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عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :

رسانه نقش والدین مجازی کودکان را ایفا میکند

عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی ،گفــت :رســانه بـه عنــوان والدیــن مجــازی و شــبانه
روزی ،بــه ایفــای نقــش و رقابــت بــا والدیــن و افــراد دنیــای
حقیقــی میپــردازد و ذهــن کــودکان را از بینشهــای مــورد
نظــر خــود پــر میکننــد.
بهــاره نصیــری در «کارگاه ســواد رســانهای و مدیریــت مصــرف
رســانهای در خانــواده» کــه بــه همــت پژوهشــکده مــردم
شناســی و بــا همکاری پژوهشــگاه علوم انســانی در پژوهشــگاه
میــراث فرهنگــی و گردشــگری ،برگــزار شــد ،گفــت :بــا توجــه
بــه ایــن کــه در عصــر اطالعــات رســانه ای؛ کــه هــر پیامــی،
ارزش هــای متناســب بــا خــود را بــه نمایــش مــی گــذارد،
خانــواده هــا و فرزندانمــان نیازمنــد ســواد رســانه ای هســتند
تــا قــادر باشــند انتخــاب هــای مناســب و هدفمنــد از پیــام
هــا و تولیــدات رســانه ای داشــته باشــند ،یکــی از مهمتریــن

راه هــای دســتیابی بــه هــدف فــوق ،در گــرو توجــه بــه
مهــارت هــای ســواد رســانه ای و تقویــت والدگــری رســانه
ای اســت .وی تصریــح کــرد :توجــه بــه ســواد رســانهای در
خانــواده ،یعنــی جایــی کــه فرزنــدان در آن اولیــن اصــول
زندگــی را فــرا میگیرنــد ،اهمیــت بســیاری دارد.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی افــزود :ایــن والدیــن همــواره الگــوی رفتــاری
فرزنــدان خویــش در تمامــی وجــوه زندگــی محســوب
میشــوند و از ایــن روســت کــه آنهــا بایــد نقــش خــود را در
زندگــی رســانه ای فرزندشــان نیــز درک کــرده و بــهســادگی
از ایــن مســئله عبــور نکننــد.
نصیــری تصریــح کــرد :بهتــر اســت والدیــن بداننــد کــه
رســانه بــه عنــوان والدیــن مجــازی و شــبانه روزی ،بــه
ایفــای نقــش و رقابــت بــا والدیــن و افــراد دنیــای حقیقــی
میپــردازد و ذهــن کــودکان را از بینشهــای مــورد نظــر
خــود پــر میکننــد.
در ادامــه آمنــه بختیــاری کارشــناس مســئول پژوهشــگاه

مدیرعامل دفتر پخش «فیلمیران» :

هیچ فکری برای حضور مردم در سینما نمیشود
مدیرعامــل دفتــر پخــش «فیلمیــران» بــا اشــاره بــه تابســتان
بــدی کــه ســینماها امســال داشــتند ،گفــت :مهمتریــن
مشــکلی کــه در افــت فــروش فیلمهــا وجــود دارد ،ایــن
اســت کــه هیــچ فکــری بــرای حضــور مــردم در ســینماها
نمیشــود.
علــی ســرتیپی در گفتوگویــی بــا ایســنا دربــاره وضعیــت
فــروش فیلمهــا در روزی کــه بــه بهانــه روز ملــی ســینما
و پــس از چنــد روز تعطیلــی ،بلیتهــا نیمبهــا بــود بیــان
کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه فــروش روز جمعــه 22
شــهریورماه خیلــی خــوب نبــود و بایــد دو برابــر مبلغــی
کــه فروختــه شــده فــروش میکردیــم و مثــا در پردیــس
ســینمایی کــورش کــه بــه ظاهــر فــروش خوبــی داشــته
بایــد بیشــتر از اینهــا میبــود .یکــی از دالیــل اصلــی ایــن

اتفــاق هــم ایــن بــود کــه یــا فیلمهــای روی پــرده روزهــای
آخــر اکــران خــود را میگذراندنــد یــا اینکــه فیلمهــای
قابــل توجهــی بــرای مــردم نبودنــد.
او افــزود :اگــر اکــران بــا بلیــت نیــم بهــا بــه بهانــه روز ملــی
ســینما بــا فیلمهــای جدیــدی کــه همیــن چهارشــنبه
میآینــد ،اتفــاق میافتــاد حتــی اگــر بلیــت تمــام
بهــا فروختــه میشــد اســتقبال خیلــی بهتــری صــورت
میگرفــت بــه همیــن دلیــل معتقــدم اســتقبال نکــردن
مــردم بخاطــر بلیــت نبــوده چــون بلیــت ســینما گــران
نیســت ،مشــکل اصلــی بــه فیلــم هــا برمیگــردد و امیدواریــم
از چهارشــنبه بــا فیلمهــای دیگــری کــه بــه ســینماها
میآینــد شــرایط بهتــر شــود تــا ایــن تابســتان بــدی کــه
در ســینما تجربــه کردیــم خــوب تمــام شــود.

روشهای ارائه خدمات الکترونیک تامین اجتماعی به بیمهشدگان اعالم شد
مدیــرکل دفترفنــاوری اطالعــات ســازمان تامیــن اجتماعــی از
ارائــه خدمــت ابــاغ الکترونیــک بــه مخاطبــان ایــن ســازمان
از طریــق کارپوشــه ملــی ایرانیــان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهنــدس علــی معیــری اظهــار کــرد:
در اجــرای آییــن نامــه اجرایــی مــاده  ۸قانــون انتشــار و
دسترســی آزاد بــه اطالعــات مصــوب  ۹۴هیــاًت وزیــران و
مفــاد بنــد ث مــاده  ۶۷قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم
توســعه ،ســامانه کارپوشــه ملــی ایرانیــان توســط وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات راه انــدازی شــد.
وی افــزود :ایــن ســامانه بــه منظــور ارائــه خدمــات اســتعالمی
دســتگاههای اجرایــی بــه مــردم و همچنیــن ارائــه اســناد
و مــدارک احــراز اصالــت شــده اشــخاص حقیقــی بــه
دســتگاههای اجرایــی توســعه و راه انــدازی شــده اســت.

معیــری ادامــه داد :طــی هماهنگــی هــای صــورت پذیرفتــه
بــا ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــران ،ارجــاع
ابــاغ الکترونیــک احــکام مطالباتــی و ابــاغ فــرم اطالعــات
اولیــه درخواســت بازرســی از دفاتــر قانونــی ســازمان تامیــن
اجتماعــی بــه ســامانه مذکــور از دی مــاه  ۹۷بــرای تمامــی
کارفرمایــان پــس از ابــاغ هــر حکــم و بصــورت مکانیــزه،
پیــاده ســازی و عملیاتــی شــده اســت .وی گفــت :روش ارائــه
خدمــت ابــاغ الکترونیــک بــه مخاطبیــن ســازمان از طریــق
کارپوشــه ملــی ایرانیــان ،بــه مــوازات ســایر روشهــای اطــاع
رســانی موجــود؛ شــامل درج احــکام در پورتــال ســازمان
بــه نشــانی  https://eservices.tamin.irو ارســال
پیامکهــای اطــاع رســانی و ارســال پســت الکترونیــک بــه
کارفرمایــان انجــام مــی شــود.

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دومیــن مــدرس کارگاه
بــه بیــان تعریــف ســواد رســانه ای بــا بهــره گیــری از آراء
هابــز پرداخــت .وی گفــت :ســواد رســانهای عــاوه بــر توانایــی
تــوان خوانــدن و
ملحــوظ در ســواد ســنتی کــه همــان
ِ
نوشــتن اســت ،توانایــی تحلیــل و ارزشــیابی پیامهــا و قــدرت
تولیــد و انتقــال اطالعــات بــه دیگــران را در قالبهــای
مختلــف و بــا ابزارهــای گوناگــون در انســان پدیــد م ـیآورد.
ایــن کارشــناس تصریــح کــرد :ایــن گونــه از ســواد ،بــا
توانمنــد کــردن انســان بــر درک نحــوه کار رســانهها و نحــوه
معنیســازی آنهــا ،ماهیــت و اهــداف تولیــد پیــام رســانهها و
تأثیــرات و تکنیکهــای رســانههای گوناگــون ،او را از حالــت
انفعــال خــارج کــرده و در برابــر اثــرات رســانهها فعــال،
هدفمنــد و مقــاوم میســازد.
بــه گفتــه بختیــاری ،در واقــع ســواد رســانه ای کســب مهــارت
هــا ی الزم جهــت برقــراری ارتباطــی متفکرانــه و آگاهانــه و
در عیــن حــال بــه وجــود آوردن نگاهــی دقیــق ،نقادانــه و
تحلیلــی بــه پیــام هــای رســانه ای اســت.
وی دربــاره اینکــه آیــا بهتــر نبــود بــرای روز ملــی ســینما
تــدارک بهتــری اندیشــیده میشــد؟ گفــت :متاســفانه
هیــچ دوراندیشــی و فکــری بــرای وضعیــت اکــران
فیلمهــا در ســینماها وجــود نــدارد و فــروش و اکــران بــرای
دس ـتاندرکاران اهمیتــی نــدارد همیــن میشــود کــه تنهــا
کاری کــه مثــا بــرای روز ملــی ســینما کردنــد نیمبهــا
کــردن بلیتهــا بــود و نــه فیلــم خاصــی گذاشــتند و نــه
اتفــاق خاصــی افتــاد ،حتــی بازیگــران و دســتاندرکاران
فیلمهــا هــم برنامــهای نداشــتند تــا بــا مــردم فیلمهــا را
ببیننــد بــه ســینما بیاینــد و ســبب رونــق دادن بــه ســینماها
در روز ملــی ســینما شــوند .درواقــع خانــه ســینما ،وزارت
ارشــاد و ســینماگران هیــچ کــدام برنامــه نداشــتند.
ســرتیپی اضافــه کــرد :همیــن اســت کــه وضعیــت ســینما بــا
بیبرنامگــی و بینظمــی زیــاد پیــش مــیرود در صورتــی
کــه هــر فکــر تــازهای بــرای اکــران موثــر اســت ولــی مشــکل
ایــن اســت کــه اص ـ ًا هیــچ فکــری بــرای حضــور مــردم در
ســینماها نمیشــود.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تامیــن
اجتماعــی ،معیــری بــا بیــان اینکــه روزانــه بــه صــورت
میانگیــن  ۷۵۰۰حکــم مطالباتــی از ســوی ســازمان تامیــن
اجتماعــی بــه ســامانه مذکــور ارســال مــی شــود ،گفــت :از
زمــان راه انــدازی تاکنــون ۶ ،میلیــون و  ۴۷۲هــزار و ۳۸۰
رکــورد اطالعاتــی ابــاغ شــده اســت .معیــری اضافــه کــرد:
طــی خبــر رســمی دفتــر پایــش و نظــارت بــر پیــاده ســازی
دولــت الکترونیکــی ســازمان فنــاوری اطالعــات ،پیــرو تغییــر
ســاعت رســمی کشــور در تاریخ  ،۳۰/۰۶/۹۸ســامانه کارپوشــه
ملــی ایرانیــان از ســاعت  ۲۳:۵۵مــورخ  ۲۹/۰۶/۹۸بــه مــدت
یــک ســاعت و پانــزده دقیقــه از کار افتادگــی ( Down
 ) Timeدارد .وی افــزود :در ســایر روشهــای اطــاع رســانی
بــه کارفرمایــان ســازمان تامیــن اجتماعــی ،اختاللــی ایجــاد
نخواهــد شــد و پــس از رفــع مشــکل مذکــور ،رکوردهــای در
صــف ارســال ،مجــدد ارســال شــده و در کارتابــل مخاطبیــن
در ســامانه قــرار مــی گیــرد.

معاون امور استانهای سازمان اوقاف:

آثار اجتماعی وقف را در جامعه نهادینه کنیم

معــاون امــور اســتان هــای ســازمان اوقــاف کشــور گفــت:
آثــار اجتماعــی وقــف را در جامعــه نهادینــه کنیــم تــا مــردم
در زندگــی خــود از بــرکات وقــف بهرهمنــد شــوند.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام والمســلمین حســین
روحانــی نــژاد در آییــن تکریــم و معارفــه مدیــران کل اوقــاف
و امــور خیریــه هرمــزگان اظهــار کــرد :مســئله وقــف در را
در جامعــه بخوبــی نهادینــه نشــده اســت .آثــار اجتماعــی
و نقــش وقــف در جامعــه را بایــد بــه مــردم نشــان دهیــم
تــا زندگــی مــردم متحــول شــود .سیاســت ســازمان اوقــاف
در ســالهای پیــش رو تبدیــل موقوفــات بــه پروژههــای

بــزرگ از جملــه در جهــت حمایــت از شــرکتهای دانــش
بنیــان و کمــک بــه بیــکاری در جهــت پیشــرفت اســت.
حجتاالســام روحانــی نــژاد بیــان کــرد :سیاســت فعلــی
ســازمان اوقــاف ارتقــای بهــرهوری هــم در تولیــد ثــروت و
هــم نیــت واقفیــن عمیاتــی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه توقــع ســازمان اوقــاف از جامعــه
رســانهای و مبلغیــن در جهــت ســوق اهــداف بنــا بــر نیــاز
مــردم اســت ،اظهــار کــرد :بــر اســاس شــرایط اقتصــادی
فعلــی ،در زمینــه وقــف بــه دنبــال ایجــاد اندیش ـههای نــو
هســتیم.
معــاون امــور اســتانهای ســازمان اوقــاف کشــور بــا بیــان
اینکــه تغییــرات در اســتان روال طیبعــی اســت ،عنــوان
کــرد :ایشــان یــک فــرد ارزشــی و از خانــواده اوقــاف اســت.

همچنیــن حجتاالســام والمســلمین حســین مهدیــان
مدیــر کل جدیــد اوقــاف وامــور خیریــه هرمــزگان گفــت:
محــور فعالیــت هــای اوقــاف اســتان هرمــزگان بــرای
پیشــرفت در ســه محــور بیــان شــد.
وی اظهــار کــرد :ســازمان اوقــاف در در جهــت اهــداف
خــود در مقولــه اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی حــول ســه
محــور مهــم فعالیــت خواهــد کــرد.
وی افــزود :حرکــت در مســیر رونــق تولیــد ،بــا بهــره
گیــری از تــوان شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتفاده از
ظرفیتهــای آنــان در جهــت پیشــرفت اســت.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه هرمــزگان گفــت :مســیر
دوم در جهــت ایجــاد اشــتغال در جامعــه بــا مبنــای حرکتــی
بیانــه گام دوم و بکارگیــری از جوانــان مومــن اســت.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

تسهیالت بیشتر و مناسب تری برای حجاج فراهم شود
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
در دیــدار بــا نماینــده ولیفقیــه
در امــور حــج و زیــارت و
سرپرســت حجــاج ایرانــی گفــت:
بــا ادامــه رونــد و همــکاری
بیشــتر کشــور میزبــان،
تســهیالت بیشــتر و مناســبتری در بخشهــای مختلــف
بــرای حجــاج فراهــم شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی حــج ،ســید عبــاس
صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا حجــت االســام
والمســلمین ســید عبدالفتــاح نــواب ،نماینــده ولــی فقیــه
در امــور حــج و زیــارت و سرپرســت حجــاج ایرانــی دیــدار
و گفــت وگوکــرد .نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت
در ایــن دیــدار بــا بیــان رونــد عملیــات حــج امســال ،تحقــق
حجــی آرام و موفــق را عنایــت الهــی دانســت .درایــن دیــدار
کــه علــی رضــا رشــیدیان رئیــس ســازمان حــج و زیــارت
نیــز حضــور داشــت ،سرپرســت حجــاج ایرانــی تاکیــد کــرد:
امســال درســایه همــکاری خــوب زائــران و خادمیــن حجــاج
و رفتــار محترمانــه میزبــان و همــکاری بــرای ارائــه خدمــات
بــه زائــران ایرانــی حــج عزتمندانــه برگــزار شــد و زائــران بــا
آرامــش بــه کشــور بازگشــتند.
درایــن دیــدار وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــم زحمــات
و تــاش هــای دســت انــدرکاران مجموعــه حــج و زیــارت
در حــج  ۹۸را قابــل تقدیــر دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد
بــا ادامــه ایــن رونــد و همــکاری بیشــتر کشــور میزبــان،
تســهیالت بیشــتر و مناســب تــری در بخشهــای مختلــف
بــرای حجــاج فراهــم شــود .گفتنــی اســت امســال بیــش از
 ۸۸هــزارو  ۵۰۰نفــر در قالــب  ۵۹۰کاروان بــرای شــرکت در
مناســک حــج بــه عربســتان اعــزام شــدند و حضــور کاوران
هــای ایرانــی از اواســط تیرمــاه تــا اواســط شــهریور مــاه در
ســرزمین وحــی بطــول انجامیــد.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

رهبر معظم انقالب از دانشگاه سوره
توقع ویژه دارند
حجتاالســام قمــی بــر حمایــت حداکثــری از دانشــگاه
ســوره تصریــح کــرد و گفــت :اتفاقــات زیــادی پیــش روی
انقــاب اســامی قــرار دارد کــه امیــد مــیرود ،دانشــگاه
ســوره گامهــای بلنــدی در مســیر تعالــی انقــاب اســامی
بــردارد و رهبــر انقــاب و نخبــگان توقــع ویــژه از ایــن
دانشــگاه دارنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران پویــا،
مراســم تکریــم محمــد روشــن و معارفــه محمدحســین
ســاعی رؤســای ســابق و جدیــد «دانشــگاه ســوره» صبــح
امــروز در ســالن اجتماعــات ســازمان تبلیغــات اســامی و
بــا حضــور جمعــی از اســاتید ،دانشــجویان و چهرههــای
فرهنگــی و هنــری کشــور برگــزار شــد.
محمدحســین ســاعی دکتــرای علــوم ارتباطــات بــا گرایــش
روزنامهنــگاری دارد؛ وی کــه از ســال  1391عضــو هیــأت
علمــی دانشــگاه صــدا و سیماســت ،پیــش از ایــن ،رئیــس
دانشــکده ارتباطــات و رســانه ایــن دانشــگاه بــوده اســت.
محمدحســین ســاعی در ایــن مراســم بــا تقدیــر از
تالشهــای رئیــس ســابق ایــن دانشــگاه ،گفــت :معلمــی
یــک عنصــر حیاتبخــش اســت و حیــات امــروز مــا ناشــی
از زحمــات بــزرگان و اســاتیدی اســت کــه از گذشــته
تاکنــون آثــار و بــرکات زیــادی از خــو بــر جــای گذاشــتند.
خدمتــی کــه دکتــر روشــن در طــول مدیریــت دانشــگاه
ســوره داشــت ،بســیار بیشــائبه و اثرگــذار بــود.
ســاعی دانشــگاه ســوره را متعلــق بــه همــه نظــام دانســت و
از نهادهــای سیاســتگذار در حــوزه فرهنــگ و هنــر خواســت
تــا دانشــگاه ســوره را تــا رســیدن بــه نقطــه تعالــی
مســاعدت کننــد.
حجتاالســام محمــد قمــی رئیــس ســازمان تبلیغــات
اســامی نیــز بــا اشــاره بــه نحــوه انتخــاب رئیــس جدیــد
دانشــگاه ســوره گفــت :بــا معیارهــای ســختگیرانه ،فــرد
شایســتهای را بــرای اداره ایــن دانشــگاه انتخــاب کردیــم
و قــول میدهــم کــه بــا تمــام تــوان از دانشــگاه ســوره
حمایــت خواهــم کــرد.

