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دکتر فریدون صدیقی ،استاد روزنامهنگاری:

مرجعیت را به رسانههای رسمی برگردانید

فریــدون صدیقــی ،از اســتادان بهنــام روزنامهنــگاری کشــور
کــه ایــن هفتــه بــه دعــوت خانهمطبوعــات ،میهمــان
کرمــان بــود ،در مراســم بزرگداشــت روز خبرنــگار نســبت
بــه از دســت رفتــن مرجعیــت رســانهها ،هشــدار داد.
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،وی در ایــن مراســم
کــه در محــل ســالن همایشهــای اتــاق کرمــان برگــزار
شــد ،گفــت« :در حــال حاضــر ،مرجعیــت از رســانههای
رســمی مــا گرفتــه شــده در حالــی کــه یــک مســئولیت
اجتماعــی وســیع و معنــادار بــر دوش مــا قــرار دارد» .وی
افــزود« :همــهی کســانی کــه متولــی حمایــت از رســانه
هســتند کوتاهــی کــرد ه و دامنـهی اختیــارات مــا را محــدود
کردهانــد ،در نتیجــه مــا دیگــر مرجــع نیســتیم».
صدیقــی بــا بیــان اینکــه متاســفم کــه جایــگاه مــا را
نحیــف و رنجــور کردهانــد ،ادامــه داد« :کســی دیگــر مــا
و تولیــدات مــا را نمیخوانــد چــون دامنههــای خــط
قرمزهــا را هــر روز تنگتــر کــرده و نمیگذارنــد مــا نقــش
خــود را در راســتای منافــع و مصالــح ملــی ایفــا کنیــم».

ایــن اســتاد روزنامهنــگاری بــا اشــاره بــه ســه نقــش اصلــی
رســانه شــامل دانشافزایــی و اطالعرســانی و ســرگرمی
اظهــار کــرد« :االن از رســانهی تلویزیــون چــه چیــزی
مانــده ســرگرمی؟».
او بــا اعــام هشــدار نســبت بــه ایــن وضعیــت گفــت« :چــرا
مــا را خلعســا ح کردهایــد؟ وقتــی کــه مرجعیــت رســانه
از بیــن بــرود ،خــود مدیــر هــم از بیــن خواهــد رفــت».
وی افــزود« :وظیفـهی یــک رســانه انتقــال مطالبــات مــردم
بــه مســئوالن و پاســخ گرفتــن از مســئوالن بــه مطالبــات
مــردم اســت اکنــون امــا مــا را تبدیــل بــه ســخنگو
کردهانــد و ایــن ،خیلــی غمانگیــز اســت».
وی خطــاب بــه مدیرانــی کــه بــا عملکــرد نادرســت در
برابــر رســانه ،ایــن نهــاد را تضعیــف میکننــد ،اظهــار کــرد:
«چــرا مــا بایــد کــمکاری خودتــان را بــا طــرح پرســش
نکــرد ن جــواب بدهیــم؟».
صدیقــی یــادآور شــد« :خبرنــگاران هــم اگــر تقــا و
کوشــش نکننــد و موضوعــات محتــوای الزم را نداشــته
باشــند کســی آن را نمیخوانــد».
وی اضافــه کــرد« :کار روزنانهنــگار تبدیــل زغــال
بــه المــاس اســت و اگــر مــا بــدون مطالعــه ،بــه

ســوژه بپردازیــم ،ســوژه را خــراب میکنیــم و کســی
نمیخو ا نــد » .
ایــن اســتاد روزنامهنــگاری بــا بیــان اینکــه هــر روز روز
خبرنــگار اســت اگــر تولیــدات مــا را مــردم بخواننــد ،گفــت:
«ولــی اکنــون مــردم مــا را نمیخواننــد و آرزو میکنــم
شــرایط بــه گونــهای تغییــر کنــد کــه هــر روز ،روز مــا
باشــد» .وی خطــاب بــه مدیــران اظهــار کــرد« :بــه ســواد
عمومــی جامعــه کمــک کنیــد .رســانه کــه نبایــد فقــط
اســباب ســرگرمی باشــد ،وقتــی ســواد بــاال بــرود بــه
توســعهپایدار کمــک میشــود».
صدیقــی اضافــه کــرد« :بــه خبرنــگار امنیــت بدهیــد تــا بــه
جامعــه امنیــت بدهند».
وی خطــاب بــه روزنامــهنــگاران نیــز گفــت « :مــا روزنامــه
نــگاران هــم بایــد بــه تکنیــکهایــی مجهــز شــویم تــا
بتوانیــم زغــال را بــه المــاس تبدیــل کنی ـم».
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رســانههای رســمی مــا ســرمایه
و یکــی از مولفههــای توســعه هســتند ،افــزود« :متاســفانه
تیراژهـا نشــریات مــا اکنــون بســیار پاییــن آمــده و رادیــو و
تلویزیــون هــم کارکــرد خــود را از دســت دادهان ـ د و ایــن،
نگرانکننــده اســت».

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

نظام آموزشی ایرانی احیا و به جهانیان معرفی شود
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران بــا اشــاره
بــه ظرفیتهــای نظــام آموزشــی ایــن کشــور در ســطح
بینالمللی،گفــت :نظــام آموزشــی ایرانــی بایــد احیــا و بــه
جهانیــان معرفــی شــوند.
بــه گــزارش ایســنا« ،حج ـتاهلل ایوبــی» در صــد و هفتــاد و
چهارمیــن جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر یــزد کــه
بــا دســتور کار رونمایــی از پیوســتن شــهر یــزد بــه شــبکه
جهانــی شــهرهای یادگیرنــده برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
شــهر یــزد در راســتای یادگیرنــده بــودن دارای ارزشهــای
جهانــی اســت و ایــن مهــم باعــث غــرور تمــام ایرانیهــا
در جوامــع بینالمللــی شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه
خوشــبختانه عملکــرد امــروز ســازمان جهانــی یونســکو و
دیگــر ســازمانهای مرتبــط بازگشــت بــه ارزشهــای انســانی
و آموزشــی اســت،افزود :شــیوههای آموزشــی ایرانــی
اســامی بایــد احیــا و بــه جهانیــان معرفــی شــوند.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران احســاس
ناکارآمــدی نظــام آموزشــی نویــن را از جملــه دغدغههــای
امــروز جهــان دانســت و گفــت :بــه نظــر میرســد نظــام
آموزشــی ایــران کــه مبتنــی بــر اســتاد شــاگردی اســت
میتوانــد بــه عنــوان الگویــی مأثــر و کارآمــد در ایــن حــوزه
مــاک اجرایــی جهانیــان قــرار گیــرد.

ایوبــی بــا بیــان اینکــ ه فراگیــر شــدن نظــام آموزشــی
مطــرح شــده از ســوی یونســکو بــه ایــن معنــای غــرب زدگــی
نیســت ،ادامــه داد :ایــران بــه واســطه برخــورداری از اســاتیدی
چــون ابوعلــی ســینا و غیــره مهــم علــم و آمــوزش در جهــان
اســت و مــا قصــد داریــم بــا فراگیــر شــدن نظــام آمــوزش
بومــی در حقیقــت جهــان را بــا الگــوی آموزشــی ایرانــی
اســامی آشــنا کنیــم.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه نظــام آموزشــی ایــران امــروز
حرفهــای بینالمللــی زیــادی بــرای گفتــن دارد ،تصریــح
کــرد :مبلمــان شــهری و دیوارهــای یــزد بــه عنــوان شــهر
عضــو شــبکه جهانــی شــهرهای یادگیرنــده بایــد آموزنــده
باشــند.
یزد میتواند الگویی آموزشی برای جهان باشد
وی مهمتریــن اتفــاق بعــد از راهانــدازی دفتر اســتانی یونســکو
در یــزد را حضــور اندیشــمندان مختلــف و نخبــگان علمــی
جهــان در ایــن اســتان دانســت و بیــان کــرد :خوشنویســی
از جملــه ظرفیتهــای آموزشــی و فرهنگــی یــزد اســت کــه
بایــد بیــش از پیــش بــه جهانیــان معرفــی شــود.
ایوبــی معرفــی بیــش از پیــش اشــعار و هنرهــای آموزشــی
ایرانــی اســامی را از جملــه اقدامــات در دســتور کار عنــوان
کــر د و افــزود :در شــهرهای عضــو شــبکه جهانــی یادگیرنــده

معمــاری ســاختمانی هــم آموزنــده و گویــای فرهنــگ و
تمــدن اصیــل اســت.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران بــا بیــان اینکــه
خوشــبختانه معمــاری یــزدی سرشــار از هویــت و آمــوزش
تمــدن ایرانــی اســامی ،اظهــار کــرد :از ایــن پــس بایــد تمــام
معابــر ،بیمارســتانها ،مــدارس و فضاهــای عمومــی ســطح
شــهر یــزد بــه کتــاب و کتابخوانــی آراســته شــوند.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه یــزد میتوانــد بــه طــور
طبیعــی ایــران و جهــان مــاک عمــل باشــد ،گفــت :زندگــی
امــروز فرصــت مطالعــه کــردن و عمــق بخشــیدن بــه دانــش
فــردی را کــم کــرده،بــه همیــن منظــور آمــوزش بایــد در
دســتور کار جــدی قــرار گیــرد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :شــورای اســامی شــهر یــزد
بــه عنــوان نهــاد تصمیمگیــر در حــوزه مدیریــت شــهری
بایــد بســته همــه جانبــه در راســتای ترویــج فرهنــگ مطالعــه
و یادگیــری را تدویــن و بــا همــکاری دیگــر نهادهــای اجرایــی
و نظارتــی نســبت بــه معرفــی آن بــه اقشــار مختلــف جامعــه
اقــدام کنــد.

استاد زبان فارسی مرکز سوآس:

مهمترین مشکل اساتید آموزش زبان فارسی ،نبود کتابهای مناسب است

اســتاد دانشــکده مطالعــات شــرقی و آفریقایــی (ســوآس)
دانشــگاه لنــدن بــا اشــاره بــه آمــوزش زبــان فارســی در
دانشــگاههای مختلفــی در انگلیــس گفــت :مهمتریــن
مشــکل اســاتید زبــان فارســی در ایــن دانشــگاهها و بــه طــور
کلــی ،نبــود کتابهــای مناســب اســت.
زبــان هــر ملتــی نــه فقــط وســیله ارتبــاط و مایــه وحــدت
اقــوام مختلــف آن کشــور؛ کــه هویــت بخــش و معــرف آن
فرهنــگ در ســطح جهــان اســت .آمــوزش زبــان هــر کشــوری
در خــارج از مرزهــا نیــز ضمــن کمــک بــه گســترش فرهنــگ
آن کشــور و بهبــود روابــط در دو ســطح رســمی و مردمــی،
نشــانه اقتــدار ملــی اســت.

منوچهــر رضاونــدی ،اســتاد دانشــکده مطالعــات شــرقی و
آفریقایــی مشــهور بــه ســوآس School of Oriental and/
 African Studiesوابســته بــه دانشــگاه لنــدن اســت و از
 ۳۰ســال قبــل در ایــن مرکــز زبــان فارســی آمــوزش مــی
دهــد .او هــر ســال تابســتان بــه تهــران مــی آیــد و ضمــن
اســتراحت و دیــدار وطــن ،بــه مراکــز آمــوزش زبــان فارســی
ســری مــی زنــد .همزمــان بــا اختتامیــه هشــتادوهفتمین دوره
دانــش افزایــی بنیــاد ســعدی بــا وی گفتوگــو کردیــم.
رضاونــدی در مــورد آمــوزش زبــان فارســی در ســوآس مــی
گویــد :آمــوزش زبــان فارســی در ایــن مرکــز از مقطــع آغازین
(ابتدایــی) تــا دوره پیشــرفته اســت ،هــر ســال معمــوال  ۱۵تــا
 ۱۸فارســی آمــوز وارد ایــن دوره هــا شــده و شــمار آنهــا در
مقاطــع باالتــر کاســته مــی شــود.
وی در مــورد دلیــل ایــن امــر توضیــح داد :دلیــل آن نــه خــود

زبــان بلکــه انگیــزه دانشــجویان از آموختــن زبــان فارســی
اســت؛ زیــرا شــمار زیــادی از آنــان بــه دلیــل داشــتن دوســت
یــا همســر ایرانــی فارســی یــاد مــی گیرنــد و وقتــی ارتبــاط
بیــن آنهــا شــکل مــی گیــرد دیگــر ســر کالس نمــی آینــد.
رضاونــدی در مــورد مهــم تریــن موانــع آمــوزش زبــان فارســی
در مراکــز خــارج از کشــور توضیــح داد :مهــم تریــن مانــع
بــرای کســانیکه فارســی تدریــس مــی کننــد ،نبــود کتــاب
هــای آمــوزش زبــان فارســی اســت .اولیــن مشــکل مولفــان
کتــاب هــا ایــن اســت کــه وقتــی کتــاب را نوشــته انــد ،فــرد
ایرانــی در ذهــن آنهــا بــوده؛ بــرای نمونــه اگــر خواســته انــد
حــرف گ را آمــوزش دهنــد تصویــری از گــوش را نشــان داده
و حــرف گ را در آن رنگــی کــرده انــد ولــی ایــن کتــاب هــا
بــرای کودکانــی مفیــد اســت کــه زبــان مــادری آنهــا فارســی
اســت .در نتیجــه کتــاب بــرای بیگانــه نوشــته نشــده اســت.
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مدیرعامل خانههنرمندان کرمان :

به عملکرد شورای شهر نمرۀ  ۱۵میدهم
مدیــر عامــل خانــههنرمنــدان
کرمــان بــه عملکــرد دوســالهی
شــورای شــهر نمــرهی ۱۵
میدهــد و معتقــد اســت
در مقایســه بــا دورههــای
گذشــتهی شــورا کــه مــردود
بودهانــد ،شــورای پنجــم ویژگیهــای مثبتــی دارد.
عبدالرضــا قــراری در پاســخ بــه «فردایکرمــان» دربــارهی
ارزیابــی عملکــرد شــورای شــهر کرمــان در دو ســال گذشــته
میگویــد« :یکــی از ویژگیهــای خــوب ایــن دورهی شــورا
نــگاه درســتی اســت کــه در زمین ـهی انتخــاب نیــروی انســانی
در حــوزهی مدیریتــی شــهرداری داشــته اســت در حالیکــه در
گذشــته ،بیشتــر ،مالحظــات سیاســی و یــا مســائلی غیــر از
توانایــی ادارهی شــهر در انتخــاب مدیریــت شــهری حاکــم بــود».
بــه گفتــهی او ،قانونمــداری نیــز از دیگــر ویژگیهــای
مثبــت شــورای پنجــم شــهر کرمــان اســت« .مــا میبینیــم
در ایــن دورهی شــورا ،توجــه خوبــی بــه قوانیــن و ضوابــط
شــده و براســاس ســایق شــخصی یــا صــرف درآمدزایــی بــرای
شــهر تصمیــم نمیگیرنــد» .توجــه بــه حــوزهی فرهنــگ و
هنــر در توســعهی شــهر از دیگــر نقــاط قــوت شــورای شــهر
کرمــان اســت کــه قــراری برمیشــمارد و میگویــد« :هرچنــد
مشــکالت در ایــن حــوزه بســیار زیــاد و عقبماندگــی فراوانــی
داریــم و زیرســاختهای کار فرهنگــی در شــهر مهیــا نیســت
کــه ایــن هــم حاصــل فقــدان برنامههایــی متناســب در گذشــته
بــوده اســت امــا رویکــرد فرهنگــی و هنــری ایــن دورهی شــورا و
افزایــش بودجـهی فرهنگــی و تعامــات بــا کارشناســان حــوزهی
فرهنــگ و هنــر نشــان میدهــد کــه اراده بــرای حــل مشــکالت
در شــورا وجــود دارد هرچنــد بهدلیــل مشــکالتی کــه از گذشــته
بــه آن دچاریــم ،پیــدا کــردن راهــکاری مناســب بــرای عبــور از
ایــن مشــکالت دشــوار شــده اســت ولــی ارادهی حــل آن را در
شــورا میبینیــم».
قــراری میافزایــد« :بــا ایــن وجــود ،یکــی از ضعفهایــی کــه
شــورای شــهر کرمــان دارد و بایــد رفــع شــود ایــن اســت کــه از
نــگاه کارشناســان بومــی نســبت بــه مســائل بهــرهی بیشتــری
ببــرد .شــورا و ارکان شــهرداری کرمــان اغلــب تابــع الگوهــای
عمومــی هســتند کــه در شــهرهای بزرگتــر تجربــه شــدهاند
و ایــن الگوهــا گاهــی مطابقــت فرهنگــی بــا شــهر کرمــان
نــدارد» .وی بــا بیــان اینکــه مســائل شــهری پیچیــده و
مشــکالت دام ـنداری وجــود دارد ،اظهــار میکنــد« :بــه نظــر
مــن شــورای شــهر کرمــان یکســری مســائل را بایــد هرچــه
زودتــر تعیینتکلیــف کنــد؛ مســائلی از جملــه حاشیهنشــینی
یــا معضــات اجتماعــی کــه در شــهر وجــود دارد نیــاز بــه
یــک اقــدام عاجــل و برنامهریــزی مناســب دارد» .قــراری بــه
عملکــرد شــورای پنجــم شــهر کرمــان نمــرهی  ۱۵میدهــد.

افزایش  ۱۰درصدی سفر خارجی در ایام عید قربان
آمارهــای جدیــد از میــزان ســفر در ایــام تعطیــات عیــد
قربــان از  ۱۰درصــد رشــد فــروش بلیــت هواپیمــا در
کشــورهای حــوزه همــکاری خلیــج فــارس نســبت بــه ســال
گذشــته حاکــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،کمپانــی «فورواردکیــز» کــه بــا رصــد
بیــش از  ۱۷میلیــون رزرو بلیــت هواپیمــا در سراســر
جهــان در زمینــه تحلیــل بــازار گردشــگری فعــال اســت ،در
گزارشــی اعــام کــرد :در بــازه زمانــی  ۳۰جــوالی تــا ۱۲
اوت ( ۸تــا  ۲۱مــرداد) کــه مصــادف بــا تعطیــات عیــد قربان
در کشــورهای مســلمان اســت ،میــزان رزرو بلیــت هواپیمــا
بــرای ســفر خارجــی در کشــورهای عضــو شــورای همــکاری
خلیــج فــارس  ۱۰درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه در
ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.
ترکیــه ،مصــر ،هنــد ،انگلیــس ،امــارات ،تایلنــد ،آلمــان،
پاکســتان ،فرانســه و لبنــان بــه ترتیــب مهمتریــن مقاصــدی
هســتند کــه گردشــگران کشــورهای عربــی و مســلمان در
ایــام تعطیــات عیــد قربــان بــرای ســفر خارجــی خــود
انتخــاب کردنــد.

