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خانیکی اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی :

سخنگوی انجمن تهیهکنندگان سینمای ایران مطرح کرد:

عملکرد غلط رسانهها بزرگ،مرجعیت رسانهای را تغییر داده است
یکــی از اســاتید دانشــگاه عالمــه طباطبائــی و از فعــاالن
سیاســی در نشســت «تحــوالت ارتباطــی و مســاله امیــد
اجتماعــی در ایــران» کــه شــامگاه شــنبه بــه همــت حــزب
اتحــاد ملــت ایرانــی اســامی در بجنــورد برگــزار شــد ،ضمــن
تشــریح تغییــر مرجــع خبــری جامعــه گفت کــه اشــتباهات و
غلــط هــای انجــام شــده از ســوی رســانههای بزرگــی ماننــد
تلویزیــون و رادیــو ،مرجعیــت رســانه را در میــان مــردم بــه
رســانههای کوچــک و ناشــناس انتقــال داده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،هــادی خانیکــی در ایــن نشســت کــه در
ســالن اجتماعــات درمانــگاه فرهنگیــان شــهر بجنــورد ،مرکــز
خراســان شــمالی جریــان داشــت ؛ بــا تقدیــر از تــاش دســت
انــدرکاران بــرای برگــزاری ایــن نشســت افــزود :مهــم تریــن
تحــول ارتباطــی رخ داده ،ایــن اســت کــه مــا وارد جامعــه
شــبکه ای شــده ایــم ،شــبکه ای یعنــی ارتبــاط خُ ــرد کــه
تاثیرگذارتــر و مهــم تــر از رســانه هــای بــزرگ اســت.
وی در ابتــدای جلســه گفــت  :وقتــی دکتــر محقــر را دیــدم،
یــاد روزهــای اول انقــاب افتــادم کــه در اینجــا تکاپــو بــود.
بــه درســتی اشــاره شــد بــه ظرفیــت هایــی کــه در ایــن
اســتان نهفتــه اســت ،بویــژه بــرای کســی مثــل مــن کــه
دنبــال ایــن هســتم کــه در کجــا زمینــه و پیشــینه گفــت
و گــوی تمدنــی وجــود داشــته اســت و در ایــن اســتان بــه
دلیــل ســاخت مذهبــی ،اجتماعــی و قومــی کــه دارد ،ایــن
ظرفیــت بــوده اســت.
عــرض تبریــک بــا تاخیــر بــه مناســبت روز خبرنــگار و
تبریــک پیشــاپیش روز عیــد قربــان ،و امــا بهانــه ای شــد
کــه اینجــا باشــم و ســخنی از منظــر ارتباطــات داشــته باشــم.
بایــد یــادی کنیــم از دوســت عزیــز از دســت رفتــه دکتــر
«شــمس الدیــن وهابــی» کــه سرمشــق وفــاداری بــه آرمــان
هــا و زیســتن در شــرایط و موقعیــت هــای متفــاوت اســت.
وجــود افــرادی مثــل شــمس کمــک مــی کنــد کــه برخــی
امــور کــه امــروز فکــر مــی کنیــم ناممکــن اســت ،ممکــن

شــود.
امــا در فضیلــت خبرنــگار و خبرنــگاری ،بویــژه ایــن روزهــا
ســخن زیــاد بــه میــان آمــده اســت امــا دو نکتــه اهمیــت
دارد ،یکــی از مهــم تریــن مولفــه هایــی کــه در تحــول
ارتبــاط در جهــان از آن یــاد مــی شــود ،هویــت اطــاع
رســانی اســت.
در گذشــته چیزهــای دیگــری چــون دانــش خلــق معنــا مــی
کــرد ،امــروز هویــت خلــق معنــا مــی کنــد و یکــی از آن
هویــت هــا کــه اکنــون معنــادار شــده ،هویــت اطــاع رســانی
و هویــت خبرنــگاری اســت .و شــکل خــاص آن در ایــران،
ایــن اســت کــه در  ۱۷مــرداد ،شــهید «محمــود صارمــی»
قربانــی جهــل شــد .ایــن نشــان مــی دهــد یکــی از مــواردی
کــه خبرنــگار بــا آن روبــه رو اســت جهــل بویــژه جهــل
مقــدس اســت وآن خطــری جــدی بــرای عالــم روزنامــه
نــگاری اســت.
فراتــر از آن ،یــک سرچشــمه دیگــر بــرای عالــم روزنامــه
نــگاری وجــود دارد و آن قــدرت یافتــن اطــاع رســانی و
خبررســانی اســت .اگــر روزی سیاســتمداران ،در راس هــرم
تغییــرات بودنــد ،امــروز ایــن روزنامــه نــگاران دلیــل نفــوذ و
ســاختن افــکار عمومــی و دارای اهمیــت هســتند.
خبرنــگار و روزنامــه نــگار ،بخشــی از ســرمایه انســانی و
ســرمایه اجتماعــی را بــرای هــر جامعــه از جملــه جامعــه
مــا مــی ســازد .امــروز حساســیت روزنامــه نــگاری و رســانه
بــه باالتریــن ســطح رســیده اســت .مــا از جهــان رســانه ای
شــده ،سیاســت رســانه ای شــده ،فرهنــگ رســانه ای شــده
و از اجتمــاع و اقتصــاد رســانه ای شــده حــرف مــی زنیــم.
ایــن اســتاد علــوم ارتباطــات گفــت :رســانه بــه دلیــل اینکــه
قــدرت افــکار عمومــی را بــه میــان آورده ،و ایــن افــکار
عمومــی اســت کــه نســبت بــه درســت یــا نادرســت بــودن
چیزهــا نظــر مــی دهــد ،دامنــه نقــش آفرینــی اش بیشــتر
شــده اســت.

مدیرکل تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور :

جفا به سیستان و بلوچستان باید با ساخت فیلمهای جذاب جبران شود
مدیــرکل دفتــر بازاریابــی و تبلیغــات ســازمان میــراث فرهنگــی
گفــت :هــر چقــدر بــه سیســتان و بلوچســتان بــا ســاخت
فیلمهــا و ارائــه تصویــر منفــی جفــا شــده ،کافیســت؛ وقــت
آن رســیده فیلمهــای جــذاب از ایــن اســتان ســاخته شــود.
محمــد ابراهیــم الریجانــی مدیــرکل دفتــر بازاریابــی و
تبلیغــات گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی صنایــع
دســتی و گردشــگری بــه خبرنــگار مهــر گفــت :در توســعه
گردشــگری سیســتان و بلوچســتان هرچنــد از بعــد مســافت و
گرانــی بلیــط پــرواز و غیــره بــه عنــوان عامــل عــدم اســتقبال
مــردم بــرای ســفر بــه ایــن اســتان نــام مــی بریــم امــا خــوب
میدانیــم کــه مــردم مســافت هــای طوالنــی تــر و یــا مشــابه
ای را در گردشــگری داخلــی بــه ســایر اســتانها هماننــد

(تهــران _ بنــدر عبــاس ) (شــمال کشــور _ بوشــهر) و
خراســان _ خوزســتان) و غیــره ســفر مــی کننــد کــه اگــر بــر
اســتانهای همجــوار بــا سیســتان و بلوچســتان تمرکــز کنیــم
ایــن مســافت کمتــر هــم خواهــد بــود .مدیــر پــروژه توســعه
و معرفــی ظرفیتهــای گردشــگری سیســتان و بلوچســتان
افــزود  :بنابرایــن عوامــل دیگــری عــاوه بــر بعــد مســافت و
قیمــت در ایــن موضــوع نقــش دارنــد کــه مــی تــوان بــه عــدم
معرفــی مناســب جاذبــه هــا و امکانــات گردشــگری اســتان و
از همــه مهمتــر معرفــی نامناســب و ارائــه تصویــر منفــی از
ایــن اســتان اشــاره کــرد .
الریجانــی بــا انتقــاد از ســاخت برخــی فیلــم هــای ســینمایی
بــا موضوعــات امنیتــی ،قاچــاق ،حاشــیه نشــینی و ســوژه

مدیر رادیو نمایش :

مشکلی با نقد شدن در رسانهها نداریم
مدیــر رادیــو نمایــش ،گفــت :مشــکلی بــا نقــد شــدن در
رســانهها نداریــم چــرا کــه هــر چــه از رادیــو نمایــش در
رســانهها نوشــته شــود بــه نفــع ماســت و کمــک میکنــد
تــا مســیر درســت و بهتــری را در رادیــو نمایــش دنبــال
کنیــم.
نخســتین نشســت رســانه ای رادیــو نمایــش بــه مناســبت
برگــزاری ســومین جشــنواره نمایــش هــای کوتــاه رادیویــی
نوایــش بــا حضــور حمیــد رضــا افتخــاری مدیــر کل هنرهــای
نمایشــی و رادیــو نمایــش در میــدان ارگ برگــزار شــد.
در ایــن نشســت حمیدرضــا افتخــاری دربــاره تغییــرات
جدیــد در رادیــو نمایــش ،اظهــار داشــت :از ایــن پــس ،از
تهیهکننــدگان طــرح نمایشــی دریافــت میکنیــم و آنهــا

بــا شــکلگیری تیمهــای نمایشــی ،ایــن فراینــد را پیــش
میبرنــد .پیــش از ایــن ،نویســندهها طــرح هــای شــان
را ارائــه مــی کردنــد و در نهایــت انتخــاب مــی شــد کــه
چــه متنــی کار شــود امــا در حــال حاضــر تهیــه کننــده
ایــده اولیــه را بــا همــکاری گروهــی کــه شــامل نویســنده،
کارگــردان و مشــاور متــن اســت ،آمــاده و ارائــه مــی کنــد.
وی افــزود :از ابتــدای مهــر  ،۹۸شــیوه برنامــه ســازی در
رادیــو نمایــش تفییــر خواهــد کــرد در حــال کارشناســی
بســیاری از موضوعــات در زمینــه برنامــه ســازی هســتیم.
افتخــاری ادامــه داد :گونههــای مختلفــی داریــم کــه از
گونههــای ســنتی نمایــش بگیریــد تــا گونههــای مدرنــی
کــه در دنیــای نمایــش بــه آنهــا پرداختــه میشــود و بــه
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در دانــش ارتباطــات ،شــاهد انقــاب شــبکه هــای اجتماعــی،
انقــاب اینترنــت و انقــاب تلفــن هوشــمند هســتیم و بــه
گفتــه صاحبنظــران ،بــر هــم تنیــده شــده ایــن شــبکه
هــا ،انقــاب ارتبــاط را ایجــاد کــرده اســت و ایــن انقــاب
پارادایــم جدیــدی در مدنیــت سیاســت ایجــاد کــرده اســت.
ایــن چهارچــوب و پارادایــم کــه در آن قــرار داریــم مهــم
تریــن ویژگــی اش کــه در ایــران هــم دیــده مــی شــود ،ایــن
اســت کــه از ایــن ارتباطــات یکســویه ،عمــودی و از بــاال بــه
پاییــن کــه قبــا از رســانه هــای جمعــی و مطبوعــات بــزرگ
شــکل مــی گرفــت ،خــارج شــده اســت.
ارتباطــی کــه در آن ،یــک پیــام تولیــد و ارســال مــی شــد
و بقیــه ،دریافــت کننــدگان منفعــل بودنــد امــا ایــن ،تبدیــل
شــده بــه ارتباطــات چندســویه ،افقــی و مختارانــه ،و در
تولیــد ،توزیــع و دریافــت پیــام و اطالعــات ،نقــش مخاطــب
و کاربــر بیشــتر شــده اســت و فرصــت هــا و قابلیــت هــای
تــازه ای در جامعــه قــرار داده اســت.
دکتــر خانیکــی افــزود :مهــم تریــن تحــول ارتباطــی رخ داده،
ایــن اســت کــه مــا وارد جامعــه شــبکه ای شــده ایــم ،شــبکه
ای یعنــی ارتبــاط خُ ــرد کــه تاثیرگذارتــر و مهــم تــر از رســانه
هــای بــزرگ اســت.
در زندگــی روزمــره هــم ،ایــن را مــی بینیــم .در حادثــه
ســیالب در ترکمــن صحــرای گلســتان ،برایــم جالــب بــود
کــه مــردم خبرهــا را از کجــا دریافــت مــی کننــد و چگونــه
بــرای نیازهایشــان ،پیگیــری مــی کننــد .در ایــن حادثــه هــا،
مــردم حتــی در روســتاها گــروه هــای تلگرامــی تشــکیل داده
و از طریــق ایــن گــروه هــا ،چگونگــی دریافــت خدمــات و یــا
دریافــت نشــدن را بــه هــم اطــاع مــی دادنــد ،گــروه در
فضــای مجــازی کــه فیلتــر اســت ،امــا حتــی روســتاییان هــم
از آن اســتفاده مــی کردنــد.
هــای منفــی اجتماعــی در ســینمای ایــران  ،اینگونــه تولیــدات
را عامــل بســیار مهــم در شــکل گیــری ذهنیــت منفــی مــردم
ایــران از سیســتان و بلوجســتان دانســت و افــزود :گزارشــهای
خبــری و فعالیــت هــای گــروه هــای اجتماعــی کــه بــرای
مطالبــه گــری در فضــای مجــازی  ،مشــکالت اســتان را نشــر
مــی دهنــد نیــز مزیــد بــر ایــن موضــوع شــده اســت.
الریحانــی خطــاب بــه تهیــه کننــدگان و دســت انــدرکاران
فیلــم و ســینما گفــت :هــر چقــدر بــه ایــن اســتان و بــه
مردمــان عزیــز سیســتان و بلوچســتان بــا ســاخت اینگونــه
فیلــم هــا و بــا ارائــه تصویــر منفــی از سیســتان و بلوچســتان
جفــا شــده اســت کافیســت ،و بایــد متوقــف شــود و اینــک
وقــت آن رســیده تــا بــا ســاخت فیلــم هــای جــذاب و
بــا اســتفاده از داســتانهای قدیمــی ایــن خطــه و بــا روایــت
زندگــی قهرمانــان واقعــی و غیــرت مثــال زدنــی ایــن مــردم،
در لوکیشــن هــای بــی بدیــل اســتان؛ جفــای رفتــه بــر ایــن
ســرزمین را جبــران کنیــد.
تدریــج بــه جــدول پخــش اضافــه میشــوند ،اولویــت بــا ایــن
مــدل از فرمهــای جدیــد اســت و شــانس تصویــب بیشــتری
بــه ســایر طرحهــا داریــم کــه البتــه ایــده و موضــوع هــم
مهــم اســت.
ایــن مقــام مســوول در خصــوص تولیــد برنامــه هــای طنــز
بــرای رادیــو نمایــش نیــز تأکیــد کــرد :ماموریــت اصلــی اداره
کل هنرهــای نمایشــی ،تولیــد نمایــش اســت؛ پیــش از ایــن
هــم کار طنــز تولیــد شــده اســت امــا اکنــون قــرار اســت
اتفاقــات جدیــدی رخ دهــد کــه کارشناســی آن از همیــن
حــاال آغــاز شــده اســت و بایــد آســیب شناســی شــود.
افتخــاری دربــاره برنامههایــی کــه در دو دوره قبــل از رادیــو
نمایــش پخــش مــی شــد ولــی پخــش آن متوقــف شــده
اســت گفــت :دربــاره رادیــو فیلــم در حــال بررســی هســتیم.
بایــد مزایــای برنامههــای موفقــی را کــه بــه هــر دلیلــی
تعطیــل یــا متوقــف شــده انــد ،بررســی کــرد چــرا کــه رادیــو
نمایــش شــبکه ای جــوان اســت و قدمــت زیــادی نــدارد.

جمعــی از اعضــای انجمــن تهیهکننــدگان مســتقل
خواســتار دریافــت پروانــه نمایــش بــرای فیلمهــا و
ســریالهای خارجــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
در «وی او دی» شــدند.
مرتضــی شایســته ســخنگوی انجمــن تهیهکننــدگان
مســتقل ســینمای ایــران ،در نشســت هــم اندیشــی و گفــت
وگــوی اعضــای انجمــن تهیــه کننــدگان ،بــا اشــاره بــه عــدم
دریافــت پروانــه نمایــش ســریال هــا و فیلمهــای خارجــی
کــه اعتــراض تهیهکننــدگان را در پــی داشــته اســت ،گفــت:
همــکاران مــا معتقــد بودنــد کــه ایــن روش مدتیســت
آغــاز شــده و بــه ارائــه فیلــم ایرانــی لطمــه اساســی میزنــد.
ضمــن اینکــه وقتــی فیلــم ایرانــی هفــت خــوان دریافــت
پروانــه نمایــش را بایــد رد کنــد ،چــرا ســریال و فیلــم
خارجــی در  V.O.Dاز اســتثنا اســتفاده و پروانــه نمایــش
دریافــت نمیکنــد .وی افــزود :همــکاران در مــورد مصاحبــه
یکــی از مســئوالن شــبکههای نمایــش اینترنتــی کــه گفتــه
حــق نمایــش همــه ایــن فیلــم هــا و ســریالها خریــداری
شــده ،معتقدنــد کــه ایــن مســاله صحــت نــدارد و ایــن
صرفــا یــک توجیــه غیــر عقالنــی اســت.
ســخنگوی انجمــن تهیــه کننــدگان مســتقل ســینمای
ایــران ،افــزود :ایــن انجمــن امیــدوار اســت کــه معاونــت
نظــارت ســازمان ســینمایی بــه ایــن مهــم ورود کــرده و
اجــازه ســوء اســتفاده بــه شــبکههای  V.O.Dندهنــد.

درخواست محمود دولتآبادی از پلیس فتا
محمــود دولتآبــادی از پلیــس
فتــا خواســت تــا کســانی را کــه
بــه نــام او مطالــب جعلــی منتشــر
میکننــد شناســایی کنــد و مــورد
پیگــرد قانونــی قــرار دهــد.
ایــن نویســنده در یادداشــتی کــه در اختیــار ایســنا قــرار
داده نوشــته اســت :بــه رغــم اینکــه وکیــل رســمی مــن
آقــای دکتــر جمــال اکوانیــان شــکایت صریــح مــر ا بــه
پلیــس فتــا ارائــه داده اســت ناظــر بــه اینکــه شــخصاً هیــچ
ســایت  -صفحــهای در فضــای مجــازی نــدارم و هیچگونــه
فعالیتــی در ایــن فضــا نــدارم ،بــاز هــم بــه گــوش میرســد
ت بــردار نیســتند و مطالبــی در ایــن فضــای بــا
جاعــان دسـ 
قابلیــت دروغپــردازی ،ذیــل نــام مــن مینویســند و منتشــر
میکننــد .بــار دیگــر و مکــرر از پلیــس فتــا میخواهــم
جاعــان دروغپــرداز را شناســایی کنــد و مــورد پیگــرد قانونــی
قــرار بدهــد.

دوبله انیمیشنهای طنز برای راهنمایی و رانندگی
مجموعــه انیمیشــن طنــز «ترافیــک از ایــن مدلــش» کــه بــه
تهیهکنندگــی شــهرام شــیرزادی و ســفارش مرکــز پویانمایــی
صبــا ســاخته شــده اســت ،بــرای پخــش از شــبکه الکوثــر در
حــال دوبلــه بــه زبــان عربــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل روابــط عمومــی معاونــت
برونمــرزی صداوســیما ،ایــن انیمیشــن کــه در  ۹قســمت
و بــا تکنیــک دوبعــدی رایانـهای ســاخته شــده ،بــه معضــات
ترافیکــی و بعضــا بیــان راهکارهایــی طنزگونــه میپــردازد.
ســازندگان ایــن مجموعــه انیمیشــن بــر ایــن باورند کــه پخش
چندبــاره مشــکالت ترافیکــی و راهکارهــای آن میتوانــد مانــع
از بــروز برخــی از مشــکالت ترافیکــی شــود و راهــی بــرای
برطــرف کــردن برخــی معضــات پیشــنهاد دهــد.
شــخصیت اصلــی داســتان «هوشــی خــان» اســت کــه ادعــای
مهــارت در رانندگــی دارد و بــا وجــود اینکــه خــود خــاف
میکنــد ،از دســت همــه در رانندگــی شــکایت دارد.
ســیدعلی حســینی در بیــروت کار دوبلــه ایــن انیمیشــن را بــه
ســفارش تامیــن برنامــه شــبکه الکوثــر برعهــده دارد.
این برنامه بهزودی از شبکه الکوثر به روی آنتن میرود.

