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درخواست یک کارگردان برای کاهش بهای بلیت سینما10تیــک
سپهرغرب، گروه تیک:   عصر روز جمعه 27 خرداد ماه نخستین اکران مردمی فیلم »بدون قرار قبلی« با حضور عوامل فیلم و هنرمندان در پردیس سینمایی لوتوس برگزار شد.

بهروز شــعیبی ضمن ابراز خشــنودی در بین مردم و مخاطبان فیلم، در ســخنان کوتاهی عنوان کرد: خیلی خوشــحالم که »بدون قرار قبلی« را برای تماشــا انتخاب کرده اید و امیدوارم فیلم را دوســت داشــته باشــید. ما با افتخار نخستین اکران مردمی فیلم 
»بدون قرار قبلی« را از پردیس سینمایی لوتوس واقع در منطقه نازی آباد آغاز کرده ایم که در ادامه در دیگر سینماها نیز برنامه خواهیم داشت. وی همچنین گفت: از همه   سینماداران تشکر و قدردانی می کنم و به این عزیزان خسته نباشید می گویم که به 
دلیل شــیوع پاندمی کرونا ســال های ســختی را گذرانده و تالش کردند ســالن های ســینما را حفظ کنند. کارگردان فیلم »بدون قرار قبلی« در پایان اظهار کرد: من از طرف مردم از مسئولین تقاضا دارم که اگر امکان دارد به نحوی برنامه ریزی کنند که قیمت بلیت 

سینماها کاهش یابد تا مخاطبان بیشتری بتوانند به سینما بیایند چرا که بقای حیات سینماها به حضور تماشاگران نیازمند است.

افراد  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
کاربران  از  دسته  آن  نقاب دار 
جعلی  هویت  ساختن  با  که  بودند 
فریب  به  فضا،  این  در  خود  برای 
بانوان  ویژه  به  مشخص  افرادی 
رابطه  ایجاد  با  و  می پرداختند 

دوستی، پس از مدتی به 
اخاذی از آنها می پرداختند.

مجــازی،  شــاخ های  امــروزه 
ســلبریتی هــا، واینرها و ده ها 

فضــای  اینچنینــی  عنــوان 
در  را  کنونــی  جامعــه 

بــر گرفتــه انــد. چنــد 
است  سالی 

که 

شــبکه های اجتماعی و انواع پیام رسان ها با رشد 
قارچ گونه در ایران همراه شده و کاربران بسیاری 
را بــه خود جلب کرده اند. از شــبکه های اجتماعی 
و پیــام رســان های خارجــی و مطرح گرفتــه تا پیام 
رســان های داخلی و ملی. آن چــه که در این میان 

اهمیــت  از 

ویژه ای برخوردار اســت، گرایش نامتعارف اقشــار 
مختلــف جامعه، باالخص قشــر جــوان به فضای 
مجــازی و صرف زمان زیاد برای حضور در این فضا 

است.

حوزه  و  اجتماعی  شبکه های   
فرهنگی ایران

بــه  همــگان  تردیــد  بــی 
یــاد دارنــد کــه بزرگ تریــن 
شــبکه  فراگیرتریــن  و 
فیس  جهانی،  اجتماعی 
بــود   Facebook بــوک 
راه   2004 ســال  در  کــه 
اندازی و به سرعت وارد 
ایــران شــد. این شــبکه 
اجتماعی در کمتر زمانی 
توانست تعداد زیادی از 
ایرانیــان را به خود جلب 
کنــد. البتــه ایــن روند در 
مورد دیگر ابــزار مربوط 
بــه فضــای مجــازی نیــز 
کامال صــدق می کند چرا 
کــه بــر اســاس آمارهــای 
ســوی  از  شــده  منتشــر 
پیــام رســان،  انــواع  مدیریــان 
ایرانیــان همــواره یکی از بیشــترین 
محســوب  فضاهــا  قبیــل  ایــن  کاربــران 

می شوند.
متاســفانه در کشــور ما بــه دالیل 
مختلفــی از جملــه ضعــف در 
حــوزه فرهنگــی، افراد 
ســرعت  بــه 
ب  جــذ

تکنولوژی هــای نویــن شــده و نــه تنهــا اســتفاده 
بلکــه گاهــا،  ندارنــد  آنهــا  از  ای  بهینــه  و  صحیــح 
نیــز  اســتفاده  ســوء  بــه  ناخواســته  و  خواســته 
می پردازنــد. به طور مثال در بــدو ورود فیس بود 
بــه ایــران و رواج آن، بســیاری جوانــان بــا ثبت نام 
در ایــن شــبکه اجتماعــی پا بــه دنیایی از اشــتراک 
گذاری های تصویری گذاشــتند که تــا آن زمان غیر 
قابل تصور بود. اما این شــبکه در زمانی کوتاه به 
فضایی برای افراد نقاب دار تبدیل شد.متاســفانه 
امروزه اینســتاگرام بــه جوالن گاهی بــرای افرادی 
تبدیل شــده اســت که تنها هدف آنها دیده شدن 
و بزرگنمایــی کاذب شــخصیتی خــود اســت و در 
ایــن راســتا از هیــچ کاری فروگذار نمــی کنند.افراد 
نقاب دار آن دســته از کاربران بودند که با ساختن 
هویــت جعلــی برای خــود در ایــن فضا، بــه فریب 
افرادی مشــخص به ویــژه بانــوان می پرداختند و 
بــا ایجاد رابطه دوســتی، پس از مدتــی به اخاذی 
از آنهــا می پرداختنــد کــه طــی ســال های گذشــته 
پرونده هــای قضایــی بســیاری با ایــن مضمون به 
دادگاه ها ارسال شد که نشان دهنده عدم تطابق 
این قبیل ابزار و تکنولوژی مجازی با فرهنگ ایرانی 

دارد.
امــا آنچه که مهم اســت ورود مســتمر و پی در 
پــی دیگر شــبکه ها و اپلیکیشــن های نوین جهانی 
در ادامه فراگیر شــدن گوشــی های هوشــمند به 
کشــور اســت. بــا رواج این دســته از گوشــی ها در 
جامعــه مــا، فعالیــت پیام رســان ها و شــبکه های 
اجتماعــی وارد فــاز جدیــدی شــدند و به یــک باره 

شاهد رشد فورانی آنها بودیم.
فیــس بوک کــه تنها محــدود بــه کامپیوترهای 
خانگــی و لــپ تاپ هــا بــود، در 6 اکتبر ســال 2010 
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام Instagram را راه 
انــدازی کــرد کــه در گوشــی های هوشــمند قابــل 
اســتفاده است و ســهولت و همراهی آن بر جذب 
کاربــران جهانی افزود که ایران نیز از آن مســتثنی 
نبود، تاجایی که بر اســاس آماری که سال گذشته 
از سوی یک محقق انگلیسی به نام »تری سنفت« 
منتشر شد، قریب به 30 درصد کاربران اینستاگرام 

را ایرانی ها تشکیل می دهند.

 مشکالت خاص اینستاگرامی در ایران
امــروزه  متاســفانه  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
اینســتاگرام به جــوالن گاهی برای افــرادی تبدیل 
شــده اســت کــه تنهــا هــدف آنهــا دیــده شــدن و 
بزرگنمایــی کاذب شــخصیتی خود اســت و در این 
راســتا از هیچ کاری فروگــذار نمی کنند. آنها در این 
مســیر به جعل هویت، دروغ پراکنی، حجاب زدایی، 
اشاعه سبک زندگی لوکس و الکچری، تجردگرایی، 
دوســتی های خــارج از چهارچــوب و... می پردازند. 
در همیــن راســتا بود که شــاخ های مجــازی ظهور 
کردنــد و الگوهایــی نامتعــارف در جامعــه کنونی 

تبدیل شدند.
از ایــن ماجرا هــم که بگذریــم، باید اشــاره ای 
بــه واینرهــا داشــته باشــیم. افــرادی نوظهور که 
شــاخصه موفقیت شــان در فضای مجازی تعداد 
در  اســت.  فالوئرهــا  یــا  کننــدگان  دنبــال  بــاالی 
واقــع هرچــه تعداد ایــن دنبــال کنندگان بیشــتر 
از موفقیــت و میــزان معروفیــت  باشــد، نشــان 
ایــن افــراد دارد. در ایــن راســتا هســتند افــرادی 
کــه بــرای افزایش تعــداد دنبــال کننــدگان خود، 
دســت بــه هــر کاری می زننــد، چــرا که این مســیر 
بــه کســب درآمدهــای چشــم گیــری از ایــن فضــا 
منتهی می شــود. یک دسته از این افراد را واینرها 

Vayner تشکیل می دهند.
کــه  می شــود  گفتــه  کمدین هایــی  بــه  واینــر 
بــا مضمــون  بــه ســاخت و انتشــار ویدئوهایــی 
کــه  جایــی  آن  از  می پردازنــد.  فــان  و  ســرگرمی 
حرفــه واینر بــودن نیازمند تخصــص و تحصیالت 
خاصــی نیســت، رشــد قــارچ گونــه افــراد در این 
شــغل مجازی را شاهد هســتیم. اغلب کلیپ های 
تولیــدی واینرها فاقد محتوای ارزشــمند و مغایر 
بــا هنجارهای اجتماعی اســت چرا کــه ارزش های 
جامعــه، ُعرف اجتماعــی و اصول اولیــه فرهنگی 
چهارچوب هــا و خــط قرمزهــای خاصــی دارد کــه 
از نظــر واینرهــا، موانــع بزرگی در مســیر شــغل و 

حرفه شان محسوب می شود.
در واقــع، پایــه و اســاس کلیپ هــای ســاخته 
شده از ســوی واینرها بر خنداندن مخاطب به هر 
نحوی به ویژه تابو شــکنی اســتوار اســت. واینرها 

کــه تنها بــه کســب درآمــد فکــر می کنند، بــا عبور 
از خــط قرمزهــا در اکثــر کلیپ های خــود از بانوان 
اســتفاده کرده و حتی در مواردی مشاهده شده 
اســت کــه بــا تحقیــر و توهیــن بــه بانوان ســعی 
بــر جــذب حداکثری دنبــال کننــدگان دارنــد. آنها 
در ویدئوهــای خــود بــه ترویــج ضــد فرهنگ ها و 
اشاعه ســبک زندگی الکچری و غربی می پردازند. 
عالوه بر ایــن موضوع، واینرها بــا افزایش تعداد 
از شــرکت ها و  دنبــال کننــدگان خــود، بســیاری 
تولیدکننــدگان انــواع کاال و خدمــات را وسوســه 
کــرده انــد تــا تبلیغــات خــود را بــه آنها ســپرده و 

کســب درآمدی غیر قابل تصور را رقم زنند.

 شبیخون فرهنگی با واینرها
شــبیخون فرهنگــی کــه طــی 2 دهــه اخیر به 
وضعیــت بحرانــی در جامعــه ما رســیده اســت، 
امــروز وارد مرحلــه جدید و حادی شــده اســت. 
گســترش فزاینــده برنامه های ویژه گوشــی های 
هوشــمند از قبیــل اینســتاگرام، تلگــرام و واتس 
اپ اجازه موج ســواری فرهنگ غربــی بر فرهنگ 
اصیــل ایرانــی را صادر کــرده و افراد ســودجو از 
ایــن فضا حداکثر ســوء اســتفاده و بهره مالی را 
بــرده و می برند. آنها با توهیــن به فرهنگ ایرانی 
و عبــور از خــط قرمزهــا، در راســتا و بــا توجیــه 
خنــده، نظــر بســیاری از مخاطبــان در ایــن فضا 
را بــه خــود جلــب کــرده و تاثیــرات بســیار عمیق 
جوانــان  اعتقــادات  و  افــکار  بــر  ای  گســترده  و 

می گذارند.
امــروزه بــا توجه به شــرایط خــاص اقتصادی و 
اجتماعــی، از هــر فردی بــا هر ســطح تحصیالت و 
تخصص، ســخن از این قبیل کلیپ ها می شــنویم 
که خود بر دنبــال کنندگان آنها می افزاید و تعداد 
نفــرات بیشــتری را دچار تهاجــم فرهنگی و گرایش 
بــه ســبک زندگــی غربــی می کنــد و بــی شــک اگر 
مســئوالن فرهنگــی تدابیــری را بــرای جلوگیری از 
انتشــار ایــن قبیــل محتوا اتخــاذ نکنند، بــه زودی 
شــاهد متزلــزل شــدن پایه هــای اصلــی فرهنــگ 
در جامعــه خواهیــم بود که مســیر جــوالن دهی 

فرهنگ غربی را باز می کند.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
هزینه  آمریکایی،  مالیات دهندگان 
ملت  علیه  برنده  بدون  روانی  جنگ 
آن  منافع  که  می پردازند  را  ایران 
چون  غوغاساالرانی  جیب  به  تنها 

علینژادها می رود.
رســانه ها همــواره بــرای برقراری 
ارتبــاط بــا مخاطــب خــود ار قواعــد و بســترهای 
منطقــی ارتباطــی بهــره می برنــد امــا گاهــی ایــن 
قواعــد بــه شــکلی برنامه ریــزی شــده در خدمت 
ایجــاد تصاویــری خــاص در ذهــن مخاطــب قــرار 
می گیرند. بنابراین مــرز فعالیت عمومی و طبیعی 
رســانه ها بــا جنگ روانی آنــان، گاهی مرزی بســیار 

باریک و نامرئی می شود.
بیگانــه سال هاســت  رســانه های فارســی زبان 
کــه با هــدف قــرار دادن مخاطــب ایرانــی، اهداف 
دولت هــای متبوعه خود را ســرلوحه ایجاد تصویر 
در ذهن ایــن مخاطب خاص قــرار داده اند و برای 
ایــن کار هــم از فرمول هــای پیچیــده امــا گاهــی 

مشخص بهره می برند.
روش شناســی  پرونــده  از  مطلــب  دومیــن  در 
رســانه های بیگانــه بــه ســراغ معصومــه علینــژاد 
ببینیــم  تــا  رفتیــم  علینــژاد  مســیح  بــه  معــروف 
مهم تریــن روش فعالیــت او در جنــگ علیــه ایران 

چیست.

 غوغاساالری
مخاطــب پیــش از رســیدن بــه مرحلــه تکذیب 
یــا تصدیــق بــه ســرعت متوجــه چیــزی نامأنوس 
علینــژاد  مســیح  فعالیــت  شــکل  در  متفــاوت  و 
می شــود. روشــی که تا پیش از او در کمتر خبرنگار 
داخلــی یــا خارجــی تجربــه کــرده اســت. مخاطب 
او بــه ســادگی در می یابــد که علینژاد بــا ریتمی به 
مراتــب تندتــر از یک خبرنــگار عادی اســت که برای 
جســت وجو و پرورش سوژه اش، نیاز به چند روز تا 

چند ماه، تحقیق و تمرکز دارد.
به طــور طبیعــی میــان افزایش ســرعت تولید 
محتوا با کاهش کیفیت آن ارتباط مســتقیم برقرار 
اســت. به این ترتیب، تولیدکننده محتوا برای آنکه 
بتوانــد بــه صورت مــداوم پیش چشــم و در ذهن 
مخاطــب، روشــن باقــی بماند نیازمنــد روش های 
دیگــری بــرای جایگزینــی به جــای اصــول حرفه ای 
می شــود. این، همان جایی است که غوغاساالری 

به کار می آید.
در ایــن روش، تولیدکننــده محتــوا، دو اصــل 
خبرنــگاری صحــت و دقــت را قربانی اصل ســرعت 
می کند و به هر دستاویزی چنگ می زند تا در صدر 
توجــه مخاطــب باقی بمانــد. بر این اســاس دیگر 
الزم نیســت محتــوای تولیــد شــده حــاوی تحلیل 
یــا حتی داده ای جدید باشــد بلکــه فقط می تواند 
بــا بــاال و پایین پریدن بــر روی تصویر شــخصی که 
نــزد مخاطب هدف محترم اســت، تولیــد خبر یا به 

عبارت بهتر خبرتراشی کرد.

مســیح علینــژاد، تکامل یافته ترین نــوع از این 
گونه اســت کــه به زحمــت می تــوان نــام خبرنگار 
روش  از  اســتفاده  بــه  عــادت  گذاشــت.  آن  بــر 
غوغاســاالری تــا انــدازه ای در این ســلبریتی حوزه 
خبر نهادینه شده که دیگر حتی ضرورتی نمی بیند 
کــه برای احترام به اندیشــه مخاطب خــود، او را با 

تحلیل یا داده یا گزارشی جدید مواجه کند.

  غافل گیری
خــود،  مصاحبه هــای  اغلــب  در  علینــژاد 
عمــل  در  و  کــرده  غافلگیــر  را  مصاحبه شــونده 
انجام شــده قرار می دهــد. این در حالی اســت که 
هــر خبرنــگاری در ابتــدای راه آمــوزش می بیند که 
باید مصاحبه شــونده خود را در جریــان قرار دهد 
که با او در حال مصاحبه اســت و از او اجازه بگیرد 
یا دســت کم موافقــت او را برای انجــام مصاحبه و 

انتشار آن جلب کند.
علینژاد اما در نمونه های بســیاری ناگهان خود 
را جلوی یک مقام ایرانی که به خارج از کشور سفر 
کرده قرار می دهد و با ســواالت مکرر و تحت فشار 
قــرار دادن و عصبی کــردن ســوژه مصاحبه، زمام 
تســلط فکری را از او بگیرد تا واکنش عصبی ناشی 
از نگرانــی یــا خشــم در او، در خروجــی ویدئو برای 

مخاطب طور دیگری تصویرسازی شود.
او با مصاحبه شــونده هایش تماس می گیرد و 
بدون آنکــه قصد خود را برای مصاحبه و انتشــار 
توضیح دهد، مســتقیمًا به سراغ موضوع رفته و 
با موضعی تهاجمی و کوبنده، مصاحبه شــونده 
را در موقعیــت ضعف روانی قرار می دهد تا حرف 
یــا واکنشــی را کــه مطلــوب خــودش اســت از او 

بگیرد.
دیســیپلین  از  خــارج  چنــان  روش  ایــن  در  او 
حرفــه ای عمــل می کنــد کــه می توانــد حتــی بــا 
مراجعــه بی موقع به دفتر حافــظ منافع ایران، از 
طریق آیفون با کســی گفت وگو بگیرد که احتماًال 
حتــی یک مقام رســمی پاســخگو هم به حســاب 
نمی آید اما علینژاد با هیاهویی شبیه آنچه که در 
»شــرخر« ها برای نقد کردن یک چک پاس نشده 
می بینیم، تالش می کند تا چک اهداف خود را در 

یــک گفت وگوی بی ارزش از نگاه خبری، نقد کند.
او به خوبی دریافته اســت که با غافلگیر کردن 
مصاحبه شــونده می تواند او را به لحاظ روانی در 
موضــع ضعف قرار دهد تا مخاطب، این ضعف را 
به حســاب نداشتن پاســخ برای سواالت بگذارد. 
غافــل از اینکــه ایــن فرمــول اساســًا در ادبیــات 

حرفه خبرنگاری از اساس مردود است.

  معامله کثیف
هرچنــد کــه علینژاد طبــق نوشــته ویکی پدیای 
انگلیســی بــه صــورت رســمی، کارمنــد ســرویس 
رادیوفــردا  خبرنــگار  آمریــکا«،  »صــدای  فارســی 
و همــکار شــبکه منوتــو و ایران وایــر بــه حســاب 
می آیــد امــا روشــن اســت کــه بخش هــای اصلــی 

صفحــه  در  اول  او،  شــخصی  تولیدمحتــوای 
اینستاگرام و بعد در توئیترش انجام می شود.

هرچند عنوان کارمندی در رســانه های رســمی 
دولــت آمریــکا، بــه انــدازه کافــی گویای ســوگیری 
محتوایــی شــخص مذکور اســت امــا بــا توجه به 
هزینه باالیی که از جیب مالیات دهندگان آمریکایی 
بــه جیب مســیح علینژاد ســرازیر می شــود، تولید 
محتــوای او در ایــن شــبکه ها بــرای کارفرمایــش 

کفایت نمی کند.
ســال  در  اینترســپت  پایــگاه  گــزارش  بــه 
2020، علینــژاد تنهــا در ســال 2015 طبــق اســناد 
منتشرشــده در آمریــکا از دولــت ایــاالت متحده 
کــرده  دریافــت  پــول  هــزار دالر   305 دســت کم 

است. 
رقمــی کــه در ســال های بعــد رشــد بیشــتری 
داشــته اســت. همیــن ارقام نشــان می دهــد چرا 
شــبکه های  در  شــخصی اش  صفحــات  علینــژاد 
اجتماعــی را هم به شــکلی به مراتب مســتقیم تر، 
اهــداف  خدمــت  در  غیرحرفه ای تــر  و  تهاجمی تــر 

کارفرمای آمریکایی قرار داده است.
با تمام این ها به نظر می رسد روش کینه توزانه 
و پر از خشم او که با هیچ اصلی در حرفه خبرنگاری 
قابــل تطبیق نیســت، روز به روز نــزد مخاطب عام 
هم بیشــتر رنگ می بــازد. برخی حواشــی از تالش 
علینــژاد بــرای اجیر کردن افــرادی در داخــل ایران 
بــرای جنجال ســازی در خیابــان در مســائلی نظیر 
حجــاب، این مســئله را تأیید می کنــد که مخاطب 
ایرانــی به طــور طبیعی به فریفته شــدن به چنین 
روش های صریح، بالهت آمیز و کینه توزانه ای میل 

ندارد و آن ها را باور نخواهد کرد.

 خیانت دوجانبه
از همیــن جاســت کــه بــه نظــر می رســد یکی 
از علــل رادیکال تــر شــدن اقدامــات علینــژاد در 
صفحــات شــخصی اش در شــبکه های اجتماعی 
عمومــی  افــکار  در  او  تأثیرگــذاری  کاهــش  بــه 
داخلی باشــد. او برای پاســخ دادن به انتظارات 
کارفرمایانــش در دولــت آمریــکا در قبــال پولــی 
پرداختــه  متحــده  ایــاالت  مــردم  جیــب  از  کــه 
می شــود، باید کارنامه قابــل دفاع تری در ایجاد 
ارائــه  ایــران  عمومــی  افــکار  فضــای  در  تنــش 
کنــد. اما ایــن کارنامه بــه وضوح از بعــد کمپین 
»چهارشــنبه های ســفید« رو بــه افول گذاشــته 
و حتــی در زمینــه مســائل زنــان و حجــاب هــم 

حرکت هــای او مورد توجه قرار ندارند.
این موضوع نه تنها از واکنش سرد افکار عمومی 
غوغاســاالرانه  این حرکت هــای  بــه  ایــران  داخــل 
پیداست بلکه اعتراض های گاه گاه شخص علینژاد 
بــه مقامــات مســئول زن کشــورهای اروپایــی کــه 
در عــرف دیپلماتیــک بــا موازیــن و چارچوب هــای 
جمهــوری اســالمی به ایران ســفر می کنند، نشــان 
می دهد که جهت گیری های رســانه ای او حتی برای 
مقامات غربی هم مصرف داخلی ندارند و کسی به 

اقدامات او توجهی نمی کند.
روشــن و البتــه رقت انگیــز اســت کــه این ســیر 
بــرای جلــب  نزولــی علینــژاد در کســب موفقیــت 
توجــه مخاطــب چــه ایرانــی و چــه غربــی، او را به 
ســمت رادیکال تــر شــدن ســوق خواهــد داد و او 
پــس از اعتیــاد به مخــدر غوغاســاالری، روز به روز 
از اصــول حرفــه ای و متانت یــک خبرنــگار، فاصله 
بیشــتری خواهــد گرفت و در ســطح یک ســلبریتی 
اینســتاگرامی آن هم از نوع خشــمگین و بداخالق 

ظاهر خواهد شد.
روش هایی شبیه آن چه علینژاد به کار می گیرد، 
مصــداق خیانــت دوجانبه هســتند. رســانه هایی 
انباشــته از فارســی زبان های خائــن بــه وطــن کــه 
بــرای کشــور مقصــدی مثــل آمریــکا و بریتانیا هم 
آورده چندانــی دســت وپا نمی کننــد امــا صاحبان 
این رســانه ها و برنامه ریــزان آن ها به این علت که 
شناخت مستقیم و نزدیک به واقع تری از وضعیت 
افــکار عمومی در ایران ندارند، بــه هر ابزار ممکن 

چنگ می زنند.

  منوتو و علینژاد، هویج و چماق
با تمــام این هــا، فرمول های رســانه ای علینژاد 
را بایــد قطعه ای از پــازل فرمول هــای جنگ روانی 

وابســته  فارســی زبان  زنجیــره ای  رســانه های  در 
بــه غرب بــه رهبــری آمریــکا دانســت. رســانه های 
غربــی مثل BBCفارســی تا پیش از ســبک شــبکه 
»منوتو«، ســبک خبری را پیگیــری می کردند. اما با 
رشــد صنعت ســرگرمی و اوج گیــری فرایند جهانی 
شــدن آن خصوصًا در یک دهه اخیر، رویکرد جنگ 
روانی از بســتر خبری به بســتر ســرگرمی تغییر کرد 
تا شــبکه منوتــو، مهم ترین محل بــروز ظهور این 

راهبرد باشد.
هرچنــد تاکنــون نام حامیــان مالی این شــبکه 
به صورت رســمی اعالم نشده اما سوگیری آشکار 
منوتو به ســمت خاندان سلطنت پهلوی و تکمیل 
پازل سیاسی آمریکا و اسرائیل به قدر کافی گویای 
راهبردهای مکمل این رسانه هاست. به عالوه که 
ایــن رســانه مســتقر در لندن، علــی القاعــده باید 
ارتبــاط معنــاداری هم با رســانه های فارســی زبان 

انگلیسی داشته باشد.
کنــار هم قــرار دادن قطعه منوتو که بیشــتر با 
قالب های سرگرمی و طنز سروکار دارد با قطعه ای 
نظیر مســیح علینژاد، سیاست هویج و چماق را در 
حــوزه رســانه، به یاد مــی آورد. سرگرمی ســازی در 
کنار خشــونت آشــکار و برانگیختــن مخاطب برای 
اقدامات خشــونت بار علیه ســایرین که دو راهبرد 

اصلی شــبکه های غربی را تشــریح می کند و شاید 
بتوان از دو راهبرد سرگرمی سازی در منوتو در کنار 
رویکــرد تهاجمی علینژاد و رویکــرد خبری-تحلیلی 
در BBC بــه عنــوان تفــاوت دو ســبک آمریکایی و 

انگلیسی در جنگ روانی علیه ملت ایران یاد کرد.
در مجمــوع اما بهره گیری از انواع این راهبردها 
و تحــت نفوذ گرفتن ذائقه های مختلف مخاطبان 
در رده هــای نخبگانــی تــا مخاطــب عــام و تــالش 
بــرای برانگیختن آن ها با هر ابــزار ممکن، مرزهای 
موفقیــت احتمالــی ایــن جنــگ روانــی را توســعه 
می دهــد و مقابلــه بــه مثــل در همــه حوزه هــای 

ممکن را برای ایران ضروری تر می کند.
طبقــه  و  فکــری  تیــپ  هــر  از  ایــران  مخاطــب 
اجتماعی که باشد در معرض این جنگ روانی قرار 
دارد. بنابراین رسانه های داخلی نیز باید به صورت 
هدفمند و برنامه ریزی شــده بــرای تمام تیپ های 
فکــری و طبقــات اجتماعــی از مجــاری دسترســی 
رســانه ای کــه بــرای آنان ســهولت دارد، اقــدام به 
برقــراری ارتباط و زمینه گفت وگو را ایجاد کنند. اما 
باید دید صاحبان رســانه های داخلی، تا چه اندازه 
نســبت به این تنوع مخاطب، شناخت یا دست کم 
التفــات دارنــد و عامدانه به هر دلیــل از آن تغافل 

نمی کنند.

روش شناسی رسانه های بیگانه؛

یکا آمر یتی سیاسی به مردم ایران و  خیانت دوجانبه سلبر

از همین جاست که به نظر می رسد یکی از علل رادیکال تر شدن اقدامات علینژاد در صفحات شخصی اش در شبکه های اجتماعی به کاهش تأثیرگذاری 
او در افــکار عمومــی داخلی باشــد. او برای پاســخ دادن به انتظارات کارفرمایانش در دولت آمریکا در قبال پولی کــه از جیب مردم ایاالت متحده پرداخته 
می شــود، بایــد کارنامــه قابــل دفاع تری در ایجاد تنش در فضای افکار عمومــی ایران ارائه کند. اما این کارنامه به وضوح از بعد کمپین »چهارشــنبه های 

و به افول گذاشته و حتی در زمینه مسائل زنان و حجاب هم حرکت های او مورد توجه قرار ندارند. سفید« ر
این موضــوع نــه تنهــا از واکنش ســرد افکار عمومی داخــل ایران به این حرکت های غوغاســاالرانه پیداســت بلکه اعتراض های گاه گاه شــخص علینژاد به 

وپایی که در عرف دیپلماتیک با موازین و چارچوب های جمهوری اسالمی ... مقامات مسئول زن کشورهای ار

جنگ روانی

شبیـــــخون فرهنگی واینرها

فضای مجازی
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11 تیــک تاریخ پخش مستوران شبکه یک مشخص شد
سپهرغرب، گروه تیک:  پخش فصل نخست سریال »مستوران« به کارگردانی مسعود آب پرور و سیدجمال سیدحاتمی و تهیه کنندگی عطا پناهی، از روز پنج  شنبه 2 تیرماه ساعت 22:15 از شبکه یک سیما آغاز خواهد شد.

تصوبربرداری »مستوران« در بیش از 13 لوکیشن مختلف انجام شده و فصل نخست این سریال در 26 قسمت و با نگاهی به داستان های کهن ایرانی ساخته شده است.
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، رویا میرعلمی، بیژن بنفشــه خواه، الهام جعفرنژاد، عیســی یوســفی پور، رابعه اســکویی، صفا آقاجانی، مزدک رستمی، رسول نقوی، حامد محمودی، یداهلل شادمانی، جواد انصافی، قربان نجفی، محمد اشکانفر، حمیدرضا 

معدنکن، الهه خادمی، عبدالرضا نصاری و علی دهکردی از جمله بازیگرانی اند که در فصل نخست »مستوران« مقابل دوربین قرار گرفته اند.
مستوران تاز ه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج و برگرفته از قصه های کهن ایرانی است.

 ، ب غر سپهر
 Media( رسانه ای«  »سواد  تیک:  گروه 
عبارت  کلی  بسیار  تعریف  یک  در   )Literacy
که  مهارت  بر  متکی  درک  نوع  یک  از  است 
انواع  و  رسانه ها  انواع  می توان  آن  براساس 
تفکیک  یکدیگر  از  و  شناخت  را  آن ها  تولیدات 

و شناسایی کرد.
ایــن درک بــه چــه کاری می آیــد؟ بــه زبــان 
ســاده، ســواد رســانه ای مثل یک رژیــم غذایی 
اســت کــه هوشــمندانه مراقــب اســت که چه 
مــوادی مناســب هســتند و چه مــوادی مضر؛ 
چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و 
یا این که میزان مصــرف هر ماده بر چه مبنایی 

باید استوار باشد.
بــه مخاطبــان   ســواد رســانه ای می توانــد 
رسانه ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی 
خارج شــده و بــه معادله متقابــل و فعاالنه ای 
وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. 
به دیگر ســخن، سواد رسانه ای کمک می کند تا 
از ســفره  رســانه ها به گونــه ای هوشــمندانه و 

مفید بهره مند شویم.
در این نوشــتار که شــکل به روز  شــده   
مقالــه ام در همیــن  زمینه اســت، ســعی 
ســواد  بــه  مؤثــر  گونــه ای  بــه  می کنــم 

رسانه ای بپردازم.

عدالت  و  رسانه ای  سواد   
اجتماعی

ســواد  گفــت  بایــد  اول  گام  در 
رســانه ای آمیــزه ای از تکنیک هــای 
بهره وری مؤثر از رســانه ها و کسب 
تشــخیص  بــرای  درک  و  بینــش 

رسانه ها از یکدیگر است. 
مــن بر ایــن بــاورم که هــدف اصلی 
وقتــی  به خصــوص  رســانه ای  ســواد 
دربــاره  رســانه های جمعــی حــرف می زنیــم، 
می تواند ســنجش نسبت هر محتوا با "عدالت 

اجتماعی" باشد.
رســانه ای  ســواد  اصلــی  هــدف  بنابرایــن 
می تواند این باشد که بر اساس آن بتوان دید 
آیا بین محتوای یک رسانه- به مثابه محصول 
نهایــی- با عدالــت اجتماعــی رابطــه ای وجود 
دارد یا خیر. به عبــارت بهتر، خواننده یا بیننده 
یا شــنونده  یک مضمون رســانه ای بهتر اســت 
رابطــه و نســبت محتوای یک رســانه با عدالت 
را در نظــر گرفتــه و نزدیکــی یــا دوری محتــوای 
یــک رســانه  از عدالــت را مورد توجه قــرار دهد 
تا همیشــه در ارتباط با رســانه  به جای تســلیم 
بودن و یا تســلیم شــدن به رابطه  یک ســویه و 
انفعالــی، رابطه  ای فعال تر و تعاملی تر داشــته 

باشد.
افــزود کــه هــر نظــام  ایــن گفتــه  بــه  بایــد 
رســانه ای دارای یــک سلســله مراتب اســت که 
اجــزای آن قابــل تجزیــه و تحلیــل و شناســایی 
اســت؛ همچنین همین سلســله مراتب اســت 
کــه محصــول نهایی رســانه یا همــان محتوای 

رسانه را می سازد. 

رفتار و بافت این سلســله مراتب، شــبیه یک 
کارخانه اســت. در کارخانه هم تمام اجزا- اعم 
انســانی  نیــروی  نرم افزارهــا،  زیرســاخت ها،  از 
و...- دست به دست هم می دهند تا محصول 
نهایی خود را با توجه به اهداف از پیش تعریف 

شده، تحویل مصرف کننده بدهند.
شــاید یک تفاوت مهم در مقایســه  رسانه ها 
ایــن باشــد کــه در رســانه ها کار  و کارخانه هــا 
به گونــه ای صــورت می گیــرد کــه مصرف کننده 
گمــان کند یک حقیقت محــض را دریافت کرده 
که عاری از پیش داوری یا القاء گری اســت. البته 
شــاید بعضی از کارخانه ها هم ُمهر اســتاندارد 
را بــه همیــن منظــور بــر کاالی نامرغــوب بزنند 
تــا مصرف کننــده گمان کند یــک جنس مرغوب 

دریافت کرده است.
بــه این ترتیب می توان گفت محصول نهایی 
یک رســانه الزامًا آینه  دنیایی که آن را پوشــش 
می دهــد نیســت؛ محصــول نهایــی یک رســانه 
ممکن اســت بخشــی از جهان یا شــکل تحریف 
شــده ای از آن باشــد و یــا حداقــل در بازتــاب 
دادن جهــان ناموفــق مانــده باشــد. محتوای 
رســانه می تواند در خدمت تثبیــت یک جریان، 
گــروه یــا طبقــه و یــا در خدمــت قــدرت حاکمه 
باشــد و آن طبقــه و قــدرت الزامــًا عدالت جــو، 

رهایی بخش و آزادی گرا نباشد.
در  نمی توانــد  رســانه ایی  محصــول  چنیــن 
خدمــت عدالــت اجتماعــی عمــل کنــد، بلکــه 
در خدمــت نیروهایــی اســت کــه درصــدد عدم 
تأمیــن عدالــت و یــا ســلب عدالــت اجتماعــی 
هســتند. بنابرایــن می توان ایــن نکته را در نظر 
داشــت کــه آگاهــی و اطالعاتی که از رســانه ها 
به دســت می آید، ممکن اســت لزومًا به صالح 
اجتمــاع و یا عامه  مردم نباشــد. بــه عنوا مثال 
در نظــر بگیرید بازتــاب تهاجم اســرائیل به غزه 
را در رســانه های گوناگون جهان که هر کدام از 

زاویه ای به بازتاب آن پرداختند.
در این جــا الزم اســت دوبــاره بــه ایــن نکتــه 

اشــاره کنــم که ســواد رســانه ای یک نــوع درک 
متکی بر مهارت اســت و اگر قرار اســت از سفره  
رســانه ها انتخاب های دقیق و درســتی داشته 
باشــیم، آنــگاه می توانیــم بــر نقــش و جایــگاه 

چنیــن مهارت هایی به طور خاص تأکید کنیم.

تبیین  مثال  دو  هواپیما؛  و  سینما   
نقش مهارت ها

مثال اول: اگر در یک فیلم پســرکی ده ســاله 
هنــگام  همــان  در  و  باشــد  دویــدن  حــال  در 
دویــدن تبدیــل بــه یک مرد چهل ســاله  شــود، 
برای کســی کــه فیلــم زیاد دیــده اســت، اتفاق 

نیست.  عجیبی 
تماشاگر حرفه ای ســینما می داند که رجوع 
بــه آینــده- در ایــن مثال 40 ســاله شــدن فرد 
مــورد بحــث- یا بازگشــت به گذشــته یــک فرد 
یا یــک موضــوع، احتیاج بــه چهل ســال انتظار 
نــدارد. ایــن امــری بدیهــی در سینماســت کــه 
می توانــد در یک پالن رخ دهد )فالش فوروارد 

و فالش بک(.
کســی  بــرای  صحنــه ای  چنیــن  دیــدن  امــا 
کــه بــرای اولین بــار اســت کــه فیلــم می بینــد، 
ممکــن اســت ایجــاد ســردرگمی کنــد و لــذا از 
خــودش بپرســد آن پســرک چــه شــد؟ و ایــن 
مرد چهل ســاله کیست؟ اما تماشــاگر حرفه ای 
مهارت هایــی  و  دانــش  بــه  به تدریــج  ســینما 
مســلط شــده که الزمه  درک فیلم است و بر اثر 
آن، نمادهای و نشانه  های دیداری در سینما را 

به خوبی می شناسد.
مثــال دوم: اگــر بخواهیــم در کابیــن خلبان 
یک هواپیما بنشــینیم و آن  را بــه پرواز درآوریم 
تــا  داریــم  مهارت هــا  از  مجموعــه ای  بــه  نیــاز 
بتوانیــم هواپیما را به  حرکــت درآورده، به پرواز 
کشــانده، کنتــرل کــرده و بــه مقصد برســانیم. 

مگر غیر از این است؟
هــم  رســانه ای  ســواد  بــه  شــدن  مســلط 
مســتلزم کســب آمیــزه ای از مهارت هاســت. بــا 
ایــن تفاوت کــه در دو مثال  مربوط به ســینما 
و هواپیمــا، زودتــر به نقــش مهارت های خاص 
پــی می بریــم. نداشــتن مهارت هــای مربوط به 
زبــان ســینما بــه عــدم درک فیلــم می انجامــد 
و نداشــتن مهارت هــای مربــوط بــه پــرواز، بــه 

سقوط و مرگ منجر خواهد شد.
ممکــن اســت بــر ایــن گمان باشــیم کــه در 
کافــی  مهارت هــای  از  رســانه ها  از  اســتفاده 
برخوردار هســتیم، در حالی که این جا، موضوع 
ســواد رســانه ای می توانــد بــه مهارت های یک 
ملــوان تــازه کار و یــا یــک ملــوان ماهــر شــبیه 

باشد. 
ملوان تازه کار هم به دریا می رود اما ممکن 
برخــالف  نبینــد.  را  ســاحل  رنــگ  دیگــر  اســت 
ملــوان تازه کار، ملوان ماهر ممکن اســت حتی 
در شــرایطی کــه دریــا توفانی اســت اصــًا عزم 
آب نکنــد و اگــر هــم بــرود، به خوبــی می دانــد 
تــا چــه عمقــی بایــد پیــش رفــت و چگونــه بــا 
امــواج مقابله و از آن ها عبور کرد و به ســاحل 

بازگشت.

 ضرورت سواد رسانه ای
تــا این جــا بایــد تا حدودی مشــخص شــده 
باشــد که چــرا به ســواد رســانه ای نیــاز داریم. 
امــروز در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه خــواه 
ناخواه در شــرایط اشــباع رســانه ای قــرار دارد. 
فضــای پیرامون ما سرشــار از اطالعات اســت. 

بــه عنــوان مثال وقتــی تلفن همــراه یک نفر به 
صــدا درمی آیــد، این اطالعات موجــود در فضا 
اســت که پل ارتبــاط او با تماس گیرنده شــده؛ 
یــا زمانی کــه یــک مــوِدم می توانــد افــراد را به 
جهــان بی انتهــای اینترنــت بکشــاند، نشــانه ای 
دیگــر اســت از همین شــرایط حاکمیت اشــباع 
رســانه ای بــر جهــان؛ و یــا حــاال کــه میلیون ها 
روزنامــه و مجلــه و کتــاب و خبرگزاری و شــبکه   
تلویزیونــی بــر زمین و زمان می بــارد، همه نیاز 
دارنــد به این که در برابر چنین فضایی، چتری بر 
ســر بگیرند و یک رژیم مصرف اتخاذ کنند. همه 
نیاز دارند به این که در انتخاب هایشــان بیشــتر 
دقت کنند، درســت مانند آنچــه مردم در مورد 
تغذیه  خودشــان عمــل می کنند. چــون مردم 
اکنون باســوادتر شــده اند، مراقب هســتند که 
در غذایی که مصرف  می کنند چقدر کلســترول، 
ویتامیــن و یــا مواد دیگر باید باشــد؛ در فضای 
رســانه ای هــم باید دانســت چه مقــدار باید در 
معــرض رســانه های مختلــف اعــم از دیــداری، 
شــنیداری و نوشــتاری بود و چــه چیزهایی را از 

آن ها برداشت.
اطالعاتــی  بزرگراه هــای  در  کــه  زمانــی 
می توانــد  رســانه ای  ســواد  می کنیــد،  حرکــت 
را در  از وقتتــان  بــه شــما بگویــد چــه مقــدار 
و  شــده  شــناخته  از  اعــم  ســایت هایی-  چــه 
در  فرضــًا  را  آن  از  مقــدار  چــه  و  ناشــناخته- 
چت روم هــا بگذرانیــد. بنابرایــن می تــوان گفت 
که هدف ســواد رسانه ای در نخستین گام های 
خــود، تنظیــم یــک رابطــه  منطقــی و مبتنی بر 
هزینه- فایده با رســانه ها اســت. بــه این معنا 
کــه در برابر رســانه ها چه چیزهایی را از دســت 
می دهیم و چه چیزهایی را به دست می آوریم؟ 
و بــاز به عبارت بهتر، در مقابل زمان و هزینه ای 
کــه صــرف می کنیــم، در نهایت چــه منافعی به 
دســت می آوریم؟ بنابراین یکی از اهداف اصلی 
سواد رســانه ای این است که اســتفاده مبتنی 
بر آگاهی و با فایده از ســپهر اطالعات را تأمین 

کند.

 سه جنبه سواد رسانه ای
ســواد رســانه ای یک موضوع متضلع اســت 
کارکــرد  نحــوه   از  مخاطبــان  درک  قــدرت  کــه 
رســانه ها و شــیوه های معنی ســازی در آن هــا 
را طرف مــورد توجه قرار می دهد و می کوشــد 
ایــن واکاوای را برای مخاطبــان به یک عادت و 

وظیفه تبدیل کند. 
ســواد رســانه ای را می تــوان بســتر منطقی 
دسترســی، تجزیــه و تحلیــل و تولیــد ارتباط در 
شــکل های گوناگون رسانه ای و در همین حال 
تأمیــن ضوابــط مصــرف محتــوای رســانه ای از 

منظر انتقادی دانست.

 سه جنبه  سواد رسانه ای عبارتند از:

گاهی نســبت بــه رژیم مصرف  الــف: ارتقاء آ
رســانه ای؛ و یــا به عبــارت بهتــر تعییــن میزان 
منابــع  از  رســانه ای  غــذای  مصــرف  نحــوه   و 
همــان  کالم  یــک  در  کــه  گوناگــون  رســانه ای 

رسانه هاست. محتوای 

ب: آموزش مهارت های مطالعه یا تماشــای 
انتقادی

سیاســی  اجتماعــی،  تحلیــل  و  تجزیــه  ج: 
و اقتصــادی رســانه ها کــه در نــگاه اول قابــل 

مشاهده نیست.
ســواد  موضــوع  در  نکتــه  اولیــن  بنابرایــن 
رســانه ای توجــه داشــتن بــه میــزان و نســبت 
رنگین کمــان  در  رســانه  هــر  از  مصــرف 
رسانه هاســت و ســپس توجــه بــه ایــن نکتــه 
کــه دیدن و خواندن و شــنیدن عمدتــًا باید از 
موضــع انتقادی باشــد و ســومین نکته این که 
بــه نقــش دســت اندرکاران و مالکان رســانه ها 

هم باید توجه داشت.
و  نوتــر  تلقی هــای  گفــت  بتــوان  شــاید 
امروزی تــر از ســواد رســانه ای، بیشــتر بــر جنبه  
متمرکــز  رســانه ها  مالــکان  و  دســت اندرکاران 
اســت و لــذا مقابله بــا کارکردهای رســانه های 
بــزرگ و غالــب را در دســتور کار دارد. درواقــع 
کالبدشــکافی رســانه هایی است که هدف شان 
فلســفه   تعمیــم  فرهنگــی،  هژمونــی  تأمیــن 
سیاســی و حفظ قدرت هایی است که خود این 

رسانه ها محصول آن ها هستند.

 آشنایی با نوه  دیجیتال!
به نظر می رسد که موضوع سواد رسانه ای- 
بــه عنــوان دافعــه  فضــای اشــباع رســانه ای و 
در ســتیز بــا گفتمان غالب رســانه های بزرگ در 
همیــن شــرایط اشــباع رســانه ای- در اینترنــت 
نســبت به سایر رسانه ها بیشتر و سریع تر رشد 
کــرده و به نوعی می تــوان آن را نــوه  دیجیتال 

نقدهای رسانه ای کالسیک به حساب آورد.
بد نیســت یــادآوری شــود که تســلط به یک 
و  رایانــه  از  اســتفاده  مهــارت  خارجــی،  زبــان 
مهارت هــای اســتفاده از فضــای ســایبر هم که 
خودشــان جــزو مهارت هــای ســواد رســانه ای 
بهــره وری  بــه  می تواننــد  می آینــد،  شــمار  بــه 

مناســب تر از مباحث ســواد  رســانه ای موجود 
در ســایت های مختــص این مبحــث در اینترنت 

کمک کنند.

 بی سوادها طعمه می شوند!
امــا از آن جایــی که بدون ســواد رســانه ای، 
پیام هــای  از  صحیــح  گزینش هــای  نمی تــوان 
نهادهــای  مــن  گمــان  بــه  داشــت،  رســانه ای 
بایــد  ایــران  در  رســانه ای  و  مدنــی  آموزشــی، 
بــه ایــن امــر کمــک کننــد. نهادهــای آموزشــی 
و  دانشــگاه ها  دانشــکده ها،  مــدارس،  مثــل 
مفهــوم  می تواننــد  مختلــف  آموزشــگاه های 
ســواد رســانه ای را در کتب درســی ارائــه کنند. 
نهادهــای مدنــی و صنفــی کــه هر یــک جمعی 
تخصصــی را نمایندگــی می کنند نیــز می توانند 
اعضای خود را تحت آموزش مســتمر در زمینه  
سواد رســانه ای قرار دهند؛ و باالخره نهادهای 
رســانه ای و انتشــاراتی هم می تواننــد مفاهیم 
ساده شده ای از این بحث  را در دستور کار خود 

قرار دهند.
عرصــه  ایــن  در  پیش گفتــه  نهادهــای  اگــر 
فعال تــر شــوند، بضاعتــی کــه از طریق ســواد 
رســانه ای در اختیــار  گذاشــته می شــود، باعث 
می شــود تــا مخاطبان درک عمیق تــری از آنچه 
داشــته  می خواننــد  و  می شــنوند  می بیننــد، 

باشند. 
ســواد  فاقــدان  می تــوان  حالی کــه  در 
فضاهــای  در  اصلــی  طعمه هــای  را  رســانه ای 
ســواد  دارای  افــراد  آورد،  به شــمار  رســانه ای 
رســانه ای نــه تنهــا اســیر محصوالت رســانه ای 
نمی شــوند، بلکــه قضاوت هــای صحیح تــری از 

محیط پیرامون خود دارند.

 شما اضافه  بار دارید!
یکی دیگر از اهداف ســواد رســانه ای نشان 
اســت. در شــرایط  اضافه بــار اطالعاتــی  دادن 
اشــباع رســانه ای و در فضای موجــود افراد در 
معــرض حجــم باالیــی از اطالعاتی هســتند که 
هرگــز به برخی از آن ها نیــازی ندارند. به عنوان 
مثــال امــروزه بســیاری از نوجوانــان در جهان، 
مارک هــا و عالئم تجــاری بین المللی را به خوبی 
می شناســند اما این اطالعات در هیچ زمینه ای 
بــه کار آن ها نمی آید؛ نه قدرت خرید دارند و نه 
قــدرت مصرف، ولی چون در معرض آگهی های 
پیاپی قــرار دارند، در این زمینه اطالعات دارند. 
اطرا  ف مــان  اطالعــات  و  پیام هــا  از  بایــد  پــس 
براســاس نیازهای مان اســتفاده کنیــم تا دچار 
سردرگمی نشــویم. سواد رسانه ای این امکان 

را هم در اختیار می گذارد.

 نیاز به تولید ادبیات
بایــد بــرای مبحــث ســواد رســانه ای تولیــد 
ادبیــات کنیــم. متأســفانه منبــع در ایــن زمینــه 
به خصــوص بــه زبــان فارســی، اندک اســت اما 
پــر کردن این خأل بــا تألیف و ترجمــه امکان پذیر 
اســت. ایــن فقــر ادبیــات را نهادهای آموزشــی، 
مدنی و رسانه ای در ایران می توانند پر کنند. در 
مباحــث بین المللی مربوط به ســواد رســانه ای 

18 اصل وجود دارد که مورد توجه است. 
در ایــن زمینــه، مطالعــه آرای لن مســترمن 
می توانــد مفید باشــد. او که از برجســته ترین 
آموزش هــای  بین المللــی  حــوزه   متفکــران 
رســانه ای اســت، پیــش از ایــن کتابــی منتشــر 
کــرده بــود که به ســرعت بــه کتابی درســی در 
عرصه  آموزش رسانه  ای تبدیل شد. این کتاب 
که "Teaching the Media" نام داشــت، در 
ســال 1985 بــه عالقه مندان مباحــث مربوط 
بــه آمــوزش رســانه ای عرضــه شــد. او کتــاب 
دیگــری هــم دارد کــه انتشــارات شــورای اروپا 
آن را منتشــر کرده اســت. نام این اثر، آموزش 
 Media(  1990 دهــه   اروپــای  در  رســانه ای 
اســت.   )s Europe'1990  Education in
نویســنده  مــورد بحث از جمله کســانی اســت 
رســانه ای"  "آمــوزش  از  ترجیــح می دهــد  کــه 
اصطــالح  جــای  بــه   )Media Education(

سواد رسانه ای استفاده کند.
تکــرار می کنــم می تــوان در عرصــه  آموزش  
رســانه ای و ســواد رســانه ای تولید ادبیات کرد 
تا در گام اول مشخص شود دامنه و چارچوب 
بحث سواد رسانه ای چیســت. باید ترجمه کرد 
و هم زمــان تألیف تــا بتوان زمینه  یــک مطالعه  
تطبیقی را فراهم ســاخت و به معیارهایی برای 
تعقیب اهداف ســواد رســانه ای دســت یافت. 
وضعیــت ســواد رســانه ای در غــرب بــه دلیــل 
آن کــه تکنولوژی هــای مــدرن تمرکــز و غلظــت 
بیشــتری دارند، باعث شــده تــا نظریه پردازان و 
مخاطبان، زودتر خطر مســلح نبودن به ســواد 
رســانه ای را درک کننــد؛ بنابرایــن مطالعــات و 
تجربه هــای بســیار خوبــی هــم در ایــن زمینــه 

دارند که می شــود از آن ها استفاده کرد.
از  آموزشــی  نهادهــای  حمایــت  همچنیــن 
رســانه ای  ســواد  مفاهیــم  گنجانــدن  طریــق 
دروس  و  دانش آمــوزان  درســی  کتــب  در 
دانشــکده های ارتباطات، می تواند مفید باشد 
و خــود رســانه ها هــم بــا توجــه بــه جغرافیای 
مخاطبــان خــود، می توانند مفاهیــم مرتبط با 

سواد رسانه ای را منعکس کنند.

باید برای مبحث سواد رسانه ای 
تولید ادبیات کنیم. متأسفانه منبع 

در این زمینه به خصوص به زبان 
فارسی، اندک است اما پر کردن این 

خأل با تألیف و ترجمه امکان پذیر 
است. این فقر ادبیات را نهادهای 

آموزشی، مدنی و رسانه ای 
در ایران می توانند پر کنند. در 

مباحث بین المللی مربوط به سواد 
رسانه ای 18 اصل وجود دارد که 
مورد توجه است. در این زمینه، 

مطالعه آرای لن مسترمن می تواند 
مفید باشد. او که از برجسته ترین 

متفکران حوزه  بین المللی 
آموزش های رسانه ای است، پیش 

از این کتابی منتشر کرده بود که 
به سرعت به کتابی درسی در 

عرصه  آموزش رسانه  ای تبدیل 
 Teaching" شد. این کتاب که

the Media" نام داشت، در سال 
1985 به عالقه مندان مباحث 

مربوط به آموزش رسانه ای عرضه 
شد. او کتاب دیگری هم دارد که 

وپا آن را منتشر  انتشارات شورای ار
کرده است. 

نام این اثر، آموزش رسانه ای... 

یونس شکرخواه

تاثیر سواد رسانه ای بر اصالح الگوی مصرف

ســــــــواد رســــــانـــــه ای چیســت؟
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تعیین سقف افزایش اجاره بها 
در دولت، تصویب طرح 

دوفوریتی در مجلس
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
هماهنگی  عالی  شورای  نشست  در 
برای  شد  مقرر  قوا  سران  اقتصادی 
طرح  تصویب  مسکن،  بخش  مدیریت 
مجلس  کار  دستور  در  فوریتی  دو 
نیز  دولت  و  بگیرد  قرار  اسالمی  شورای 
که  را  اجاره بها  سالیانه  افزایش  سقف 
قبال به تصویب رسانده، در تهران 25 درصد و در سایر 

شهرها 20 درصد اجرایی کند.
نشســت شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی ســران 
شــنبه شــب -28 خرداد 1401- با حضور آیت اهلل ابراهیم 
رییســی، محمدباقــر قالیبــاف و غالمحســین محســنی 
اژه ای برگــزار شــد. در این نشســت رســتم قاســمی، وزیر 
راه و شهرســازی از وضعیت بازار مســکن گزارشی مفصل 
بــه اعضا ارائه داد. ســران ســه قــوه هم بعد از شــنیدن 
گزارش وزیر مقرر کردند: سیاست ها و اقدامات الزم برای 
مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و طرح دو فوریتی 

مجلس شورای اسالمی در اولویت تصویب قرار بگیرد.
همچنیــن اعضــای شــورای عالــی مصوبــه دولت در 
زمینــه تعییــن حداکثــر افزایــش اجاره بها در هر ســال تا 
ســقف 25 درصــد بــرای تهــران و 2٠ درصــد بــرای ســایر 
شهرهای کشور را مورد تایید قرار گرفت دادند و قوانین 
الزم برای ضمانت اجرایی این مصوبه را تصویب کردند.

در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی 
دولــت در زمینــه مدیریت نقدینگی و کاهــش تورم مطرح 
و مقــرر شــد ایــن پیشــنهاد پــس از بررســی های دقیــق و 
همه جانبه برای تصمیم گیری در دستور کار جلسات آینده 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گیرد.

تغییر قیمت لوازم خانگی ابالغ 
نشده است

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  دبیرکل 
لوازم  قیمت  تغییر  اینکه  بیان  با  ایران 
به  گفت:  است،  نشده  ابالغ  خانگی 
صورت شفاهی در مورد تعدیل قیمت 
عددی  روی  هنوز  اما  کردیم  صحبت 

توافق نکرده ایم.
عبــاس هاشــمی در مــورد تغییر قیمت لــوازم خانگی، 
اظهــار کــرد: با توجه بــه افزایش قیمت نهاده هــای تولید، 
دســتمزد و هزینه هــای جانبی دیگر، تعدیــل قیمت لوازم 
خانگی اجتناب ناپذیر اســت. البته تولیدکنندگان راضی به 
افزایش قیمت نیســتند اما در حال حاضر تولید به مرحله 
ضرر رسیده است بنابراین چاره ای جز تعدیل قیمت نداریم.
در  ایــران  خانگــی  لــوازم  صنایــع  انجمــن  دبیــرکل 
خصــوص افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت لوازم خانگی، 
افزود: به صورت شــفاهی صحبت هایــی در این مورد با 
ما شــده اما هنوز هیچ توافقی نکــرده ایم و هیچ چیزی 

به صورت رسمی ابالغ نشده است.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان بر اســاس مستندات 
و مدارک تعدیــل قیمت ها را دنبال می کنند و معتقدند 
بهتــر اســت در دو مرحله افزایش قیمت صــورت گیرد تا 
شــوکی به بازار وارد نشــود. هاشــمی گفت: مســئوالن 
ذی ربط از وزارت صمت تا ستاد تنظیم بازار باید بر اساس 
کار کارشناســی، تصمیم بگیرند. قیمت لوازم خانگی کاال 
بــه کاال فرق می کند، بنابراین بدون کار کارشناســی و به 

صورت دستوری نمی توان بازار را اداره کرد.

مجاهدان فلسطینی مرکز 
ایسِت بازرسی صهیونیست ها 

را به گلوله بستند
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: منابع 
رسانه ای از وقوع درگیری های مسلحانه 
نظامیان  و  فلسطینی  مبارزان  میان 
صهیونیست در شهر »نابلس« واقع در 

کرانه باختری خبر می دهند.
منابع رسانه ای از وقوع درگیری های 
مســلحانه میــان مبــارزان فلســطینی و 
نظامیان صهیونیســت در شــهر »نابلس« واقع در کرانه 

باختری خبر می دهند.
بر اســاس این گــزارش، گردان های شــهدای االقصی 
اعالم کرد که مجاهدان فلسطینی از گردان نابلس صبح 
روز یکشنبه مرکز ایسِت بازرسی حواره را به گلوله بسته 

و به سالمت به مواضع خود بازگشتند.
خبر دیگر اینکه شهرک نشینان اشغالگر صهیونیست 
رژیــم،  ایــن  نظامیــان  حمایــت  تحــت  گذشــته  شــب 
شهروندان فلسطینی را در منطقه عرب الملیحات واقع 

در غرب اریحا مورد حمله قرار دادند.
منابع محلی اعالم کردند که صهیونیست ها در حمله 
بــه این منطقه، شــماری از فلســطینیان را مورد ضرب و 
شــتم قــرار دادنــد که طــی آن یک فــرد 65 ســاله به نام 

محمد سلیمان ملیحات از ناحیه سر زخمی شد.
ایــن تحــوالت در حالی اســت کــه پیش تر رســانه های 
رژیــم  نظامیــان  کــه  بودنــد  کــرده  اعــالم  فلســطینی 
صهیونیستی در یورش به مناطق مختلف کرانه باختری 6 
شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

ایران و جهان

نگرانی محافل صهیونیستی از حمله به فرودگاه بن گوریون

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: حمله اخیر جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق که 
بن  فرودگاه  به  تالفی جویانه  حمله  درباره  را  تل آویو  در  امنیتی  تحلیلگران  نگرانی  شد،  آن  تعطیلی  موجب 

گوریون برانگیخته است.
روزنامــه معاریــو به صــورت تلویحی از حمالت اخیر ارتش رژیم صهیونیســتی علیه فرودگاه دمشــق که به 
تعطیلــی آن منجر شــد، انتقاد کرده اســت. ایــن روزنامه علت این امــر را احتمال حمالت تالفــی جویانه علیه 

فرودگاه بن گوریون دانسته که در گذشته نیز سابقه داشته است.
در گزارش معاریو در این باره آمده است: بسته شدن خطوط هوایی یک کشور همسایه از هر نظر اقدامی 
دارای ابعاد بلندمدت و وسیع است. اسرائیل سطح حمالت خود را به طور تصاعدی افزایش داده و ممکن است از این پس 
سیاســت خود را تغییر دهد تا به خود اجازه حمله به تأسیســات زیربنایی و غیرنظامی در کشورهای همسایه را بدهد، پس از 
آن نیز ادعا کند که به عنوان نمونه فرودگاه دمشــق به این دلیل مورد حمله قرار گرفته که ســال ها به عنوان گذرگاه انتقال 

مهمات و تجهیزات نظامی از تهران به حزب اهلل، مورد استفاده قرار می گرفته است.
معاریو افزود: این اقدام، ابهاماتی را درباره اســتفاده ارتش اســرائیل از نیروی نامتناســب در این حمله مطرح کرده است، 
همچنین این ســوال را ایجاد کرده که آیا این اقدام از پایه و اســاس درســت بوده یا نادرست؟ آیا پس از این حمله این امکان 
وجــود دارد کــه فــرودگاه بن گوریون نیز مورد حمله موشــکی مشــابهی قرار گیــرد؟ حمالتی که قطعًا موجــب لغو پروازهای 

هوایی ورودی و خروجی فرودگاه بن گوریون می شود؟
در ادامــه گــزارش معاریو آمده اســت: طرح چنین ســواالتی طبیعی به نظر می رســد اما شــاید مقامات نظامــی و امنیتی 
اســرائیل، میــزان خطرنــاک بودن حمله بــه فرودگاه دمشــق را تا این حــد درک نکرده بودند، شــاید به این دلیــل که متقاعد 
شــده اند که ســوریه و همپیمانانش با همان قدرت به تل آویو پاســخ نخواهند داد. اما با توجه به قاعده مقابله به مثل این 
تفکر صحیح به نظر نمی رســد. براین اســاس تأسیسات و زیرســاخت های غیرنظامی اسرائیل ممکن است که در هرگونه نبرد 

احتمالی در آینده از گزند حمالت متقابل بی نصیب نمانند!
معاریــو در ادامــه نوشــت: باید ایــن واقعیت را در نظر داشــت که مقاومت فلســطین در جریان جنگ علیه غزه، توانســت 

فعالیت فرودگاه بین المللی بن گوریون را موقتًا به حالت تعلیق درآورد، براین اساس هر اتفاقی نیز در آینده ممکن است..
گفتنی است در اواسط سال 2019 نیز پس از حمالت مکرر رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی دمشق، بشار الجعفری 
نماینــده ســوریه در ســازمان ملــل، رژیــم صهیونیســتی را تهدید کــرد، در صورت تــداوم حمالت ایــن رژیم علیه ایــن فرودگاه، 

موشک های این کشور فرودگاه بن گوریون را نشانه خواهند رفت.

شروط پلیس برای شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت های برقی

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  پالک  تعویض  و  شماره گذاری  مرکز  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
توضیحاتی درباره شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت های برقی ارائه کرد.

ســرهنگ علــی محمــدی دربــاره وضعیــت شــماره گذاری خودروها از ســوی پلیــس گفت: شــماره گذاری 
خودروهــا تابــع قوانین و مقررات جاری کشــور اســت و بر این اســاس هــر خودرویی کــه تائیدیه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را دریافت کرده و مجوز شماره گذاری آن بر اساس ضوابط و چک لیست ها از سوی 
سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز صادر شده باشد، از سوی پلیس شماره گذاری 

خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا سواری سمند سورن پالس از سوی پلیس شماره گذاری می شود یا خیر گفت: مجوزهای شماره گذاری 

برای این مدل از خودرو صادر شده و در حال حاضر شماره گذاری آن نیز انجام می شود.
رییــس مرکــز شــماره گذاری و تعویض پــالک پلیس راهــور دربــاره شــماره گذاری خودروهــا و موتورســیکلت های برقی نیز 
اظهارکــرد: در مورد شــماره گذاری خودروها و موتورســیکلت های برقی نیز ضوابط و مقررات برابر دیگر وســایل نقلیه اســت و 
اگر چنانچه این خودروها مجوز و تائیدیه ســازمان ملی اســتاندارد و ســازمان حفاظت محیط زیســت را داشــته باشــد، پلیس 
نیز نســبت به شــماره گذاری آنها اقدام خواهد کرد. این دســته از وســایل نقلیه با توجه به برقی بودن و آالیندگی کم معموال 
تائیدیــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت را دریافــت می کنند، اما ایمنــی و مقاومت آنها نیز مهم اســت که باید ســازمان ملی 

استاندارد آن را بررسی و اعالم کند.
محمدی درباره اینکه آیا تاکنون خودرو و موتورســیکلت برقی از ســوی پلیس شــماره گذاری شــده یا خیر نیز گفت: سابقه 
درج پالک و شــماره گذاری این وســایل نقلیه وجود دارد و مواردی که تائیدیه های الزم محیط زیســت و استاندارد را اخذ کرده 

بودند، شماره گذاری شدند.
وی درباره این تائیدیه ها نیز تصریح کرد:  هر مدل از خودرویی اعم از برقی، بنزینی، گازســوز و... که بخواهد شــماره گذاری 
شــود، باید اســتانداردهای 85 گانه را داشته باشد و سازمان استاندارد باید مستندات آن را برای پلیس ارسال کند. معاونت 
فنــی و مهندســی پلیــس راهــور ایــن مــوارد را بررســی کــرده و در صورتی که تمــام تائیدیه ها اخذ شــده باشــد ما نســبت به 

شماره گذاری اقدام می کنیم.
رئیــس مرکــز شــماره گذاری و تعویــض پالک پلیس راهور درباره شــماره گذاری وســایل نقلیــه نیز اظهارکــرد: در حال حاضر 
شــماره گذاری وســایل نقلیه برابر ضوابط و استانداردهای موجود در حال انجام است و پلیس راهور در کم ترین زمان ممکن 

نسبت به ضرب پالک و نصب آن روی خودروها اقدام خواهد کرد.

پرداخت بدهی گاز عراق به ایران ماهانه شد
مطالباتی از عراق نداریم

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: یک منبع آگاه با اشاره به پرداخت بدهی گازی عراق به ایران گفت: پرداخت 
بدهی گاز عراق به ایران ماهانه شد.

جــواد اوجــی اخیرًا از تســویه طلــب 1.6 میلیــارد دالری گازی ایران از کشــور عراق که مربوط به ســال های 
گذشــته و دولت قبل بوده اســت خبر داده و گفته است با شــروع دولت مردمی سیزدهم از همان ابتدا پول 

صادرات گاز به کشور عراق به صورت ماهانه و جاری دریافت شده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت نفت از همــان ابتدای شــروع به کار دولت ســیزدهم به شــدت پیگیر وصول 
مطالبات ســنواتی گاز صادراتی خود به عراق بود، اظهار کرد: با برگزاری نشســت های فشرده با وزیران نفت و 
برق عراق و همکاری خوب وزارت امور خارجه کشــورمان، موفق به امضای یک تفاهم نامه با طرف عراقی شــدیم که براســاس 
آن عراق ضمن پرداخت هزینه های جاری واردات گاز از کشــورمان متعهد به پرداخت صورت حســاب های سال های گذشته نیز 

شد.
وزیر نفت به پایداری میزان گاز صادراتی به کشور عراق طی ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: مجلس کشور عراق در بودجه 
جــاری ایــن کشــور )2022( پرداخت هزینه های حاصل از واردات گاز در ســال های گذشــته را در نظر نگرفته بــود که با مذاکرات 
صورت گرفتــه ایــن موضــوع به صورت مجزا در مجلس این کشــور مطرح و خوشــبختانه بودجه مشــخص بــرای این موضوع 

تعیین شد.
در همین رابطه یک منبع مطلع  گفت: پیش از آغاز دولت ســیزدهم عراق، مبلغ 2.6 میلیارد دالر بدهی به ایران داشــت که 

پس از تعیین یک جدول زمان بندی یک میلیارد دالر آن به ایران پرداخت و 1.6 میلیارد دالر آن باقی مانده بود.
وی افــزود: در طــول این مدت مذاکرات مفصلی با طرف عراقی داشــتیم که بتواند ایــن 1.6 میلیارد دالر را به ایران پرداخت 

کند اما به دلیل آنکه هم اکنون در عراق دولتی تشکیل نشده است مذاکرات ما عمًا به نتیجه نرسید.
وی گفــت: پــس از رفــت و آمدهای طوالنــی، عراقی ها ملزم شــدند تا از طریق مجلــس قانونی را تصویب کننــد و حکمی را 

دریافت کنند که این بدهی گازی به ایران پرداخت شــود که خوشــبختانه در بهار امسال این اتفاق رخ داد.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه ما به عراقی ها اعالم کردیم اگر این بدهی پرداخت نشود نمی توانیم به آنها گاز بدهیم گفت: 
چون عراق در فصل تابســتان به شــدت برای تأمین برق خود به گاز ایران نیازمند اســت به همین دلیل این بدهی را پرداخت 
کردنــد و حتــی با طرف عراقی به این توافق رســیدیم که بدهی خود را بابت خرید روزانــه گاز نیز بدون تعویق به ایران پرداخت 
کنــد کــه هم اکنــون پرداخت مطالبات گازی ایران از طرف عــراق به صورت ماهانه و روتین انجام می شــود و هیچ بدهی از این 

بابت از عراقی ها نداریم.
عراق در فصل تابستان و دوران پیک مصرف روزانه 40 تا 50 میلی متر مکعب گاز از ایران وارد می کند که این گاز برای تأمین 

برق نیروگاههای عراق مورد استفاده قرار می گیرد.

چرا بورس دوباره ریخت؟
بورسی  شاخص های  صعود  و  معامالت  حجم  افزایش  درحالی که  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
آینده بازار سرمایه خوش بین کرده بود، روزهای قرمز در این بازار در دو هفته اخیر باعث  سهامداران را به 
شده دوباره ابهام و نگرانی بر این بازار سایه بیاندازد، اتفاقی که یک کارشناس مهمترین دلیل آن را تفاوت 

نرخ دالر در سامانه نیما و بازار آزاد می داند.
حســن کاظم زاده با اشــاره به سقوط 16 هزار واحدی شــاخص کل بورس در روز گذشته اظهار کرد: ریزش 
روز گذشــته بیشــتر تحت تاثیر قیمت های جهانی بود. البته به طور کلی عوامل دیگری هم در ریزش های اخیر 
بازار تاثیرگذار هســتند که از جمله آن می توان به دخالت های مختلف در بازار اشــاره کرد. برای مثال شــاهد 

بودیم که برای چند مرتبه معامالت در بورس کاال باطل شد.
وی ادامه داد: این دخالت ها باعث دلسردی سهام داران می شود و همانطور که از حجم معامالت مشخص است، تمایلی 
بــرای خریــد ســهام وجــود ندارد. از طــرف دیگر بازار بــه هر خبری که نیمه منفی باشــد هم عکس العمل شــدید منفی نشــان 

می دهد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه بــا اشــاره بــه 
اختــالف قیمــت دالر در بازار آزاد و ســامانه نیمــا گفت: به 
نظر من تا زمانی که اختالف قیمت دالر بین ســامانه نیما 
با بازار آزاد در جریان باشد این روند در بازار سرمایه ادامه 
پیــدا خواهد کرد. البته برخی معتقد هســتند دالر نیما در 
ســامانه نیما خریــدار ندارد، بنابراین نرخ دالر آزاد درســت 
نیست و باید کاهش پیدا کند. اما واقعیت این است که از 
آنجائی که به بســیاری از واردکننده ها اجازه ثبت سفارش 
داده نمی شــود، نمی تــوان در مــورد نــرخ دالر نیما اظهار 
نظر درستی کرد و گفت چون متقاضی ندارد درست است.

بــه بــاور کاظــم زاده تا زمانــی که جلــوی همــه عوامل 
رشــدی بــازار گرفته شــود، وضعیــت نزولی در بــازار ادامه 

دارد.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
سرمایه  معاون  جهان:  و 
و  اداری  سازمان  انسانی 
گفت:  کشور  استخدامی 
در  که  شرکتی  نیروهای 
مشغول  اجرایی  دستگاه های 
طریق  از  تنها  هستند،  کار  به 
آزمون استخدامی تبدیل وضعیت می شوند و 
امتیاز قائل  شدن در این آزمون برای آنها مغایر 

با عدالت است.
حســین عــرب  اســدی عدالــت اســتخدامی 
را خــط قرمــز قوانین و مقــررات عنــوان کرد و 
گفــت: افــرادی کــه متقاضــی جــذب به عنوان 
کارمند در دســتگاه های اجرایی هســتند، اعم 
از اینکــه در زمان حاضر در دســتگاه مشــغول 
هســتند یــا قصــد ورود بــه دســتگاه را دارند، 
صرفــًا باید از طریق آزمون اســتخدامی اقدام 
کنند؛ امتیاز قائل شــدن در آزمون استخدامی 
بــرای کســانی کــه در قالب نیــروی شــرکتی در 
دســتگاه ها مشغول به کارند، مغایر با عدالت 
از نظــر قانــون همــه برابــر هســتند،  اســت و 
البتــه افرادی کــه سال هاســت در دســتگاهی 
مشــغول بــه کارنــد، به نظر می رســد بــا توجه 
به تجربه شــان راحت تر در آزمــون نمره قبولی 

بگیرند.
وی بــا بیــان اینکه "در حــال برنامه ریزی برای 
برگــزاری آزمــون در زمان هــای ثابــت هســتیم"، 
ادامه داد: تنها محدودیت ممکن اســت شــرط 
ســنی باشــد و بنــا داریم کــه این موضــوع برای 
در  نکنــد.  ایجــاد  محدودیــت  شــرکت کنندگان 
مــورد کارکنانــی کــه در قالب شــرکتی بــه انجام 
می پردازنــد،  دســتگاه  اصلــی  مأموریت هــای 
معتقدیم اگر نیاز دستگاه این است که این نیرو 
در پســت تخصصــی فعالیت کند، بایــد در قالب 
آزمون جابه جایی از حالت شــرکتی صورت بگیرد 

و این افراد در اولویت تبدیل وضعیت از شرکتی 
به قراردادی قرار می گیرند.

معــاون ســرمایه انســانی ســازمان اداری و 
استخدامی کشور، همچنین از بازنگری در مواد 
امتحانــی آزمــون کتبــی اســتخدامی خبــر داد و 
گفــت: گاهــی اوقــات آزمون هــای اســتخدامی 
شــبیه به کنکــور می شــوند و برخــی معلومات 
در آن ها ســنجیده می شــود که شاید اصًا برای 
ایفــای آن شــغل الزم نباشــد، در حــال بازنگری 
این موضوع هستیم اما به هر حال درخصوص 
برگــزاری آزمــون الــزام داریــم و عدالــت ایجــاب 
می کنــد همــه متقاضیان در شــرایط برابر با هم 

رقابت کنند.
عــرب  اســدی ادامــه داد: ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور در تعامل با مجلس شورای 
اســالمی نیز این موضــوع را عنوان کرده اســت 
کــه اگر شــغلی در نظــام اداری مورد نیاز اســت 
باشــد،  خدمــات  اگــر  حتــی  دارد،  هــم  دوام  و 
توجیهــی نــدارد بــرای تأمین نیروی آن شــغل از 
شــرکت ها اســتفاده کنیــم، بلکه باید مشــاغلی 
مانند خدماتی را در نظام اداری بازتعریف کنیم؛ 
به عقیــده مــا حــذف این مشــاغل آن چنــان که 
در دهه هــای قبل صورت گرفت، درســت نبوده 

است.
وی چالــش اصلی در غیررســمی به کارگرفتن 
نیــروی انســانی را مشــخص نبودن آمــار دقیــق 
و  دانســت  شــرکتی  انســانی  نیــروی  کارکنــان 
تصریح کرد: ســازمان اداری و استخدامی کشور 
از ماه هــای گذشــته با ابــالغ بخشــنامه هایی به 
دستگاه های اجرایی، از آنان خواستیم اطالعات 
مربــوط بــه کارکنان شــرکتی را در ســامانه وارد 
کنند؛ این الزام در قانون بودجه ســال جاری نیز 
دیده شــده اســت و درواقع ســاماندهی نیروی 
انســانی یکــی از دســتورکارهای جدی ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور اســت، تا امــروز نیز 

اطالعــات بیش از 400 هزار نفر در ســامانه ثبت 
شده است.

اداری  ســازمان  انســانی  ســرمایه  معــاون 
و اســتخدامی کشــور، بــه نوعــی از به کارگیــری 
طریــق  از  اســتخدام  به جــز  انســانی  نیــروی 
آزمون هــای اســتخدامی اشــاره کــرد و گفــت: 
براســاس قانــون مدیریــت خدمات کشــوری و 
از دو دهــه گذشــته، فعالیت های پشــتیبانی و 
خدمات اجرایــی از مجموعه نظام اداری حذف 
و در قالــب شــرکت های تأمیــن نیروی انســانی 
بــه بخــش خصوصی واگذار شــده اســت، پس 
و  تخصصــی  کارمنــدان،  فعالیت هــای  جنــس 
بــه مأموریت هــای اصلــی  عمومــی و مربــوط 
نیروهایــی  فعالیت هــای  جنــس  و  دســتگاه ها 
کــه از طریق شــرکت ها بــه کار گرفته شــده اند، 

پشتیبانی است.
و  ســخت  به  دلیــل  افــزود:  اســدی  عــرب 
زمان بربــودن فرایند به کارگیری نیروی انســانی 
از طریــق آزمون های اســتخدامی، بعضًا برخی 
دســتگاه ها فراینــد دیگــری را به خــالف ایجــاد 
کرده انــد تا نیرویی که طبق قانون باید خدمات 
پشــتیبانی ارائــه دهــد، همــان کار کارمندان را 
انجــام دهــد. این اتفــاق، حجــم انباشــته ای از 
نیروی انســانی را شــکل داده است که همواره 

خود را با کارمندان قیاس می کنند.
معــاون ســرمایه انســانی ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور، در تشــریح تعریــف دقیــق 
و مطابــق با ضوابــط نظــام اداری از کارمند ابراز 
کرد: در قانــون به فردی کارمند گفته می شــود 
کــه طــی تشــریفات اداری بــه اســتخدام درآید؛ 
اســتخدام هم به معنــی شــرکت در آزمون های 
استخدامی عمومی و رقابت با سایر متقاضیان، 
مصاحبه هــای  در  شــرکت  برگزیده شــدن، 
تخصصی و طی کردن سایر مراحل است، به طور 
مثال در ســال گذشته آزمون اســتخدامی برای 

جذب 35 هزار معلم برگزار شــد که حدود 500 
هــزار متقاضــی در آن شــرکت کردنــد و با وجود 
این میزان از رقابت، باید شــرایط عادالنه باشد، 
لذا به کســی که تمام این مراحل را طی می کند، 

کارمند گفته می شود.
معــاون ســرمایه انســانی ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور پیشــنهاد ایــن ســازمان در 
خصــوص کارکنانــی را کــه در قالب شــرکتی و در 

مشــاغل خدماتــی فعالیــت می کننــد پرداخــت 
مســتقیم دســتگاه بــه ذی نفــع نهایــی عنــوان 
کــرد و گفــت: البته بــرای جذب در شــرکت های 
شــود؛  گذاشــته  ضابطــه  بایــد  نیــز  خدماتــی 
اساســًا شــرکت ها باید مجوز بگیرند، رتبه بندی 
و ارزیابــی شــوند تا پرداخت به شــرکت و نیروی 
انســانی جداگانــه صــورت بگیــرد و عدالــت در 

پرداخت محقق شود.

کنترل بازار مسکن

حسین عرب  
اسدی

عباس هاشمی

جواد اوجیمعاریو

سرهنگ محمدیفلسطین

کاظم زاده

آزمون استخدامی یق  وهای شرکتی فقط از طر تبدیل وضعیت نیر

وی  معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، به نوعی از به کارگیری نیر
انســانی به جــز اســتخدام از طریــق آزمون های اســتخدامی اشــاره کــرد و گفت: براســاس 
قانون مدیریت خدمات کشــوری و از دو دهه گذشــته، فعالیت های پشــتیبانی و خدمات 
وی انســانی به  اجرایــی از مجموعــه نظــام اداری حذف و در قالب شــرکت های تأمین نیر
بخــش خصوصــی واگذار شــده اســت، پس جنــس فعالیت هــای کارمنــدان، تخصصی و 
وهایی که  عمومــی و مربوط به مأموریت های اصلی دســتگاه ها و جنس فعالیت های نیر

از طریق شرکت ها به کار گرفته شده اند، پشتیبانی است.


