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آموزش و پرورشيادداشت گفت وگو

»كس�ري نوري« از روزنامه ن�گاران دوره معاصر 
مطبوعات مي گوي�د: مطبوعات ايران�ي نياز به 
نهضتي نو دارند. آنها براي جذب مخاطب و براي 
اينكه بار ديگر ش�اهد صف بس�تن افراد جلوي 
كيوس�ك هاي مطبوعاتي باش�يم نياز به كاري 
طاقت فرسا و شبانه روزي دارند كه البته يك پاي 
اين كار اصال در مطبوعات نيس�ت؛ در سياست 
است، در جامعه است، در فرهنگ است و جاهاي 
ديگر. مطبوعات امروز كارك�رد نهادي خود را از 
دست داده اند و اين معضلي است كه گريبان آنها را 
در كنار هزينه هاي گزاف ديگري كه دارند، گرفته 
اس�ت.با او درباره نياز امروز مطبوعات به داشتن 
استاندارد و منشورهايي براي حمايت از استاندارد 
محتوا صحبت كرديم كه در ادامه پاسخ هاي او را 

مي خوانيد. 

   به نظر مي رسد تحريريه هاي رس�انه ها در ايران 
به وي�ژه مطبوعات نيازمند اس�تاندارد و منش�ور 
حرفه اي است. بايسته هاي يك موسسه مطبوعاتي 
و استانداردهاي يك تحريريه خوب و قوي چقدر در 

حسن اجراي كار خبري موثر است؟
قطعا بس��يار موثر است. اما اين بايس��ته ها چه چيزهايي 
بايد باشند. اين خيلي مهم است. امروز ديگر بايسته هاي 
يك موسسه مطبوعاتي و يك تحريريه خوب الزاما نه آن 
بايسته هايي اس��ت كه مثال 20 س��ال قبل يك موسسه 
رسانه اي داشت؛ همان طور كه خيلي چيزها در سطح و عمق 
جامعه ما تغيير كرده، خيلي چيزها هم بايد در سطح و عمق 
رسانه هاي كاغذي تغيير كند. آن وقت است كه يك رسانه 
مي تواند روي نبض جامعه بزند و مثل ساعت دقيق كار كند. 
ما نياز داريم به اينكه بايسته هاي جديدي براي رسانه هاي 
كاغذي تعريف و تبيين كنيم. اين اما كاري ساده نيست؛ 

نياز دارد به يك ديسكورس تازه. رسانه ها در وهله نخست 
بايد خودش��ان بدانند كجاي جهان رسانه اي ايستاده اند، 
تعريف شان از سياس��ت و چيزهاي ديگر چيست و اينكه 
اصال دنبال چي هستند و مي خواهند به چه چيزي برسند. 
يك وقتي جدالي ميان مورخان بود كه تاريخ اساسا چيست؛ 
مرور و بازخواني آنچه رخ داده است يا نور تاباندن به گذشته 
براي حال و آينده. همين جا بود كه طيف هاي مختلفي از 
درون تاريخ نگاران منش��عب شدند چون تاريخ را جداي از 
كارگزارانش، راويانش هم برمي سازند؛ ديده ايم و شنيده ايم 
كه 28 مرداد 32 از منظر بعضي تاريخ نگاران كودتاي سياه 
است و از منظر بعضي ديگر قيامي ملي. اين درباره خبر هم 
حاال ديگر صدق مي كند. اينكه اصال خبر چيس��ت و چه 
چيزي خبر است براي ما اهالي رسانه ها بايد تغيير كند و 
اين نياز به كار روي گفتمان رسانه اي دارد؛ چيزي كه فعال 
دستكم در ميان اهالي رسانه ها نمي بينيم. يكي از نقدهاي 
جدي من به رسانه ها اعم از كاغذي و مجازي همين است 

كه اهالي شان غالبا يا نمي دانند يا تغافل مي كنند از اينكه 
خودشان كجا ايستاده اند. اين اوليه ترين بايسته اي است 
كه يك موسسه مطبوعاتي و يك تحريريه خوب بايد براي 
خودش ترسيم كند. ما مي نويسيم؛ براي چه؟ براي كه؟ و 
چگونه؟پاسخ به اين سه پرسش، اولين نياز يك رسانه و يك 
فعال رسانه اي است تا از رهگذار آن، بايسته هايش را خوب 

ترسيم كند و مثل يك مرامنامه روي آن بايستد.
  براي رسيدن به يك محصول استاندارد و توليد 
محتوايي كه مخاطب آن را بپسندد، سياست هاي 
كلي و اجرايي يك رسانه چگونه بايد تعيين شود؟

پاس��خ به اين پرس��ش را تلويحا در جواب قبل و البته به 
زعم خودم گفتم و تاكيد مي كنم كه رسانه اي كه خودش 
درست نداند سياست كلي اش چيست، بالدرنگ به سمت 
نوعي شلختگي بدتركيب پيش مي رود كه ريزش مخاطب، 
كمترين عاقبت آن است. تنها مي ماند اينكه آيا منظور شما 
از چگونگي تعيين سياست هاي كلي و اجرايي يك رسانه 
اين اس��ت كه چه كساني و در كجا بايد آنها را تعيين كنند 
يا چيز ديگر؟ اگر منظور ش��ما غير از جنبه هاي تئوريك 
كار كه مختصرا عرض كردم، اين اس��ت كه راهكار عملي 
تعيين سياست هاي كلي و اجرايي چيست، به گمانم بايد 
متوسل به فرآيندهاي دموكراتيك شد.من هميشه اعتقاد 
داشته ام كه روزنامه نگاران مي توانند و بايد، كارشناساني 

زبده باشند تا بهتر و بهتر بنويسند و تحليل كنند و قلم شان 
مخاطب پيدا كند. حاال چرا مديران رسانه ها نبايد از ظرفيت 
كارشناسي اين افراد استفاده كنند؟ متاسفانه مديريت هاي 
غيرتخصصي هم آفتي است كه گريبانگير مطبوعات ما شده 
و همين فاصله گيري از مديريت هاي دموكراتيك و رفتن به 
سوي استبداد راي- آن هم راي غيركارشناسي- در تعيين 

پدران ما كه اين سرزمين بي مانند 
را براي زندگي خود برگزيدند، آن را 
خوب مي شناختند و مي دانستند 
ك��ه بايد ق��وت و روزي خ��ود را با 
»تدبير« و »تعقل« به دست آورند. 
آنه��ا هر چيزي را به درس��تي و به 
ان��دازه مصرف مي كردن��د. چون 
محصول را به آساني به دست نمي آوردند، ذره ذره آن را قدر 
مي نهادند. ابتكارها و شيوه زندگي پدران و مادران ما در طول 
تاريخ سبب شد كه ايران برخالف خشكي آب و هوا و سختي 
گذران زندگي در آن، كشوري خواستني و دوست داشتني 

در نظر بيگانه و آشنا باشد.
سبك زندگي ايراني مبتني بر حفظ منابع محدود، شيوه 
صحيح مصرف و بهره وري حداكثري بوده اس��ت. به اين 
صورت دور ريز و زباله بس��يار كم به وجود مي آمد و از تمام 
ظرفيت ممكن يك محصول به تمامي استفاده مي شده 
است. فقط در فرآيند توليد محصوالت لبني و مشخصا كره به 
شيوه ايراني دقت كنيد و ببينيد كه چگونه تمامي پسماندها 
را به اشكال ديگري چون كشك و قره قوروت درمي آورده و به 

مصرف مي رسانده اند. 
در پوشاك هم ايرانيان سخت صرفه جو و مقتصد بوده اند، 
سالي يك دست لباس مهيا مي كرده و اين يك دست لباس 
را تا آخر سال به بهترين وجهي نگهداري و در صورت نياز 
ترميم مي كرده اند بعد نوبت كوچك ترها به استفاده از همان 
لباس مي رسيد و نهايتا زماني كه ديگر لباس قابل استفاده 
نبود، تكه هاي پارچه آن در س��اختن چهل تكه ها يا قاب 
دستمال ها به كار مي رفت يا قسمت هاي ضخيم و خشن 
آن در شست وشوي ظروف كار ابرهاي امروزي را مي كردند.

ايرانيان كيفيت زندگي را در بهره جويي حداكثري از مواهب 
و نعمات جست وجو مي كردند و البته كه موفق شده بودند 
از دل سرزميني خشك و كم آب تمدني بيرون آورند كه در 

همه تاريخ محسود ديگران بود و هست.
پول نفت به همراه س��بك زندگي مسرفانه و ضدطبيعت 
كه رايج ش��د و ايرانيان به دام كاس��بكاران غربي افتادند، 
صرفه جويي و زندگي مقتصدانه، نش��انه عقب ماندگي و 
واپسگرايي جلوه داده شد و ملت به مصرف بيشتر و بيشتر 
تشويق ش��دند تا كاالهاي وارداتي و مونتاژي را بخرند و به 

اقتصاد آنها رونق بدهند. 
بازگشت به سبك زندگي تاريخي ايرانيان و برگزيدن راه و 
روش پدران و مادران مان در شيوه مصرف و حفاظت از منابع 
مي تواند راه حلي براي بسياري از مشكالت زيست محيطي 
و اقتصادي باشد. كشورهاي اسكانديناوي كه سعي دارند از 
تهاجم غول هاي اقتصادي غربي بركنار بمانند و راه خود را 
بروند، چند سالي است كه مشوق هايي را براي بازيابي كاالها 
برقرار كرده اند. در اين كشورها استفاده از شلوار وصله دار و 
وس��ايل مستعملي كه هنوز به كار مي آيند قبيح نيست و 

ارزش هم تلقي مي شود.
ايرانيان نبايد به قواعد تعريف شده از سوي بيگانگان تن در 
بدهند و براي خريد و مصرف كاالهاي آنان ثروت هاي ملي 

خود را خرج كنند.
به تن كردن س��رداري و شلوار ايراني با گيوه به جاي كت و 
شلوار غربي توسط ديپلمات هاي ايراني مي تواند به ترويج 
پوشاك ايراني كمك كند. همه ملت هاي ديگر غرب آسيا 
- به جز تركيه - هنوز پوشاك ملي خود را به تن مي كنند 
و ب��ه اين صورت از هويت ملي و فرهنگي خود پاس��داري 
مي كنند. از خاطر نبريد ك��ه حامد كرزاي رييس جمهور 
پيشين افغانستان با پوشيدن لباس زيباي ملي خود چندين 
بار به عنوان شيك پوش ترين سياستمدار جهان معرفي شد. 
سرداري و پيراهن هاي بدون يقه معمول اروپايي و شلوار و 
كفش ايراني آنقدر زيباست كه مي تواند جهانگير شود؛ چنان 
كه پيراهن هاي بي يقه كه توسط ديپلمات هاي ايراني دهه 

60 رايج شد، امروز در همه جهان محبوب است.
خريد پوش��اك خارجي به صورت گس��ترده به جز اتالف 
س��رمايه هاي ملي، دام��ن زدن به بيكاري و ب��ه بر كردن 
نمادهاي بيگانه چه سودي دارد؟ يا به چه دليل درآمدهاي 
حاصل از نفت، اين ثروت ملي غيرقابل جايگزين بايد صرف 
خريد خودروهاي خارجي با عمر حداكثر ۱0 سال بشوند؟ 
چرا دولت به دور از قالب هاي ايدئولوژيك، موضوع را براي 
مردم توضيح نمي دهد؟ به چه دليل بايد سهميه خاصي 
براي واردات آيفون X اختصاص يابد؟ اگر آيفون X نداشته 
باشيم دچار چه مضيقه اي مي شويم؟ چرا فرهنگ بازيابي 
و استفاده حداكثري از كاالها ترويج نمي شود و به جاي آن 
به مسابقه بي سرانجام مصرف دامن زده مي شود؟ بازگشت 
به سنت هاي ايراني، توليدات قديمي با كيفيت و نوسازي 
آنها مثل پارچه هاي ايراني، گيوه و كفش ايراني و وس��ايل 
خانه و آشپزخانه ايراني، مي تواند ساليانه ميلياردها دالر به 
سود دارايي هاي ملي ايران باشد و در ضمن از آلوده شدن 
محيط زيست با زباله هاي مانده از مصرف روزافزون كاالهاي 

وارداتي جلوگيري كند.
مسلم اس��ت كه عده اي س��ودجو، جز به كس��ب درآمد 
نمي انديشند و در اين راه به هر كس كه شيوه مصرف سنتي 
و استفاده از محصوالت وطني را توصيه كند انگ واپسگرايي 
خواهند زد اما عزمي ملي و همگاني براي اصالح الگوهاي 
مصرف و خريد كاالهاي ايراني و به تن كردن پوشاك ايراني 

به حال وطن سخت سودمند است.

كاظمي، مدير آبفاي فوالدشهر در همايش سازگاري با كم آبي 
گفت: در يك سال گذشته توانستيم در فوالدشهر با تبيين و 
اجراي برنامه هاي فرهنگي كه زمينه ساز مصرف بهينه آب 
بوده مصرف س��رانه آب را به ازاي هر نفر 24 ليتر در ش��بانه 
روز كاهش دهيم. كاظمي به كاهش مصرف س��رانه آب در 
فوالدشهر اشاره كرد و افزود در چند سال گذشته مصرف سرانه 
آب در فوالدشهر ۱76 ليتر به ازاي هر نفر در شبانه روز بود كه 
با برنامه هايي كه در جهت سازگاري با كم آبي در دستور كار 
قرار گرفت اين رقم در سال جاري به ۱52 ليتر كاهش يافت.

نيوشا   طبيبي

روزنامه ه�ا در ط�ول حي�ات خ�ود 
فرازونش�يب هاي زيادي را پشت سر 
گذاشته اند تا به وضعيت كنوني رسيده اند. در اين 
ميان رسانه هاي چاپي به دليل قدمت و سابقه، بيشتر 

در مسير تغيير و تحول بوده اند. 
مهم تري�ن نق�ش روزنامه ه�ا و س�اير مطبوعات 
اطالع رساني، تحليل و تفسير وقايع و اتفاقات روز، 

تنوير افكارعمومي، تبليغات و... است.
اما در ش�رايط فعلي آهنگ تغييرات بيش�تر شده 
و تحوالت و دگرگوني ها ك�ه در اندك زماني اتفاق 
مي افتند، ماهيت رسانه ها را از حالت سابق و سنتي 
تغيير داده و همگام با فناوري هاي روز جلوه ديگري 
از فعاليت هاي رسانه اي را ارايه كرده است. مطبوعات 
به جز خبررساني و آگاهي بخشي نقش هاي ديگري 
هم دارند كه شايد زماني ارايه اخبار روزمره از همه 
مهم تر بود؛ اما در دني�اي مدرن و فراصنعتي فعلي 
واجد كاركردهاي ديگري شده اند كه از مهم ترين و 
بارزترين آنها مي توان به تاثيرگذاري بر مخاطبان و 

جهت دهي بر افكارعمومي اشاره كرد. 
در حال حاضر رسانه هاي كاغذي در ايران به نوعي با 
مقتضيات روز همراه نيستند و از قافله تغيير و تحول 
دور مانده اند. دكتر عليرض�ا كاوياني، روزنامه نگار 
باسابقه معتقد است: ويژگي رس�انه، زنده بودنش 
است. اين گزاره كه رسانه هاي مكتوب در سراشيبي 
هستند را قبول ندارم، شايد آمارها چنين بگويند 
اما به هيچ عن�وان كار روزنامه نگاري به بن بس�ت 
نمي رسد؛ البته اگر اصحاب رسانه با فكر، پويايي و 

هنر بيگانه نباشند.

   وضعيت فعلي مطبوعات كشور را 
چطور ارزيابي مي كنيد؟

نيازي به گفتن ندارد كه مطبوعات ما وضعيت مساعدي 
ندارند. اين مس��اله هم قطعا يك بعدي نيس��ت و عوامل 
متعدد درهم تنيده اي در به وجودآوردن اين وضعيت دخيل 
هستند. مانند: فناوري هاي روز، گسترش فضاي مجازي، 
ريزش مخاطبان، رويكرد نس��ل جوان و... اما مي بينيم كه 

رسانه ها- هرچند كجدار و مريز – همچنان حضور دارند 
و فعاليت مي كنند كه البته اين نوع فعاليت خيلي پررنگ 

و مطلوب نيست. 
   براي خارج شدن از اين وضعيت چه اقداماتي بايد 

انجام داد؟
ببينيد، ويژگي رسانه زنده بودن و پويايي آن است. كاري و 
جايي كه فكر و پويايي دارد قطعا زنده است و به حيات خود 
ادامه مي دهد. رسانه مكتوب از گذشته مقبوليت خاصي بين 
عموم مردم داشتند و به نوعي روزنامه خواندن خالي از لطف 
نيست چون مجموعه اي از حواس در آن نقش دارند. شما 
حين خواندن يك رسانه مكتوب ارتباط چشمي، حسي و 
لمسي پيدا مي كنيد و در امتداد آن مي توانيد تفكر كنيد و 
مطالب خوانده شده را سبك سنگين كنيد. حاال اين هنر 
اصحاب رسانه است كه بتوانند از امكانات و ابزارهاي الزم 
بهره ببرند تا جايگاه خبري، فكري، حقوقي و اس��تنادي 
خود را باالتر ببرند. تغييرات گريزناپذير است و هرآن ممكن 
است اتفاقات جديدي بيفتد كه براي همه قابل هضم نباشد. 
ولي كساني كه در حوزه رسانه فعاليت مي كنند بايد از توان 
تغيير و تحول برخوردار باشند تا دگرگوني ها و مسائل تازه 
بر كاركردشان اثر منفي نگذارد. مثل اتفاقي كه در سينما 
افتاد؛ از سال ۱920 ميالدي سينماي جهان 3 موج اصلي 
را پشت سر گذاشته تا به موقعيت كنوني رسيده است. پس 
رسانه هاي مكتوب هم مي توانند شرايط را به نفع خودشان 
عوض كنند به شرطي كه اهالي مطبوعات و رسانه پيشقدم 
شوند و از خودشان شروع كنند. اين مساله ساده و قابل فهمي 
است كه حتي با شرايط 20 سال پيش هم نمي توان كار كرد، 
اما شاهد هس��تيم كه مطبوعات ما با شيوه 60 - 50 سال 
قبل فعاليت مي كنند كه آن هم درست و كامل نيست. االن 
شعار نوآوري و خالقيت و تحول داده مي شود؛ اما چطور اين 
خواسته ها را عملياتي كنيم؟ بايد بپذيريم كه فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي نه تنها رقيب نيستند بلكه رفيق ما 
هستند. بايد دوس��تان جديد را به كار گرفت و از آن براي 
ارتقا و اثرگذاري بهتر و مفيدتر استفاده كرد. در حال حاضر 
نشريه نيوزويك به صورت تمام الكترونيكي عرضه مي شود. 
آيا اين به معناي شكست است؟ يا روزنامه تايم چندين قالب 
عرضه به صورت الكترونيكي دارد؛ تيراژشان هم كمتر نشده. 

خب ما بايد اين را به حساب ضعف رسانه بگذاريم؟ خير، آنها 
از ابزارهاي موجود استفاده بهينه كردند و مطابق با سليقه 
مخاطب كه به خاطر شرايط روز عوض شده بود، شيوه عرضه 

اخبار و اطالع رساني را تغيير دادند. 
   اصول و سياست هاي رسانه اي كه بر مديريت كلي 
مجموعه و هدايت تحريريه حاكم اس�ت چقدر بر 

حسن اجراي كار خبري موثر است؟
هر مجموعه و موسسه اي بايدها و نبايدهاي خودش را دارد 
كه بر آن اساس يك بنگاه مطبوعاتي هدايت مي شود كه يا 
مدون و اصولي است يا قائم به فرد. برخي  سياست ها ممكن 
است به خودسانسوري، دست به عصا حركت كردن، تند 
و تيز بودن، بي پروايي و... منجر ش��وند. به هرحال هر چه 
باش��د اين بايسته هاي تعيين ش��ده به ذهن افراد منتقل 
مي ش��وند و خواه ناخواه بر خروجي نهايي اثر مي گذارند. 
شايد اين اثرگذاري خوب هم نباشد. مديريت رسانه حق 
دارد چارچوبي براي بن��گاه خبري خود وضع كند. قاعدتا 
عده اي نمي پذيرند و برخي ديگر خود را وفق مي دهند. ولي 
بهتر است كه استانداردهاي تعيين شده كارايي و كارآمدي 
مناسبي هم داشته باشند. اين چارچوب ها و سياستگذاري ها 
در همه جاي دنيا معمول است اما اصل ماجرا شدت و حدت 
آن و اينكه چه سياست و مقرراتي كجا و چگونه اعمال شود 
مهم است. مقررات اجرايي بايد با اعضا هماهنگ باشد چون 
در غير اين صورت اصطكاك فكري و س��ليقه اي به وجود 
مي آيد. در رسانه هاي ما خيلي ها فردمحور هستند و بعد از 
مدتي به مشكل برمي خورند. اصول حاكم بايد طوري تدوين 
شود كه دست خبرنگار را باز بگذارد تا چرخه زايد بروكراسي 

كاهش پيدا كن��د و فيلترهاي كمتري ب��ه وجود بيايد تا 
محصول نهايي مطلوبيت و مرجعيت قابل قبولي دارا باشد. 
   اين سياست ها و بايسته ها چگونه تدوين و اجرايي 

شوند؟
بستگي به خط مشي هر نشريه دارد. هر جريده اي با نيت 
خاصي منتشر مي شود و ممكن است اولويت هاي مديران 
يك رسانه با رسانه ديگر فرق داشته باشد. اما اصول و مقررات 
اصلي و پايه در همه جا جمع آوري، تدوين و اجرايي شده 
است و همگان ملزم به رعايت موارد تصويب شده هستند. 
شايد ما در اين زمينه بيگانه باشيم اما مي توان از تجربيات 
رسانه هاي پيشرو و معتبر بين المللي استفاده كرد تا يك 
شيوه مديريتي درون سازماني درست، كارآمد و كم خطا 

تثبيت و فراگير شود. 
   اگر بخواهيد در يك بند موضوع مصاحبه را خالصه 

كنيد و راهكاري بدهيد چه خواهيد گفت؟
راه نجات مطبوعات از شرايط فعلي تغيير مسير، نگاه جديد 
و عوض كردن نوع فعاليت اس��ت. ذات كار روزنامه نگاري 
سيال بودن و پويايي است. بايد در رسانه هاي ما مخصوصا 
مطبوعات شاخص هاي جديد و قالب هاي متنوع توليد و 
عرضه مطالب به كار گرفته شوند. من روي اين شاخص ها و 
قالب هاي نوين تاكيد زيادي دارم؛ اگر فضاي جديد به وجود 
آم��ده بايد افراد متخصص و توانمند به كار گرفته ش��وند. 
روزنامه نگاري سنتي به پايان راه رسيده و قابليت گذشته را 
ندارد؛ دنياي ديجيتال تحرك بااليي دارد و پوينده است. اگر 
به اين باور برسيم كه كار خوب ما معرف خوب ما باشد، رسانه 

مكتوب به جايگاه واقعي خود خواهد رسيد. 

عليرضا كاوياني، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه: 

ويژگي رسانه زنده بودنش است

منظر

علي  علمي

وزير آموزش و پرورش ضمن ابراز تاسف از حادثه رخ داده براي 
سه دانش آموز در اردوي گرجستان با بيان اينكه اين اتفاق بدون 
اطالع قبلي مقامات مسوول رخ داده لذا كسي را نمي توان پيدا 
كرد از او توضيحي بخواهيم، گفت: همان طور كه پيش از اين 
هم گفته شده، برگزاري سفرهاي خارجي هيچ توجيهي ندارد 
اال مواردي كه در آن بحث مسابقات بين المللي مطرح باشد 
چرا كه در اينگونه موارد تمام مسائل ايمني براي دانش آموزان 
رعايت مي شود.بطحايي در حاشيه جلسه هيات دولت با حضور 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به اين پرسش كه تمهيدات 
دولت و وزارت آموزش و پرورش براي حادثه ديدگان اردوي 
دانش آموزي در گرجستان چيست؟ اظهار كرد: از اين اتفاق 
متاسف هستم و بارها به اولياي دانش آموزان اعالم كرده ايم كه 
اينگونه سفرها هيچ ضرورتي ندارد، به خصوص كه وقتي بدون 
اطالع مقامات رسمي اين اتفاقات مي افتد.وي با بيان اينكه 
چون اين اتفاق بدون اطالع قبلي مقامات مس��وول رخ داده 
لذا كسي را نمي توان پيدا كرد از او توضيحي بخواهيم، گفت: 
همان طور كه پيش از اين در مورد س��فرهاي خارجي گفته 
شده، برگزاري اين سفرها هيچ توجيهي ندارد اال مواردي كه 
در آن بحث مسابقات بين المللي دانش آموزان مطرح باشد كه 
در اين صورت تمامي مسائل ايمني براي دانش آموزان رعايت 
مي شود.وزير آموزش و پرورش گفت: ما در سطح بين المللي 
و حوزه هاي ملي مثل ورزش��ي، دانش آموزان را خودمان بر 
اساس فرآيندهاي تعيين شده به اردوها مي فرستيم كه تمام 
استانداردهاي الزم و مراقبت هاي ايمني براي دانش آموزان 
اتفاق مي افتد.وي ادامه داد: ما به عنوان وزارت آموزش و پرورش 
و همچنين وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه اقدامات 
مربوطه را انجام مي دهيم تا مسببين اين موضوع تحت تعقيب 
قضايي قرار بگيرند.بطحايي در ارتباط با ثبت نام دانش آموزان 
افغانس��تاني در م��دارس نيز گفت: امس��ال به طور جدي تر 
كارگروهي تش��كيل داديم كه فرابخشي و متشكل از وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت كشور است و اميدواريم همان طور 
كه مقام معظم رهبري تاكيد كردند و همچنين ماهيت آموزش 
و پرورش كه آموزش و پرورش اكسيژني است تا صرف نظر از 
مليت و تابعيت در اختيار همگان قرار بگيرد. اميدوار هستيم 
سال تحصيلي پيش رو موفق تر از گذشته همه كودكاني كه 
در سن تحصيل هستند از مزاياي تحصيل برخوردار شوند.

به گزارش ايسنا، بازيكنان عضو يك مدرسه فوتبال در يزد به 
همراه توري گردشگري و به بهانه برگزاري اردو در گرجستان 
چند روز پيش راهي گرجستان شدند كه در جريان اين سفر 
دو ورزشكار نوجوان يزدي در رودخانه غرق شدند و يك نوجوان 

ديگر هم در بيمارستان درگذشت.  ايسنا

اگر فيلمنامه جدي داشته باشي باوجود اخبار ناخوشايندي 
كه از گيش��ه فيلم هاي اجتماعي منتشر مي شود از ساخت 
فيلم هاي جدي پشيمان مي شوي و اساسا تهيه كننده ها هم 

به اين فكر مي كنند كه چرا سرمايه خود را به خطر بيندازند.
به اين نكته بايد اشاره كنم من مخالفتي با ساخت فيلم هاي 
كمدي ندارم و آرزو مي كنم همه توليدات س��ينماي ايران 
كمدي باشند مش��روط به اينكه اين فيلم ها مردم را احمق 
فرض نكنند حرف براي گفتن داش��ته باش��ند و به ش��عور 
مخاطب توهين نكنن��د. در حال حاضر فيلم هاي كمدي با 
فيلمفارسي هاي قديم فرقي نمي كند؛ مي كند؟ اين در حالي 
اس��ت كه در دوره زمانه اي به سر مي بريم كه جوان هاي ما با 
سينما آشنا هس��تند و مردم عادي هم  دل شان نمي خواهد 
چنين مزخرفاتي را بر پرده سينما ببينند. ازيك طرف ماهواره 
و از طرف ديگر سطح فيلم هاي نازل باعث شده كه پدر صنعت 
سينما دربيايد. سينماي ايران در آستانه فروپاشي است، مگر 
آنكه فكري برايش شود. منظور من سانسور نيست كه من با 
هر سانسوري مخالفم؛ اما اميدوارم نوعي سهميه بندي كه 
دهه شصت براي توليدات محصوالت سينمايي وجود داشت 
دوباره شكل بگيرد. مثال ۱0 فيلم كودك يا ۱0 فيلم اجتماعي 
يا ۱0 فيلم ف��الن و ۱0 فيلم بهمان و... اين دس��ته بندي ها 
تكليف را با س��ينما روشن مي كرد. شرايط حال حاضر مثل  
آش ش��له قلمكاري مي ماند هر چي دم دست است جلوي 
دوربين مي ريزند نه سليقه اي كه شعور مخاطب را ارتقا دهد 
نه كيفيتي كه باعث اعتال و توسعه ساختار فيلم هاي سينماي 
ايران ش��ود. سينما را از هنر و صنعت به صنعت پفك سازي 
تبدي��ل كرده اند كه جز ضرر هيچ منفعت��ي براي مخاطب 
ندارد. البته مديران سينما هم در وضعيت بالتكليفي به سر 
مي برند و استراتژي درازمدت ندارند. شيوه مديريت موقتي 
در پيش گرفتند كه آن را به بعدي واگذار كنند. نكته مهم تر 
ديگر اينكه نهادهاي سينمايي ابتر شده اند. تبديل به نهادي 
محافظه كارانه كه بيش��تر به دنبال فيلم هاي پروپاگاندايي 
هستند؛ اين را از جهت اينكه از نزديك با آنها برخورد داشتم 
مي گويم. متوجه ش��دم موضوع جدي حتي ارزشي، آنها را 
نگران از دخالت هاي دستگاه هاي نامربوط مي كند و اين باعث 
مي شود آنها عقب نشيني كنند. در عوض تا دل تان بخواهد 
فيلم هاي خنثي به كرات مي سازند. حتي جسورترين نهاد كه 
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي است به ناچار دچار 
اين مالحظه كاري شده چون ارگان هايي در مديريت سينما 
دخالت مي كنند كه اصال ساختار اين ارگان ها ربطي به سينما 
ندارد. خالصه كالم اينكه تا تكليف وزارت ارش��اد با سازمان 
سينمايي مشخص نشود و تا زماني كه مهار سينما را به دست 
نگيرند فرصت طلبان همچنان مي تازند.و نكته آخر هم بگويم 
درگذشته )قبل از انقالب( رسم بر اين بود تهيه كننده هايي 
كه فيلم هاي شان پرفروش مي شد به فيلمسازان جوان كمك 
مي كردند تا فيلم هاي تجربي خود را بسازند نظير فيلم هاي 
سهراب شهيد ثالث كه در حال حاضر اين روحيه هم در بين 

تهيه كننده هاي ما وجود ندارد.

بطحايي: سفر دانش آموزان به 
گرجستان بدون اطالع مقامات بوده

سينماي ايران در آستانه تعطيلي

پنجشنبه ۱8 مرداد ۱397، 26 ذي  القعده ۱439، 9  آگوست 20۱8،  سال شانزد                        هم، شماره 4۱56

كسري نوري، روزنامه نگار در تحليل نياز امروز مطبوعات گفت 

پرسش هايي كه روزنامه ها بايد پاسخ دهند

سياست ها و روش هاي يك رسانه، يكي از عمده ترين داليلي 
است كه به ريزش مخاطبين مطبوعات و رسانه هاي كاغذي 

منجر شده است.
   االن وضعيت رسانه هاي كاغذي در شرايط فعلي 

به چه صورت است؟
بديهي است كه وضعيت رسانه هاي كاغذي به گواه آمارها، 
تجارب، مشاهدات و ملموسات خوب نيست؛ نه تنها خوب 
نيست بلكه بسيار بد هم هست. اين شايد تلخ ترين تجربه 
براي اهالي رسانه در تمام دوران معاصر باشد كه رسانه هاي 
چاپي كاغذي تا اين اندازه در تنگنا و دشواري و جداماندگي 
از مخاطبين خود هستند. تمام اهالي قلم حاال به اين نكته 
معترفند. البته اينكه شكاف بزرگي ميان رسانه هاي كاغذي 
و مخاطب وجود دارد داليل متعددي دارد كه پايين بودن 
سطح كيفي رسانه هاي يك سر طيف داليل است و عدم 
اقبال عمومي جامعه نسبت به مطالعه، سر ديگر آن؛ همه 
داليل ديگر در ميان اين دو سر، قابل مشاهده و بيان هستند.
   ارزش هاي خبري كاركرد خود را بين رس�انه هاي 

چاپي از دست داده. چه راه حلي متصور هستيد؟
در وهله نخس��ت من چندان معناي اين پرس��ش شما را 
متوجه نمي شوم مگر اينكه خيال كنم وقتي شما مي گوييد 
ارزش هاي خبري كاركرد خود را بين رس��انه هاي چاپي 
از دس��ت داده اند معنايش اين است كه معتقديد كاركرد 
ارزش هاي خبري قبال اين بوده كه براي رسانه هاي كاغذي 
جذب مخاطب مي كرده است. اگر چنين باشد من هم با شما 
موافقم و مي توانم قبول كنم كه پرسش تان اساسا درست 
اس��ت. اما بحث در اين است كه احتماال حاال بايد بپذيريم 
ديگر رسانه هاي كاغذي بايد از بيخ و بن ارزش هاي خبري 
را جور ديگري بفهمند چون قطعا رسانه هاي مجازي منتظر 
نمي مانند تا يك روزنامه چاپ شود و فاصله ارسال يك نشريه 
كاغذي به چاپخانه و چاپ آن، هرقدر هم كوتاه و كم باشد، 
باز هم سرعت رسانه هاي مجازي در خبررساني بيشتر است. 
حاال و در عصر كنوني رسانه هاي كاغذي ما بايد از چيزي به 
اسم ارزش هاي رسانه اي حرف بزنيم كه يك رسانه مي تواند 
آن را منحصر به خود كند. اين است آن چيزي كه براي رسانه 
كاغذي هم ارزش خواهد بود و هم ارزش آفرين؛ آن هم در 
شرايطي كه حجم اخبار منتشره در همه رسانه ها، آنقدر زياد 
است كه عمال مثل بمباران خبري است و تشخيص راست 

و دروغ آنها كاري طاقت فرساست.
   بخش اعظمي از محتواي فضاي مجازي از مطالب 
و اخبار بي منبع پرشده است. چه راهكاري مي توان 

براي بازگشت مخاطبان به روزنامه ها پيدا كرد؟
يقينا اينكه مخاطبان كه افراد جامعه هستند از رسانه هاي 
مجازي اعم از موبايلي و... دست بكشند و به روزنامه ها و ساير 
نشريات كاغذي برگردند غيرممكن است؛ شايد مساله اي 
است كه اساس��ا صورتش اش��كال دارد. جهان امروز جهان 
ارتباطات شبكه اي و موبايلي است و آنچه اين جهان را ساخته 
پيشرفت هاي تكنولوژيك است. بله من هم با شما موافقم كه 
رسانه هاي مجازي پر ند از اخبار كذب و بي منبع و گاه بي سر 
و ته، اما اين لزوما معنايش اين نيست كه ما بتوانيم مخاطب 
را به سمت روزنامه ها برگردانيم. اينكه مخاطبين به سمت 
رسانه هاي مجازي رفته اند دليلش هيچ ربطي به صحت و سقم 
اخبار يا عدم آن ندارد بلكه سهل الوصول بودن اين رسانه ها و 
به عالوه گشوده بودن آنهاست. از سوي ديگر اساسا مخاطب 
امروز رسانه هاي موبايلي و ... چندان به دنبال منبع و صحت و 
سقم اخبار نيست و در وهله اول اين نوع محتوا و اخبار است كه 
او را جذب مي كند. من گمان مي كنم مطبوعات ايراني نياز به 
نهضتي نو دارند. آنها براي جذب مخاطب و براي اينكه بار ديگر 
شاهد صف بستن افراد جلوي كيوسك هاي مطبوعاتي باشيم 
نياز به كاري طاقت فرسا و شبانه روزي دارند كه البته يك پاي 
اين كار اصال در مطبوعات نيست؛ در سياست است، در جامعه 
است، در فرهنگ است و جاهاي ديگر. مطبوعات امروز كاركرد 
نهادي خود را از دست داده اند و اين معضلي است كه گريبان 
آنها را در كنار هزينه هاي گزاف ديگري كه دارند، گرفته است.

امروز ديگر بايس�ته هاي يك موسسه مطبوعاتي و يك 
تحريريه خوب الزاما نه آن بايسته هايي است كه مثال 20 
سال قبل يك موسسه رسانه اي داشت؛ همان طور كه خيلي 
چيزها در سطح و عمق جامعه ما تغيير كرده، خيلي چيزها 
هم بايد در سطح و عمق رسانه هاي كاغذي تغيير كند. آن 
وقت است كه يك رسانه مي تواند روي نبض جامعه بزند و 
مثل ساعت دقيق كار كند. ما نياز داريم به اينكه بايسته هاي 

جديدي براي رسانه هاي كاغذي تعريف و تبيين كنيم.

سرداري و گيوه به جاي كت و شلوار

كاهش مصرف سرانه آب در 
فوالدشهر با تبيين برنامه هاي فرهنگي
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محمدحسن ربيعي راد، مدير امور كنترل كيفيت شركت 
آبفاي استان اصفهان گفت: نصب مستقيم پمپ آب بر روي 
شبكه توزيع آب مي تواند احتمال آلودگي آب را فراهم كند 
به گونه اي كه سالمت و كيفيت آب شرب را با مخاطراتي 
روبه رو سازد.محمدحسن ربيعي راد با تاكيد بر نصب مجاز 
پمپ آب بر شبكه توزيع اعالم كرد: در تابستان سال جاري 
به منظور توزيع عادالنه آب، مردم گهگاه با افت فش��ار آب 
مواجه بودند كه برخي مشتركين براي دسترسي پايدار به 
آب اقدام به نصب پمپ بر روي شبكه توزيع كردند .وي افزود: 
بعضي از مشتركين با نصب مستقيم پمپ بر روي شبكه 
توزيع با قدرت مكش بيشتر و ايجاد فشار منفي زمينه هاي 
احتمال آلودگي آب را فراهم مي كنند.  اين درحالي است 
كه با نصب مس��تقيم بر روي شبكه توزيع نه تنها احتمال 
آلودگي آب ساكنان واحد مسكوني متخلف مي رود بلكه 
بستر آلوده ش��دن آب واحدهاي مجاور و ساير شهروندان 

هم مهيا مي شود.

نصب پمپ بر روي شبكه توزيع 
موجب كاهش كيفيت آب مي شود
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