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نیلوفر ایمانی
  کارشناسی روزنامه نگاری

بسم اهللا الرحمن الرحیم

 هویت محوری
و عدالت  گستری، شعار و مأموریِت

 کالن رسانه ملی
 صداوسیما در چند دهه پس از انقالب دوران پر فراز و نشیبى را پشت سر گذاشته است. هر دورانى با توجه به
 اقتضائات آن دوران، یک جهت گیرى و محور بر فعالیت ها و برنامه هاى بزرگترین دستگاه فرهنگى رسانه اى کشور
 حاکم بوده است.اکنون که سردمداران و حلقۀ اصلى مدیران این سازمان با نفسى تازه و رویکردى تحولى بر سرکار
 آمده اند خالى از لطف نیست که نگاهى حوزه تحول و آن چه مى تواند محور و ماموریت کالن رسانه ملى قرار

بگیرد، داشته باشیم.
 در سال هاى اخیر یکى از اتهاماتى که به صداوسیما وارد مى شد، عدم رعایت عدالت رسانه اى بود. گرچه در این
برخى که  فهمید  مى توان  اما  نداریم  آن  نادرستى  یا  درستى  و  اتهام  این  به  پرداختن  براى  فرصتى   یادداشت 
 عملکردهاى صداوسیما سبب طرح چنین مباحثى شده است.اینکه سهم شهرستان ها،روستاها، هویت هاى مختلف
 و... در قاب رسانه ملى بسیار کمرنگ بوده و در مقابل، این زندگى شهرى در تهران و مسائلش بوده که سوژة
 دوربین هاى صداوسیما بوده نشان از عدم رعایت عدالت و توازن در پرداختن به اجزاى این کشور پهناور با عالیق
بلکه بخش هاى دولتى و بازنمى گردد  به رسانه ملى  تنها  این موضوع   و سالیق  ومتعلقات هر جزء است.البته 
 غیردولتى دیگر نیز در مسئله سهیم هستند چراکه دهه اى که رهبرى آن را دهه عدالت و پیشرفت نامید که یک
 سال و اندى از آن فاصله گرفتیم نشان از کم کارى در زمینه عدالت دارد. موضوعى که در چند سال اخیر نیز بر

آن تاکید داشتند و کراراً فرموده اند على رغم کارهاى بزرگى که شده اما هنوز در عدالت عقب هستیم.
 در زمانه اى که دشمن هویت ایرانى اسالمى ما را نشان گرفته و شبانه روز مشغول عملیات آفندى علیه ماست باید
 پدافند خودى گراى خود را روى تقویت این هویت قرار دهد. اینک رسانه ملى با رویکرد تحولى مى بایست عالوه
 بر تحول در سخت افزار و ساختار و زیر ساخت، توجه جدى محتوا و نرم افزار داشته باشد. عدالت و هویت دو
 کلید واژة مهم و درواقع روحى است که باید در کالبد تمامى برنامه ها و بخش هاى بزرگترین بنگاه رسانه اى کشور
دمیده شود.ذکر این نکته ضرورى است که در طى سال هاى اخیر شاهد پخش جمع کثیرى از تولیدات و برنامه
  هاى سیما بوده ایم که تولید آنها برمبناى، ارائۀ محتوا و اثرى فاخر و درخور مخاطب امروزى نبوده و اولویت اکثر
 این تولیدات رسانه اى ابتدا براساس کمیت، جذابیت و سپس در مرحله آخر محتوا قرار گرفته است. بازبینى جدى

در این چرخه ضرورتى است اجتناب ناپذیر و باید در این تولیدات، محتوا اصالت داشته باشد.
 البته مواردى که اشاره شد نافى توجه  به عالیق و سلیقه مخاطبان در تولید برنامه ها نیست و حتما باید به آن ها

نیز توجه الزم را داشت لیکن تأثیر و نفوذ محتواى خوب و فاخر درمخاطب از اهمیت باالیى برخوردار است.
 به اذعان جبلى، رئیس سازمان صداوسیما، این دستگاه فرهنگى کارخانه تولید محتواست اما آیا توجه کرده ایم تا
 به امروز چقدر محتواى خوب و با کیفیت تولید شده؟ چقدر به شخصیت هاى پنهان و نهفته در ساختار جامعه
 پرداخته ایم که همیشه حضور داشته و دارند اما شاید نقش پررنگ ومحسوسى براى ما نداشته اند؟ همانن زنانى
 که در دفاع مقدس و در پشت جبهه ها و گاهى هم در خط مقدم رشادت هاى فراوانى داشته اند اما محتواى فاخر

و در شأن این اسطوره ها، چندان تولید نشده است.



2 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما

حسام الدین توحیدی اصل

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

سوگیریِ
در گزارش

رویدادهای
خبری

در بیشتر   که  است  اصطالحى  رسانه اى   سوگیرى 
به مى شود،  مطرح  خبرى  رسانه هاى  فعالیت   حوزه 
 معناى اثرگذارى در انتخاب رویدادهاى تحت پوشش

و چگونگى پرداختن به آن ها.
نگاه و چگونگى پرداخت یک رسانه خبرى به  نوع 
رویکرد و  به سیاست ها  رویدادهاى جامعه،  و   وقایع 
 صاحبان آن رسانه و گاهى به اعمال نفوذ صاحبان

 قدرت و ثروت بستگى دارد.
اصل که  مسئله  این  خبرپراکنى  هاى  بنگاه  دید   از 
 رویداد چه بوده و واقعیت ماجرا  و ابعاد و ویژگى هاى
 رخداد چیست یک موضوع است و اینکه این رویداد
 در چه سطحى، چگونه، از کدام زاویه و با چه ادبیاتى
 باید روایت شود، امر دیگرى است که کم وکیف آن
ثروت و  قدرت  صاحبان  دیگر  و  سازمانى  منافع   را 

مشخص مى کنند.

 در یکى از تعاریف "خبر"چنین آمده : خبر(        )
 خود رویداد(         ) نیست بلکه گزارشى از رویداد
 است، ممکن است آنچه در گزارش خبرى بیاید عینا
 مانند خود رخداد نباشد و فقط جنبه هایى از آن را
 منعکس کند، در این تعریف روشن مى شود که میان
 حقیقت "رویداد" و واقعیت "خبر" تفاوت وجود دارد،
خبرنگار، نگرش  و  رویکرد  بیانگر  موضوع    این 
 سازمان خبرى و دیگر عوامل موثر در تهیه و تدوین

 گزارش خبرى از یک رخداد است.
البته گرایش فکرى فعاالن حوزه خبر بویژه روزنامه
  نگاران امرى طبیعى است، اما سوگیرى یک رسانه
 به نحوى که منجر به روایتى جانبدارانه از یک رویداد
روزنامه نگاران، استقالل  براى  مانعى  مى تواند   باشد 
 چالشى براى اخالق حرفه اى  و عدم رعایت حقوق

 مخاطبان باشد، موضوعى که متاسفانه در غالب
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 رسانه هاى نام آشنا، روزانه شاهد آن هستیم.
هاى روش  به  خبرى  رسانه  هاى  در   سوگیرى 
 متنوعى صورت مى گیرد که گاه واضح بوده و به
 راحتى قابل تشخیص است اما در بیشتر موارد به
 دلیل استفاده از روش هاى زیرکانه و فریبکارانه،
 تشخیص آن بویژه براى مخاطبان عادى کارى
 سهل و ساده نیست و نیازمند آگاهى و  داشتن

 مهارت سواد رسانه اى است.
 یک نمونه از این رویکرد خبرى را مى توان در
 نوع پوشش صدا و سیما از تحوالت اوکراین در
 جریان حمله روسیه به شرق این کشور مشاهده
 کرد. صدا و سیما از ساعات اولیه شروع جنگ کار
 پوشش خبرى این رویداد را آغاز نمود و در بخش
 هاى خبرى مختلف به این رویداد پرداخت. نکته
 جالب توجه که از دید بسیارى از مخاطبان پنهان
در روسیه  نظامى  ویژه  عملیات   " عبارت   نماند 
این با  خواهد  مى  گویى  بود؛  اوکراین"   شرق 
 عبارت عملیات نظامى یک کشور به یک کشور
 مستقل دیگر را توجیه کند. این عبارت که بیانگر
براى خبر  روایت  در  غیرضرورى   سوگیرى 
 مخاطب فارسى زبان ایرانى بود به سرعت هم از
 سوى مخاطبان و هم از سوى کارشناسان رسانه
 اى مورد انتقاد واقع شد که بعدها آن عبارت جاى
 خود را به تیتر " حمله روسیه به شرق اوکراین"

در بخش هاى خبرى صدا و سیما داد.

 یک نمونه دیگر از این سیاست رسانه اى را مى
یارانه "مردمى سازى  پردازش خبر  نوع  در   توان 
 ها" در بخش هاى خبرى صدا و سیما و برخى
 خبرگزارى هاى داخلى همچون ایرنا و فارس و
 تفاوت این رویکرد با نوع پوشش این رویداد در
هاى رسانه  و  خارجى  هاى  خبرگزارى   برخى 
 داخلى همسوى آن ها مالحظه کرد. تیتر هایى
ارز رانت  از حذف  تولیدکنندگان  " رضایت   مانند 
 ترجیحى"، " مردمى سازى و توزیع عادالنه یارانه
... را مى  ها"، "مرغ به 73 هزار تومان رسید" و 
 توان در خبرگزارى صدا و سیما مشاهده نمود. در
" چون  هایى  تیتر  با  بیگانه  هاى  رسانه   مقابل 
کنترل براى  راهى  ایران؛  در  یارانه  و   کوپن 
 نارضایتى گرسنگان؟"، " آیا یارانه از پس ابرتورم
 بر مى آید؟"، "اعتراضات به گرانى در ایران" و ...
در سوگیرى  که  اند  رفته  طرح  این  استقبال   به 
 خبررسانى را با توجه به منافع ملى و سیاسى هر

خبرگزارى در معرض نمایش قرار داده اند.
چه با  و  چگونه   خبر   ارائه  در  سوگیرى   اینکه 
 روش هایى صورت مى گیرد بحثى مفصل است
مى دانم الزم  ولى  نمى گنجد  مقوله  این  در   که 
هنگام که  کنم  ویژه  تاکید  نکته  این  بر   اجماال 
و مراقب  بشدت  اى  رسانه  محصوالت   مصرف 
 حساس باشیم مانند دقت هنگام تهیه و مصرف
 مواد غذایى و شاید هم بیشتر، و اگر مى خواهیم
 توان تشخیص رسانه و محتواى مفید از غیر مفید
 را داشته باشیم الزم است فراگیرى سواد رسانه اى
ردیف در  را  حوزه  این  کارشناسان  با  مشورت   و 

 برنامه هاى اولویت دار قرار دهیم.
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انبوه سازی بی کیفیت

 در دوره اى على الخصوص دهه هشتاد شبکه هاى
 تلویزیونى مخاطبان بسیارى را جذب مى کردند و
 پاى خود مى نشاند ولى امروزه ما شاهد افت شدید
بجز و  هستیم  صداوسیما  سازى  برنامه   کیفى 
 مناسبت ها در باقى ایام سال برنامه هاى تکرارى

روانه آنتن مى شوند .
سریال هاى براى  رسانه ها  هشتاد  دهه   اوایل 
پرمخاطب تلویزیون از اصطالحى به نام "سریال
چرا مى کردند  استفاده  خلوت کن"  خیابان    هاى 
تا این سریال ها سبب مى شوند  بودند  معتقد   که 
تلویزیون پاى  شده  هرطور  را  خودشان   مردم 
سال هر  که  شد  باعث  استقبال  همین   برسانند. 
سریال هاى ساخت  بر  عالوه  سیما  و   صدا 
در هم  سال  عادى  شب هاى  براى   مناسبتى، 
 تدارك سریال هاى جذاب و پرمخاطب باشند اما
 پس از آن به جز چند سریال استثنا، سریال جذابى

 با تعداد قسمت باال در لیست فیلم هاى صداوسیما
بتواند تمام مخاطبان را پاى تلویزیون  نبوده که 
بسیار ضعیف زمینه  این  در  و صداوسیما   بنشاند 

عمل کرده است.
 از نشانه هاى تحول در صدا و سیما این باید باشد
تلویزیون و شبکه تغییر مدیران رده باالى  با   که 
 هاى مختلف، تفکر سلیقه اى کنار گذاشته شود و

مدیران باتجربه بتوانند تفکرى نو حاکم کنند.
  به اذعان بسیارى از سریال سازاِن دهه هشتاد،
 مدیران سازمان و شبکه ها حمایت بیشترى را از
 این قبیل تولیدات داشته اند و براى ساخت سریال
و بیشتر  جسارتشان  متفاوت،  برنامه اى  ارائه   یا 

دستشان بازتر بوده است.
ممنوع و  فیلمنامه  اندازه  از  بیش  هاى   ممیزى 
در متخصص  نیروهاى  حذف  و   التصویرى 

  تلویزیون نیز یکى از دالیل افت کیفیت

4 جامعه رسانه اسالمى
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 الهام وظیفه دان
کارشناسی روزنامه نگاری
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از تهیه  سریال سازى است به طورى که برخى 
نویسندگان و  بازیگران   ، کارگردانان   کنندگان، 
 برجسته تمایلى براى همکارى با تلویزیون نداشته
 و به شبکه نمایش خانگى کوچ مى کنند.از دیگر
 موارد مى توان به عدم ورود افراد توانا و خالق و
باید که  بودجه اى  کرد.  اشاره  بودجه  کمبود   نیز 
 صرف ساخت سریال هاى جذاب و داراى محتوا
 استفاده شود، براى سریال هاى بى محتوا و بى
بیت اسراف  یعنى  این  و  مى شود  خرج   کیفیت 

المال!
به آن قدر  گذشته  دهه  سریال هاى  از  برخى   در 
 فیلمنامه و ساختار توجه شده که مخاطب بعد از
 چندین بار تماشا هنوز هم تشنه دیدن آن است.
شاهدشان که  ضعیفى  سریال هاى  به  نگاهى   با 
 هستیم، مى شود. اما در حال حاضر شتاب زدگى
در پر کردن آنتن باغفلت از ذائقه مخاطب، دست
  اندرکاران سریال ها را مجبور ساخته تا سریال را

 با تعداد قسمت باال در لیست فیلم هاى صداوسیما
بتواند تمام مخاطبان را پاى تلویزیون  نبوده که 
بسیار ضعیف زمینه  این  در  و صداوسیما   بنشاند 

عمل کرده است.
 از نشانه هاى تحول در صدا و سیما این باید باشد
تلویزیون و شبکه تغییر مدیران رده باالى  با   که 
 هاى مختلف، تفکر سلیقه اى کنار گذاشته شود و

مدیران باتجربه بتوانند تفکرى نو حاکم کنند.
  به اذعان بسیارى از سریال سازاِن دهه هشتاد،
 مدیران سازمان و شبکه ها حمایت بیشترى را از
 این قبیل تولیدات داشته اند و براى ساخت سریال
و بیشتر  جسارتشان  متفاوت،  برنامه اى  ارائه   یا 

دستشان بازتر بوده است.
ممنوع و  فیلمنامه  اندازه  از  بیش  هاى   ممیزى 
در متخصص  نیروهاى  حذف  و   التصویرى 

  تلویزیون نیز یکى از دالیل افت کیفیت
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فاطمه پناهی پور
کارشناسی  روزنامه نگاری

6

کم ارزشی
 مخاطب
 در نگاه
 برنامه سازان

 رهبر انقالب در بیانات خود صداوسیما را به  مثابه
اندیشه اى و  دانشگاه عمومى، مرجع فکرى   یک 
روندى که متاسفانه   جامعه معرفى کرده اند، ولى 
گرفته، درپیش  اخیر  در سال هاى   رسانه عمومى 
 کار را به جایى رسانده که برنامه سازان و متولیان
 آن در حال رقابت و همپایى با رسانه هاى مجازى

و زرد همچون اینستاگرام هستند.
 درواقع رسانه ملى که قرار بود با تولید برنامه هاى
مخاطب سرگرم کننده،  البته  صد  و  جذاب   فاخر، 
ایرانى را پاى تلویزیون نگه دارد و در جنگ رسانه
  اى، سردمدار ارائه محتواى غنى از فرهنگ کهن
 و اندیشه ناب اسالمى براى فهم و ادراك مردم
 ایران و حتى مخاطبان جهانى باشد، حاال دیگر به
    انتهاى رسالت ناتمام خود رسیده و هیچ انگیزه و

ایده اى براى ادامه کار خود ندارد!
 و باید گفت که این روز ها تنها هنر باقى مانده اش
 تولید برنامه هاى زرد، بى محتوا و تا حدود زیادى

 بى معنى است.
  نکته غم انگیز ماجرا آنجاست که سازندگان این
از فارغ  و  سازمانى  بیرون  افراد  اکثرا   برنامه ها 
با وتنها  سازمانى اند  تفکر  و  دغدغه   هرگونه 
 قراردادهایى با نگاه کامال مادى و نه دغدغه اراده
 اثر هنرى بسته  شده است، پاى کار آمده اند! تولید
ورز اندیشه  هیئت  فاقد  عمدتا  که   برنامه هایى 
 قوى، نویسنده خوب و نه حتى یک ایده ابتدایى
خالقیت حداقل ترین شکل  در  و  ندارند  را   ساده 

 تولید مى شوند.

جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما
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جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما

 در این میان بازار برنامه هاى کامال کپى شده از
ساز برنامه  و  بوده  سکه  نیز  خارجى   نمونه هاى 
اى برنامه  تولید  براى  زحمتى  گونه  هیچ   بدون 
 خالق  متناسب با بوم این سرزمین، برنامه روى

آنتن مى برد.
این کجاى  مخاطب  که  پرسید  ایشان  از   باید 

معادله شما نشسته است؟
 البته در همین فاصله ى احیاى صداوسیما با تغییر
 رئیس آن اتفاقات مثبتى افتاده که شاید نشانه اى
از آینده اى روشن براى رسانه ملى باشد مثال این
  که رئیس رسانه ملى، کاهش مخاطبان را پذیرفته
 وحتمًا این کاهش بیننده را در وهله ى اول نوعى
و چیدمان  اگر  که  مى  کند  محسوب  خطر   زنِگ 
 ترکیب برنامه ها و سریال ها درست نباشند، ریزش

مخاطب هم ادامه خواهد یافت.
  نظرسنجى سازمان صداوسیما که ویژه ایام نوروز
را نوروزى  آنتن  مردم  مى دهد  نشان  شد   منتشر 
 بیشتر از آنتن رمضانى پسندیده اند چرا که درصِد
سریال هاى و  برنامه ها  بیننده  مردم  از   بیشترى 
از بعد  رقم  و  اعداد  این  حال  و  بودند   نوروزى 
که ویژه اى  مناسبِت  در  و  کم  هرچند   فاصله اى 
 همیشه روزهاى پر بیننده را شاهد بودیم، در وهله
فقدان مى کند  متبادر  ذهن  به  را  نکته  این   اول 
بینندگاِن آمار  توانسته  چقدر  طنز   سریالى 

تلویزیون در ایام ماه مبارك پایین بیاورد.
 سیماى جدید رسانه ملّى حتمًا با این بازتاِب عینى
به است  نیاز  رمضانى  برنامه هاى  و  سریال ها   از 
 چند نکته توجه جّدى کنند؛ روى برنامه و سریال
 مناسبتى مثِل گذشته مناسبتى بیندیشند و براى

 آن وقت بگذارند.
 چند ماه مانده به یک مناسبت، گروه سریال ساز و
باشند نکنند.  متوجه  کار  را مهیاى   برنامه سازى 
را آسیب هایى  چه  همزمان  پخش  و  تولید   که 
 امسال به برخى از سریال  ها زد و حتى نتوانستند
   به ظرافت ها دقت کنند و با فراِغ بال و پژوهش و

آنتن به  را  برنامه ها  و  سریال ها  بهترى   نگاه 
 برسانند.

سریال ها تماشاى  سراِغ  به  بیشترى   بینندگان 
 خواهند رفت اگر به ذائقه و نظر آن ها اهمیت داده
ماورایى یا  و  کمدى  سریال هاى  وقتى   شود. 
و داستان  به  یعنى  مى بینند  بیشتر  را   گذشته 
فیلمنامه و عوامل کاربلد اعتقاد ویژه دارند و مى
پیش کار  ظرافت ها  و  دقت ها  همان  با    خواهند 
قبل سال هاى  برنامه هاى  از  برخى  اگر   برود. 
درباره اش هم  هنوز  و  بوده  تأثیرگذار   بیشتر 
فرموِل از  یا  افراد  همان  از  یا  مى کنند   صحبت 

ویژه تأثیرگذار بودن شان براى آنتن بهره ببرند.
  اما یکى از راه هاى علمى و درست آن است که
 از طریق ذائقه سنجى ازمردم، ایده یابى و سپس
هنر که  است  طبیعى  البته  کنند.  سازى   برنامه 
ذادقه بر  مبتنى  فاخر   اثر  ارائه  در  ساز   برنامه 

مخاطب است.

7
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بررسـیِ
تغییـرات در

حوزٔه خبر
مصاحبه  ى جدیدترین  در  نبض   نشریۀ 
حسن دکتر  سراغ  به  خود   اختصاصى 
 عابدینى، رییس خبرگزارى صداوسیما رفته
صریح، اما  کوتاه  گفتگویى  در  تا   است 
 سواالتى که در ذهن مخاطبان این نشریه
 نسبت به معاونت سیاسى وجود دارد را با

ایشان مطرح کند.
 عابدینى سال ها به عنوان خبرنگار، مجرى
ایفاى تلویزیونى  برنامه هاى  کارشناس   و 
اخبار مدیرکل  پیش تر  است،  کرده   نقش 
دفتر رییس  العالم،  تلویزیونى   شبکه 
و توکیو  در  اسالمى  جمهورى   خبرگزارى 
خبرگزارى سرپرستى  به  انتصاب  از   قبل 
صدا و سیما، قائم مقام این خبرگزارى بود.

 

مختلف بخش هاى  مسئوالن     مصاحبه 
امرى دانشجویى  نشریه هاى  با   سازمان 
تغییر از  نشان  که  است  موثر  و   بدیع 
در صداوسیما  سازمان  مدیران   رویکرد 
دار ادامه  إن شاءاهللا  که  دارد  جدید   دوره 

خواهد بود.

 جناب آقاى دکتر عابدینى براى سوال اول
در صداوسیما  در  تحول  چرا  که   بفرمایید 
 حوزة خبر که با مصادیقى در زمینۀ پوشش
ماجراى اصفهانى،  کشاورزان   مطالبات 
 داماد آقاى زاکانى و هک بنزین شروع شد
 و اتفاقا مورد استقبال مردم نیز واقع شد اما
شاهد دیگر  و  کرد  فروکش  مدتى  از   بعد 
از این دسته  به  معاونت سیاسى   پرداختن 

مسائل روز نبودیم؟

جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما
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در که  است  عمیق  موضوعى  تحول   موضوع 
برایش طراحى شده در  چارچوب مولفه هایى که 
برنامه آموزش،  انسانى،  نیروى  هم افزایى،  حوزه 
  سازى و البته در حوزه محتوا و زیر ساخت در حال
 انجام است بنابراین اگر بخواهیم تحول را تعریف
 کنیم صرفا به این معنا نیست که تعدادى خبر را
 پوشش داده باشیم یا نه. آیا خبرى بوده که حائز

اهمیت باشد و ما آن را پوشش نداده باشیم؟
 ده ها مورد خبرى وجود داشته که هم خبرگزارى
 صداوسیما و هم معاونت سیاسى به آن پرداخته
اصلى، محورهاى  از  یکى  تحول  روند  در   است. 
قانون یعنى  است  خبر  بودن  سندمحور   موضوع 

براى ما مهم ترین سند است.
 براى مثال ساحل خوارى موضوعى بود که سال ها
معاونت در  ما  بود،  گرفته  قرار  بى توجهى   مورد 
گزارش اعزام خبرنگار  با  قانون،  برپایه  سیاسى  
  هاى الزم را در این زمینه تهیه کردیم. على رغم
 این که برخى از این امکانات متعلق به سازمان ها
 و ادارات متعلق به بخش دولتى یا نظامى بود اما
به امالك،  این  صاحبان  به  توجه  بدون   ما 
 مازندران و گیالن که بیشترین میزان تصرف را
شده طى انجام  پیگیرى هاى  با  و  رفتیم   داشتند 

کمتر از یک ماه این مسئله حل شد.
 شاید چون این مسئله از نظر مخاطب مهم نبوده
و عالقه اى به دنبال کردن آن نداشته، این طور به

 نظر رسیده که ما به اخبار مهم بى توجه ایم.
اساس کار ما قانون است و نه نظر شخصى و بى

 پایه ى افراد.

 باتوجه به توضیحات حضرت عالى به سوال
 اول و به عنوان سوال دوم بفرمایید که چرا
و عمومى  افکار  منفى  واکنش  رغم   على 
 فضاى مجازى نسبت به سفر خانوادة آقاى
 قالیباف به ترکیه اما توضیحات پخش شده
 در اخبار رادیو و تلویزیون نتوانست اذهان

مردم را قانع کند و به نوعى خنثى بود؟

راستى امکان  که  است  فضایى  مجازى،  فضاى 
  آزمایى در آن وجود ندارد. روزانه هزاران موضوع
 در فضاى مجازى مطرح مى شود که الزم نیست
 صداوسیما هر کدام از آن ها را در لیست اخبار خود
که چیزى  مهم،  موضوعات  درباره  اما  بدهد.   جا 
 براى ما اولویت دارد سنجش صحت و راستى آن
 خبر است که پس از اعزام خبرنگار و تایید خبر،

گزارش آن آماده شده و منتشر مى شود.

از نظر بفرمایید که  بعدى   به عنوان سوال 
 شما معاونت سیاسى در دوره هاى قبل چه
چه آن ها  رفع  براى  و  داشت   اشکاالتى 

تدبیرى دارید؟
 تحول همیشه به معنى رفع اشکال نیست. تحول
زمانى مقطع  یک  در  که  مى دهد   نشان 
 رویدادهایى اتفاق مى افتد که با ساختارهاى قبلى

هم خوانى ندارد.
 یکى از بحث هاى تحولى این است که رسانه هاى
 دهه سوم قرن بیست و یکم باید دو ویژگى داشته

باشند:
یک) کاهش هزینه ها

 دو)افزایش سرعت
همه بین  هم افزایى  طریق  از  هزینه ها   کاهش 
 ظرفیت هایى است که در معاونت سیاسى وجود
 دارد. اگر هم افزایى به درستى شکل بگیرد امکان

پوشش نود درصد از اخبار وجود دارد.
کارى هاى موازى  از  برخى  هم افزایى   با 
در سیاسى  معاونت  مى شود.  حذف   غیرضرورى 
 یک زمان واحد دو برنامه گفت و گو محور داشت
 یک برنامه ویژه خبرى ساعت ده و چهل و پنج
که امشب  تیتر  عنوان  با  برنامه  یک  و   دقیقه 
دو این  مى شد  شروع  دقیقه  پانزده  و  ده   ساعت 
داشتند. هم پوشانى  کنداکتورى  جهت  به   برنامه 
 گاهى اوقات هر دو بخش به یک موضوع خبرى
 مى پرداختند که این موازى کارى بود و ضرورتى

 نداشت.

9 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما
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 پس این دو بخش حذف شده و در گفت و گوى
 ویژه ساعت نه و چهل و پنج دقیقه ادغام شدند.
خبر ما شبکه  اطالع رسانى  اساس  نهایت  در   اما 

است.
 پیش از تحول در خبرگزارى صداوسیما گروه هاى
سیاسى، اقتصادى،  داشت:  وجود   پنج گانه اى  

فرهنگى، ورزشى و اجتماعى
 اما چون به پوشش تخصصى رویدادها نیاز داریم
پنج و  سى  به  و  شده  تخصصى تر  گروه ها   این 

گروه تبدیل شدند.
 برخى موضوعات شاید در سال هاى قبل دغدغه
 مردم نبوده اما در زمان فعلى براى آن ها دغدغه
اقتصاد حوزه  در  بورس  مثال  مى آید.  حساب   به 
اکنون که  درحالى  نبوده  مردم  توجه  مورد   قبال 
سرمایه گذارى آن  در  مردم  از  عمده اى   بخش 
صورت به  بورس  گروه  بنابراین   کرده اند. 

تخصصى در این زمینه مشغول به کار است.
نیست قرمزها  خط  ما  موضوع  تحول  بخش   در 
به و  مانده اند  مغفول  که  است  سبزهایى  خط 
خط تا  آمده  تحول  شده اند.  سپرده    فراموشى 

سبزها جایگاه خود را در رسانه پیدا کنند.
 براى مثال پنجشنبه ها تعداد زیادى از مردم قبور
زیارت مى کنند و حتى شب هاى را   مطهر شهدا 
 قدِر خود را در جوار آن ها سپرى مى کردند. این
 بخشى از زندگى مردم است که شایسته پوشش

خبرى مى باشد.
22بهمن تاریخ  در  بار  اولین  براى  امسال   ما 
انقالب استراتژیک  عمق  که  روستاها   تظاهرات 
البته که مراکز دادیم  را پوشش   اسالمى هستند 
نباید درباره اما   استان هم پوشش داده مى شوند 

مسائل غفلت کرد.
 در ادامه بحث تحول، ما متخصص بودن مجریان
 برنامه هاى مختلف را نیز در دستور کار خود قرار
پزشکى محتواى  با  برنامه هایى  در  مثال   دادیم. 
 ترجیح ما این است مجرى برنامه هم درباره آن

موضوع اندك تخصصى داشته باشد.

 از ادغام بخش هاى خبرى صحبت کردید.
 درباره حذف گفت و گوى خبرى30 :22 که
مردم بین  در  و  شده  برند  یک  به   تبدیل 
 جاافتاده بود، بهتر نبود ابتدا برندسازى در
 کانال یا بخش دیگرى صورت مى گرفت و

بعد حذف این برند انجام مى شد؟
کانال و  پیام  مخاطب،  درباره  بحث  زمانى   یک 
 مطرح بود. گفته مى شد یک  کانال ویژه مى تواند

تاثیرگذارى زیادى در انتقال پیام داشته باشد.
 امروزه این بحث مطرح نیست. در بعضى مقاطع
 دیدید که شبکه نسیم کمتر شناخته شده بود اما
 وقتى چند برنامه مثل دورهمى و خندوانه که با
 ذائقه مخاطب همخوان بود از این شبکه پخش
 شد، همه به آن گرایش پیدا کردند این درحالى
برندهاى و...  سه  دو،  یک،  شبکه هاى  که   است 

بسیار اصیل ترى بودند.
 براى مردم مهم نیست که کدام شبکه را دنبال
کنند چرا که دسترسى به همه شبکه ها براى آن
  ها آسان است آنچه که اهمیت دارد محتواى آن

شبکه است.
 در ادامه  بحث روند تحول، تغییر ساختارى
را مشاهده مى کنیم مثل هم افزایى تحریریه
  ها. علت تغییر شکل تحریریه ها چه بوده و
بر چه اساس به این صورت درآمده است؟

10
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 ما بحثى با عنوان کاهش هزینه ى مبادله داریم
که باشد  داشته  وجود  مدیریت  نوعى  یعنى   که 
 بتواند به بهترین شکل سیاست گذارى کند. پیش
داشت واکنشى  و  ادارى  این خبرگزارى جنبه   از 
آن پویایى  و  بالندگى  و  کنشى  جنبه  االن   ولى 
 افزایش یافته است. ما بیش از 20درصد مدیران
را کسانى  آن ها  به جاى  و  کردیم  را حذف   ارشد 
رسانه اى کار  مقدم   خط  در  که   قراردادیم 

تخصصى هستند.

تحول برنامه ى  از  درصد  چند  نظر شما   از 
چه تا  مى کنید  پیش بینى  و  شده   عملى 
زمانى تمام مسیِر برنامه ریزى شده طى مى

 شود؟
 تحول موضوعى مسمتر است ولى ما یک جدول
زمانى تقویم  آن  اساس  بر  که  داریم   زمان بندى 
 درصد خوبى از مسیر طى شده است.دکتر جبلى
 در جواب رهبر معظم انقالب که پرسیده بودند آیا
مى شود در این دوره زمانى مشخص شده، برنامه
را اجرایى کرد پاسخ دادند که تمام   هاى تحول 
مى کار  به  کردن  اجرایى  براى  را  خود  تالش 
  گیریم. رهبرى نیز بیان کردند که انجام این کار

شبیه به یک معجزه است.
 ما معتقدیم جنگ سخت تمام شده اما جنگ نرم
 همچنان ادامه دارد. در جنگ هم فرمانده ها باید

در خط مقدم حضور داشته باشند.
باکرى و شهید انقالب مثل شهید  این   شهیدان 
مقدم خط  در  همیشه  سلیمانى  شهید  و   همت 
بلکه نیروهاى خود نمى گفتند بروید،  به   بودند و 
حوزه هاى ارشد  مدیران  بیایید.حاال   مى گفتند 

خبرى هم در خط مقدم حضور دارند.

آیا بیننده ها  آمار  و  به نظرسنجى ها   باتوجه 
بخش هاى ادغام  که  کرد  ادعا   مى توان 
بازدید افزایش  موجب  خبرى   مختلف 

مخاطبان شده است؟

 این موضوع در نظرسنجى هاى آینده قابل بررسى
است.

 به عنوان آخرین سوال هم لطفا بفرمایید در
در تلویزیون  از  شبکه  چند  هک  با   رابطه 
 سال گذشته، چرا کسى از مسئوالن موضع
و سرانجام مشخص نشد نگرفت   شفافى 
 که هک صورت گرفته است یا عامل انسانى

در ماجرا نقش داشته؟
 ما در اولین لحظه که هک صورت گرفت اعالم
 کردیم و در اولین بخش خبرى که نیم ساعت بعد
 بود آقاى علیدادى، معاون فنى، صحبت کردند و

گفتند که موضوع درحال بررسى است.
و گرفت  صورت  انسانى  عامل  توسط  کار   این 
 فردى با اتصال یک فلش به سیستم، آن اقدام را
اینترنتى در کار نبود.  انجام داد و مشخصا هک 
بررسى ها و  تحقیقات  در  نیز  مذکور  فرد   البته 

شناسایى و دستگیر شد.

11 جامعه رسانه اسالمى
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محمدحسین آزادی پژوهشگر رسانه در گفتگو با نبض صداوسیما:

12

مدیریتى دوره  در  خبر  حوزه  تغییرات    
مى ارزیابى  چگونه  را  سازمان   جدید 

کنید؟
 به طور کلى از هر تغییر و تحول رو به جلویى باید
که رسانه  عرصه  در  خصوص  به  کرد   استقبال 
 سرعت تغییرات بسیار باالست. یعنى در زمانه اى
گسترده شده بسیار  اى،  رسانه  تکثر  و  تنوع   که 
تحوالت با  همگام  نتواند  اى  رسانه  اگر   است 
 جهانى پیش برود از قافله عقب مى ماند و عرصه
و خبررسانى  شیوه  کند.  مى  واگذار  رقبا  به   را 
راکد متمادى  هاى  سال  خبر صداوسیما   ساختار 
 مانده بود و نیاز به یک خانه تکانى اساسى داشت.
در تحول  و  تغییر  اصل  نخست  وهله  در   پس 
 خبررسانى صداوسیما ضرورى به نظر مى رسید.
 در مرحله بعد باید بررسى کرد که آیا این تغییرات
 سازنده بوده و توانسته کاستى ها را جبران کند و

 رو به جلو باشد یا خیر.

 به نظر شما چه تغییرات مثبتى در حوزه خبر
رخ داده است؟

 یکى از اتفاقات خوبى که افتاده تخصصى شدن خبر
 بواسطه تشکیل گروه هاى تخصصى است که باعث
 توازن در پوشش خبرى و عمق بخشى به تولیدات
فاصله دیگر حذف  ارزشمند  اتفاق   خبرى مى شود. 
 بین تولید و پخش است. یکى از مسائل اختالفى در
 دوره هاى پیشین همگام نبودن حوزه تولید و پخش
 بود به این معنا که در برخى موارد همکارى مناسبى
محتواى تأمین  متصدى  عنوان  به  خبرگزارى   بین 
 خبرى با پخش به عنوان متصدى سردبیرى بخش
هم اتفاق  همین  و  گرفت  نمى  شکل  خبرى   هاى 
نظیر خبرى  هاى  بخش  افت  به  منجر  رفته   رفته 
 بیست و سى شده بود.یکى دیگر از تغییرات سازنده
شما براى  بارها  شاید  هاست.  کارى  موازى   حذف 
 سؤال میشده که چرا باید براى پوشش یک رویداد
 مانند یک نشست خبرى تعداد زیادى میکروفون از

  زیرمجموعه هاى صداوسیما حضور داشته باشند؟!

از یکى  سراغ  به  صداوسیما  خبر  تغییرات  بررسى  براى  شماره  این  در  صداوسیما   نبض 
 پژوهشگران حوزه خبر رفته است. محمدحسین آزادى دانش آموخته دانشگاه صداوسیما در
 رشته علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه خبر و رسانه هاى اجتماعى است و چند سال به عنوان
 مدرس و پژوهشگر در معاونت سیاسى صداوسیما فعالیت کرده است. از او درباره تغییرات

حوزه خبر و نقاط قوت و ضعف آن و راهکارهاى رفع کاستى هاى موجود پرسیدیم.

جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما

در صـدا و سیمـا اصـل و اسـاس 
محتوا است!
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گذشته فاصله گرفته است.
 چه کاستى هایى در تحول خبر احساس

 مى شود؟
و ساختارى  تغییرات  صرف  توان  بیشتر  االن   تا 
 فیزیکى شده و احتماًال فرصت نشده تا به جنبه
 هاى دیگر از جمله تغییر در شیوه و اجراى بخش
مهم از  یکى  امروزه  شود.  پرداخته  خبرى   هاى 
 ترین دغدغه سازمان هاى خبرى و شبکه هاى
خبر گرى»  روایت  «شیوه  جهان  خبرى   بزرگ 
 است. اینکه با چه نگارش و روایت و لحنى یک
باعث دغدغه  همین  شود.  داده  پوشش   رویداد 
چون هایى  شیوه  و  شده  ادبیات  و  خبر   تلفیق 
 «داستان سرایى خبرى» را پدید آورده که به طور
زوایه از  نیز  جنگ  چون  رویدادهایى  حتى   مثال 
 دید یک خانواده درگیر جنگ روایت مى شود تا
این کند.  درگیر  را  مخاطبان  احساسات   بتواند 
 شیوه روایت گرى باید اختصاصى باشد و از متنى
 که گوینده خبر مى خواند تا متنى را که خبرنگار
نیاز بگیرد.  بر  در  کند  مى  استفاده  گزارشش   در 
 است یک بازنگرى در بخش هاى خبرى و شیوه
 هاى اجرا و نحوه روایت خبر هم انجام شود. حتى
 گرافیک خبر هنوز سر و سامان پیدا نکرده و به
ادغام بخش هاى خبرى شبکه از  بعد   خصوص 
نبودن دست  یک  خبر،  شبکه  با  سراسرى   هاى 
 گرافیک و موسیقى در ذوق مى زند و نیاز است
شبکه این  براى  جدید  و  جذاب  گرافیک   یک 

 طراحى شود که احتماًال در دست اقدام است.
 به نظرم بخش پژوهش معاونت سیاسى هم نباید
از نیاز  بى  ما  رفت.  مى  بین  از  کلى  طور   به 
 مطالعات جدید در حوزه خبر نیستیم و چون تمام
نیاز خبرند  و پخش  تولید  درگیر  معاونت   عوامل 
 است تعدادى پژوهشگر توانمند با مطالعات به روز
سیاست و  محتوایى  و  علمى  پشتیبانى   وظیفه 
این طور در بر عهده بگیرند.  را   گذارانه معاونت 
هم مطالعاتى  و  علمى  جنبه  مختلف   تغییرات 

خیلى بهتر لحاظ مى شد.

 خب هر میکروفونى مجموعه اى از نیروى انسانى
 از ترابرى تا تصویربرداى و خبرنگار و تدوینگر را
 درگیر مى کرد در حالى که خروجى یکسان بود.
 همین باعث شده بود توان مجموعه براى پوشش
 رویدادهاى بیشتر کاهش یابد. در برخى از بخش
موازى این  گیرى  شکل  شاهد  نیز  خبرى   هاى 

 کارى ها بودیم.
 از حیث محتوا هم مهم ترین تغییرى که مشهود
 است پرونده خوانى است. صداوسیما در چند ماه
 گذشته روى چند پرونده از جمله ساحل خوارى و
همکارى با  و  کرد  تمرکز  کارها  و  کسب   مجوز 
دست هم  خوبى  نتایج  به  مختلف  هاى   دستگاه 
چرایى آمده  پیش  که  نقدى  چه  گر   یافت. 
 نپرداختن به پرونده هایى با اولویت بیشتر است.
 شاید این دو پرونده به عنوان نمونه آزمایشى در
 دستور کار قرار گرفته و ما هم امیدواریم مسائلى
از بیشترى  جمعیت  دغدغه  که  بیشتر  اولویت   با 
 مردم است محور پیگیرى هاى خبرى قرار بگیرد.
 البته در دوره جدید خبرها مردمى تر شده اند به
با بیشترى  ارتباط  که  رویدادهایى  که  معنا   این 
 زندگى روزمره مردم دارند در چینش خبر اولویت
 داده مى شوند و این تغییر نیز ملموس است و خبر

 مقدارى از آن فضاى شهرت زده و مسئول زده

13 جامعه رسانه اسالمى
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که کاستى  و  ضعف  ترین  مهم  اینها  از   فارغ 
این در  و  داشته  در دوره گذشته وجود   متأسفانه 
به توجهى  «بى  یافته  ادامه  همچنان  هم   دوره 
 خبررسانى در پلتفرم هاى اجتماعى» است. تمام
 مطالعات ملى و بین المللى نشان مى دهد مصرف
 خبرى نسل جوان به سمت رسانه هاى اجتماعى
 سوق پیدا کرده و میانگین سن مخاطبان رادیو و
 تلویزیون به نزدیک 06 سال رسیده و بسیارى از
پیگیرى به  اى  عالقه  دیگر  جوانان  و   نوجوانان 
 مستمر خبر آن هم در رسانه هایى چون روزنامه
به را  خبرها  عمده  و  ندارند  تلویزیون  و  رادیو   و 
 صورت اتفاقى و پراکنده از طریق موبایل دریافت
 مى کنند. به همین دلیل روزنامه نگارى به طور
شده درگیر  پلتفرمى  اکوسیستم  با  اى   فزاینده 
 است. سازمان ها و شبکه هاى خبرى هم توجه
 ویژه اى به تولید و انتشار خبر، متناسب با پلتفرم
 هاى مختلف دارند حتى به صورت روزانه بخش
 ها و برنامه هاى خبرى ویژه رسانه هاى اجتماعى
 تولید و منتشر مى کنند. در تغییرات جدید رسانه
 اى، دیگر مخاطب به دنبال رسانه نمى آید بلکه
 این رسانه است که باید به سراغ مخاطب برود و
 او را پیدا کند و پیامش را به او برساند. مدیران
که بپذیرند  را  مهم  واقعیت  این  باید  اى   رسانه 
 تغییرات شگرفى در حوزه تولید و مصرف محتوا
مثل باشند  داشته  انتظار  نباید  و  گرفته   شکل 
اتفاقًا که  ساله  سى  بیست  جوان  یک   گذشته 
 عنصر محرك جامعه است پاى تلویزیون بنشیند
 و یک ساعت بخش خبرى 12 تلویزیون را تماشا
 کند. الگوى تولید از مدل «یک به چند» به سمت
 رویکرد «چند به چند» تغییر یافته و سیستم تولید
باخته رنگ  مختلف  هاى  توده  براى  خبر   یک 
اشکال کارگیرى  به  مستلزم  تغییر  این   است 
مخاطبان عموم  با  تعامل  و  ارتباط  از   جدیدى 

است.

صداوسیما دادید  ارائه  که  توضیحى   با 
چه باید  خبر  به  جوانان  جذب   براى 

اقداماتى را لحاظ کند؟
 به گمانم آنچه در صداوسیما اصل و اساس است
ارتباطى ابزار  و  وسیله  روى  نباید  و   محتواست 
رسانه تاریخى  تطورات  داشت.  تعصب   خاصى 
جدیدى ابزارهاى  زمان  گذشت  با  داده   نشان 
 ظهور مى کنند و مخاطب هم در هر دوره اى به
 ابزارهاى جدیدتر عالقه بیشترى نشان مى دهد.
 روزگارى تنها رسانه موجود، روزنامه بود بعد رادیو
 اختراع شد و به همین ترتیب تا رایانه و موبایل و
 تبلت پیش آمده است. لذا آنچه باید اساس قرار
 بگیرد محتواست و نباید مثًال به رادیو و تلویزیون
 چسبید و موبایل را فراموش کرد. باید یک نگاه
این و غم  و هم  برقرار کرد  ابزارها  بین   متوازن 
 باشد که چطور پیام و محتوایمان را با هر کدام از

 این ابزارها به مخاطب برسانیم.
نسل که  جوان  نسل  امروزه  گفتم  که   همانطور 
 فعال جامعه است در سبد مصرف رسانه اى خود
 موبایل را در اولویت قرار داده و کمتر حاضر است
 چند ساعت یا حتى چند دقیقه به طور مداوم رو
هم اگر  ببیند  خبر  و  بنشیند  تلویزیون  روى   به 
 ببیند، به طور همزمان از موبایل خود استفاده مى
  کند و تلویزیون صفحه نمایشگر دومش مى شود.
یک وقتى  است  طبیعى  کامًال  روند  این   البته 
موبایل از  ساعت  چندین  روز  طول  در   شهروند 
 استفاده میکند و موبایل تبدیل به یک ابزار همراه
 و دائمى او شده میزان استفاده اش از این ابزار هم
 بسیار بیشتر از ابزارهاى دیگر مى شود. از طرفى
 این افزایش حجم مصرف باعث مصرف پراکنده
 خبرى مى شود و یک کاربر در پرسه زدن هاى
هاى پست  الى  به  ال  ناخودآگاه  خود   مجازى 
و شود  مى  مواجه  هم  خبر  تعدادى  با   مختلف 
 نهایتًا «احساس سیرى خبرى» مى کند و به این
و است  مطلع  خبرها  تمام  از  که  رسد  مى   باور 

لزومى ندارد دیگر خبر تلویزیون را ببیند.

14 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما
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پلتفرم در  صداوسیما  حضور  اگر  که  اینجاست    
 هاى اجتماعى که بعضًا قریب به 05 میلیون نفر
 از جمعیت کشور کاربر آنها هستند کمرنگ باشد
نیاز مخالف  بعضًا  هاى  سیاست  با  دیگر   رقباى 
 شهروند ایرانى را تأمین مى کنند و در بسیارى از
برانگیز و چه با یک عکس و تیتر چالش   موارد 
 بسا فریبنده افکار عمومى را هدف قرار مى دهند.
 چرا که در تغییرات جدید، کاربران به کوتاه خوانى
 و مرور سریع عادت کرده اند و عکس و تیتر را
 مى بینند؛ در بسیارى از موارد بدون بررسى آن را
 مى پذیرند و با لمس یک آیکون الیک مى کنند
 و بازنشر مى دهند. دقیقًا همینجاست که خبرهاى
 جعلى به میدان مى آیند و گروه هایى به صورت
 سازمان دهى شده براى فریب مخاطبان اقدام به

تولید و نشر خبرهاى جعلى مى کنند.
 پس مدیران رسانه ملى در حوزه خبر باید برنامه
فضاى در  خبرى  مؤثر  حضور  براى  اى   ویژه 
که نشود  اکتفا  این  به  و  باشند  داشته   مجازى 
شبکه در  خبرنگار  فالن  گزارش  یک  از   برشى 
 هاى اجتماعى وایرال شده است.باید به این نکته
و نگاه  واقع  در  تلویزیون  خبرهاى  شود   دقت 
 روایت نظام به مسائل و رویدادهاست و اگر رابطه
و نگاه  این  با  جوان  نسل  به خصوص   مخاطب 
روایت قطع شود و از طرفى روایت هاى مغضرانه
 بعضًا شبکه هاى معاند که حضور پررنگى هم در
رفته رفته  شود  جایگزین  دارند  ها   پلتفرم 

پیامدهاى بدى به همراه خواهد داشت.
در دانشگاه صداوسیما  براى  نقشى   چه 
صداوسیما خبررسانى  وضعیت   بهبود 

قائل هستید؟
نیروى ورود  مجراى  چون  صداوسیما   دانشگاه 
در نقش مهمى  است  به سازمان   انسانى رسمى 
 تربیت نیروى انسانى مورد نیاز رسانه دارد. گر چه
سالها از  هم  جوان  خبرنگاران  باشگاه  اشتباه   به 
 پیش چنین نقشى را براى خود تعریف کرده است.

  به نظرم تربیت نیروى متخصص خبر باید تمامًا
 به دانشگاه منتقل شود و اگر قرار است دوره هاى
 کوتاه مدت و فشرده اى هم براى تربیت نیروى
دانشگاه به  برگزار شود  این حوزه  در   متخصص 
 سپرده شود. البته دانشگاه هم باید در کنار رویکرد
همزمان طور  به  هم  را  عملى  رویکرد   تئوریک، 
 اتخاذ کند. به خصوص دروس و دوره ها و حتى
نگارى روزنامه  چون  مباحثى  براى  هایى   رشته 
 پلتفرمى و شیوه ها و شگردهاى به روز حوزه خبر
 راه اندازى کنند و حتى اجازه دهند دانشجویان در
 محیط استودیو، بخش هاى خبرى طراحى کنند،
 شیوه هاى جدید روایت گرى، اجرا و گزارش را
سازمان وارد  بیشترى  آمادگى  با  و  کنند   تمرین 
 شوند. از طرفى الزم است برخى از گرایش هاى
 تخصصى روزنامه نگارى نیز در قالب دوره هاى
 مازاد یا دروس فوق برنامه در نظر گرفته شود. به
 طور مثال یکى از بخش هاى خبرى جذاب بخش
 خبرى ورزشى است قاعدتًا کسى که مى خواهد
 در این بخش گوینده یا خبرنگار یا سردبیر شود
 باید اطالعات ورزشى مناسبى داشته باشد و شیوه
را اجرا و روزنامه نگارى ورزشى   هاى نوشتن و 
تعبیه با  باید  دانشگاه  بنابراین  ببیند.   آموزش 

گرایش ها و دوره هایى این نیاز را پاسخ دهد.
 گرچه باید یک تعامل و رابطه نزدیک و دوسویه
 اى بین دانشگاه و معاونت سیاسى هم برقرار شود
دیگرى با  همکارى  به  ملزم  را  خود  دو  هر   و 
مسیر، این  در  موانع  ترین  مهم  از  یکى   بدانند. 
 اختصاص نیافتن الگوهاى شغلى متنوع خبر مثل
تلویزیون و خبرنگارى به  گویندگى خبر رادیو و 
عناوین این  امیدواریم  صداوسیماست.   دانشگاه 
 شغلى براى دانش آموختگان دانشگاه باز شود چرا
و گویندگى  براى  خوبى  استعدادهاى  بعضًا   که 
 خبرنگارى در دانشگاه وجود دارند که با مقدارى
 مهارت افزایى مى توانند آینده درخشانى در این

 مشاغل داشته باشند.

15 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما

35/     صفحهسال ششم/شماره بیست و دوم/شهریور 1401



 سازمان صداوسیماى جمهورى اسالمى ایران در
 سال  در بخش رادیو تاسیس شد و در سال 1346
صداوسیما شد.  تاسیس  ایران  ملى   تلویزیون 
و رادیویى  هاى  برنامه  پخش  قانونى   متولى 
 تلویزیونى در جمهورى اسالمى است. بر اساس
 اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى نظام
سیماى و  صدا  رئیس  ایران  اسالمى   جمهورى 
اسالمى جمهورى  رهبر  توسط  مستقیمًا   ایران 
 منصوب مى شود. مدت ریاست این فرد منصوب
به طور سنتى 5 ساله است و در پایان هر دوره مى
  تواند از سوى رهبر انقالب یک بار دیگر تمدید
 شود. صداوسیما داراى 33 مراکز استانى است که
صدا، فنى،  سیاسى،  سیما،  هاى  معاونت   داراى 

استان ها، فضاى مجازى،  برون مرزى و

 ادارى و مالى، حقوقى و پارلمانى و ادارات مستقل
تحقیقات، مرکز  حفاظت،  و  صیانت  مرکز   مثل 
اداره آموزش،  کل  اداره  ریزى،  برنامه  کل   اداره 
کل حج و زیارت و اداره کل بین الملل مى باشد
شامل ایران  در  سیما  و  صدا  وابسته   مؤسسات 

موارد زیر مى شود:
 انتشارات سروش که در سال 1354 تأسیس شده
کودکان، سروش  هفتگى،  سروش  نشریات   و 
 سروش نوجوان، سروش جوان و سروش بانوان را

.منتشر مى کند
روزنامه جام جم ارگان رسمى صدا و سیما.

برخى که  فیلم  تهیه کننده  شرکت  فیلم،   سیما 
سریال هاى پرهزینه تلویزیون نیز در آن تولید مى

 شود.

16

ِ

 زهرا سیداقایی
کارشناسی ارشد روزنامه نگاری

ِ

نگاهی به ساختار صداوسیما و متعلقاتش

جامعه رسانه اسالمى
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 سیما چوب، شرکت تولیدکننده مبلمان که وظیفه
بر عهده را  برنامه ها   ساخت برخى قطعات دکور 
به نیز  آزاد  بازار  در  را  خود  و محصوالت   داشته 

فروش مى رساند.
 ایران سیما، آرشیو اینترنتى برنامه هاى تلویزیونى

صدا و سیما است.
 دانشگاه صدا و سیما که از طریق آزمون سراسرى
در سیما  و  صدا  مطلوب  و  مرتبط  رشته هاى   در 

تهران و قم دانشجو مى پذیرد.
انواع تولید  به  که  صبا  هنرى  فرهنگى   شرکت 
برنامه هاى انیمیشن براى صدا و سیما مى پردازد.
تهیه، به  که  تصویرى سروش  و   شرکت صوتى 
 پخش و فروش آلبوم هاى موسیقى و نسخه هاى
 خانگى مجموعه ها و فیلم هاى تولید شده در صدا
 و سیما مى پردازد. این شرکت در تهران و مراکز
و بوده  فروش  شعبه  تعدادى  داراى   استان ها 
نمایندگى چند شرکت خارجى را نیز بر عهده دارد.
وسایل تولید  و  تحقیق  شرکت  تکتا،   شرکت 

الکترونیک است.
تصویر و  صوت  مقررات  تنظیم  سازمان   ساترا 

فراگیر در فضاى مجازى است.
 شبکه هاى اینترنتى صدا و سیما شامل موارد زیر

مى شود:
تلویزیون اینترنتى امام رضا

تلویزیون اینترنتى لبیک (ویژه حج و زیارت)
اپلیکیشن تلوبیون

 شبکه هاى برون مرزى صدا و سیما شامل موارد
زیر مى باشد:

 تلویزیون:
شبکه سحر به چند زبان. 
 شبکه جهانى جام جم (براى ایرانیان 

مقیم اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه)
شبکه العالم (شبکه خبرى عربى) 

 ادارى و مالى، حقوقى و پارلمانى و ادارات مستقل
تحقیقات، مرکز  حفاظت،  و  صیانت  مرکز   مثل 
اداره آموزش،  کل  اداره  ریزى،  برنامه  کل   اداره 
کل حج و زیارت و اداره کل بین الملل مى باشد
شامل ایران  در  سیما  و  صدا  وابسته   مؤسسات 

موارد زیر مى شود:
 انتشارات سروش که در سال 1354 تأسیس شده
کودکان، سروش  هفتگى،  سروش  نشریات   و 
 سروش نوجوان، سروش جوان و سروش بانوان را

.منتشر مى کند
روزنامه جام جم ارگان رسمى صدا و سیما.

برخى که  فیلم  تهیه کننده  شرکت  فیلم،   سیما 
سریال هاى پرهزینه تلویزیون نیز در آن تولید مى

 شود.
شبکه پارس تو دى (23 زبانه)

شبکه الکوثر (شبکه معارف به زبان عربى)
پرس تى وى (شبکه خبرى انگلیسى)

هیسپان تى وى (شبکه اسپانیایى)
آى فیلم (شبکه فیلم و سریال به زبان فارسى)

آى فیلم (شبکه فیلم و سریال به زبان انگلیسى)
آى فیلم (شبکه فیلم و سریال به زبان عربى)
 صداى جمهورى اسالمى با بیش از 30 زبان

 رادیو:
رادیو هاى شبکه عربى و آفریقایى ( 6 رادیو )

رادیوهاى آسیاى میانه و قفقاز ( 10 رادیو)
رادیوهاى شبه قاره و شرق آسیا (7 رادیو)

رادیوهاى اروپا و آمریکا (7رادیو)
رادیوهاى شبکه سحر

  همچنین شبکه هاى استانى صدا در صدا و سیما
 شامل 33  مرکز است که 3 تا از این مراکز رادیو
 شهرى است و شبکه هاى استانى و محلى سیما

شامل 33 مرکز مى شود.

17 جامعه رسانه اسالمى
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مردی ابدی برای 
تاریخ رسانه

پیکار انقالبى که   مرد دغدغه مند و هنرمند 
در راه انقالب براى به دور از تصور نبود.

تهیه کننده مستندساز،  زاده  طالب    نادر 
 مجرى تلویزیونى و کارگردان ایرانى بود .
المللى افق نو،  دبیر  او دبیر کنفرانس بین 
در موثر  افراد  از  و  عمار  فیلم   جشنواره 
هیئت عضو  و  سیما  افق  شبکه   تاسیس 

اندیشه ورز این شبکه بود.
 حاج نادر پیش از اینکه یک فعال رسانه اى
 و دغدغه مند انقالبى باشد و هم و غم این
شخصیت یک  باشد،  داشته  را   انقالب 
او شخصیتى  وجوه  این  که  بود   معنوى 

مغفول واقع شد.
 بسیارى از افراد در ابتداى زندگى ایمان و تقوا داشته
 اند اما در انتها از باب نقطه ضعف یا مشکالت مبنایى
واقعى مصداق  نادر  حاج  اما  شدند  ساقط   معرفتى 

 استقامت بود.

و اند  از حاشیه  دور  به  افرادى  گرا  آرمان  افراد    
نکته داد.  این موضوع مى  بر  گواه  او   شخصیت 
 دیگر درباره مرحوم طالب زاده مواجهه ایشان با
 غرب است. طالب زاده کسى است که آفتاب امام
 و انقالب را دید و به ایران آمد. اعتماد به نفسى
 که در او وجود داشت قدرى ناشى از این سخن
 شهید آوینى است که درباره خود نوشته " از یک
و اصالت  میگویم".  شما سخن  با  شده   راه طى 
 آرمان گرایى که درحاج نادر وجود داشت ایشان را
اسالمى نظام  انقالبى  هاى  چهره  از  یکى   به 
 تبدیل کرده است او شخصیتى غرب ستیز و غرب
دوست داران که  مى کرد  سعى  و  داشت   شناس 
 انقالب اسالمى را در غرب پیدا و آنها را به جامعه
و داخلى  تهدیدهاى  از  و  کند  معرفى   ایرانى 

خارجى غافل نبود.

نیلوفر ایمانی
  کارشناسی روزنامه نگاری
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 از ادغام بخش هاى خبرى صحبت کردید.
 درباره حذف گفت و گوى خبرى 03:22 که
مردم بین  در  و  شده  برند  یک  به   تبدیل 
 جاافتاده بود، بهتر نبود ابتدا برندسازى در
 کانال یا بخش دیگرى صورت مى گیرفت و

بعد حذف این برند انجام مى شد؟
کانال و  پیام  مخاطب،  درباره  بحث  زمانى   یک 
 مطرح بود. گفته مى شد یک  کانال ویژه مى تواند

تاثیرگذارى زیادى در انتقال پیام داشته باشد.
 امروزه این بحث مطرح نیست. در بعضى مقاطع
 دیدید که شبکه نسیم کمتر شناخته شده بود اما
 وقتى چند برنامه مثل دورهمى و خندوانه که با
 ذائقه مخاطب همخوان بود از این شبکه پخش
 شد، همه به آن گرایش پیدا کردند این درحالى
برندهاى و...  سه  دو،  یک،  شبکه هاى  که   است 

بسیار اصیل ترى بودند.
 براى مردم مهم نیست که کدام شبکه را دنبال
کنند چرا که دسترسى به همه شبکه ها براى آن
  ها آسان است آنچه که اهمیت دارد محتواى آن

شبکه است.
 در ادامه  بحث روند تحول، تغییر ساختارى
را مشاهده مى کنیم مثل هم افزایى تحریریه
  ها. علت تغییر شکل تحریریه ها چه بوده و
بر چه اساس به این صورت درآمده است؟

در یعنى  بود  محور  فرصت  نادر شخصیتى   حاج 
عین شناخت تهدید، در هر صحنه اى تالش مى
  کرد مشترکات را بیابد که در این مسائل؛ ظرافت
 الزم را نیز داشت آقاى طالب زاده روى مشترکات
 تمرکز و مرزبندى ها را هم حفظ مى کرد و این
یک به  را  چهره  یک  که  است  مهمى   نکته 

شخصیت قابل الگوبردارى تبدیل مى کند.
 وقتى کارنامه حاج نادر را در سى چهل سال اخیر
درگیرى خطوط  از  بسیارى  در  مى کنیم   بررسى 
که اسالمى  انقالب  شروع  از  اند  داشته   حضور 
 آمریکا را رها مى کند و به ایران مى آید تا مصاحبه
 ایشان قبل از پیروزى انقالب با خود حضرت امام
 ، تا تشکیل جهاد سازندگى و شروع جنگ و 11

سپتامبر و...
 در خطوط درگیرى انقالب اسالمى چه در فضاى
 جهانى و چه در فضاى داخلى، طالب زاده حضور

موثر و فعالى داشت.
 یکى از ویژگى هاى اصلى حاج نادر، ایفاى نقش
جذب در  ما  که  مشکالتى  از  یکى  بود.   معلمى 
 رسانه هاى مدرن در جامعه ایران داشته ایم ، این
 است که نتوانستیم مردم را با روش شناسى تمدنى
مثل سنتى  هنرهاى  حوزه  مثًال  کنیم.   جذب 
حفظ هم  منبت کارى  و  خوشنویسى   نگارگرى، 

شده اند و هم رشد کرده اند.
 شاید در سینما هم باید این روش در پیش گرفته
سبک هاى از  یکى  به عنوان  حداقل   مى شد. 
توجه امر  این  به  باید  اسالمى  انقالب   سینماى 

 زیادى مى شد.
به کار فرهنگى، اعتقاد   حضور در خط درگیرى، 
پرهیز از حاشیه و پرداختن به متن مساله، فرصت
جامعه فرصت هاى  به  جدى  توجه  و    محورى 

ایرانى در تار و پود این مرد بود.
 

اى جمله  چمران،  شهید  توصیف  در  راحل   امام 
 دارند که مى فرمایند: «چمران آدم به درد بخورى
 بود، مثل چمران بمیرید!» شاید بهترین توصیه و
نبرد میدان  سربازان  و  نرم  جوان جنگ   افسران 
 رسانه اى این است که از این چریک مبارز عرصه
 فرهنگ و رسانه  الگو بگیرید و مثل طالب زاده

بمیرید...

19 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما
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. آن هاست  رسانه  و  مردم  براى  وسیما   صدا 

 صداوسیما یک سازمان مجزا از توده مردم نیست.
سخن و  حقیقت  انتشار  براى  بسترى  نهاد،   این 
 درون جامعه است. امروزه شبه رسانه هاى مجازى
براى رقیب جدى  یک  به  تبدیل شدن  حال   در 

سازمان اند.
از بخشى  همچنان  همگانى  رسانه  حال  این   با 
 زمان روزمره جامعه را در اختیار دارد. این فرصتى
 است گران بها که با تولید محتوایى آموزنده و فرم
خواهد باقى  میدان  این  در  ماهرانه  ساختارى   و 

 ماند .
 اما مشکل از جایى شروع مى شود که تولید محتوا
بردارى هاى گرته  است.  مواجه  خالقیت  خأل   با 
 ناشیانه و عدم تفکر در آن، کار را سخت تر از قبل
 مى کند. سریال هاى شیرین پیشین جاى خود را

به برنامه هاى تلخ امروز داده اند.

  اجراى ضعیف بازیگران قوى براى پر کردن خأل
پیشینه با  نما  مجرى  بازیگران  است.   خالقیت 
 خود جذب مخاطب مى کنند و با اجراى مبتدیانه
 خود دفع مخاطب. اما مجرى هاى خوب قدیمى
مناسب و  قوى  ساختارى  وجود  عدم  خاطر   به 

استقبالى نشان نمى دهند.
 این موضوع زمانى پر رنگ مى شود که مخاطب
 صدا وسیماى ما به وجود یک سلبریتى به عنوان
. ولى برنامه عادت مى کند    یک مجرى در یک 
ما عزیز  سلبریتى  که  مى شود  رنگ تر  پر   وقتى 
 هیچ عالقه اى به کسب مهارت ندارد. دلیل این
 بى رغبتى هم اقبال برنامه سازان ارجمند از آن

هاست.

علی محسنی
کارشناسی روزنامه نگاری

بازی و اجرا
خرگوش هایی متفاوت

 برای شکار
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با شهرت و را  ما ضعف خود   برنامه ساز گرامى 
طرف در  و  مى کند  جبران  سلبریتى   محبوبیت 
 دیگر سلبریتى مشهور و پولدار ما هیچ انگیزه اى
  براى کسب دانش و مهارت ندارد. یکى از دالیل
 این رویکرد برنامه سازان و تهیه کنندگان، دولتى

بودن بودجه است.
تغییر این  است.  کرده  تغییر  ملى  رسانه   اهداف 
درآمد بوده؛  بیشتر  زایى  درآمد  سمت  به   اهداف 
 زایى با مدل هاى معروف و برندهاى مختلف. این
فشار زیر  کنندگان  تهیه  که  باعث شده   موضوع 
 درآمد زایى از تولید محتواى با ارزش و جذاب دور
 شوند.  تهیه کنندگان به درآمد زایى محکوم اند؛
این وجود  طرفى  از  ارزش.  با  محتواى  تولید   نه 
بازیگران باعث دیده شدن کوتاه مدت برنامه  مى
  شود اما فقط  به دنبال دیده شدن هستند نه به

دنبال نشان دادن محتوایى آموزنده.

21 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما

تنها گریبان ملت و رسانه ملى را نمى اما  ضرر 
  گیرد، بازیگران مجرى نما از خسران دیدگان آتى
 هستند. آن ها براى شکار، دو خرگوش متمایز را
 انتخاب کرده اند. مى دوند تا آن که بى مایه شوند.

خود را خسته دیده و خرگوش ها را متوارى.
 آن ها باید بدانند که شکار هر خرگوش به ابزار و
 وسایل خاص خود نیاز دارد. باید بدانند که زمان

ظالم است.
 به امید روزى که مهارت و رشد اهداف بشریت

باشند؛ وکمال وضع موجود ما.
 فردا زیباتر از آن است که تصور بنماییم .
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 نگاهى به کارنامه ى سریال سازى صداوسیما در
دهد مى  نشان  اخیر  ى  ساله  بیست  ى   بازه 
 کارگردانان و بازیگران خوبى براى این عرصه در
 صداوسیما تالش کرده اند و توانسته اند به خوبى
که قدرى  به  بازکنند  مردم  دل  در  را  خود   جاى 
 مخاطب هنوز که هنوز است بعضى از بازیگران را
به اسم نقش هایشان در سریال هاى ماندگار مى

 شناسد.
ارزشمند نهاد  خانواده  ها  درآن  که  هایى   سریال 
 محسوب مى شد و فرهنگ همسایه دارى تقویت،
 تجمل گرایى نزدیک به صفر بود و رعایت احترام
فرزندان به پدر و مادر در حد عالى، نه از ماشین
هاى خانه  از  نه  و  بود  خبرى  چنانى  آن    هاى 
مى راحتى  به  لوکس،  ویالهاى  و   چندصدمترى 
 توانیم بگوییم سریال هاى دهه هشتاد به واقعیت

 زندگى مردم نزدیک تر بودند.

 در دهه ى نود سازندگان سعى کردند واقعیت ها
 را از قالب هم پوشانى هاى اجتماعى و فرهنگى
تقلیل پوشانى در محتوا  به هم   در فرم و محتوا 
اجتماعى هاى  واقعیت  با  هایى  سریال  و   دهند 
متمول هاى  خانواده  بستر  در  جامعه  در   موجود 
 نشان دهند. «مادرانه» و «پریا» دو مورد از این
اعتیاد ماجراى  اولى  در  که  بودند  ها   سریال 
 نوجوانان و جوانان و در دومى بیمارى ایدز مدنظر

 بود.
 سریال هاى تاریخى ـ چه تاریخ ایران و چه صدر
 اسالم ـ هم اغلب مورد استقبال مردم بوده اند و
اند. مانده  باقى  ها  ذهن  در  زیادى  سالیان   براى 
«یوسف سردار»،  «تنهاترین  سریال  مثال   براى 
از «مختارنامه»که  و  على(ع)»  «امام   پیامبر»، 

  سریال هاى تاریخ اسالم و«شوق پرواز»که

22 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما

فاطمه تقوا 
کارشناسی روزنامه نگاری

سریال های
 صداوسیما
 چه بود و
چه شد؟
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با وجود بود،  بابایى   داستان زندگى شهید خلبان 
 برخى ضعف ها اما چندین و چندبار از شبکه هاى
 مختلف بازپخش شد و هربار مشتاقانى داشت. در
طى این سال ها به منظور آگاهى بخشى، سریال
در مختلف  هاى  ارگان  سفارش  به    هایى 
 صداوسیما ساخته و پخش شد، در بینشان وزارت
بهداشت و وزارت اطالعات پاى کارترین سازمان
  ها براى ساخت فیلم و سریال بوده اند. حضرت
 آیت اهللا خامنه اى در دیدار با مدیران صداوسیما
نقص ما  «فیلم هاى  کردند:  عنوان   70 سال   در 
در نقص  آن،  نقص  ترین  مهم  اما  دارد،   زیاد 
 فیلمنامه است» در ادامه از بازیگرى و کارگردانى
 خوب و صحنه آرایى درست تعریف کردند و به
 پوچ بودن بعضى از داستان ها اشاره کردند و به
تاکید انقالب  افتخارهاى  به تصویرکشیدن   لزوم 
 کردند. اما چیزى که در یکى دو سال اخیر شاهد
 هستیم این است که صحبت سى سال پیش رهبر
فیلمنامه در  ما  و  است   انقالب همچنان صحیح 
 هایمان ضعف داریم. در مورد سریال هاى طنز اما

 شرایط پیچیده تر و بدتر است.

 گویى کار طنز را یادمان رفته و از هر شوخى اى
 براى خنداندن ملت استفاده مى شود. ضعف هاى
صداوسیما سریال هاى  در  ساختارى  و   محتوایى 
 تمایل مردم را به شبکه ى نمایش خانگى بیشتر
حوزه در  صداوسیما  مخاطبین  میزان  از  و   کرده 

سریال کاسته است.
 البته سریال سازى براى فضاى نمایش خانگى

از داستان دست کارگردانان را براى بهره گیرى 
  هایى که پرداختن به آن ها در صداوسیما امکان
 پذیر نیست باز گذاشته است و از طرفى به جهت
براى خوبى  آورده ى  دسترسى،  نبودن   رایگان 

 سرمایه گذار دارد.
 به هرجهت صداوسیما براى بازگرداندن مخاطبان
شاید است  ترى  قوى  هاى  سریال  نیازمند   خود 
 دعوت از کارگردانان طنز دهه ى هفتاد و هشتاد
 براى ایده پردازى و ساخت همان بتواند زمین بایر
رشد براى  خوبى  محل  به  را   صداوسیما 
آموزش ى  سایه  در  جدید   استعدادهاى 
فیلمنامه هاى شاهد  و  کند  تبدیل   پیشکسوتان 
درست و کارگردانى هاى خوب و در نهایت سریال

      هایى با استاندارد باال باشیم.
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رمضان یجمعنا

محمدمهدی قاسمی
کارشناسی کارگردانی تلویزیونی

گسترش و  پیشرفت  با  که  است  سالى   چند 
کشورهاى عربى در رسانه و حضور پررنگ تر آن
  ها در شبکه هاى اجتماعى، تعداد رسانه هاى عربى
 زبان رو به افزایش رفته. از جمله آن ها مى توان به
 العربیه، المیادین، الجزیره و… اشاره کرد. در این
 میان، بیشترین سعى و تالش هر کدام در جذب
 مخاطب براي شبکه هاى تلویزیونى است که در
 گوى سبقت را از چنگ  MBC میان این شبکه ها
شبکه ده  تاسیس  با  و  ربوده  رقیبان   دیگر 
تلویزیونى در راس نموداِر موفق ترین و پربینند ه
قرار عرب  جهان  تلویزیونى  شبکه هاى    ترین 

گرفته
 MBC مجموعه شبکه هاى تلویزیونى و رادیویى
 که تحت مالکیت پادشاهى عربستان سعودى به
 سر مى برد، با اعالم «ولید بن ابراهیم االبراهیم»
بر تمرکز  با  شبکه  این  مدیره  هیات   رئیس 
عربى کشورهاى  و  خاورمیانه  منطقه   مخاطبان 
 .زبان شمال آفریقا به فعالیت خود ادامه مى دهد

 

با MBC مجموعه کانال هاى از سال 1991   که 
 1  فعالیت خود را شروع کرده، باMBC  تاسیس
عربى مخاطبین  جامعه  و  سلیقه  گرفتن  نظر   در 
 زبان تا سال 2021 تعداد کانال هاى تلویزیونى و
رسانده عدد  دوازده  به  را  خود    MBC .رادیویى 
 پاى از این قضیه فراتر گذاشته و با تاسیس شبکه
محتواى نشر  و  تولید  به   زبانان  فارسى   براى 

.فارسى براي ساکنان خاورمیانه مى پردازد
این دستاورد  آخرین  برابر  در  اقدامات  این   همه 
مى آیند حساب  به  ناچیز   با MBC .مجموعه 
 تاسیس وى اودى «شاهد» دست به اقدام بزرگى
 زد و اولین و بزرگ ترین وى اودى جهان عرب را
«شاهد» آمار،  طبق  کرد.  ثبت  خودش  نام   به 
به جز جهان  در  وى اودى   پرمخاطب ترین 

کشورهاى آمریکا، چین و هند است
زبان عرب  شبکه هاى  فعالیت  بیشترین   اما 
  خالصه مى شود در ماه مبارك رمضان که شبکه

 MBCنیز از این قضیه مستثنى نیست
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«رمضان  یعنى  شبکه  این  برنامه   محبوب ترین 
 یجمعنا» که امسال دومین فصل خود را پشت سر
 مى گذارد آمار بازدید فوق العاده اى از خود به جاى
از استفاده  با  تلویزیونى  برنامه    گذاشته.این 
از فضاى تکیه گاهى تصویر جدیدى  اثر   تکنیک 
 رسانه اى در ماه مبارك رمضان در ذهن مخاطب
یا مرحب  «مرحب  ویدیوى  موزیک   ساخته. 
تلویزیونى برنامه  انتهاى  و  ابتدا  که   هالل» 
در توانسته  مى شود،  پخش  یجمعنا»   «رمضان 
پنجاه حدودا  بازدیدي  اجتماعى   شبکه هاى 
در این  برساند.  ثبت  به  خودش  براي   میلیونى 
بزرگ ترین ویدیو  موزیک  این  که  است   حالى 
Image making  «نمادسازي» تاریخ رسانه هاى 
.جهان عرب براي ماه مبارك رمضان لقب گرفته
 در حالى که این موزیک ویدیو نیروي پیشبرنده
 لقب گرفته،  MBC برنامه هاى تلویزیونى شبکه
ساخت در  جدى  بحران  با  فرامرزى   شبکه هاى 

برنامه روبه  رو هستند
یجمعنا»، «رمضان  نظیر  برنامه هایى   مقایسه 
 «افطارنا غیر» که مختص ماه رمضان در شبکه
MBC ماه برنامه هاى  با  تولید مى شوند    تهیه و 
 رمضان شبکه هاى عربى زبان برون مرزى نظیر
بر مبنى  دیگرى  هشدار  سحر،  و  الکوثر   العالم، 
 ضعف برنامه سازى با تمرکز بر محتوا و ایده آن را

متذکر مى شود
سایت گزارش  به   «social blade» همچنین 
 مقایسه بازنشر تولیدات در شبکه هاى اجتماعى و
بازدید میلیاردى  اختالف  از  خبر  مجازى   فضاى 

تولیدات و وبسایت شبکه ها مى دهد

کوتاه بازه  گذشت  از  بعد  پیداست؛  که   این گونه 
 قریب به 9 ماهه از انتصاب دکتر احمد نوروزى به
 عنوان معاون برون مرزى سازمان صدا و سیما با
سال هاى بین  خود  که  جبلى  پیمان  دکتر   حکم 
مرزى برون  معاونت  عهده دار   1400 تا   1395 
تولیدى آثار  کیفیت  پیشرفت  از  انتظارات   بوده، 
نشده برآورده  همچنان  مرزى  برون   شبکه هاى 

است

25 جامعه رسانه اسالمى
دانشجویان دانشگاه صداوسیما
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کانال شنیدارى  تولیدات  اولین  از  سال   2  حدود 
"رادیو نبض" مى نبض صداوسیما، تحت عنوان 
نظر زیر  و  پادکست  قالب  در  تولیدات  این    گذرد؛ 
"جامعه رسانه اسالمى"  تهیه  تشکل دانشجویى 
به انسجام خوبى  توانسته است  تاکنون   مى شوند، 
دانشگاه صداوسیما در  به بخش صدا   عالقمندان 
 دهد. امید است که مسائل و دغدغه هایى که از
آینده در  یا  و  شده  دنبال  نبض  رادیو  این   طریق 
بابى باشد به روى مطالبه دنبال خواهد شد، فتح 
کالن و  خرد  سطوح  در  دانشجویان  هاى    گرى 

فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و ...
به که  نبض  رادیو  هاى  پادکست  مهمترین   از 
 صورت تک برنامه یا سریالى تولید شده اند مى توان
از "قلمى  انقالب"،  "تقویم   ، عاشورا"  "روایت   به 
 جنس آوینى"، "دانشجوى ضداستکبار" و ... اشاره

کرد.
 در این میان، یکى از برجسته ترین پادکست هاى
 تولیدى رادیو نبض، مجموعه پادکست هاى "نبض

 ماه" ویژه ى ماه مبارك رمضان است.

کانال مخاطبان  براى  آشنا  عنوانى  ماه"   "نبِض 
 نبض صداوسیما در ماه خداست؛ ویژه برنامه اى
 که براى دومین سال متوالى به مدت بیست ونه
قابل نمره  توانست  و  تقدیم شنوندگان شد   شب 

قبولى از مخاطبان کسب کند.
 یکى از نقاط مثبت و حائز اهمیت این مجموعه
 پادکست، استفاده از تعداد زیادى دانشجوى فعال
با هریک  که  دانشجویانى  بود؛  انگیزه  پر   و 
این در  خودشان  ویژه  مهارت هاى  و   تخصص 

تولید دانشجویى سهمى داشتند.
 اگر بخواهیم نگاهى گذرا بر روند تولید نبض ماه
 امسال از مرحله ایده تا اجرا داشته باشیم، در ابتدا
پادکست یک  ماه  نبض  که  شویم  یادآور   باید 
 ترکیبى و در عین حال منسجم بود. از آنجایى که
محور و  بخش  چند  داراى  ترکیبى  پادکست   هر 
 اساسى است، نبض ماه هم بنا بر این قاعده داراى
و 2.روایات  1.مناجات   بود:  اصلى  بخش   سه 

حکایات، 3.سخنرانى  
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 بر اساس این تقسیم بندى، در فرآیند تولید نبض
 ماه، به هردو محور احساسى و روایى متن توجه

ویژه شد.
و قلم  از   مناجات،  بخش  در  تر  جزئى  طور   به 
 عواطف دانشجویان استفاده شد و سعى بر این بود
 که متون مناجات عارى از هرگونه تکلف و اغراق
 باشند. در بخش حکایات و روایات، با استفاده از
عین در  که  شد  برگزیده  موضوعاتى  آزاد،   منابع 
 حفظ یکپارچگى بتواند مخاطب را همراه و درگیر
 خود کند. در این بخش، مجموعه روایات "رمضان
رزمندگان رشادت هاى  یادآور  که  ها"  سنگر   در 
 دفاع مقدس و تشریح حال و هواى رمضان هاى
 جبهه بود گردآورى و گنجانده شد. عالوه بر این
امیرالمومین (ع) به ویژه  از معصومین و   حکایاتى 
 که نامشان زینت بخش این ماه است روایت شد .
 در بخش پایانى هر پادکست نیز یک سخنرانى 1
 الى 3 دقیقه اى مرتبط با درون مایه پادکست قرار
 داده مى شد.  از  میان مهمترین سخنران هاى این
 دوره میتوان به مقام معظم رهبرى، حجج اسالم
اشاره  ... و  خوشوقت  عالى،  انصاریان،   پناهیان، 

کرد.

اینبار نوبت به آماده سازى طرح و متن،  از   پس 
 گویندگانى رسید که با یک خوانش طبیعى و قابل
 قبول متن را مخاطب پسند تر کنند. اگر چه که
 گویندگان این دوره در سطوح متفاوتى از مبتدى
 تا حرفه اى تقسیم بندى میشوند اما بدون شک
مثبت ویژگى هاى  از  متنوع،  از صداهاى   استفاده 

نبض ماه امسال است.
 ویرایش نهایى  و تنظیم برنامه، به عنوان آخرین
 مرحله تولید، گروه سازنده را با چالش هایى مواجه
 کرد. نحوه چینش بخش ها در کنار هم و ایجاد
به مناسب  موسیقى  انتخاب  آن ها،  بین   تمایز 
با و   نشود  اندوه  و  غلبه حزن  باعث  که   طورى 
 ایامى که عنوان  "میهمانى خدا " را یدك میکشند
تضاد نداشته باشد از چالش هاى گروه تولید بود.
 در پایان، اگر چه که مى توان انتقادات و ایرادات
 بسیارى را به نبض ماه و یا هر تولید دانشجویى
 دیگرى وارد کرد اما باید به این نکته توجه کرد
تمرین حرفه اى،  تجربه   آزمون وخطا، کسب   که 
 کارگروهى و ... در دوران دانشجویى موضوعاتى
باشند. دسترس  در  همه جا  و  همیشه  که   نیستند 
 گاه از طریق همین فعالیت ها و تولیدات است که
 استعدادى شکوفا، مسیرى هموار و هدفى محقق

مى شود.
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از یکى  عنوان  به  نبض  با  دنیا  دور   کارگاه 
در کشور  رسانه اى  کارگاه هاى   تخصصى ترین 
با دوردنیا  شد.  برگزار   1400 زمستان  و   پاییز 
 نبض با هدف تربیت نیروى متخصص رسانه اى
 به همت تشکل دانشجویى جامعه رسانه اسالمى
نتیجه کارگاه  این  شد.  برگزار  روز   45 مدت   به 
 تالش 3 ماهه همه اعضاى تشکل جامعه رسانه
سراسر دانشجویان  تمامى  از  که  بود   اسالمى 
 کشور در این کارگاه حضور پیداکردند. دوردنیا با
 نبض در دانشگاه صداوسیما شروع به کار کرد و
 این دسته از دوره ها باید به صورت جدى ترى در
 دانشگاه هاى سراسر کشور اجرایى شود، آموزش و
در مهم  عنصرى  متخصص  نیروهاى   تربیت 
توجه باید  که  مى ایند  به حساب   پیشرفت کشور 

 زیادى به آن کرد.

دیدارى کارگروه  در  نبض  با  دوردنیا   کارگاه 
برنامه سازى و ژورنالیسم و  شنیدارى و مستندو 

خبر در محورهاى زیر برگزار گردید.
 کارگاه فتوشاپ حرفه اى، کارگاه موشن گرافیک
مستندسازى در  پردازى  ایده  کارگاه   مقدماتى، 
مقدماتى تدوین  سازى،  برنامه  الفباى  با   آشنایى 
با تصویربردارى  اصول  مستند،  در  مصاحبه   فن 
در یابى  جهت  بصرى،  شناسى  زیبایى   موبایل، 
گزارش و  یادداشت  مصاحبه،  فنون   رسانه، 
مطبوعات حقوق  لیدنویسى،  و  تیتر   طنزنویسى، 
نویسندگى نشریه،  بحران، طراحى  در   روایتگرى 
پادکست در  پردازى  ایده  اودیشن،  ادوب   خالق، 
نمایشنامه نویسى رادیویى، فن بیان و گویندگى.
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مریم طاهری
کارشناسی روزنامه نگاری
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آتش زده ام   
 خرمن و 

خود سوخته ام
هاى کشمکش  در  زندگى  داستان  پساپس   در 
 روزمره تان افرادى در کنار شما نفس مى کشند که
 اگر تکه نانى داشته باشند، خودشان سیر و شما
فردا تا  نان  تکه  این  بدانند  آنها  و  باشید   گرسنه 
 روزى نخواهد ماند و کپک هاى رویش آن را غیر
 قابل خوردن خواهد کرد، نان را در گاو صندوقى
 گذاشته و از ضد سرقت بودن آن اطمینان حاصل
نشان به شما  نیز  را  نان  گوشه  و حتى   مى کنند 

نمى دهند.
توصیه مى به شما  دارد  نام  بخل  آنچه خواندید 
  کنم فاصله اجتماعى خود را با چنین انسان هایى

به حداکثر برسانید.
مى شود؟ سخت تر  زندگى  کار  کجا  مى دانید   اما 
 فرض کنید با انسانى که فکر مى کنید ذره اى از
 آدمیت به پرده وجودى او اصابت کرده در راهى

همراه مى باشید.
متوجه خودتان  که  این  بدون  ارزشى  با  شى    
به راهتان افتد. شما  از جیبتان زمین مى   شوید، 
مى این صحنه  متوجه  دوستتان  مى دهید،  ادامه 
  شود، پس از درگیرى ذهنى اش تصمیم مى گیرد
 به شما نگوید ؛ حتى زمانى هست که او درگیرى
 ذهنى را نیز تجربه نمى کند؛ مى دانید چرا؟ چون

 از دیدن صحنه اى که شما نیازمند و او در اوج

باشد لذت مى برد.
به این حسد مى گوییم خباثت باطن!

برایتان خباثت  از  کوتاهى  داستان  بیایید   حتى 
بگویم

 مردى خبیث در راه خانه اش متوجه بوى آتش شد
انبار کاه و علوفه در   کمى که دقت کرد فهمید 
 همسایه اش آتش افتاده ولى چون سر ظهر است

کسى خبر دار نیست.
 اگر داد و هوار راه مى انداخت همه مى فهمیدند و
تصمیم او  ولى  مى شد  خاموش  زود  خیلى   آتش 
به دهد،  ادامه  راهش  به  بى صدا  و  آرام   گرفت 
 خانه اش رسید، شاد و خوشحال از ضررى که به
استراحت به  شود  وارد  بود  قرار   همسایه اش 

پرداخت.
پسر صداى  سرو  چون  ولى  گذشت   اندکى 
از نپیچیده بود متعجب   کوچکش در حیاط خانه 
را جواب  وقتى  کجاست.  پسرك  پرسید   زنش 

شنید به جاى انبار کاه، جانش آتش گرفت...
 آخر پسر همسایه با پسرك او همسن و سال بود

و انبار کاه محل بازى آن ها...
پسرك سر  را  مرد  آن  از  حرصم   نمى خواهم 
 داستانم خالى کنم پس اتمام این داستانک را به

 حساب قوه تخیل شما مى گزارم اما مى خواهم
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 مطلبى با شما در میان بگزارم میدانید بزرگان ما
حسد را نتیجه چه دانسته اند؟

موالنا مى گوید
هین کمالى دست آور تا توهم
از کمال دیگران نفتى به غم

 دلیلش چیزى جز این نیست که آن فرد از خودش
است این  دنبال  به  و  ندارد  رضایت  زندگیش   و 
 کسانى را که صاحب کمال هستند به پایین ترین

حدشان بکشانند.
کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

که هر که بى هنر افتد نظر به عیب کند
(حافظ)

 چه خوب است عده اى بدانند حسد در منظر قرآن
 و بزرگان دینى نیز بسیار نکوهش شده از عوامل
 کفر به شمار مى رود. طبق فرمایش امام على(ع)
هم مصاحبت  و  همنشینى  الیق  ها  انسان   این 

نمى باشند.
 حسد سر منشا اولین قتل تاریخ بشرى بود، برادر
 کشى، وقتى آتش  حسد در چشمان قابیل روشن

شد به برادر نیز رحم نکرد.
«إِن است:  آمده  آل عمران  سوره   210 آیه   در 
َسیَِّئٌۀ ُتِصْبُکْم  َوإِن  تَُسْؤُهْم  َحَسَنٌۀ   تَْمَسْسُکْم 
ُکْم َکْیُدُهْم  َیْفَرُحواْ بَِها َوإِن تَْصبُِرواْ َوتََتُّقواْ َال َیُضُرّ
 َشْیًئا إَِنّ اهللاَّ بَِما َیْعَمُلوَن ُمِحیٌط؛ اگر به شما خوشى
 رسد آنان را بدحال مى  کند و اگر به شما گزندى
و کنید  صبر  اگر  و  مى  شوند  شاد  بدان   رسد 
 پرهیزگارى نمایید نیرنگشان هیچ زیانى به شما
 نمى  رساند یقینًا خداوند به آن چه مى  کنند احاطه

دارد».
در سرتا سر جهان که  هایى  بدى  با وجود   ولى 
از مملو  روحى  مى توان  هم  باز  شده   پراکنده 
آرامش داشت چرا که «یقینا خداوند به آن چه مى

 کنند احاطه دارد.»
 این آیه من را به یاد شعر پروین مى اندازد:

ما گرفتیم آنچه را انداختى
دست حق را دیدى و نشناختى

حضرت مادر  وقتى  که  بوده  قرار  این  از   قضیه 
 موسى سبدى که نوزادش در آن بود را داخل آب
با خود  رها مى کند. کمى بعد دل نگران شده و 
طفل به  حواسش  خداوند  که  نکند  که   مى گوید 

من نباشد!
زین رهى  خداى/چون  لطف  کند  فراموشت   گر 

کشتى بى ناخداى
 در همین حال از جانب خداوند مهربان وحى نازل
 شد که تو در این فکر و خیالى در حالى که مسافر

ما به مقصد رسیده.
ما رهرو  است    باطل  فکر  چه  کاین  آمد   وحى 

اینک اندر منزل است
سود ببینى  تا  میان    از  برانداز  را   پرده ى شک 

کردى یا زیان
 ما گرفتیم آنچه را انداختى   دست حق را دیدى

و نشناختى
از دست را  این دانشگاه  انسان هاى شریف   همه 
مى حق  دست  به  بخیل  و  حسود  هاى  انسان 

 سپارم.
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خب همۀ این ها را گفتم که به این نکته برسم؛
رقابتى متشنج  فضاى  درگیر  که  بود  روزى   چند 
 دانشگاه بودم البته نا انصافیست که همه بچه ها
 را جمع ببندم ولى با خودم فکر مى کردم پیشنهاد
تحت شود  اضافه  امتیازات  به  بخشى   بدهیم 
 عنوان کمک به پیشرفت بقیه! شاید قاعده هونه
 در زندگى ماهم اثر کرد. قاعده هون مى گوید تا
 زمانى که هر یک از اربیتال هاى هم انرژى، یک
پر نمى آنها  از  باشند هیچ یک  نگرفته  الکترون 

 شود.
 البته شانس و اقبال با ما بود و دکتر اسفندیارى
26 در  صداوسیما  دانشگاه  محترم   رییس 
بیان را  مطلبى  دختران  خوابگاه  در   اردیبهشت 

 کردند که همان درد دل ما بود:
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 «شنیده ایم گاهى رقابت هاى منفى بین دوستان
شکل مى گیرد. در نشست ها قایمکى شرکت مى
  کنید و به دوستان خود اطالع نمى دهید! سازمان
استخدام کسى  اگر  و  گروهى ست  کار   نیازمند 
 نشود به دلیل آن است که امتیازات الزم را کسب
 نکرده. اگر در کالسى همه دوستان امتیاز الزم را

کسب کنند همه استخدام مى شوند.»
 و این حرف ها بهانه اى شد براى نوشتن این متن
از شما ممنونیم  تا بگویم دکتر اسفندیارى عزیز 

براى تذکر این موضوع مهم.
زیباتر را  زندگى  آدمیت  اندکى  عزیز   دوستان 

خواهد کرد.:

کاریکاتوریست
مریم طاهری

:
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 اوقات فراغت یا فراقت ؟ مسئئله این است!
 هر دانشجوى دانشگاه صدا وسیما پس
تسویه و  دانشگاه  از  التحصیلى  فارغ   از 
حساب تسویه  و  دانشگاه  با   حساب 
خانه اش در  مى رود  اساتید!  با   شخصى 
 مى نشیند تا زیر پایش علف سبز شود تا
 اگر تقى به توقى خورد و خدایى ناکرده
 نامه استخدام و امریه ( براى سربازهاى
مشغول کار  به  و  بیاید  آینده)   آش خور 

شود.
پر براى  راهکارهایى  به  این جا  در  ما    
 کردن وقت خالى بین فارغ التحصیلى تا

استخدام اشاره مى کنیم:

 از آنجایى که دانشجوى سابق صدا و سیما باید به
 فضاى رسانه کامال مسلط باشد این گزینه اصال
 سخت نیست.  به عنوان مثال مى تواند تجربیات

 گران بهاى خود را در اختیار عموم قرار دهد:
و خورد  دانشگاه  غذاى  ماه  دو  مى توان   چگونه 

نمرد؟
 چگونه استاد را بدون رفتن به کالس راضى کنیم

18 بدهد.
از در حراست بدون کارت دانشجویى رد  چگونه 

شویم و ...
 راه حل دیگر این است که در فضاى مجازى با
مثال کند.  پر  را  خود  وقت  سخیف   خوشى هاى 
 ببیند در جام جهانى پیش رو چه داورهایى از کدام

امیر جرقویی
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ترجمه بى راه  و  بد  و  فحش  تا  مى آیند   کشورها 
اینستاگرامى اش پیج  براى  شده  آماده  و   شده 

داشته باشیم.
 -فیلم و سریال: یکى دیگر از راه حل هاى خوب
فیلم دنیاى  به  شدن  وارد  وقت  کردن  پر   براى 
از که  است  این  ما  پیشنهاد  است.   وسریال 
بسیار که  داخل  تولید  از  و  کنید  نگاه   تلویزیون 
مى هم  خارجى  اگر  کنید.  حمایت  است  فاخر 
  خواهید از دوبله داخل استفاده کنید اگر هم دیگر
از نظرتان  مورد  فیلم  یا  سریال  کردید   فکر 
 تلویزیون پخش نخواهد که شبکه چهار را چک
کم یک  نهایتا  شود.  عوض  نظرتان  تا   کنید 
داستانى. با یک کم خط   دیالوگ ها عوض شده 

بازیگرها که عوض نشدند غر مى زنید.
 -سفر:شاعر مى فرماید که سفر کردم که از یادم

 برى دیدم نمیشه...
بهترین راه حل نیز همین است. البته شاید از آن
فارغ تازه  پاس  و  آس  دانش جوى  یک  که   جا 
مى حقوق  تومان  چهار صد  که  شده   التحصیل 
  گرفت سفر خیلى برایش بى معنى به نظر برسد
آدم از خانه  آدم شروع مى  شود.  از خود   اما سفر 
 شروع مى شود. مى توانید بر روى فرش بنشینید و
سفر مى توانید  بیفتید.  شمالى  سواحل  یاد   به 
غذاى از  آن جا  و  بروید  آشپزخانه  به   تفریحى 
به سفرى  مى توانید  حتى  ببرید.  لذت   محلى 
متروهاى یاد  و  باشید  داشته  بهداشتى   سرویس 

پاریس بیفتید.
 -ازدواج: بهترین فرصت براى ازدواج همین موقع
داشتید دانشگاه مشکالتى  در  آن قدر   است. شما 
 که مشکالت اول زندگى برایتان تبدیل به جوك
 خواهد شد. مشکل غذا نخواهید داشت چون هر
چیزى هم درست کنید به نظرتان خوشمزه مى
  آید، مشکالت مالى هم که دیگر دانشجوى صدا
همیشگى اش عادت  حرف ها  این  چه  و  سیما   و 

است.

 - نویسندگى:بنویسید و بدید دیگران بخوانند. هم
 اوقات شما پر مى شود هم دوستانتان. خیلى هم
 خوش مى گذرد مثل اآلن که من بیکار بودم که
این متن را نوشتم و شما که بیکارتر از من که مى

  خوانید.
از درد، که اندوه و دلى پر  از   -اعتیاد:با قلبى پر 
هم باز  و  ندارد  ربطى  اندوه  به  مورد  این   البته 
مربوط به غذاى دانشگاه مى شود، یکى  از راه حل
ناکرده خدایى  است.  اعتیاد  دردناك  بسیار    هاى 
 منظورمان اعتیاد به مواد مخدر نیست. آن را اگر
در دوران تحصیل کسب نکردید دیگر بعید مى
  دانم معتاد شوید، منظور از اعتیاد، اعتیاد به کتاب،
 فضاى مجازى، خوراکى هاى مجاز، خوراکى هاى
 غیر مجاز با رنگ مجاز و خوراکى هاى غیر مجاز

با رنگ غیر مجاز و ...
براى اشغال  بوق  صداى  به  مى توانید   همچنین 
از زیبا اعتیاد پیدا کنید که   پیگیرى استخدامتان 

 ترین اعتیادهاست.
فضاى در  را  خود  که  است  این  ما   پیشنهاد 
از فاصله  این  در  تا  دهید  قرار  زیاد   استرسى 
 دانشگاه یک وقت اعتیاد به استرستان کم نشود.
 باالخره دانشگاه و سازمان خود به خود استرس
 برایتان به ارمغان مى آورند دیگر در این بین اگر

نکشید خودتان ضرر مى کنید.
مى گویید مى آیید  فردا  پس  فردا   خالصه، 
حوصلمان سر رفت استخداممان کنید ما این راه
دادیم دیگر جاى صحبت کردنى ارائه  را    حل ها 

باقى نگذاشتیم.
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