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چرا رسانه های اپوزیسیون بر 
تحریم جشـــــنواره فجر 

پافشاری می کنند؟
مدیر  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
رسانه های  گفت:  آزادی  سینما  پردیس 
روی  بر  شدن  متمرکز  با  اپوزیسیون 
تعطیلی فرهنگ و هنر می خواهند حیات 

طبیعی جامعه را دچار اختالل کنند.
روز  و  حــال  دربــاره  نــوروزی  ســجاد 
گیشــه ســینما باتوجه به وضعیت اخیر 
جامعــه گفــت: بلــه، وضعیــت عمومی مطلوب نیســت 
و ایــن عــدم مطلوبیت متغیر هــای مختلفــی دارد. فهم 
میدانــی ام ایــن اســت کــه تمــام اتفاقــات کالســیک و 
زخم هــای کهنه ای که در چارچوب اکــران، توزیع و تولید 
در دو ســه دهــه اخیــر وجــود داشــته، االن ایــن دمــل 

چرکین به اوج بلوغ رسیده است.
بــه گفتــه وی، وقتــی اتفاقــات ســال 1401 را با ســال 
1388 مقایســه می کنیــم، می بینیم که در ســال 1388 
التهابــات جدی داشــتیم. با این حال، در آن ســال اکران 

و جشنواره فجر لطمه ندید.
مدیر پردیس سینما آزادی با بیان اینکه صنوف نباید 
بــه یک طــرف دعوا تبدیل شــوند، افزود: صنــوف، خانه 
ســینما و... باید الیه میانجی باشــند و التهاب را کاهش 
دهنــد. بــه مــوازات آن وزارت ارشــاد هــم الیــه میانجی 
حاکمیتی اســت و در این زمینه باید هرکاری انجام دهد 
تا التهاب کاهش یابد. در ســال 1388 الیه های میانجی 
کار خودشان را انجام دادند و نزاع در رو بنا و بین وزارت 
ارشــاد و خانــه ســینما بــود. بــه همیــن دلیل، اکــران و 

جشنواره فجر لطمه ای ندید.
وی با بیان اینکه مهم اکران جشنواره فجر است و در 
آن زمــان حیات طبیعی هنر مــورد مخاطره قرار نگرفت، 
توضیــح داد: االن حیات طبیعــی هنر مورد مخاطره قرار 
گرفته است. آنقدر در رسانه های اپوزیسیون در تعطیلی 
فرهنگ، هنر، تئاتر، ســینما و موســیقی زوم کردند، روی 
تعطیلی هیچ صنفی متمرکز نیستند. چون می خواهند 
حیــات طبیعــی جامعــه را دچــار اختــالل کننــد. جامعه 
بــدون ســرگرمی و هنــر بــه جامعــه عصبی و پرخاشــگر 

تبدیل می شود.

تئاتر بهترین راه برای معرفی 
شخصیت های ملی است

هیئت  عضو  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
آسمانی  سردار  تئاتر  جشنواره  انتخاب 
نمایشی  هنرهای  طریق  از  ما  گفت: 
جامعه  و  مخاطب  روی  را  تاثیر  بهترین 
هدف خواهیم داشت و تئاتر بهترین راه 

برای معرفی شخصیت های ملی است.
انوش معظمی با اشــاره بــه ارزیابی 
خــود از برگزاری چهارمیــن دوره این رویداد گفت: تعداد 
آثار ارســالی به این دوره از جشنواره بسیار متنوع بود و 
حــدود 50 اثر مــورد بازبینی قرار گرفــت. و از این میان، 
هشــت اثر رتبه بســیار خوب، 15 اثر رتبه متوسط و دیگر 

آثار در رتبه پایین قرار گرفتند.

وی ادامه داد: البته با پیشنهادات و توصیه های دبیر 
چهارمین دوره این جشــنواره، راهکار های جدیدی برای 
با کیفیت تر برگزار شــدن جشــنواره سردار آسمانی و آثار 
ارســالی بــه آن در ســال های آینده بیان شــد کــه قطعا 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته این نویســنده، بازیگر ســینما و تئاتر و عضو 
تئاتــر  جشــنواره  دوره  چهارمیــن  آثــار  انتخــاب  هیئــت 
»ســردار آســمانی«، پدیــده ای در ایــن ســال ها بــه نام 
اســتندآپ )کمدی-جــدی( در جریان تئاتر کشــور رخنه 
کرده که توســط اقشار مختلف دســت به دست شده و 

تاثیر اصلی خود را از دست داده است.
معظمــی عضو هیئت انتخــاب تئاتــر چهارمین دوره 
از ســردار آســمانی گفت: اســتندآپ، یک مــدل نمایش 
متفاوت از تئاتر اســت؛ بنابراین پیشنهاد داده ایم که در 
دوره های بعدی جشنواره تئاتر سردار آسمانی، حداقل 
و حداکثــری بــرای اجــرای نمایش هــای ارســالی تعییــن 
شــود تا از حالت اســتندآپ خارج شــود. چراکه بسیاری 
از آثار ارســالی به جشنواره فاقد اثرگذاری الزمه بودند و 

نمی توان اسم آن را هنر تئاتر گذاشت.
وی افزود:وقتی نام این رویداد، جشنواره تئاتر است، 
پــس بایــد گذاره هــای تئاتــری نیــز در آن وجود داشــته 

باشد.
عضــو هیئت انتخــاب آثــار چهارمین دوره جشــنواره 
تئاتــر »ســردار آســمانی« درخصــوص نقــش هنــر تئاتر 
در معرفــی شــخصیت های ملی کشــور از جمله ســردار 
شهید قاســم ســلیمانی گفت: هیچکس در جهان منکر 
تاثیرگــذاری هنر تئاتر به عنوان هنر مادر نیســت، به این 
معنا که دیگــر هنر های دراماتیــک زیرمجموعه این هنر 
قــرار خواهنــد گرفت. این یک اصل اســت که ما از طریق 
هنر هــای نمایشــی بهتریــن تاثیــر را بــر روی مخاطــب و 
جامعه هدف خواهیم داشــت، اصلی که به لحاظ علمی 

نیز ثابت شده است.

نگـــاه

سجاد نوروزی

انوش معظمی

رشد 100درصدی اختصاص شاپا به نشریات ایرانی توسط کتابخانه ملی
سپهرغرب، گروه تیک:  مسئول تخصیص ISSN با استناد به گزارش مرکز ملی شاپا، از تخصیص یک هزار و 100 شماره استاندارد بین المللی پیایندها از مهرماه سال گذشته تا آبان سال 1401 به نشریات ایرانی خبر داد که از این میزان، تعداد 506 عنوان نشریه جاری شامل 

413 عنوان نشریه الکترونیکی و 93 عنوان نشریه چاپی بوده. این عدد مبین رشد 100 درصدی تخصیص ISSN نسبت به سال گذشته است.
طبق رویه جاری مرکز بین المللی ISSN، مراکز عضو شـــبکهISSN باید گزارش ســـاالنه فعالیت های خود را به مرکز بین المللی ISSN ارائه کنند. بر این اســـاس مرکز ملی شـــاپا نیز گزارش ســـاالنه خود را به مرکز بین المللیISSN ارسال کرد. بر اساس سیاست سال های اخیر 
این مرکز مبنی بر تخصیص ISSN به نشریات قدیمی، به 481 عنوان از نشریات قدیمی موجود در مخزن نشریات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ISSN تخصیص داده شده که این نشریات شامل 320 عنوان نشریه عمومی و 161 عنوان نشریه تخصصی می شود.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
استاِد  فرقانی  محمدمهدی 
در  که  است  ارتباطات 
که  کلیاتی  درباره   گفت وگویی 
روزنامه نگاری  جامع  نظام  یک 
نظر  اظهار  باشد،  داشته  باید 
او  راستا  همین  در  می کند. 
صراحتا تأکید دارد که مهم ترین اصلی که باید 
برای تدوین الیحه، به آن توجه شود، استقالل 

حرفه ای روزنامه نگاران است.
مدتی است که از الیحه جامع روزنامه نگاری 
صحبــت بــه میــان آمــده؛ الیحــه ای کــه گفتــه 
می شــود قرار اســت اواخر دی مــاه به مجلس 
فرستاده شــود و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مرداد ماه امسال از تمام شدِن روند تدوین 

آن خبر داده بود.
وزارت  در  اســت  کــه 20 ســالی  ایــن الیحــه 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در آماده باش است، 
هر بار که به مجلس فرستاده شده، با مخالفت 

نمایندگان و روزنامه نگاران همراه بوده است.
 ،1396 مــاه  دی   6 تاریــخ  در  مثــال  بــرای 
بخش هایــی از آن در هیــأت دولــت دوازدهــم 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و ســرانجام در یــک 
مقدمــه، 6 فصــل و 66 ماده به تصویب رســید 
امــا از ســوِی مجلــس شــورای اســالمی تأییــد 
نشد. به طور کلی »الیحه جامع روزنامه نگاری« 
کــه در دولت های قبلی به عنــواِن »الیحه نظام 
رســانه ای« مطرح بود، از سال 1389 در دستور 
کار وزارت ارشــاد بــوده اما آنطور که از شــواهد 
بــر می آید تاکنــون قابلیــت دفــاع در مجلس را 

نداشته است.
آخریــن ایراداتــی کــه روزنامه نــگاران به این 
آن  در  دولتــی  نــگاه  وجــوِد  داشــتند،  الیحــه 
بــود کــه بــه عقیــده   برخــی، اســتقالل و آزادی 
روزنامه نــگاران را محــدود می کــرد. ایــن روزهــا 
امــا پــس از ســال های طوالنــی وقفــه و پــس 
از اولتیماتــوم مجلــس بــرای ورود بــه منظــور 
تدویــن ایــن الیحــه، محمدمهدی اســماعیلی، 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی چنیــن اعــالم 
کرده اســت: »در تالش هســتیم تا الیحه جامع 
روزنامه نــگاری بــا 60 مــاده مهم از قبیــل بیمه، 
امنیــت شــعلی و صــدور پروانــه را بــه تصویــب 

برسانیم.«
ایــن الیحــه امــا بــار دیگــر در روزهــای اخیــر 
مخالفــت قشــری از اهالــی رســانه را بــه همراه 
صنفــی  انجمــن  راســتا  همیــن  در  داشــت. 
روزنامه نگاران اســتان تهران با انتشــار بیانیه ای 

نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.
برای بررســِی دقیق تر این موضــوع، با توجه 
بــه اینکه اطالعاتی از جزییــات این الیحه   جدید 
و ماده هــای آن وجود نــدارد، در گفت وگویی با 
محمــد مهــدی فرقانی، اســتاد ارتباطات تالش 
کردیــم تــا کلیاتــی را کــه باید یــک الیحــه جامع 

روزنامه نگاری داشته باشد، به بحث بگذاریم.

مهم ترین  و  اولین  رسانه ها؛  استقالل   
اصل

این استاد دانشــگاه درباره   کلیات این الیحه 
بــه ایســنا می گویــد: »به طــور کلی سالهاســت 
کــه بحــث از یک نظــام حقوقی جامع رســانه ها 
می شــود؛ نــه از قانون نظــام رســانه ای. وقتی 
صحبت از نظام جامع حقوق رسانه ای می کنیم، 
منظورمــان این اســت که یــک قانــون جامعی 
باشــد که همه ابعــاد مربوط بــه روزنامه نگاری 
حرفه ای را در بر بگیرد و پوشــش دهد. از جمله 
مهمتریــن مــواردی که باید در یــک نظام جامع 
حقوقی رسانه ها پیش بینی شود، فراگیر بودن 
آن اســت. یعنــی بایــد همــه انــواع رســانه ها را 
دربــر بگیــرد. برای مثال این درســت نیســت که 
این نظام حقوقی شــامل مطبوعات باشــد اما 
برخی رسانه های دیگر مانند رادیو، تلویزیون و 

خبرگزاری ها را در بر نگیرد.«
فرقانی اضافه می کند: »نکته دوم این است 
کــه اولیــن و مهمتریــن اصلــی که نظــام جامع 
حقوقــی باید بــه آن توجه کند، اصل اســتقالل 
رسانه ها است. یعنی برخورداری روزنامه نگاران 
از حقــوق حرفــه ای. منظــور از حقــوق حرفه ای 
یعنی اســتقالل رســانه ها و اســتقالل حرفه ای، 
فکری و عملــی روزنامه نگاران. بــه این معنا که 
روزنامه نگاران باید از حقوق قانونی و استقالل 
دائمی برای انجام وظایف خود برخوردار باشند 
و قانــون بایــد ایــن موضــوع را تضمیــن کنــد و 
هیچکس هم نباید بتواند از آن تخطی کند. این 
حقــوق همچنین به آزادی هایــی برمی گردد که 
روزنامه نــگاران باید از آن برخوردار باشــند. حِق 
جســت و جو، کســب و انتشــار آزادانه   اطالعات 
و حــق دسترســی بــه منابــع و حــق محرمانــه 
نگه داشــتن منابــع خبری، برخــی از این حقوق 

هستند که می توان به آنان اشاره کرد.«
او در ادامه حِق محرمانه نگه داشــتِن منابع 
خبــری را چنین تعریف می کنــد: »حق محرمانه 
نگه داشــتن منابــع خبری به این معناســت که 
اگــر بــه هر دلیلــی بنا بــه مصالحی منبــع خبری 
نخواســت که نامش فاش شود، در چهارچوب 
قوانین حرفه ای این امکان وجود داشته باشد 
که نام منبع خبری پنهان نگه داشــته شــود. در 
اغلــب کشــورهای دنیــا نیز این حق به رســمیت 
شــناخته شــده اســت. حق افشــا نکردن منابع 
خبــری. این البته به معنــای اعالم نکردن منابع 
خبــری در اخبــار و اتفاقات روزمره نیســت، بلکه 
بــه مــوارد خاصی برمــی گردد که خبــر مهمی را 
روزنامــه نگار می خواهد منتشــر کنــد و در عین 
حــال منبع خبری نمی خواهــد که نامش فاش 
شــود یــا کســی اطالعاتی بــه خبرنــگار داده که 
نمــی خواهد نامــش فاش شــود. در این مورد 
در عیــن حــال کــه بایــد از صحــت و دقــت خبــر 
مطمئــن و پاســخگو بود، اما باید امکان افشــا 
نکــردن منبع خبــر در مــوارد خاص هــم وجود 

داشته باشد.«
ایــن اســتاد ارتباطــات در واکنــش بــه ایــن 

موضــوع کــه در نقــد این الیحــه چنیــن عنوان 
محتــوای  بایــد  رســانه ها  مدیــران  کــه  شــده 
اخبــار خــود را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشــاد 
شــورای  مجلــس  اطالعــات،  وزارت  اســالمی، 
اســالمی و دادگســتری مرکز اســتان محل نشر 
قــرار دهند، چنیــن واکنش می دهــد: »من این 
مــاده را اصــال نشــنیده ام امــا بعیــد اســت کــه 
بــا صراحــت بــه این مــورد اشــاره شــود و اصال 
بی معناســت و به طور کلــی نقض همه حقوق 
و اســتقالل حرفه ای روزنامه نگاری است. وقتی 

از  صحبــت  مــا 
حرفــه ای  اســتقالل 

می کنیم، یعنی روزنامه نگار باید 
در بیــان حقایق آزاد باشــد و هیچ مقام 

یــا مســئول دولتــی و غیردولتی حــق اعمال 
فشــار برای انتشار یا منتشر نکردن مطلبی را بر 
روزنامه نگار نداشته باشد و در عین حال منابع 
خبری ملزم به همکاری با روزنامه نگاران باشند 
و امــکان حضــور آزاد در مکان هــا یــا محل های 
خبــری هــم بــرای روزنامه نــگار وجــود داشــته 

باشــد و روزنامه نگار به هیچ قدرتی جز قانون 
پاســخگو نباشــد و آن هــم قانونــی کــه اول 

حضور او را به رسمیت شناخته شده باشد.«
می کنــد:  مطــرح  ادامــه  در  فرقانــی 
بــه  عمدتــا  روزنامه نــگار  »مســئولیت های 
چهارچوب های اخالق حرفــه ای روزنامه نگاری 
برمی گــردد؛ یعنــی در وهلــه اول بایــد حقوق 
و اســتقالل فکــری روزنامه نــگار و چهارچــوب 
بعــد  مرحلــه  در  و  شــود  تضمیــن  قانونــی 
مســئولیت اجتماعــی آنــان مشــخص شــود. 
همچنیــن روزنامه نــگار در قبــال محتوایی که 
منتشــر می کنــد، بــه قانونــی که قبــال حقوق 
او را تضمیــن کــرده، بایــد پایبند باشــد. یعنی 
نمی شــود روزنامه نــگار را بــه این دلیــل که به 
وظیفه حرفــه ای خود عمل کرده، مورد پیگرد 
قــرار داد. در ایــن نظام جامع یک ســاز و کاری 
هــم معموال پیش بینی می شــود کــه تهیه آن 
معموال برعهده تشکل های صنفی و حرفه ای 

روزنامه نــگاران اســت نــه دولت. به ایــن معنا 
که آن ســاز و کار همان شورای عالی رسانه ها 
نهادهــای  از  یکــی  کــه  اســت  مطبوعــات  یــا 
زیــر مجموعــه تشــکل های صنفــی حرفــه ای 
و فراگیــر خواهــد بــود. بــه ایــن معنا کــه این 
شــورا از جملــه وظایفی کــه دارد، اوال نظارت 
بر رعایــت حقوق و آزادی هــای روزنامه نگاران 
و دفــاع از حقــوق و آزادی هــای آنان اســت و 
ثانیــا نظارت بر حســِن اجرای اخــالق حرفه ای 
و مصونیــت روزنامه نــگاران در انجــام وظایف 
تخلفــات  بــه  رســیدگی  و  حرفــه ای  و  شــغلی 

آنان.« صنفی 

واسط  نهاِد  یک  صنفی  تشکل های   
هستند

بــر اهمیــت وجــود نهادهــای  او همچنیــن 
صنفــی در حــوزه روزنامه نگاری تأکیــد می کند: 
»تشــکل های صنفی یک نهاد واسط و میانجی 
قضایــی  دســتگاه  بــا  روزنامه نــگاران  میــان 
کــه  مــواردی  در  البتــه  می شــوند؛  محســوب 
تخطــی از قانــون صــورت گرفتــه، طبیعتــا قوه 
قضاییــه ورود می کنــد و در مــواردی که اصول 
اخالق حرفه ای نقض شــده و یا تخلفات صنفی 
صــورت گرفته، بــرای مثال 

شــکایت شاکی خصوصی و یا تخلفات 
اخالقی، رســیدگی به آن برعهده 

مطبوعــات  عالــی  شــورای 
رسانه هاســت.  یــا 
نظــام  هــر  بنابرایــن 

تعییــن  از  قبــل  رســانه ای 
محدودیت هــای  یــا  حــدود 

روزنامه نــگاران اول باید حقوق 
رســمیت  بــه  را  روزنامه نــگاران 

بشناســد و این حقــوق را تضمین 
کند و در مرحله دوم مسئولیت های 

اجتماعــی روزنامه نگاران باید توســط یک نهاد 

واسِط صنفی مورد قضاوت قرار گیرد.«
آخــر خاطرنشــان  ارتباطــات در  اســتاد  ایــن 
می کند: »من نمی دانم در این الیحه چه مواردی 
ذکر شــده اما من فکر می کنم خیلــی از موارد از 
جمله شــرایط اســتخدام و بیمه می تواند در آن 
ذکــر شــود. همه این مــوارد بایــد در این قانون 
بیاید اما مهمترین بحث این اســت که استقالل 
حرفه ای و امنیِت شغلی و حقوق روزنامه نگاران 

باید در کنــار احصــا مســئولیت های  آنــان 
مورد توجه قرار گیرد.«

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی 
اسالمی در یادداشتی با عنوان 
سرباز  نام  به  حقیقتی  و  »ما 
است:  کرده  تاکید  سلیمانی« 
دقیق  و  درست  تعریف  »با 
تمامه  به  را  قاسم  حاج  هم  سلیمانی،  مکتب 
هم  و  بگذاریم  فردا  و  امروز  نسل  روی  پیش 
ظرفیت تکثیر نسل سلیمانی را فراهم سازیم.«

عباس محمدیــان، مدیر کل دفتر تبلیغات و 
اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

مطلب خود آورده است:
»ســلیمانی، نامی بلند اســت که چون پرچم 
در اهتــزاز خواهــد ماند. هر غباری کــه برافروزند 
فــرو خواهد نشســت، هر ابــری که بســازند کنار 
خواهــد رفت. خورشــید حقیقتی که ســلیمانی 
نمــادش بود تــا ابد درخشــنده خواهــد ماند. 

هیاهویــی که به راه انداخته اند، به ســکوت 
خواهد کشــید. ما این را از موالی حکمت و 

سخن، علی علیه الســالم آموخته ایم که: 
"ْلَحــّقِ َدْوَلــٌة، ِلْلباِطــِل َجْوَلٌة؛ حــق جریان 
پیوسته دارد و باطل جوالن مقطعی." به 
این باور اســت که مطلب را به نام نامیرای 

سلیمانی شــروع کردم و اال باید به هشدار 
آغــازه می نوشــتم کــه دارند چنیــن و چنان 

می کننــد. دارنــد با ایجــاد جنگ شــناختی، در 
معرفت ما تردید ایجاد می کنند. دارند حق را به 
عنــوان باطل معرفی می کننــد تا صدر جایگاه را 
به باطل به عنوان حق بدهند. آنان همه تالش 
خــود را می کننــد. اینکــه در نهایــت نمــی شــود 
و حــق را خــدا وعده نصرت داده اســت درســت 
امــا ما هــم کلــی ماموریت داریــم برای دفــاع از 
حــق. باید بــه " تبییــن" حقیقت، "جهــاد" کنیم. 

با تعریف درســت و دقیق مکتب ســلیمانی، هم 
حاج قاســم را به تمامه پیش روی نسل امروز و 
فردا بگذاریم و هم ظرفیت تکثیر نسل سلیمانی 
را فراهــم ســازیم. نســلی که بــه عنــوان "وارث" 
ماتــرک او را به جان بردارد و جهان را به رســم او 
از لــوث باطل پاک کند. برای رســیدن به جایگاه 
وارث باید بــه این قاعده فقهی و حقوقی التزام 
داشــت کــه وارث زمانــی از پــدر ارث می بــرد که 
خود اقدام به قتل او نکرده باشد و به تیغ کینه 

نســبت خود را با او نبریده باشد. فکر می کنم 
در تعریــف نســبت ما و ســردار 

شــهید ســلیمانی هم 

ایــن قاعــده حاکــم اســت. مــا زمانــی در شــمار 
میــراث داران او هســتیم که به منهج او زیســت 
خود را تنظیم کنیم. ســبک زیستی او را در پیش 
گیریــم امــا اگــر بخواهیم جــوری رفتــار کنیم که 
خالف هندســه رفتاری او بود قطعا نمی توانیم 
ادعای ارث و میراق داشته باشیم. او خیر مطلق 
بــود. بــرای همه خیــر می خواســت. کســی را از 
قطــار انقالب پیاده نمی کرد بلکه همه همت او 
در آن بــود که دســت ها را بگیــرد و در این قطار 

همــراه کنــد. او حتی در دســت گیری از کســانی 
همت داشــت که در غیاب دســت گرم و هدایت 
گر او می توانستند سوژه "دستگیری" باشند. او 
کسانی را پای کار انقالب می آورد که اگر نگاه گرم 
و گیرایــش نبــود در زمهریر ضدانقالب ســاخته 
منجمــد می شــدند. او یک مســلمان تمام بود 
که انســان ها را ســلمان می خواست و برای این 
می کوشــید. او خود را ذیل مهندســی امامت و 
والیــت تعریف می کــرد. نه به زبــان که به عمل. 
بــا شــناخت شــهید و ســلوک او می توانم به 
جرأت مکتب حاج قاسم را ذیل 
فرهنگ رضوی تعریف 

کنم بــه ایــن صراحــت کالم امــام رضا)ع( 
کــه؛ " إّن الّناَس َلو َعِلُموا َمحاِســَن َکالِمنا 
َبُعونــا؛ اگر مــردم زیبایی های ســخنان  اَلّتَ
مــا را می شــناختند، بی شــک از مــا پیــروی 
می کردند." اگر ما بتوانیم مکتب حاج قاسم 
را درســت تبیین کنیم قطعا دشــمن در جنگ 

شناختی به شکست خواهد رسید. 
مردم با ادبار به بافته های رسانه ای استکبار 
و جریــان عبــری- عربی به منطق و رفتار ســرباز 
ســلیمانی، رو خواهنــد کرد. نتیجــه هم خواهد 
شــد طهارت دادن منطقه از لــوث وجود باطل 
بــاد  چنیــن  آن.  گونه هــای  همــه  در  کــرداران 

ان شااهلل«

پیاده نمی کرد سردار سلیمانی کسی را از قطار انقالب 

وزنامه نگاران باید از استقالل حرفه ای برخوردار باشند ر

عباس محمدیان

فرقانی

»سلیمانی، نامی بلند است 
که چون پرچم در اهتزاز 
خواهد ماند. هر غباری 
و خواهد  وزند فر که برافر
نشست، هر ابری که بسازند 
کنار خواهد رفت. خورشید 
حقیقتی که سلیمانی 
نمادش بود تا ابد درخشنده 
خواهد ماند. هیاهویی که 
به راه انداخته اند، به سکوت 
خواهد کشید. ما این را از 
موالی حکمت و سخن، علی 
علیه السالم آموخته ایم که: 
"ْلَحّقِ َدْوَلٌة، ِلْلباِطِل َجْوَلٌة؛ 
حق جریان پیوسته دارد و 
باطل جوالن مقطعی...

آخرین ایراداتی که 
وزنامه نگاران به این الیحه  ر
داشتند، وجوِد نگاه دولتی 
در آن بود که به عقیده   
برخی، استقالل و آزادی 
وزنامه نگاران را محدود  ر
وزها اما پس  می کرد. این ر
از سال های طوالنی وقفه و 
پس از اولتیماتوم مجلس 
ود به منظور تدوین  برای ور
این الیحه، محمدمهدی 
اسماعیلی ...
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11 تیـک سندباد برنده فانوس طالیی جشنواره فیلم عمار شد
سپهرغرب، گروه تیک: دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار برگزیدگان بخش های مختلف سیزدهمین دوره این جشنواره را اعالم کرد که در بخش »تولیدات تلویزیونی«؛ متشکل از آقایان مجید اکبرشاهی، محمد لسانی، سیدمحمد حسین هاشمی گلپایگانی، سیدرسول منفرد، خانم آسیه 

زارعی هیئت داوران فانوس این بخش به دلیل »نگاه جهان وطنی و عکس العمل به هنگام و ابداعی به شرایط روز« به اثر »سندباد« به تهیه کنندگی »محسن حاج کرمی« اهدا شد.
محور اصلی سندباد گفت وگو با جهانگردان و گردشگران خارجی و ایرانیانی است که به نحوی تجربه زیست یا ارتباط با خارج از ایران را داشته اند. پرداختن به موضوعات مختلف در حوزه سبک زندگی و همچنین جزییات مغفول مانده در این حوزه از رویکردهای مهم برنامه محسوب می شود.

همچنین ارتباط بدون میانجی و مستقیم با شرح زندگی مسافران از فرهنگ های مختلف و شنیدن روایات و تجربیات بی واسطه آنان، تصویری واقعی و بدون کژتابی های نشات گرفته از شبکه های مجازی و رسانه های خبری را به دست می دهد.

هنرهای  مدیرکل  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
اگر  نیز  اخالق  منظر  از  گفت:  رادیو  نمایشی 
پیام  کننده  تولید  هرکس  وقتی  کنیم،  بررسی 
جعلی  اخبار  مقوله  نشود،  کنترل  اخبار  و  باشد 
دروغ  مجاز،  و  واقعیت  بین  مرز  و  می کند  بیداد 
سرگشتگی  به  افراد  و  شده  برداشته  حقیقت  و 

عجیبی دچار می شوند.
آنچــه می خوانیــد گفتگــو دربــارۀ تهدیدهــا و 
فرصت هــای زیســت اکنــون در زمانه فرارســیدن 
عصر متاورس، واقعیت مجازی یا کهکشان پنجم 

ارتباطات است؛

آمریکایی  روزنامه نگار  فریدمن  توماس   
سفر  درباره  است«  مسطح  »جهان  کتاب  در 
 2000 سال های  از  که  می گوید  کلمب  کریستف 
عنوان  به  هند  از  آمریکایی  شرکت های  بعد  به 
مفهوم  این  و  می کنند  استفاده  خود  کال سنتر 
می کند.  برجسته تر  را  است«  مسطح  »جهان 
ارتباطات  مفهوم  که  این  به  برسیم  مثال  این  از 
بدل  روزنامه ها  و  آن  کاغذی  شکل  که  زمانی  از 
رادیو(؛  )تولد  امواج  گرفتن  اختیار  در  به  شدند 
رویکر و فعالیت رسانه ای زیست دیگری را تجربه 
را  پوست اندازی  چه  زیست  آن  به  نگاه  در  کرد. 

سیطره کهکشانی در جهان تجربه کرد؟
بــه توســعه  کــه منجــر  ابــزاری  بــه  اینجــا  در 
فرهنگــی می شــود، اشــاره می کنیــم و آن ابــزار، 
رســانه و آن روش، ارتباطات اســت که تبدیل به 
یک علم میان رشــته ای شد. مارشال مک لوهان 
ارتباط شــناس مشــهور سه کهکشــان ارتباطی را 
توصیــف کرده که اولــی عصر ارتباطات شــفاهی 
و دومــی عصر گوتنبرگ اســت که طــی آن جهان 
عصــر  ســومی  و  می شــود  چــاپ  صنعــت  وارد 
مارکونــی اســت کــه از نــام یــک مهنــدس بــرق 
ع  را مختــر او  کــه  مارکونــی  ایتالیایــی گوگلیمــو 
رادیــو می شناســند، گرفته شــده اســت؛ عصری 
کــه ارتباطات بــه مثابه یــک علم بــه تدریج وارد 

می شود. دانشگاه 
دکتــر مهــدی محســنیان راد در کتــاب »چهار 
کهکشــان ارتباطــی« بــه درســتی بــه کهکشــان 
چهارمــی بــه نــام »دارمانی« بــرای ایران اشــاره 
می کنــد کــه تلفیقــی از »داریــوش« و »ایرانی« 
اســت و می گویــد ســده ها قبــل از جهــان ما در 
زمــان داریوش مدل هــای خــاص ارتباطی خود 
را داشــته ایم؛ از جملــه شــکلی کــه بــه واســطه 
رمزگــذاری آتش و دود در تپه ها منتقل می شــد 
یــا چاپارهــا یا مانی کــه مدعی پیامبــری و طبیب 
منظــر  از  نقاشــی هایش  کــه  بــود  زبردســتی 
ارتباطات نیز قابل بحث اســت اما هرچه هســت 
در یونــان باســتان، مصــر و ایران و حتــی قبل از 
آن در دوران انســان های اولیــه، آن هــا ابتــدا بــا 
مقولــه ارتبــاط درگیر شــدند. در واقــع ارتباطات 
موضوعــی بنیادیــن و چالش برانگیــز و همــواره 

مهــم برای انســان بوده اســت؛ بــه ویژه 
رفــت،  جلوتــر  انســان  هرچــه  اینکــه 
آرمان هایــی برای خود متصور شــد 
و آن را پیشــرفت تلقــی می کــرد و 
ایــن موضوع فرهنگ را به تدریج 

شکل داد.
انســان ها از ابزاری اســتفاده 
کار  بــه  را  شــکل هایی  و  کردنــد 
قله هــای  بتواننــد  کــه  بســتند 
آن  بــر  را  خــود  فرهنــگ  رفیــع 
ترســیم کننــد و فرهنــگ جمعــی را 
شــکل دهنــد. اگــر از ایــن عصرعبور 
برســیم،  مارکونــی  دوران  بــه  و  کنیــم 
بایــد بگوییــم کــه جهــان در جنــگ جهانی 
دوم دســتخوش تغییــر بزرگــی شــد. بــر ایــن 
اســاس فرهنگ هــای بومی پیش از ایــن معنای 
گسترده تری داشــتند اما بعد از اختراع گوگلیمو 
مارکونــی که حوالی 1920 میالدی رخ داد، جهان 
دســتخوش تغییرات زیادی شد؛ امواج رادیویی 
اذهان و افکر عمومی را می توانســت بعد از این 

کند. جهت دهی 
تبلیغــات در ایــن دوران امری مهــم بود. برای 
مثــال آلمان هــا گوبلــز را داشــتند کــه مبتنــی بــر 
تبلیغــات پروپاگانــدا، ایدئولوژیــک، یــک طرفــه و 
احســاس هیجان بود امــا آمریکایی ها از ســویی 
دیگــر در امر تبلیغــات در جنگ جهانی دوم نوعی 
هوشــمندی بــه خرج دادند که جــای توجه دارد. 
زیــرا بعدهــا دســت برنــده آن هــا را در معــادالت 
جهانــی رقــم زد و آن امــر، توجه بــه مقوله ای به 
نام ســرمایه انسانی بود که آلمان نازی نسبت به 

آن غفلت داشت.
آلمــان گمــان می کــرد می توانــد انســان را به 
سیطره جبر خود درآورد و این رویکرد او متعارض 
با دین مبین اســالم و نگاهی فاشیستی هم بود 
اما آمریکایی ها دانشــمندان فــراری از هیتلر را که 
از فرانکفــورت آمــده بودنــد، جذب خــود کردند. 
این دانشمندان وارد دانشگاه های اروپایی شده 

بودند و نظریه پردازان دوران بعد شدند.

صنعت  نیز  آن ها  نظریه  مهم ترین  که   
فرهنگ است؟

تــارد،  گابریــل  نظیــر  اندیشــمندانی  بلــه، 
گوســتاو لوبن، جامعه شناســان روانشناســان، 
دانشــمندان سیاســی و دیگر شــاخه های علوم 
انســانی بــر موضــوع رادیــو و تاثیــرش بــر فرد و 
افکار عمومی مطالعاتی با زمینه میان رشــته ای 

شکل دادند. 
بــا همــت ویلبــر النــگ شــرام کــه خــود لکنت 
زبــان داشــت و از کودکــی مقوله علــم ارتباطات 
در  ارتباطــات  رشــته  داشــت،  جذابیــت  برایــش 
زمینــه  و  شــد  تاســیس  آمریــکا  دانشــگاه های 
مطالعات آن منجر به این شــد که ازابزار رســانه 
جمعی رادیو و بعدها تلویزیون اســتفاده شده 

و به هژمونیک کردن فرهنگ برســد.
ایــن ابزار در ســال های بعــد و دورانی که آن 

را بــه نام جنگ ســرد می شناســیم و رویارویی 
دو قطــب جهانی بلوک شــرق بــه زمامداری 

شــوروی ســابق و بلوک غرب به زمامداری 
آمریکا اســت، با روشی که منجر به پیروزی 
آمریکا و فروپاشــی شــوروی شــد، بــه کار 
رفــت. البته بایــد از منظر حــوزه اقتصاد و 

سیاســت نیز به این فروپاشی نگریست اما 
آنچه باعث درهم شکســتن دیوار و مســلط 

شــدن فرهنگ آمریکایی از دهه 1990 می شود، 
بــه تعبیــر جــوزف نــای اهمیت قــدرت نرم اســت 
وعامل مهم آن رســانه و روشش علوم ارتباطات 

بود.
بــه  جهــان  تقســیم بندی کننده  رویکــرد 

فضاهــای  در  مختلــف  دوره هــای 

متعــدد، اشــکال گوناگونــی نیــز می یابــد؛ مثــال 
ملوک الطوایفــی  شــکار،  دوران  از  تافلــر  الویــن 
و صنعتــی یــاد می کنــد. در واقــع رابطــه ای بیــن 
صنعت و رســانه در عصــر صنعتی رخ می دهد که 
با تفکرات فلســفی همســو می شــود. از اندیشه 
فیلســوفانی از جان الک و آدام اســمیت در حوزه 
سیاســت و اقتصاد گرفته تا نیچه که جهان مدرن 

را زیر ســوال می برد و نقد می کند.

و  می رسیم  آشفتگی  دوران  به  وقتی   
نیز  ایران  در  اتفاقاتی  جهانی  جنگ  دو  میانه 
احمدشاه  زمان  از  را  ترکش هایش  که  می افتد 
حس  دوم  جهانی  جنگ  و   1330 سال  تا 
معتقدند  فرانکفورت  مکتب  اهالی  می کنیم. 
باالیی  ارزش  هنری  فضای  در  اشرافی گری  نگاه 
نگاه  ماجرا  به  نوزدهمی  قرن  نوعی  به  و  دارد 
رادیو  و  سینما  نظیر  رسانه هایی  آن ها  می کنند. 
ما  اما  می دهند  نشان  توده ها  تحقیر  ابزار  را 
وقتی از رسانه صحبت می کنیم، موضوع »مس 
از  وقتی  توده وار«است،  »ارتباطات  یا  مدیا« 
که  این  می کنیم،  صحبت  رسانه  در  نرم  قدرت 
اهمیت  می شود،  دیده  آن  در  چطور  مخاطب 
آیا مخاطب توده بی شکلی است که  اینکه  دارد. 
ما می توانیم به آن شکل بدهیم یا می توانیم با 

یک هدف گذاری، به سراغش برویم؟
در امتداد ســیری کــه از تاریخ ارتباطــات گفته 
شــد، مارشال مک لوهان پیش بینی کرده بود که 
جهان وارد دهکده جهانی می شــود و جهان پا از 
ایــن فراتر نیز گذاشــت و وارد »جهان شــبکه ای« 
شــبکه های  و  وب  موضــوع  کــه  زمانــی  از  شــد. 
اجتماعی شــکل گرفت معــادالت در جهان تغییر 
زیادی کرد. این از ســویی فرصت است و از سویی 
دیگــر آفت هایــی دارد کــه بــه نقــد ابــزار ارتباطی 
وارد اســت؛ در واقع نــگاه صفر و صــد و رادیکال 
همیشه به رســانه وجود داشته است. عده ای یا 
آن را تخطئــه کــرده و یا ســتایش کرده انــد. به هر 
حال یــک ابزار در عین حال کــه فرهنگی به مثابه 
روش اســتفاده در خــود و ذاتــش نهفتــه دارد، 

ذاتی غیرقابل تغییر نیست.
شــاید همین باعث می شــود تا من به شــهید 
ســیدمرتضی آوینــی کــه خــود را شــخصا مدیون 
نــگاه او می دانــم، نقدی داشــته باشــیم. به این 
که او معتقد اســت سینما اساســا ذاتی مغایر با 
آرمان هــای دینــی و گفتمــان انقالبی مــا دارد اما 
مک لوهان می گوید رســانه، پیام است و اگر قرار 
باشــد پیامی با رســانه فراگیر شود، حتما آن پیام 

باید به زبان رســانه مورد نظر ترجمه شود
بــرای مثــال در یک فیلم ســینمایی یــک حالت 
این اســت که پیــام را به صورت مســتقیم منتقل 
کنیــم و تعبیــری شــعارزدگی بــه آن نســبت داده 

شــود که این روش غلطی است اما اگر بخواهیم 
عالی تریــن مفاهیــم را در ســینما بــه مثابــه پیام 
منتقــل کنیــم، باید در قالــب رنگ، نــور، دکوپاژ و 
میزانســن ارائه شود. حتی الزم است ظریف ترین 
ســطوح نظیــر بافــت را بشناســیم و اگــر ریتــم در 
واقــع جملــه معــروف  در  ندانیــم،  را  اثــر هنــری 

مک لوهان را درک نکرده ایم.
امــا متفکــران در دهــه 60 عمدتــا از ایــن یــاد 
کرده انــد کــه نمی توانیــم ذات رســانه ها را تغییــر 
بدهیــم و بایــد مضامین خود را به همان شــکل 
درون آن جــای دهیــم. امــروزه حذف یکســویگی 
و پنهــان کاری و عصر زندگی در فضای شیشــه ای 
در عصــر رســانه ها به وجــود آمده اســت که هم 
فرصــت و هــم تهدیــد می توانــد باشــد. مهم این 
خــود  آرمان هــای  بــا  متناســب  فرهنگــی  اســت 
داشــته باشــیم و بــه این واســطه ابزار رســانه ای 
را تســخیر کنیــم. متاســفانه مــا در کشــور خــود 
در ایــن امــر موفق نبوده ایــم اما همســایگان ما 
موفقیت هایی در این زمینه داشــته اند. در قدرت 
نرم کره در قرن 21 تبدیل به یک پدیده شد و موج 
کــره ای یــا »هالیــو« در قالب »کی درامــا« و »کی 
پاپ« و فیلم و موســیقی خــاص کره ای در جهان 
موجــی را ایجــاد کــرده که باعث شــد واشــنگتن 
پســت اعتراف کند بر اساس شــاخصه های آماری 
کــره موفقیت زیــادی در صنایــع فرهنگی خود به 

دست آورده است.
بایــد یــادآوری کنیــم حــدود نیم قرن اســت 
کــه کــره جنوبــی در کنــار ایــن سریال ســازی و 
ابزارهــای فرهنگــی بــر صنعــت خودروســازی و 
اقتصــاد خــود نیــز برنامه ریــزی کــرده اســت و 
ایــن پیشــرفت در این کشــور همــه جانبه بوده 
اســت. این توســعه همزمان و همــه جانبه در 
دوره ای اواخــر دهــه 60 و اوایل دهــه 70 این 
بحــث را پیــش آورد کــه اگــر توســعه مبتنــی بر 
یــک محــور باشــد، فربه گــی یــک بخــش باعــث 
دلیــل  امــا  می شــود  اجتمــاع  تــوازن  عــدم 
موفقیــت کره ای ها در هزاره ســوم در توســعه 

یافتــن همین همزمانی ابعاد آن اســت.
ســاده ترین مثال در کلیدواژه مهم »توســعه 
متــوازن« ویژگــی یک چرخ اســت که بــرای خوب 
حرکــت کــردن بایــد همــه ابعــادش دایره گــون 
باشــد و اگــر نقصی در یــک بخش باشــد، موتور 
حرکــت را خاموش خواهد کــرد. در اینجا مقوله 
مدیریــت فرهنگــی اهمیت زیــادی می یابد. نقبی 
بزنیــم بــه ایــن کــه ارتباطــات بــا پیدایــش رادیو 
تبدیــل بــه یک علــم در دهــه 1920 میالدی شــد 
امــا ســوال اینجاســت کــه علــم چیســت؟ علــم 
ایده ای اســت که در قالبی ســازمان یافته تبدیل 
به نظریــه ای اثبات پذیر می شــود، فرضیه تبدیل 
بــه نظریه شــده و روش منــد و در نهایــت تبدیل 
بــه علم و اثبات می شــود. علم را می توان به دو 
دســته کلــی فیزیکــی و متافیزیکــی تفســیم کرد. 
علــوم فیزیکــی علــوم محض و 
و  قاعده منــد  تجربــی،  و  پایــه 
اســتقرایی هستند و از جز به کل 

می رسند.
بدون اهانت به این علوم باید گفت 
علوم انســانی کــه »متافیزیکی« هســتند و 
فرامادی و از کل به جز می رســند، نسبت به 
علــوم متافیزیکــی، علوم بســیار ســخت تر 
و صنایعــی خــالق و کیمیــا هســتند. در 
حوزه علوم انســانی به ویژه در عصر 
فعلی نمی توان میان رشــته ای 
عمــل نکرد و بایــد بگویم 

ما در حق حوزه علوم انسانی کم لطفی کرده ایم.

 اساسا از میانه قرن 19 به بعد، سه متفکر 
شخصیت های  فروید  و  نیچه  مارکس،  یعنی 
مقوله  تفکراتشان  که  هستند  برجسته ای 
حوزه های  همه  در  می کند.  بررسی  را  پیشرفت 
آن  پایه های  اندیشمند  سه  این  انسانی  علوم 
دکتر  روش  از  من  اما  زده اند  رقم  جهان  در  را 
حق  در  می گویم  و  کرده  استفاده  محسنیان راد 
و...  مالصدرا  سهروردی،  نظیر  ما  دانشمندان 
اجحاف شده است. زیرا ما در دوران طالیی خود 
از  بعد  و  شدیم  دچار  ارتباطی  خالء  نوعی  به 
آثار ما به سایر  افول دوران صفوی دیگر ترجمه 
سد  واقع  در  نخورد.  رقم  برعکس  و  کشورها 
و  افغان ها  هجوم  و  داخلی  انحطاط  و  عثمانی 
باعث  همگی  کشورمان  سیاسی  احیای  به  نیاز 
شد تا از یک آسیب ارتباطی تا سال ها رنج ببریم 
و علوم انسانی دامنه الزم را در ایران پیدا نکند 
اما پیش از آن مالصدرا را در ایران داشته ایم که 
و  است  مطرح  چهره ای  هنوز  جهان  فلسفه  در 
را  غرب  بست های  بن  می تواند  اندیشه هایش 
گفتمانی  نیز  اسالمی  انقالب  دوران  در  کند.  باز 
زیسته  تجربه  سال  هزاران  ماحصل  شریف 
را  دامنه اش  چقدر  اما  خورد  رقم  ایران  برای 
متون  چقدر  کردیم؟  دانشگاهی  فضای  وارد 
روز  به  انسانی  علوم  در  ما  علمی  و  دانشگاهی 
با  که  است  کهنه ای  متون  اکثرا  آن ها  است؟ 
جهان جدید تناسب ندارد. اکنون نظریه پردازانی 
اطالعاتی  جامعه  نظریه  با  کاستلز  مانوئل  نظیر 
و  ندارد  توجه  اجتماعی  شبکه های  به  صرفا  که 
توسعه  به  سیاسی  اقتصاد  مختلف  مناظر  از 
ارتباط  ایران  نیز می توانیم در  آیا ما  اما  می نگرد 
گفتمان  با  متناسب  که  کنیم  معرفی  را  شناسی 
نظریه  اجتماعی  شبکه های  عصر  در  جدید 

پردازی کرده باشد؟
آنچــه باعــث قــدرت نرم می شــود، این اســت 
که رســانه ها می توانند به بازنمایــی رخدادهایی 
بپردازنــد که برای مردم باور پذیر باشــد. در فیلم 
سینمایی »سگ را بجنبان«یک کاندیدای ریاست 
جمهــوری بــا تهیــه کننــده هالیــوودی جنگی راه 
انداختــه و بازمانده جنگ را بــه مثابه قهرمان به 
جامعــه نشــان می دهد و در واقع اینجا ســینما، 
نــه آن بازمانــده. ســینما  قهرمــان فیلــم اســت 
قهرمــان اســت چــون به راحتــی می توانــد به هر 
جایــی ورود کرده و مخاطبان را مرعوب خود کند 
اما ما بر این امر سرمایه گذاری نکرده و رسانه ها 
را به لحاظ مالی تقویت نکرده ایم. البته ســرمایه 
شــرط الزم اســت اما کافی نیست. سرمایه را باید 

با دیدی کالن تر ببینیم.
مــا بــا توجــه بــه علــوم انســانی را در ســطح 
خانواده هــا نیز پاییــن آورده ایم مثال در دهه های 
انســانی  علــوم  رشــته های  عمدتــا  گذشــته 
انتخــاب آخــر خانواده ها برای پیشــنهاد دادن به 

فرزندانشان برای تحصیل بود
ایــن در حالــی اســت کــه بودجــه فرهنگی در 
بزرگتریــن  صداوســیما  نیســت.  کــم  مــا  کشــور 
و  انســانی  نیــروی  تعــداد  نظــر  از  دنیــا  شــبکه 
بودجه محســوب می شــود امــا در دنیای امروز 
مدیریــت بــه معنــای جامــع آن اهمیــت زیــادی 
قابــل  بســیار  فیلــم  بجنبــان«  را  »ســگ  دارد. 
از  یکــی  اســت.  روانــی  عملیــات  نظــر  از  تاملــی 
نظریه هــای  ارتباطــی؛  نظریه هــای  تریــن  مهــم 
هنجــاری در دنیــای امــروز اســت. بــه ایــن معنا 
که مــن به عنوان رســانه در جایگاهی قرار دارم 
که نســبت بــه پیــام، آرمان هــا، هویــت، فرهنگ 
ملــی و مصلحــت می توانــم مــورد بررســی قــرار 
گیــرم. آن ســوی طیــف پدیــده گیرنــده پیــام و 
مخاطــب وجــود دارد کــه نیــاز یــا میــل او معنا 
می یابد. زمانی که قدرت او با وجود شــبکه های 

اجتماعی بیشــتر شده اســت، دیگر مخاطب یک 
کاربر اســت و حق انتخاب و آزادی عمل بیشتری 
می شــود.  ســخت تر  رســانه  صاحــب  کار  و  دارد 
اینجاســت که یک مدیر رســانه کار بســیار مهمی 

را در پیش دارد.
همچنیــن الزم اســت فارســی گویــی را پــاس 
بداریم که خود از شــاخصه های توسعه فرهنگی 
اســت. ما در جامعه نیاز به مدیرانی حکیم داریم 
کــه باید در ســطح حکمــای بزرگ تاریخ باشــند و 
عمــل کنند. افــرادی که هم علوم میان رشــته ای 
را بشناســند و هــم ضرورت هــای فرهنگــی زمانه 
را درک کننــد و در جایــگاه تصمیم گیرنــده چــرخ 
توسعه را متوازن سازند و ساختارهای اجتماعی 
را به گونه ای شــکل بدهند که توازن و تعادل به 

آنها راه یابد.

شده  تبدیل  کاربر  به  که  مخاطبی  حال   
ما  از  صرفا  دارد،  تعامل  رسانه ای  فضای  در  و 

خوراک نمی گیرد. تکلیف در اینجا چیست؟
ایــن تفــاوت مخاطــب امروز گذشــته بــه اوج 
عصــر  همــان  در  برمی گــردد.  تلویزیــون  قــدرت 
مارکونــی خاصیت ایــن دوره ارتباطات یکســویه 
بــود. بدیــن ترتیــب کــه یــک مدیــر ارتباطــی اگــر 
می خواســت یــا نــه، پیامــی را مخابره می کــرد یا 
مانــع از آن می شــد. فیلمــی قابــل تامل بــه نام 
»ترومن شو« با بازی جیم کری داستان فردی به 
نــام ترومــن را روایت می کند که در یک اســتودیو 
متولد شــده و کارگردانی همــه ابعاد زندگی او را 

هدایت کرده و پیش می برد.
ارتباطاتــی،  و  لحــاظ فلســفی  بــه  فیلــم  ایــن 
اثــری قابل تامل اســت و ترومن در یــک ماجرای 
عاشــقانه به ایــن فریب پی برده و خود را کشــف 
می کند. در عصری که جامعه شــبکه ای نام دارد، 
هر شــخص یک رسانه اســت و این هم می تواند 
مزایــا و هــم معایبــی داشــته باشــد. ایــن حالت 

تبدیل به یک آنارشیسم می شود. 
دنیــا  و  مــا  جامعــه  در  سانســور  واژه  کلیــد 
فاشیســم  بــا  را  آن  بســیاری  و  دارد  منفــی  بــار 
گــره می زننــد امــا ریشــه آن بــه یونــان باســتان 

بازمی گردد. 
دلیل این اســت در دوره ای که فالسفه یونان 
ابــزار فرهنــگ را بــرای ایجــاد یــک آرمانشــهر بــه 
خدمــت می گرفتنــد، جایگاهــی را بــرای هنرهــای 
نمایشــی تحت عنوان سانســورچی متصور شده 
بودند که به فیلســوفان بزرگ اختصاص داشــت 
تا آن ها به تماشای نمایش ها، به نوعی هنرهای 
نمایشــی را کنتــرل کنند و مراقب باشــند این آثار 
از دل  نمایشــی  باشــند. هنرهــای  برنــده  پیــش 
آییــن بیرون آمــده و آیین ها نمادهایــی فرهنگی 
بودند. بنابراین سانسورچی فردی بود که توازن 

نمایش ها را رعایت می کرد.
این که آزادی به معنای مطلق آن یک فضیلت 
اســت یا نــه در اینجا مورد ســوال قــرار می گیرد. 
بنابرایــن در عصــر شــبکه ای شــدن کــه هرکــس 
تولیدکننــده پیام اســت مقوله ســواد رســانه ای 
به عنوان هنجاری که نحوه مواجهه با رســانه ها 
را بــه مــا بیامــوزد، اهمیــت زیــادی دارد. حال در 
جهــان سرگشــته امــروز کــه جهانی شــدن ابعاد 
بزرگتــری یافتــه و مرزهای اخالقی نیــز همینطور، 
این ســواد رسانه ای ضرورت دارد. یک فضیلت در 
جهــان کنونــی، عنصری اســت که میــان باورها و 
هنجارهــای دینی، اخالقی، ملــی، فرهنگ و... پل 

زده و نوعی بازنمایی انجام دهد.
مســئولیت هریــک از ما این اســت کــه خود را 
در این جهان کشــف کرده و بخشــی از مسئولیت 
بــه جایگاه سیاســتگذاری و مدیریــت بازمی گردد 
تــا بتوانــد بــا روش درســت افــراد و جامعــه را از 
تناقضاتــی که آن ها را به مرز جنــون رفتاری و بی 

قیدوبندی دچار می کند، نجات دهد.

ل نشود مقوله خبر جعلی بیداد می کند اخبار اگر کنتر
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حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
 عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به کمال نخواهد رسید.
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و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: سخنگوی شورای نگهبان 
گفت: الیحه معافیت مواد اولیه 
دارویی و شیر خشک و تجهیزات 
بر  مالیات  پرداخت  از  پزشکی 

ارزش افزوده تایید شد.
هادی طحان نظیف با اشــاره 
به بررســی 11 طــرح و الیحه که از ســوی مجلس و 
7 اساســنامه که از سوی دولت به شورای نگهبان 
ارســال شــده بــود و در شــورا مــورد بررســی قرار 
گرفت، گفت: الیحــه معافیت مواد اولیه دارویی و 
شیر خشــک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده که به شورای نگهبان ارسال شده 
ع  بود مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شر

شناخته نشد و در شورا تایید شد.
وی درباره طرح بانک مرکزی که مشــتمل بر 67 
ماده بود و در شورا بررسی شد گفت: این مصوبه 
به دلیل اینکه حجیم بود جلسات زیادی را به خود 

اختصاص قرار گرفت.
عمــده  افــزود:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ابهامــات این طرح این بود که اختیارات موســعی 
در ایــن طــرح بــه ارکان بانــک مرکــزی داده شــده 
بــود کــه ایــن اختیــارات موســع را مغایــر اصــول 
قانون اساســی می دانستند یا یک مرجعی را برای 
رســیدگی به حل اختالفات بانکی خارج از دستگاه 
قضــا معرفی کرده بودند کــه واجد ابهامات بود و 
ایــن موارد مغایر اصول قانون اساســی شــناخته 
مجازات هــای  جاهــا  برخــی  در  همچنیــن  شــد. 
نامتناســب پیــش بینــی شــده بــود کــه جاهایــی 
ســنگین تلقی می شــد و عدم تناســب بین جرم و 
مجــازات مغایــر امنیــت قضایی عادالنه شــناخته 
شــد. همچنین در برخی موارد هزینه هایی را برای 
دولت پیش بینی کرده بود و ابهامات گســترده ای 
در ایــن مصوبه بــود و مورد ایراد شــورای نگهبان 
قــرار گرفــت و بــه مجلس اعالم شــد و اگــر اصالح 

کنند مورد توجه قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: همچنین مصوبه مجلس درباره 

الیحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگ های 
بســیار مفصل بود که در شــورای نگهبان بررســی 
شــد و این الیحه ایرادات و ابهاماتی داشــت که به 
مجلس شورای اسالمی جهت اصالح، ارسال شد؛ 
البته اغلب این موارد ایرادات شــکلی است و گویا 
در یکــی از کمیســیون های مجلس در حال اصالح 

است.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
دربــاره آخریــن وضعیت طــرح بانک مرکــزی گفت: 
ایــن طرح راجع به ســاختار و وظایــف بانک  مرکزی 
اســت و همانطــور کــه گفتم با اشــکاالت شــورای 
نگهبان مواجه شد و ان شاءاهلل ایرادات را برطرف 

کنند ما مجددا بررسی می کنیم.
وی درباره اصــالح الیحه بودجه و برنامه گفت: 
دو الیحــه بودجــه و برنامــه مهــم هســتند و هــر 
مصوبه ای را که زودتر دریافت کنیم مبنای کار قرار 

میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره افزایش تعداد 
نمایندگان در مجلس گفت: این موضوع هنوز در 
مجلس تصویب نشده و گویا در کمیسیون نهایی 
شــده ولــی در صحــن هنــوز بــه تصویب نرســیده 
اســت. در شــورای نگهبــان تاکنون نســبت به این 

موضوع صحبتی نشده است. 
وی درباره طرح شــفافیت قوای سه گانه گفت: 
این طرح در مجلس اســت و بایــد دید نمایندگان 
چــه برنامه ای نســبت به طــرح دارنــد. مصوبه در 
مجلس اســت و ما دیگر بعد از آن رفت و برگشــت 

مصوبه را دیگر دریافت نکردیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
دربــاره اینکــه برخــی هیئت عالــی نظــارت مجمع 
تشــخیص را به عنوان شــورای نگهبان دوم تعبیر 
کردنــد و جایگاه این هیئت کجاســت؟ گفت: بارها 
صحبــت کــردم و ممکــن در کیفیت رســیدگی این 
هیئت نکاتی باشد ولی جایگاه این هیئت، قانونی 
اســت و باید توجه کنیم براســاس قانون اساسی 
وقتی سیاســت کلی از طرف رهبری ابالغ می شــود 
بایــد مبنــای عمل قــرار گیرد. هر نهــادی صالحیت 

خــود را دارد و شــورای نگهبان مصوبــات را از نظر 
ع بررسی می کند و این هیئت  قانون اساسی و شر
مصوبــات را براســاس سیاســت های کلی بررســی 

می کند.
وی دربــاره اینکــه برخــی ایــن هیئت را شــورای 
نگهبــان دوم می داننــد گفــت: بله ایــن موضوع را 
شنیدم ولی هر کدام از نهادها صالحیت های خود 

را دارند.
طحــان نظیــف دربــاره اقدامــات انجــام شــده 
برای آشــنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون 
اساســی میثاق ملی اســت و باید همه مســئولین 
آن را مطالعــه و در ترویج آن تالش کنند. در ترویج 
قانون اساســی زحماتی کشــیده شــده ولی کافی 
نیســت و شــورای نگهبــان هــم کارهایــی در ایــن 
خصــوص انجــام داده و کارگاه هایــی برگــزار کرده 

است.
نگهبــان  شــورای  اعضــای  اینکــه  دربــاره  وی 
اقداماتــی  افسارگســیخته چــه  گرانی هــای  بــرای 
می کننــد گفت: اعضای شــورا جزو مردم هســتند 
و دغدغه هــای مردم را مــورد توجه قرار می دهیم 
ســایر  بــا  خــود  قانونــی  وظایــف  چارچــوب  در  و 
قــوا در حــل مشــکالت کشــور همــکاری می کنیم. 
مــن معتقــدم حل مشــکالت کشــور جــز از طریق 

همراهی همه مسئوالن حاصل نمی شود.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
در  ترقــی  حمیدرضــا  آقــای  اخیــرا  اینکــه  دربــاره 
گفت وگویــی اعالم کرده بود خبرنــگاران نباید نظر 
مراجع تقلید را درباره محاربه بپرســند، چه تفاوتی 
میــان فقهی که شــورای نگهبان تعییــن می کند با 
فقهــی کــه مراجــع تقلید تعییــن می کننــد، وجود 
دارد؟ گفــت: شــورای نگهبــان در قبــال اظهارنظــر 
افــراد مســئولیتی نــدارد و اگــر ســوال این اســت 
که در بررســی مصوبــات مجلس کــدام نظر مالک 
اســت، طبق قانون اساســی، تشــخیص این امر با 
فقهای شــورای نگهبان اســت و اگر قانون مدنظر 
باشد در مرحله اجرا تصمیم قاضی مدنظر است و 
اگر تفســیر قانون عادی مدنظر باشــد آنجا قانون 

اساســی تکلیــف کــرده و تفســیر قانــون عــادی با 
مجلس است.

وی دربــاره اینکــه شــورای نگهبــان در بررســی 
مصوبــات بودجه ای مجلس چه مــواردی را مورد 
توجه قرار خواهد داد، گفت: بودجه باید چارچوب 
مشــخصی داشــته باشــد و جامــع و نظــارت پذیر 
باشــد. بودجــه باید متعــادل باشــد و هزینه های 

و درآمدهــای دولت باید با هم هم خوانی داشــته 
باشد و واقعی باشد.

ســخنگوی شــورای نگهبان درباره پژوهشکده 
شــورای نگهبــان گفــت: ایــن پژوهشــکده در چند 
ســال گذشــته در قالب هــا، کارگاه هــا و دوره هــا 
مختلــف به دنبال آشــنایی همه اقشــار مــردم به 
ویــژه جوانــان بــا قانــون اساســی که میثــاق ملی 

است، بوده و است.
اســت  ســال ها  نگهبــان  شــورای  افــزود:  وی 
داوطلبانه و بدون الزام قانونی مشــروح مذاکرات 

بررسی مصوبات خود را منتشر کرده است.
سخنگوی شــورای نگهبان درباره طرح تشکیل 
ســازمان پدافنــد غیرعامل نیز گفــت: این طرح دو 
ایراد و چنــد ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس 

بازگشت.
سخنگوی شــورای نگهبان در خصوص اصالح 
قانــون انتخابات و نحوه برگــزاری انتخابات گفت: 
این قوانین نیازمند اصالح هســتند اما قانونگذار 
باید این اهتمام را داشــته باشــد و موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دهد. ارتباطات کارشناســی 
در حــد معمــول بــا وزارت کشــور وجــود دارد اما 
نســبت به انتخابات 1400 پیشنهاد جدیدی مطرح 

نشده است.

یی و تایید الیحه معافیت مالیاتی مواد دار

طحان نظیف

 عمــده ابهامــات ایــن طرح این بود که اختیارات موســعی در این طرح بــه ارکان بانک مرکزی 
داده شــده بــود کــه ایــن اختیارات موســع را مغایــر اصول قانون اساســی می دانســتند یا یک 
مرجعی را برای رســیدگی به حل اختالفات بانکی خارج از دســتگاه قضا معرفی کرده بودند 
کــه واجــد ابهامــات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساســی شــناخته شــد. همچنین در 
برخی جاها مجازات های نامتناسب پیش بینی شده بود که جاهایی سنگین تلقی می شد 

و عدم تناسب بین جرم و مجازات مغایر امنیت قضایی عادالنه شناخته شد.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
اگرچه وزارت صمت در مورد گرانی 
و  عرضه  توازن  عدم  به  خودرو، 
نکته  اما  می کند  اشاره  تقاضا 
مهار  تورم  وقتی  تا  که  است  این 
خودرو  عرضه  هم  قدر  هر  نشود 
باز ماهیت سرمایه ای  زیاد شود، 

خودرو تغییر نمی کند.
بررسی ها نشان می دهد که بازار خودرو پس از 
چند ماه ســکوت و ثبات نســبی که از اواخر خرداد 
ماه شــروع شــده بــود، از اوایل آبان مــاه و با اوج 
گرفتــِن پاییزه قیمت دالر به یکباره ترمز برید و طی 
حدود 2 ماه گذشــته میانگین 150 تا 200 میلیون 

تومان دچار نوسان قیمتی شد.
یــک  رابطــه مقایســه قیمت هــا در  در همیــن 
آبــان مــاه بــا چهارشــنبه 14 دی مــاه بیانگر رشــد 
نمونــه  عنــوان  بــه  هاســت؛  قیمــت  محســوس 
خــودروی پژو 206 تیــپ 2 اگرچه در یــک آبان 309 
میلیون تومان بود اما طی 74 روز به حدود 450 
میلیون تومان رســیده اســت. همچنین می توان 
بــه قیمــت دنا پــالس اشــاره کرد کــه در یــک آبان 
ماه 470 میلیــون تومان در بازار معامله می شــد 
امــا هــم اکنون قیمت ایــن خودرو به حــدود 660 
میلیون تومان رســیده اســت. البتــه قیمت این 2 
خودرو بــه ترتیب تا مرز 300 و 700 میلیون تومان 
نیز رســیده بود اما با کاهــش جزئی قیمت دالر در 

هفته جاری، مقداری افت کرد.

 تورم، ام المصائب اقتصاد ایران
نکتــه قابــل توجه در مــورد قیمت خــودرو در 
بازار آزاد آنکــه اگرچه وزارت صمت از تریبون های 
مختلــف اعــالم کــرده کــه ایــن قیمت هــا را قبول 
نداشــته و آنهــا را بــه رســمیت نمی شناســد امــا 
واقعیت آن است که به دلیل تورم باال در اقتصاد 
ایــران که در نهایت منجر بــه عرضه کم و 3 نرخی 
شــدن قیمــت خــودرو )قیمــت مصــوب کارخانه، 
بــازار  قیمــت  و  بــورس  در  شــده  کشــف  قیمــت 
آزاد( شــده اســت، خودرو بر خالف روال مرســوم 
در ســایر کشــورها، از یــک کاالی مصرفــی تبدیــل 
رو  از همیــن  و  یــک کاالی ســرمایه ای شــده  بــه 
نســبت به نوسانات نرخ دالر، به صورت لحظه ای 
واکنــش نشــان می دهد و حتی اگــر وزارت صمت 
ایــن قیمت هــا را قبــول نداشــته باشــد امــا بازار 
آزاد ویتریــن اصلــی قیمت هــا در تمــام حوزه هــا 

محسوب می شود.
از  یکــی  کــه  شــود  اشــاره  بایــد  اینجــا  در 
شــعارهای اصلــی وزارت صمــت از زمان شــروع 
به کار دولت ســیزدهم ســاماندهی بازار خودرو 
بــا کاهــش اثرپذیــری از نــرخ دالر بــود؛ بــا ایــن 
حــال بــا گذشــت حــدود 16 مــاه از عمــر دولت 
جدیــد می بینیــم هنــوز هم اصلــی تریــن معیار 
در تعییــن قیمت بازار »دالر« اســت و دولتی ها 
هنــوز نتوانســته اند سیاســتی اتخــاذ کننــد کــه 

خودرو تبدیل به یک کاالی مصرفی شــود.

به  تبدیل  را  خودرو  تورم،  کارشناسان:   
کاالی سرمایه ای کرد

در ایــن ارتباط کارشناســان اقتصــادی از جمله 
دالیل اصلی ســرمایه ای شدن خودرو و وابستگی 
بیــش از حــد این کاال بــه قیمت دالر را تــورم باالی 
اقتصــاد ایــران می داننــد و معتقــد هســتند کــه 
انباشــت سیاســت های نادرســت اقتصــادی طــی 
ســالهای گذشــته، امــروز تأثیــر خــود را بــه صورت 
محسوس در صنعت خودروسازی کشور گذاشته 

است.
رسول ســلیمانی کارشــناس صنعت خودرو در 
ایــن ارتبــاط ضمن بیــان اینکه ســرمایه ای شــدن 
خودرو، بــازار را بهــم ریخته اســت، می گوید: نکته 
مهم این اســت کــه اگرچه عرضه کم اثــر خود را بر 
بازار می گذارد اما عامل اصلی وضعیت فعلی بازار 

خودرو، باال بودن نرخ تورم است.
وی تاکید می کند که تا وقتی نرخ تورم باال باشد 
خــودرو همچنان بــه عنوان یک کاالی ســرمایه ای 
شــناخته می شــود زیــرا هر چقــدر هم کــه خودرو 
به بازار عرضه شــود اگر تورم کنترل نشــود، مردم 
سعی می کنند با خرید و احتکار خودرو ارزش پول 

خود را حفظ کنند.
ســلیمانی درمــان اصلــی بیمــاری فعلــی بــازار 
خــودرو را مهــار تــورم می داند و می گویــد که بعد 
از مهــار تــورم بایــد به ســراغ پیــاده ســازی قواعد 
بازدارنده بــرای جلوگیری از تبدیــل کاالی مصرفی 
بــه ســرمایه ای برویم  کــه از جملــه ابزارهــا در این 
حــوزه مالیات بــر عایدی ســرمایه و مالیات بر نقل 

و انتقال اســت که در مورد اولــی قانونی نداریم و 
در مورد دومی بســیار ضعیــف و در حد یک درصد 

عمل کرده ایم.
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو راهــکار دوم 
بعــد از مهار تــورم را بهبود وضعیت بازار ســرمایه 
بــرای افزایش انگیزه مــردم جهت ورود به این بازار 
بــرای حفظ ارزش پول می داند و معتقد اســت که 
در صــورت لغــو قیمت گذاری دســتوری و افزایش 
ســوددهی بازار سرمایه، مردم به جای خرید خود 
کاال از جمله خودرو، اقدام به خرید سهام از جمله 
سهام خودروساز برای حفظ ارزش سرمایه خود و 

البته سوددهی می کنند.
همچنیــن حســن کریمی ســنجری کارشــناس 
صنعت خودرو علت اصلی افزایش افسارگسیخته 
قیمت هــا در بــازار خودرو را تورم حاکــم بر اقتصاد 
کشــور دانسته و معتقد اســت که افزایش نرخ ارز 
کــه خــود معلول افزایش تورم اســت، بــه مفهوم 
افــت ارزش ریــال بــوده و ایــن دقیقــا به معنــای 

افزایش قیمت کاالهاست.
وی می گویــد کــه علیرغــم اینکــه برخی بــر این 
باورند کــه افزایش نرخ ارزهــای خارجی نمی تواند 
مؤثــر  چنــان  آن  داخلــی  خودروهــای  قیمــت  در 
باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود 
معلول افزایش تورم اســت، به مفهوم افت ارزش 
ریــال بــوده و این دقیقا به معنــای افزایش قیمت 
کاالهاســت به ویژه کاالهایی همچون خودروست 

که ماهیت سرمایه ای ثابت دارند.
بــه اعتقاد او، از آنجایــی که بخش مهم عوامل 
اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی اســت، 
لذا بایســتی ریشه آن ها را در حوزه سیاست گذاری 

نادرست اقتصادی در کشور جست و جو کرد.

تورم  و  نقدینگی  قطعه سازان:  انجمن   
عامالن اصلی گرانی خودرو

محمدرضا نجفی منش، رئیــس انجمن صنایع 
همگــن قطعه ســازی نیــز متهمــان اصلــی تبدیل 
شــدن خــودرو بــه کاالی ســرمایه ای را نقدینگــی، 
تــورم و قیمــت ارز می دانــد و می گویــد: وقتــی ما 
شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه 
افزایــش بین 20 تا 30 درصدی پیدا می کند، قطعا 
باید انتظار داشــته باشیم که قیمت خودرو نیز به 
همین شــکل باال برود و البته وقتی روند کاهشــی 
قیمت ارز شــروع شــد، دیدیم که قیمت ها در بازار 

خودرو نیز بار دیگر پایین آمد.
به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار، ایجاد 
ثبــات در بــازار ارز اســت و اگــر دولــت بتوانــد ایــن 
موضــوع را مدیریــت کند، بازار نیــز آرامش خواهد 
داشــت. البتــه ثابــت نگه داشــتن بــازار ارز خود به 
پیــش نیازهایــی در عرصــه اقتصــاد کالن از جمله 

کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم نیاز دارد.

برای  راهی  خودرو  خرید  صمت:  وزارت   
حفظ ارزش سرمایه

در ایــن بیــن وزارت صمــت هــم اگرچــه اشــاره 
مشــخصی بــه نــرخ تــورم نمی کنــد امــا خــود نیز 
اعتقاد دارد که خودرو در ایران تبدیل به یک کاالی 
ســرمایه ای شــده از این رو با کوچک ترین نوسانی 
چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار به ویژه اخبار 
سیاسی و اقتصادی سریع دچار هیجان می شود؛ 
در این رابطه ســید رضا فاطمــی امین وزیر صمت 

عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو را متهم اصلی 
وضع آشــفته بــازار خودرو می دانــد و می گوید که 
خودرو به نادرستی تبدیل به یک کاالی سرمایه ای 
شده است و در این بین وقتی قیمت دالر افزایش 
پیــدا می کند قیمت خودرو نیز باال می رود بنابراین 
افــرادی کــه می خواهنــد ارزش پول خــود را حفظ 

کنند به سراغ خرید خودرو می روند.
وی راهــکار خــروج از ایــن بــن بســت را افزایش 
عرضه می داند و تاکید می کند که در درجه اول باید 
بیــن عرضــه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد شــود که 

وزارت صمت در حال حرکت به این سمت است.
همچنیــن ابوالفضــل خلخالــی معــاون دفتــر 
صنایع خودرو وزارت صمت ضمن اشــاره به اینکه 
قیمت خودرو متأثــر از پارامترهای مختلف تورمی 
و تغییــرات نــرخ ارز نوســانی می شــود، می گوید: 
بــه یــک کاالی  ایــران  در حــال حاضــر خــودرو در 
ســرمایه ای تبدیــل شــده اســت و در نتیجه مردم 
بــرای حفظ ارزش پول خود در این حوزه ســرمایه 

گذاری می کنند.
وی همــکاری وزارت اقتصــاد بــا وزارت صمــت 
بــازار خــودرو ضــروری  بــرای کاهــش جذابیــت  را 
می داند و معتقد اســت که در شــرایط فعلی یکی 
از راهکارهــای مناســب بــرای کــم شــدن جذابیت 
بــازار خــودرو، عرضــه خــودرو در بورس کاالســت؛ 
همچنین راهکار دیگر بحث افزایش عرضه خودرو 
و البته واردات خودرو است تا با ورود تعداد باالیی 

خودرو به بازار، قیمت ها تحت تأثیر قرار گیرند.

وابستگی  خودرو:  فروشندگان  اتحادیه   
قیمت خودرو به دالر به دلیل عرضه کم خودرو

از ســویی دیگر ســعید موتمنی رئیس اتحادیه 
ماننــد  خــودرو  فروشــندگان  و  داران  نمایشــگاه 
مســئوالن وزارت صمــت معتقد اســت کــه عرضه 
کم عامل آشــفتگی بازار خودرو شــده و می گوید: 
بارها گفته ایم که مشــکل خودرو، میزان عرضه آن 
است، عرضه قطره چکانی خودرو و نابرابری عرضه 
و تقاضــا موجــب افزایش قیمت خودرو می شــود 
ضمــن اینکــه در ایــن شــرایط عوامــل مختلــف از 
جملــه افزایش قیمــت ارز نیز بر روی قیمت خودرو 

تأثیر می گذارد.
وی معتقــد اســت کــه خودرو بــه غلــط به یک 
کاالی ســرمایه ای تبدیــل شــده اســت، بنابرایــن 
نوســانات نــرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار اســت ، 
لــذا افزایــش قیمــت ارز تأثیــر بســزایی در افزایش 

قیمت خودرو می گذارد.
موتمنــی به واردات خــودرو و عرضه خودرو در 
بورس نیز اشــاره می کند و شــرط اثرگذاری این دو 
مؤلفــه بر قیمــت خــودرو را اســتمرار عرضه اعالم 
و می گویــد: همــه از عرضه خــودرو در بورس کاال 
حمایــت می کنند و برای اینکه اثــرات مثبت عرضه 
خــودرو در بــورس کاال حاصل شــود، بایــد عرضه 
به صورت مداوم و مســتمر باشــد. همچنین برای 
اثرگــذاری و کاهش قیمت خــودرو واردات نیز باید 

مستمر انجام شود.

دولت  محوری  سیاست  باید  تورم  مهار   
باشد

طبیعتا تأثیر کم بودن خودرو در افزایش قیمت 
ایــن کاال غیــر قابــل انکار اســت امــا همانگونه که 
کارشناســان نیز تاکید می کننــد، مصیبت عظمای 
اقتصاد ایران که در نهایت منجر به افزایش قیمت 

و کمبود کاالها شده، تورم باالست.
همیــن تورم موجب شــده کــه ارزش پول ملی 
به پایین ترین حد ممکن برسد و مردم برای حفظ 
ارزش دارایــی خــود، اقــدام به خریــد کاالهایی که 
یک زمانــی ماهیت مصرفی داشــتند، روی بیاورند 
و بــا احتــکار این کاالها بــه افزایش بیــش از پیش 

قیمت ها دامن بزنند.
بنابراین دولت سیزدهم باید سیاست محوری 
خــود در حوزه اقتصاد را مهار تــورم بداند و برای 
کاهــش آن اقدامــات اصولــی انجــام دهــد تــا در 
اقتصــاد ایــران هر چیــزی در جای خود قــرار گیرد 
و کاالی مصرفــی، ماهیــت مصرفی خــود را حفظ 

کند.
از  قبلــی  گــزارش  در  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
وضعیــت قیمــت خودرو بــه تأثیــر قیمــت گذاری 
دســتوری در صنعت خودرو و اثرات پیاده ســازی 
ایــن سیاســت در شــکل گیــری جریــان زیاندهــی 
خودروســازان، عــدم افزایــش کیفیــت، تولیــد و 
عرضــه و البته شــکل گیــری رانت 120 تــا 150 هزار 
میلیــارد تومانی بین کارخانه و بازار آزاد پرداختیم 
کــه می توانیــد بــرای مشــاهده متــن کامــل این 

گزارش، به اینجا مراجعه کنید.

بود و؛ تورم، ماهیت مصرفی بودن کاالها را ر متهمان گرانی خودر

وزارت صمت


