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مدیرعامل انجمن سواد رسانهای ایران:

محمدحسین پویانفر :

در خون دادن به جوانانمان اعتماد کردیم
اما در حکومت کردن اعتماد نمیکنیم

سواد رسانهای رمز موفقیت بشر در تمدن جدید است
مدیرعامــل انجمــن ســواد رســانهای ایــران ،گفــت :بشــر در
حــال ورود بــه تمدنــی جدیــد اســت کــه بــا تمــدن گذشــته
و حــال تفاوتهــای بنیادیــن دارد و ســواد رســانهای رمــز
موفقیــت او در تمــدن جدیــد اســت.
ســیدمرتضی موســویان در گفتوگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه
اینکــه در تمــدن جدیــد کــه بــه ســمت جامعــه شــبکهای
مــیرود همــه شــئون زندگــی افــراد تغییــر خواهــد کــرد،
افــزود :اســاس تمــدن جدیــد ارائــه خدمــات مــورد نیــاز
افــراد در هــر مــکان و در هــر زمــان مــورد نظــر آنــان اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه تغییــرات بنیادیــن در همــه
زمینههــا ،نــگاه فراگیــر بــه ارتقــای ســواد مجــازی بــرای
حاکمیــت بســیار واجــب اســت؛ زیــرا در غیــر اینصــورت
مانعــی بــزرگ بــرای تحقــق اهــداف جامعــه خواهیــم داشــت.
وجــود کمیتــه یــا معاونــت فضــای مجــازی در ســازمانها
و نهادهــای مختلــف گــواه ایــن اســت کــه همچنــان ایــن
موضــوع بــه خوبــی جــا نیفتــاده از همیــن رو الزم اســت
نــگاه مدیــران عالــی بــه مقولــه فضــای مجــازی تغییــر کــرده
و همزمــان بــا پیشــرفت ســریع فنــاوری بــر پایــه فضــای
مجــازی در جهــان ،ســاختارها بــر اســاس «وب( »۲ســایتها
یــا خدمــات اینترنتــی کــه امــکان تبــادل اطالعــات را بیــن
کاربــران فراهــم میکننــد ،یــا بــه آنهــا اجــازه تولیــد یــا
دســتکاری در اطالعــات را میدهنــد) ،بــه بعــد تعریــف
شــود.
مشــاور ســابق وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامــه تغییر
بینــش افــراد بــه ســواد رســانهای را الزمــه همهگیــر شــدن
ســواد رســانهای دانســت و گفــت :بــرای نیــل بــه ایــن هــدف
بایــد بینــش بــه ســواد رســانهای در الیههــای حاکمیــت،

قانونگــذاری ،کاربــری ،خدمــات و زیرســاخت تغییــر کنــد.
اگــر کســی مدعــی اســت نیــاز بــه توســعه ســواد مجــازی و
ســواد رســانهای نداریــم بایــد فعــاالن عرصــه ســواد رســانهای
را قانــع کنــد کــه قوانیــن و جامعــه گذشــته همچنــان در
جهــان رســمیت دارد.
ایــن متخصــص ســواد رســانهای گفــت :یکــی از مــوارد اساســی
بــرای نهادینــه کــردن ســواد رســانهای توســعه آن بیــن اقشــار
مختلــف مــردم اســت بــه نحــوی کــه همــگان بتواننــد از
رســانه در راســتای منافــع ارزش افــزوده اســتفاده کننــد.
موســویان بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر چــه ســطح ســواد
رســانهای و بــه صــورت عامتــر ســواد فضــای مجــازی
در کشــوری باالتــر باشــد ،آن کشــور توســعه یافتهتــر
اســت گفــت :در ایــن راســتا مهمتریــن امــر ایــن اســت
کــه ابتــدا زیرســاختهای فرهنگــی و عوامــل موثــر بــر
توســعه سوادرســان ه در جامعــه از ســوی حاکمیــت مدنظــر
قــرار گیــرد .وی خاطــر نشــان کــرد :بــا همــه تالشهــای
عالقمنــدان و دســتاندرکاران ســواد رســانهای در کشــور،
بــا توجــه بــه ســهم انــدک و گاه ناچیــز ســواد رســانهای در
بودجــه ســازمانها و نهادهــای مختلــف ،بیشــک ســواد
رســانهای آنچنــان کــه بایــد در جامعــه تبییــن نشــده و
گســترش نیافتــه اســت.
ســواد رســانهای بــه عنــوان ابــزار مهــم اســتفاده از انــواع
رســانه ،ارتبــاط مســتقیم بــا افزایــش ســود ناخالــص ملــی
دارد .اگــر ایــن اصــل را بپذیریــم بایــد بــرای فرهنــگ بــه
صــورت عــام و ســواد رســانهای بــه صــورت خــاص جایگاهــی
هماننــد ســایر متغیرهــا در اقتصــاد قائــل باشــیم.
مشــاور ســابق وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره

بــه اینکــه برخــی ســواد رســانهای را امــری لوکــس و قابــل
چشمپوشــی تصــور میکننــد تاکیــد کــرد :در تمــدن
جدیــد جهــان امــروز ،توســعه یافتگــی بــدون فرهنــگ میســر
نیســت.
موســویان بــا توضیــح اینکــه « سیاســتگذاری ،فرهنــگ
ســازی و اجــرا » زنجیــره اصلــی رســیدن بــه اهــداف تعییــن
شــده هســتند ،افــزود :بــدون فرهنگســازی نمیتــوان بــه
اهــداف تعییــن شــده دســت یافــت .بــرای مثــال اپراتورهــای
تلفــن ســیار کشــور طبــق مصوبــات موظــف بــه امضــای
پیوســت فرهنگــی بودنــد ،در حالــی کــه ایــن پیوســت
فرهنگــی فاقــد متــن بــود .در نتیجــه همزمــان بــا توســعه
طرحهــای مربــوط بــه تلفــن ســیار و افزایــش پهنــای بانــد
دسترســی بــه اینترنــت ،فرهنــگ اســتفاده از آن تبییــن و
اجــرا نشــد و عمــا حلقــه اتصــال سیاســتگذاری و اجــرا
در جامعــه مفقــود و مقفــول مانــد.
مــدرس دانشــگاه صــدا و ســیما تاکیــد کــرد :عمومیســازی
ســواد رســانهای بایــد از حالــت دانشــگاهی و موضوعــی مــور ِد
توجــه قشــر خاصــی از جامعــه ،خــارج شــده و بــه موضوعــی
قابــل فهــم و اســتفاده بــرای عمــوم افــراد تبدیــل شــود.
وی بــا اشــاره بــه آخریــن تعریــف یونســکو از «ســواد» کــه
آن را «موجودیتــی میدانــد کــه منجــر بــه نفعــی بــرای
فــرد میشــود» گفــت :افــرادی کــه از فضــای مجــازی بــرای
کســب درآمــد اســتفاده میکننــد ،در صــورت داشــتن ســواد
رســانهای میتواننــد درآمــد بیشــتری داشــته باشــند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :

اغتشاش و اختالل اطالعات دو بحران جدی جامعه کنونی است
معــاون مطبوعاتــی اغتشــاش و اختــال اطالعــات را
دو بحــران جــدی در جامعــه کنونــی دانســت و گفــت:
اغتشــاش اطالعــات ریشــه در تکثیــر منابــع دارد؛ منابعــی
کــه بعضــاً هویــت ندارنــد و منابعــی کــه هویــت آنهــا
شــناخته شــده نیســتند .خــدادی ادامــه داد :بــر همیــن
اســاس مرجــع ســازی ،منبعســازی ،مستندســازی آن و
ریاضــی کــردن اطالعــات در جامعــه امــروز یــک ضــرورت
اســت .او باورپذیــر کــردن اطالعــات را ضــروری دانســت و
گفــت :امــروز مــا بایــد بیــن منبــع و مرجــع خبــر و مخاطــب
ارتبــاط مســتقیم برقــرار کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد خــدادی در آییــن افتتاحیــه
چهارمیــن نمایشــگاه کتــاب هــای پزشــکی ،دارویــی و
دانشــگاهی و ســومین نمایشــگاه رســانه هــای ســامت
محــور کشــور کــه در مصــای تهــران افتتــاح شــد ،گفــت:

ایــن نمایشــگاههای تخصصــی بایــد موجــب تقویــت
رســانهها و کارکــرد تخصصــی آنهــا باشــد.
او ادامــه داد :فرآینــد بهداشــت ،درمــان و دارو بخشــی
از زندگــی مــردم اســت و امــروزه دیگــر تنهــا پزشــکان و
داروســازان نیســتند کــه دربــاره پزشــکی اطالعــات دارنــد
بلکــه هــر کســی کــه قــدرت جســتجو در اطالعــات و
انتخــاب آن را داشــته باشــد در زمینــه هــای تخصصــی نیــز
اطالعــات کســب میکنــد.
معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار
کــرد :آنچــه امــروز نیــاز اصلــی هــر بخشــی از جامعــه و بــه
ویــژه جامعــه پزشــکی اســت ،ایــن اســت کــه بــه موضــوع
اطالعــات توجــه ویــژهای داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه ایــران فارمــا اظهــار
کــرد :ظرفیتــی کــه در ایــن نمایشــگاه فراهــم شــده اســت
توجــه جــدی بــه عنصــر اطالعــات در بســتر رسانههاســت؛
لــذا انتظــار ایــن اســت کــه بــه جــای تبلیــغ دنبــال تبییــن
باشــیم و بــه جــای هــواداری و حمایــت بــه دنبــال شــریک

علیرضا خمسه  ،بازیگر :

چرا سیستم ساخت سریال کمدی قطرهچکانی شده است؟
علیرضــا خمســه بــا تاکیــد بــر دشــواریهای ســاخت
ســریالهای کمــدی ،دربــاره کاهــش تولیــدات در ایــن ژانــر
تصریــح کــرد :نیــروی انســانی کافــی در ایــن ژانــر پــرورش
داده نشــده اســت .ایــن بازیگــر دربــارهی کاهــش چشــمگیر
ســریالهای کمــدی برغــم اســتقبال مــردم ،بــه ایســنا گفــت:
علــت کمبــود کار کمــدی ایــن اســت کــه ســاخت آن در همــه
جــای دنیــا ســختتر از کارهــای دیگــر اســت؛ یعنــی ژانــر
کمــدی بــر عکــس تصــور عمــوم بــه هیــچ وجــه ســاده نیســت
و آدمهــای خــودش را نیــاز دارد.
ن وجــود دارد
او ادامــه داد :در هــر کشــوری تعــدادی کمدی ـ 
کــه بــا فرهنــگ آن کشــور آشــنا هســتند و میتواننــد مــردم
ســرزمین خودشــان را بخنداننــد؛ در کل تعــداد آدمهایــی
کــه در همــه جــای دنیــا کار کمــدی میکننــد محــدود
اســت .خــود انگلســتان کــه مهــد کمــدی اســت یــک چارلــی
چاپلیــن دارد و بــا فاصلــه زیــاد مســتربین پیــدا شــده اســت
تــا جــای چارلــی چاپلیــن را بگیــرد.

خمســه خاطرنشــان کــرد :کمدینهــای تلویزیونــی هــم
تعدادشــان نســبت بــه ژانرهــای دیگــر محدودتــر اســت
چــون ژانــر دشــواری اســت .اگــر میبینیــم تعــداد ایــن
تولیــدات در تلویزیــون یــا شــبکه نمایــش خانگــی قطــرهای
اســت یکــی از علتهایــش ایــن مســاله اســت و دلیــل
دیگــرش هــم ایــن اســت کــه مــا بایــد آدمهایــی را بــرای کار
کمــدی پــرورش میدادیــم .همــه جــای دنیــا کمــدی بــر
اســاس کمدیــن متولــد میشــود؛ یعنــی قبــل از ایــن کــه
کمــدی یــا شــاخهای از کمــدی بخواهــد متولــد شــود ،یــک
کمدینــی بایــد متولــد شــده باشــد؛ تولــد کمدیــن منظــور
سیســتم فرهنگــی هنــری کشــور اســت کــه بایــد حاصلــش
کمدینهــای تــازهای باشــد کــه وارد ایــن ژانــر میشــوند.
او خاطرنشــان کــرد :کار کمــدی در کشــور مــا از بقیــه
کشــورها ســختتر اســت؛ چــون ویژگــی بــارز آن انتقــاد
کــردن اســت .اگــر کمــدی رویکــرد انتقــادی نداشــته باشــد
از معنــی و اصالتــش خــارج میشــود امــا در جامعــهای
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ســازی باشــیم.
خــدادی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه خــط برگشــت اطالعــات
نیــز بایــد توجــه شــود و یــک ارتبــاط دو ســویه ایجــاد شــود،
اظهــار کــرد :تضــارب اطالعــات بیــن گیرنــده و فرســتنده
اطالعــات کــه همــان خواننــدگان و گوینــدگان هســتند بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد .امــروز رســانهها بایــد بــه «بعــد
از خبــر» توجــه کننــد و ایــن یعنــی تخصصــی شــدن خبــر،
یعنــی اینکــه رســانههای مــا جــای خــود را در زندگــی
مــردم و در مرجــع ســازی اطالعــات بــاز کننــد.
معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــن نمایشــگاه بایــد فرصتــی باشــد بــرای تقویــت رســانهها
و تقویــت کارکــرد تخصصــی رســانهها ،بــر متناسبســازی
کارکــرد تخصصــی رســانهها بــا نیــاز زندگــی مــردم تاکیــد و
تصریــح کــرد :امــروزه نمیتوانیــم فرآینــد تولیــد اطالعــات
انجــام دهیــم و مخاطبــان آن تولیــد را نادیــده بگیریــم و
یــا بــرای آنهــا برنامــه نداشــته باشــیم ،بلکــه بایــد متناســب
بــا خواســت مخاطــب بــرای مخاطبــان برنامهریــزی کنیــم.
کــه ســوءتفاهم پررنــگ اســت ،اتفــاق کمــدی کمتــر پیــش
میآیــد .خمســه دربــاره علــت عالقــه مخاطبــان بــه ســریال
«هیــوال» گفــت :بــه نظــرم یکــی از دالیلــی کــه مخاطبــان
بــه ایــن ســریال عالقــه نشــان دادنــد ایــن بــود کــه جامعــه
و حاکمیــت بــه انتقــاد از رانــت و رانتخــواری چــراغ ســبز
نشــان داده و هــر کســی میتوانــد یــک مجموعــه کمــدی
دربــارهی ایــن موضــوع بســازد؛ دولــت ضعفهــای بســیاری
داشــته امــا بــه مــدد آن انتقــاد از ایــن موضــوع روزنــهای
اســت کــه فعــا بــاز شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
کســی نمیتوانــد دربــاره رفتارهــای اجتماعــی دیگــر ،کار
یــا اثــری بســازد و همیــن اتفاقهاســت کــه باعــث کاهــش
کارهــای طنــز میشــود.
او دربــارهی جایگزینــی کارهــای قــوی ســالیان قبــل
تلویزیــون بــا کمدیهــای ســخیف ایــن روزهــا ،گفــت:
ســاخت کارهــای بیکیفیــت و ضعیــف راحتتــر اســت؛ در
حالــی کــه ســاخت کمدیهــای اصیــل و ارزشــمند دشــوارتر
اســت .در همــه حرفههــا هــم همیــن طــور اســت شــما اگــر
بخواهیــد یــک محصــول بیکیفیــت ارائــه بدهیــد آســانتر
اســت تــا بخواهیــد محصولــی را ارائــه دهیــد کــه بتوانــد بــا
دنیــا رقابــت کنــد.

محمدحســین پویانفــر در
یــک برنامــه تلویزیونــی بــا
اشــاره بــه اینکــه مــداح
بایــد اولیــن نفــری باشــد
کــه مطالبهگــر باشــد و
بلندگــوی جبهــه انقــاب
اســت ،گفــت :در خــون دادن بــه جوانانمــان اعتمــاد کردیــم
امــا در حکومــت کــردن اعتمــاد نمیکنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،ســیدعلی ضیــا در برنامــه
«فرمــول یــک» میزبــان محمدحســین پویانفــر مــداح
اهلبیــت بــود؛ پویانفــر در ابتــدا بــا اشــاره بــه اســتقبال
خــوب از محــرم ،اظهــار کــرد :صداوســیما امســال انحصــار
را شــکانده بــود و مداحــان خــوب شهرســتانها هــم آنتــن
داشــتند؛ امــا دســتههای عــزاداری و شــعائر در تهــران کــم
بــود .خــود مــن از تجریــش بــه چهــارراه ســیروس میآمــدم
و برمیگشــتم و شــعائر را در تهــران کــم دیــدم.
وی افــزود :دلیــل اینکــه ســنتها کــم شــده ایــن اســت
کــه جوانهــا بــه هیــات ورود کردهانــد امــا یــک زمانــی
پایگاههــا هیــات مســاجد بــود؛ مــن بــرای اینکــه در مســجد
بمانــم جنگیــدهام و در ایــن راســتا از ســوی برخــی حمایــت
شــده و از ســوی برخــی حمایــت نشــدهام؛ خوشــحالم کــه
حجتاالســام نــوریزاده رئیــس مرکــز رســیدگی بــه امــور
مســاجد شــد و خــدا خیرشــان بدهــد؛ حجتاالســام شــیخ
محمــد قمــی رییــس جدیــد ســازمان تبلیغــات اســامی هــم
جــوان هســتند و امیــدوارم دوبــاره پایــگاه هیــات مســاجد
باشــد .ایــن مــداح اهلبیــت بــا بیــان اینکــه شــعارزدگی
مشــکل بــزرگ جامعــه مــا اســت کــه مــن نوعــی ســاعتها
ممکــن اســت دربــاره ترافیــک حــرف بزنــم امــا خــودم رعایــت
نکنــم ،تصریــح کــرد :همیــن کــه موضــوع دولــت و مجلــس
جــوان مطالبــه میشــود و همــه بــه ایــن نتیجــه رســیدهایم
کــه آقایانــی کــه عمرشــان را گذاشــتهاند ،بهــرهای هــم
نبردهانــد و فقــط کمــک کردهانــد کنــار بنشــینند و کار
را بــه جوانهــا بســپرند ،عالــی اســت؛ ممکــن اســت یــک
پیرمــرد هــم فکــر جــوان داشــته باشــد و مســائل روز و فضــای
مجــازی را بشناســند.

بازیگر سینما و تلویزیون :

خارج از ایران هیچ خبری برای هنرمندان نیست
ســعید راد بازیگــر ســینما و تلویزیــون گفــت :هیچوقــت
خــارج از کشــور چمدانهایــم را بــاز نکــردم؛ بــرای اینکــه
میدانســتم جــای مــن اینجاســت! آنهــا فقــط میخواهنــد
یــک شــماره بدهنــد و ارق ملیتــان را بگیرنــد! جالــب اســت
کــه حاتمیکیــا از مــن پرســید «مگــر تــو جبهــه بــودی؟!».
ســعید راد از جملــه بازیگرانــی اســت کــه خیلــی دیــر وارد
تلویزیــون شــد؛ برخــی ترجیحشــان ایــن اســت کــه صرف ـاً در
ســینما بماننــد ،امــا بــرای راد شــرایط بهگون ـهای دیگــر بــود؛
خــودش دلیــل ایــن اتفــاق را فیلمنامــه مناســب و دغدغـهای که
بهدنبالــش در فیلمنامههــای تلویزیــون میگــردد ،میدانــد؛
ایــن اتفــاق و دغدغــه در «تــرور خامــوش» بــرای او فراهــم
شــد؛ چــون بــا چشــم خــودش ددمنش ـیهای مــواد مخــدر بــا
انســانها را دیــده و همیشــه دوســت داشــته اســت فریــاد بزنــد
کــه «ایــن ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر را در خانوادههــا شــکل
دهیــد ،وگرنــه بایــد منتظــر ترورهــای خامــوش باشــیم» .نقــش
«دکتــر صفایــی» در کارنامــه راد متفــاوت اســت؛ بــا او دربــاره
ایــن نقــش و تجربــه جدیــد گفتوگویــی صــورت دادیــم کــه
البتــه بحــث بــه مســائل دیگــر از جملــه تعصــب عجیــب و
غریــب آقــای بازیگــر بــه دفــاع مقــدس و ســاخت آثــار متعــدد
و عمیــق در ایــن حــوزه هــم کشــیده شــد .جالــب اســت کــه
«ســعید راد» در نقــش «دکتــر ســعید صفایــی» ســعی کــرده
تصویــری متفــاوت از یــک مســئول بــه نمایــش بگــذارد،
بنابرایــن آنچــه در چهــره او بــه نمایــش گذاشــته شــده همانــی
اســت کــه خــودش هــم بــه آن تأکیــد میکنــد« :دغدغــه و
همدلــی» .ایــن بازیگــر تصریــح میکنــد «همــواره بــر ایــن
نکتــه تأکیــد دارم کــه بــه ســینمای دفــاع مقــدس اعتقــاد ویــژه
دارم و از فیلمســازان همیشــه درخواســت کــردهام ایــن حــوزه
را جــدی بگیرنــد چــون در آن روزهــا ،اخــاق ،ایثــار و مــودت و
همراهــی را بهچشــم خــودم دیــدم».

