سريال ضعيف شبکه يك افزايش يافت

بينندگان تلويزيون عليه »بوي باران«    محمدصادق عابدينی
در آش�فته بازار VOD هاي ايراني هر روز بر 
تعداد سريال هاي خارجي كه در اين سايت ها 
بارگذاري مي ش�وند افزوده مي شود. نگاهي 
كوتاه ب�ه شناس�نامه اصلي اين س�ريال ها 
نشان مي دهد اكثر آنها از نظر محتوا مناسب 
تماشاي خانوادگي نيست، با اين وجود گويا 
VOD ها با سانسور سکانس هاي غيراخالقي، 
محتواي اين آثار را به خيال خود پاك كرده اند!
نظارت بر محتواي VOD ها ب��ر عهده وزارت 
ارشاد است. در سازمان سینمايي بخشي به نام 
»دفتر شبكه نمايش خانگي، مستند و كوتاه« 
وجود دارد. اين دفتر زير نظر يك مدير كل اداره 
مي شود كه مس��ئولیتش تا پیش از نوروز 98، 
بر عهده حسین پارس��ايي بود. حضور پارسايي 
كه خاس��تگاه تئاتري داش��ت و اصوالً با فضاي 
شبكه نمايش خانگي آش��نايي نداشت، باعث 
اعتراض هاي��ي به عملكرد اي��ن مدير فرهنگي 
شده بود. پارسايي عماًل در ماه هاي آخر تصدي 
مسئولیت »مديركل دفتر شبكه نمايش خانگي، 
مس��تند و كوتاه« بیش��تر وقت خ��ود را صرف 
روي صحنه ب��ردن نمايش هاي الكچري چون 
»بینوايان« مي كرد. شايد اين مدير ادعا كند كه 
از زمان حضور در سازمان سینمايي براي پیش 
بردن نمايش »بینوايان« استفاده نكرده است 
ولي مي توان ثابت ك��رد در روزهايي كه درگیر 
پروژه س��نگین »بینوايان« ب��وده، تمام تمركز 
ذهني اش را ص��رف مديريت بر فضاي ش��بكه 
خانگي نمايش و VOD ها نكرده است. از اين 
مدير سابق فرهنگي بايد پرسید كه چه اتفاقي 
در آن ماه ها رخ داده كه تا اين حد آش��فتگي بر 

فضاي VOD ها حاكم شده است. 
با رفتن حسین پارسايي، مصطفي سماوات به 
عنوان سرپرست »دفتر شبكه نمايش خانگي، 
مس��تند و كوتاه« انتخاب شده اس��ت. عنوان 
سرپرست معموال يك مس��ئولیت موقت است 
تا انتخاب و معرفي مدي��ر كل بعدي، آيا وزارت 
ارش��اد پس از حدود پنج ماه از رفتن حس��ین 
پارسايي هنوز در انتخاب يك مدير جديد براي 
ش��بكه نمايش خانگي مردد است كه نتوانسته 
اين بخش مهم از فعالیت س��ینمايي را سامان 

دهد؟! سماوات مدرك كارشناسي ارشد ادبیات 
نمايشي دارد و كارمند رسمي سازمان سینمايي 
اس��ت و از نیمه دوم س��ال 1382 تا 1394 به 
اس��تثناي يك دوره 3۰ماهه )ش��هريور 91 تا 
فروردي��ن 94(، معاون دفت��ر اداره كل نمايش 
خانگي بوده است. او پیش از اين نیز يك بار در 
سال 94 به دنبال تغییرات در سازمان سینمايي 
به سرپرستي ش��بكه نمايش خانگي منصوب 

شده بود. 
   عرضه فله اي سريال هاي خارجي 

با مراجع��ه به س��امانه هاي VOD مخاطب يا 
مش��ترك اين س��ايت ها با انبوهي از فیلم ها و 
س��ريال هاي خارجي مواجه مي شود كه اغلب 
با فاصله كمي از پخش در ش��بكه هاي خارجي 

نمايش داده شده اند. 
وجود تعداد زيادي سريال خارجي در شرايطي 
اس��ت كه تنها پخش تعداد محدودي سريال 
ايراني در VODها دردس��ر هاي زيادي براي 
ش��بكه نمايش خانگي به دنبال داش��ته است. 
همان گونه كه روز گذش��ته »جوان« اشاره اي 
گذرا به س��ريال هاي ايراني حاش��یه دار شبكه 
نمايش خانگي داش��ت، هم اكنون سريال هاي 
»احضار«، »ممنوعه« و »رقص روي شیش��ه« 
بخشي از آثار چالش برانگیز ايراني هستند كه 

به صورت آنالين نیز پخش مي شوند. 
متأسفانه »دفتر شبكه نمايش خانگي، مستند 
و كوتاه« هن��وز نتوانس��ته بر تع��داد محدود 
س��ريال هاي ايراني تسلط داش��ته باشد و در 
اين ش��رايط انتظار اينكه مديران وزارت ارشاد 
بتوانن��د روي محت��واي س��ريال هاي خارجي 
عرضه شده در VOD ها نظارت كافي داشته 

باشند، سخت مي شود. 

   تماشاي سريال 
فارغ از محدوديت سني 

اكثر س��ريال هايي كه در VOD ه��اي ايراني 
براي تماش��ا زيرنويس ي��ا دوبله ش��ده اند، در 
 نس��خه اصل��ي داراي محدودي��ت س��ني 
»TV- MA« هس��تند. طبق اين رده بندي 
س��ني كه در ش��بكه هاي امريكاي��ي متداول 
 اس��ت برنامه ه��اي تلويزيون��ي داراي رده 
»TV- MA« به اين معناست كه اين سري از 
برنامه ها براي سنین پايین 1۷مناسب نیستند. 
در اين سري آثار ممكن است روابط جنسي به 
صورت محدود يا الفاظ غیراخالقي يا درجه اي 
از خشونت وجود داشته باشد و در بعضي مواقع 

برهنگي ديده  شود.
ش��ايد اين گونه ادعا ش��ود كه هیچ سريالي در 
VOD هاي داراي مجوز وزارت ارشاد برهنگي 
را پخش نمي كنند، اما محتواي يك س��ريال يا 
فیلم خارجي كه در آن برهنگي به عنوان بخش 
تكمیل كننده يك محتواي غیراخالقي پخش 
مي شود، چطور ممیزي مي شود؟! پیش از اين 
بارها در تلويزيون ش��اهد بوده اي��م كه با تغییر 
ديالوگ ها، س��عي ش��ده تا ممی��زي محتوايي 
انجام ش��ود، نكته اي كه تقريب��اً VOD ها از 
انجام آن ناتوان هس��تند. براي همین است كه 
بینندگان با محتواي نامناسبي مواجه مي شوند. 
كامنت هاي بینن��دگان س��ريال هاي خارجي 
نمونه اي از آن چیزي است كه از نظر محتوايي 
در اين سريال ها مي گذرد. براي نمونه اين متن 
در بخش كامنت هاي يك س��ريال انگلیس��ي 
محصول سال 2۰18 كه در يك VOD ايراني 
بارگذاري ش��ده، منتشر شده اس��ت: »سريال 
سرش��ار از صحنه اس��ت و اگر قصد داريد اين 
سريال فوق العاده را ببینید حتماً بدون سانسور 
ببینید وگرنه ضرر كرده ايد. م��ن خودم بدون 

سانسور تمامش رو ديدم.« 
ترويج استفاده از تلويزيون هاي هوشمند و اينكه 
س��ینماي خانگي در ايران به معناي محتوايي 
اس��ت كه همه اعضاي خانواده مي توانند از آن 
استفاده كنند به يكي از چالش هاي پیش رو در 
مورد VOD ها تبديل شده است. يك خبرنگار 
 »Big Little Lies «با انتقاد از پخش سريال
در يك VOD ايراني بدون درج هشدار سني 
مي نويس��د: »اين س��ريال در اغلب كشورهاي 
اروپاي��ي و امريكايي با رده بن��دي15+ خورده 
و توي تلويزيون امريكا ه��م TV- MA، اون 
وقت VOD احمق دوبله كرده با چارتا سانسور 
تصويري مسخره و بي هیچ درجه بندي منتشر 
كرده؟! فكر كن داري با خانواده نگاه مي كني يهو 
موسیقي تیتراژ ش��روع مي كنه فحش ناموسي 

دادن!«
محتواي اصلي اين س��ريال ها در سايت مرجع 
IMDB معرفي شده اس��ت و عالقه مندان به 
س��ینما و س��ريال هاي تلويزيوني مي توانند به 
راحتي آنها را بررسي كنند، به همین منظور از 
نام بردن سريال هاي خارجي بارگذاري شده در 

VOD خودداري كرديم.

سريال هاي خارجي بدون درجه بندي 
سني در VOD هاي ايراني 

 بسياري از سريال هاي خارجي در غرب 
برخالف ايران با درج هشدار سني قابليت تماشاي آنالين دارند

 VOD با مراجعه ب��ه س��امانه هاي
مخاط��ب ب��ا انبوه��ي از فيلم ه��ا و 
سريال هاي خارجي مواجه مي شود كه 
با فاصله كمي از پخش در شبكه هاي 
خارج��ي نماي��ش داده ش��ده اند

    محمدصادقي 
ب�ا افزاي�ش انتق�ادات از س�ريال 
ضعي�ف تلويزيون�ي »بوي ب�اران«، 
كارب�ران فضاي مجازي ب�ا راه اندازي 
هش�تگي خواس�تار جلوگي�ري از 
ادام�ه پخ�ش اين س�ريال ش�دند. 
سريال 6۰قسمتي بوي باران كه در ساعت 
پیك بیننده شبكه يك سیما از تلويزيون 
پخش مي شود، به خاطر ضعف هاي آشكار 
و گاف هاي متعدد با انتقادهاي زيادي از 

سوي بینندگان روبه رو شده است. 
پیش از اين »جوان« در گزارش��ي با عن��وان »بوي باران 
فاتح��ه اي بر اخ��الق و خانواده ايراني اس��ت« نس��بت به 
محتواي آن هشدار داده بود، اما به دلیل بي توجهي مديران 
ش��بكه يك س��یما به اصالح اين س��ريال، اكنون كاربران 
فضاي مجازي خود دست به كار ش��ده اند تا با اعتراض به 
اين سريال، مديريت ش��بكه را وادار به قطع پخش »بوي 
باران« كنند. اين س��ريال كه هنوز قسمت هاي پاياني آن 
در حال فیلمبرداري است، داستان يك دختر جوان است 
كه تالش مي كند بي گناهي برادرش را كه به جرم قتل در 
انتظار حكم اعدام است ثابت كند. در اين مسیر كه همراه با 
خرده داستان هاي موازي است، وكیل مدافع برادر اين دختر 
او را وادار به انجام انواع و اقس��ام اعمال غیرقانوني و حتي 
غیراخالقي مي كند. حضور كمرنگ پلی��س و قوه قضائیه 
كه بايد نشان از هوشیاري و هوشمندي نظام باشند، باعث 
شده تا با وهن عملكرد قوه قضائیه، عماًل تصويري مخدوش 
از فعالیت قضايي در »بوي باران« به نمايش گذاشته شود. 
س���ريال بوي باران عم���ال يكي از بهترين س���اعت هاي 
پخش تل�ويزي�ون را اشغ�ال و به بدت�رين نوع ممك�ن از آن 
استف�اده م�ي كند. با كشدار شدن داستان اين سريال كه 
عمال باعث فرسايش عالقه بیننده براي دنبال كردن »بوي 
باران« شده بر ضعف هاي س��اختاري و داستاني آن افزوده 
شده است. بخشي از مطالب انتقادي كه كمتر از 48ساعت 
گذشته درباره اين سريال در فضاي مجازي منتشر شده به 

اين شرح است:
»در س��ريال بوي باران ش��اهد تركیبي از بالیوود، سريال 
تركیه اي، ژانر وحش��ت، ژان��ر معمايي و آب بس��تن هاي 
متداول سريال هاي ايراني هس��تیم كه خب اين تركیب تا 
حاال سابقه نداش��ته و در نوع خودش يك اثر مازوخیستي 

بي نظیر ساخته!«، »اين سريال بوي باران چرا انقدر پلیس 
رو ابله بازنمايي كرده؟! آخه انقدر ماست؟ انقدر هردمبیل؟! 
بازپرس چاق هر چند قسمت يه بار میاد يه هارت و پورتي 
مي كنه كه تو كار ما دخالت نكنید خطرناكه و میذاره میره«، 
»41قسمت از سريال بوي باران مي گذره و تا االن جز قتل 
و غارت و فقر و دروغ چیزي نداش��ته. در مضحكي سناريو 
همین بس كه دو تا خواهروبرادر زدن نامزداشون رو كشتن و 
دستگیر شدن، میلیون ها تومان هزينه بیت المال صرف چي 
شده؟ هیچ!«، »پیام بوي باران، پلیس انقدر بي عرضه ست 
كه حتي به يكي از نشانه هايي كه خواهر قاتل بهش رسیده 
هم نمي تونسته برس��ه و انقدر كم حافظه ست كه با اينكه 
نبش قبر كرده بازم يادش میره مقتول اول اوني نیست كه 
فكر مي ك��رده!«، »من نمي دونم اين فیل��م بوي باران چیو 
مي خواد بفهمونه! تكلیف فیلم با خودش مشخص نیست، 
اون از اولش كه اسم فیلمو عوض كردن، االن هم اين نرگس 
محمدي شده اوشین... مامان ما هم كه مثل قرص هر روز 
چند دفعه نگاه مي كنه حرص میده م��ارو...« و »تلويزيون 
در آس��تانه اعیاد ذي الحجه، برنامه هاي دهه اول محرم رو 
معرفي كرد تا مخاطب هاش بدونن دوره س��ريال هاي شاد 
و مفرح و امیدبخش��ي مثل بوي باران مي گ��ذره و فضاي 
سنگین محرم، فضاي س��ريال هاي تلويزيونی رو هم تحت 

تاثیر قرار میده..!« 
شبكه يك سیما به دلیل گستردگي جغرافیايي از نظر پخش 
شعار »شبكه يك ش��بكه هر ايراني« را براي خود انتخاب 
كرده است. اين ش��بكه گويا نتوانسته است در انتخاب يك 
سريال مناسب براي بینندگان میلیوني اش، براي شب هاي 
تابستان كه زمان دور هم جمع شدن خانواده هاست سريال 

مناسبي را تولید و پخش كند. 

اكران مجدد »رستگاري در شاوشنگ« 
پس از 25 سال

امسال بيس�ت و پنجمين س�ال اكران فيلم »رستگاري در 
شاوشنگ« است و به زودي در سالگرد بيست و پنجمين سال 
اكران اين فيلم، با نمايش مجدد آن گرامي داشته مي شود. 
گرچه از فیلم »رس��تگاري در شاوش��نگ« به عنوان يك فیلم 
 IMDB كالسیك ياد مي شود، اما هنوز در س��ايت سینمايي
به عنوان برترين فیلم تاريخ س��ینما در رده نخست جاي دارد. 
جالب اين است كه اين فیلم وقتي در سال 1994 اكران شد تنها 

16میلیون دالر فروش كرد. 
در مراسم اس��كار 1994 اين فیلم نامزدي هفت اسكار را كسب 
كرد كه شامل بهترين فیلم، بهترين بازيگر براي مورگان فريمن، 
بهترين فیلمنامه، بهترين فیلمبرداري، بهترين تدوين، بهترين 
موس��یقي فیلم و بهترين صدابرداري بود، اما در نهايت با دست 

خالي مراسم را ترك كرد. 
.............................................................................................................
مومني شريف: جوان گرايي در حوزه هنري 
ادامه دارد اما نه شتاب زده و احساسي!  

رئيس حوزه هنري اعتقاد دارد نگاه مان همواره به واگذاري 
مس�ئوليت ب�ه جوان ه�ا و هنرمندان ب�وده اس�ت، امروز 
۸۰درصد مدي�ران حوزه هنري از هنرمندان بنام هس�تند. 
محسن مومني شريف با اشاره به كار تاريخ شفاهي و دفاع مقدس 
در 4۰ س��ال دوم عالوه بر وظايف ذاتي ديگر حوزه هنري تأكید 
كرد: من فكر مي كنم در 4۰س��ال دوم انقالب اسالمي عالوه بر 
دو وظیفه ذاتي حوزه هنري، تولید محص��والت هنري و تربیت 
و معرفي نیرو، يك كاري در حوزه هنري انجام شده كه جلوه اي 
داش��ته و بحث تاريخ انقالب اسالمي اس��ت كه در حوزه تاريخ 

شفاهي و دفاع مقدس با جديت دنبال مي شود. 
مقام معظم رهبري براي فهم درست 4۰سال آينده چشم اندازي 
ترس��یم كرده اند كه با توجه به آنچه در 4۰س��ال گذشته اتفاق 
افتاده بايد آينده س��ازي ش��ود. اين به نظرم وظیفه بزرگ حوزه 

هنري است. 
مومني شريف در پاسخ به اين سؤال كه تغییرات و تحوالت ديگري 
در حوزه هنري شاهد خواهیم بود، افزود: بستگي دارد؛ يك بخش 
كه چاره اي نیست و طبیعي است. يك بخش هم با آن تیمي كه 
من كار كرده ام نگاه مان همواره به واگذاري مسئولیت به جوان ها 
و هنرمندان بوده است. ماجراي جوان گرايي ادامه خواهد داشت، 
البته يك جوان گرايي معقول و نه شتابي و احساسي! تقريباً در 
اين چند سال نگاه مان اينگونه بوده و اينكه هنرمندان بايد حوزه 
را اداره كنند. بحمداهلل اين اتفاق افتاده و امروز 8۰درصد مديران 

حوزه هنري از هنرمندان بنام هستند. 
.............................................................................................................

»دوستت دارم دمشق« منتشر شد
كت�اب »دوس�تت دارم دمش�ق« مجموع�ه داس�تان 
كوت�اه ب�ا محوري�ت جن�گ س�وريه و مدافع�ان ح�رم 
ش�د. منتش�ر  كاظم�ي  ش�هيد  انتش�ارات  توس�ط 

به گزارش مهر، كتاب »دوس��تت دارم دمش��ق« تالش��ي است از 
نويسندگان جوان براي ايجاد ارتباطي عمیق بین جنگ و باورهاي 
ديني با ادبیات. اين كتاب شامل 1۰داستان از 1۰نويسنده جوان و 
تواناست كه به بحران سوريه و پديده داعش پرداخته اند. داستان هاي 

اين مجموعه از نظر سبك، فرم و زاويه ديد گوناگون و متنوعند. 
داستان ها سعي دارند در بستر عاطفي اتفاقات حماسي را روايت 
كنند و گوشه اي از اين بحران را نمايش دهند و حس همدلي را 

بپرورانند. 
.............................................................................................................

»خروج« حاتمي كيا مجوز گرفت
ش��وراي ص��دور 
پ�روانه س�اخت در 
آخ�رين جلسه اش 
فيلمنام�ه  دو  ب�ا 
م�وافق��ت ك�رد. 
به گزارش »جوان« 
ب��ه نق��ل از رواب��ط 
عمومي سازمان امور 
س��ینمايي و س��معي- بصري، فیلمنامه هاي »عامه پس��ند« 
به تهیه كنندگي، كارگرداني و نويس��ندگي س��هیل بیرقي و 
»خروج« به تهیه كنندگي حبیب اهلل والي ن��ژاد، كارگرداني و 
نويسندگي ابراهیم حاتمي كیا موافقت شوراي ساخت سازمان 

سینمايي را اخذ كردند.

معاون صدا سازمان صداوسيما:

برنامه هاي تخصصي راديو باعث كاهش تصادفات جاده اي شده اند

برنامه هاي تخصصي راديو در خصوص ترافيك و هشدار هاي 
ترافيکي در كاهش تصادفات جاده اي تاثير مستقيم داشته است. 
حمیدرضا ش��اه آبادي در جلسه مش��ترك با رئیس پلیس راهور 
كشور گفت: يكي از مزيت هاي مهم و قابل توجه راديو آن است كه با 
كمترين درصد خطا، مي توان نقطه هدف را شناسايي كرد تا توسط 
كارشناسان و برنامه س��ازان متبحر، برنامه هاي مرتبط و مختلف 

راديو تولید و به سمع مخاطبان رسانده شود. 
 وي اذعان داش��ت: به رغم اينك��ه راديو مانند برخي رس��انه ها از 
جلوه هاي بصري برخوردار نیس��ت، اما فضاي همدلي و همراهي 
مخاطبان آن در نوع خود بسیار قابل توجه است. به خاطر اين مزايا و 
نقاط مشترك فراوان آن با حوزه فعالیت پلیس راهور، انتظار مي رود 

كه ارزش مضاعفي براي اطالع رساني ايجاد شود. 
معاون صدا با اش��اره به اينكه نزديك 52درصد از ش��نوندگان ما 
افرادي هستند كه از طريق خودروها برنامه هاي راديويي را پیگیري 
مي كنند، گفت: »اين آمار نشانگر میدان مشترك میان معاونت صدا 

و پلیس راهور اس��ت. همچنین زماني كه پلیس راهور با مخاطب 
خود در تعامل اس��ت، برنامه هاي ش��بكه هاي راديويي در همان 
لحظه پخش مي ش��ود و فاصله ها به كمترين میزان خود كاهش 
پیدا مي كند. مسلماً وجود اين مزيت در كنار ساير ظرفیت ها كمك 

شاياني به افزايش هم افزايي ها خواهد كرد.« 
شاه آبادي با اش��اره به ظرفیت هاي فراوان ش��بكه هاي راديويي 
افزود:  به استناد آمار موجود، حجم كاري كه شبكه هاي راديويي 
در خصوص فرهنگ سازي ترافیكي انجام مي دهند بسیار باالست. 
تجربه موجود در اين زمینه بیانگر آن است كه تولیدات مرتبط به 
صورت كاماًل تخصصي تر انجام ش��ود، به گونه اي كه ش��بكه هاي 
تخصصي بر اساس مأموريت خود، قالب ها و ساختارهاي جديد را در 
نظر بگیرند، لذا چنانچه گام هاي مؤثر در اين مسیر برداشته نشود، 

نمي توان فرهنگ سازي مناسبي را انتظار داشت. 
وي در خصوص اقدامات مهم و ملي كه مي تواند به واسطه ظرفیت 
راديو صورت پذي��رد، گفت: اين ام��كان وجود دارد ك��ه در نقاط 
حادثه خیز، »پروژه پیام در نقطه« را انجام دهیم، به اين صورت كه 
اگر در جاده مشغول شنیدن برنامه هاي راديويي هستیم، به محض 
رس��یدن به نقطه حادثه خیز، اعالم خطر براي آن ماشین نواخته 
شود و هوشیاري سرنش��ینان افزايش يابد، لذا اگر اراده الزم براي 
اين كار وجود داشته باشد تا نوروز امسال امكان عملیاتي شدن آن 
وجود دارد كه قطع��اً تاثیر فراواني بر كاهش آم��ار تلفات جاده اي 
خواهد داش��ت يا پويش موف��ق 6۰ – 3۰ اقدام مؤث��ر و عملیاتي 
بود كه با استفاده از آن هوش��یاري رانندگان افزايش يافت و آمار 

تصادفات كم شد. 

    خبر

نويد پارسا     ديده بان 

معاون فرهنگي وزير ارشاد مطرح كرد
 طرح »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي2« 

در دستور كار !
معاون فرهنگ�ي وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي از نهايي ش�دن طرح 
ادغ�ام موسس�ات تابع معاون�ت فرهنگ�ي تا س�ه هفته آتي خب�ر داد. 
محسن جوادي معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در گفت وگو 
با مهر با تأيید خبر مطرح شده در گزارش خبرگزاري مهر درباره ادغام برخي 
موسسات تابع معاونت امور فرهنگي و تغییر كاربري آنها عنوان داشت: اصل ايده 
اين است كه الزم است برخي از فعالیت هاي موسسات زيرمجموعه معاونت در 
راستاي طرحي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان »وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي 2« از آن ياد مي كند و قرار است در آن فعالیت ها و مأموريت هاي 
وزارتخانه در همه حوزه ها متناسب با شرايط زمانه بازنگري شود، مورد بررسي 
مجدد قرار بگیرد. بس��یاري از فعالیت هاي فیزيكي موسس��ات تابع ما نیاز به 
بازتعريف دارد و وقتي اين اتفاق رخ داد ديگر نمي شود ساختار فیزيكي سابق آن 
ادامه پیدا كند و ناچاريم از نو اين موسسات را تعريف كنیم و در اين بازتعريف، 
بخشي از وظايف اين موسسات با هم ادغام مي شود. هدف ما ايجاد تحول براي 

تطابق میان فعالیت هاي اين موسسات با يكديگر است. 
وي تصريح كرد: بسیاري از اين موسسات در دوره اي شكل گرفته و متناسب با 
نیازهاي آن دوره برايشان فعالیت هايي تعريف شده است اما االن هم متناسب 
با وضعیت زمانه ما بايد وظايف و فعالیت ه��اي آنها را بازتعريف كنیم، مثاًل ما 
االن به باشگاه هاي كتابخواني الكترونیك تا فیزيكي  نیاز بیشتري داريم و اين 
مي طلبد كه ساختاري قوي براي اين مهم ايجاد كنیم. اين ساختار تازه را كه 
نمي شود در تمامي موسسات تابع معاونت ايجاد كنیم، بايد آن را در يك جا 

متمركز كنیم.


