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تقی آزادارمکی ،جامعهشناس ،در گفتوگو با »شرق« مطرح کرد

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

بررسی نامگذاری خیابانی به نام
»هاشمیرفسنجانی«

تغییرات نهاد خانواده از الزامات زندگی مدرن

مهمانداری و مهماننوازی ایرانی
و تاریخ سفر در ایران منتشر شد

 رئیس کمیســیون نامگذاری شــورای اسالمی
شــهر تهران گفــت :یکشــنبه هفته آینــده طرح
دوفوریتی نامگذاری خیابان و بوســتانی مناسب به
نام آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی را در صحن شورا
مطرح میکنیم .مجتبی شــاکری رئیس کمیسیون
نامگذاری شــورای اســالمی شــهر تهران با اشاره
بــه نامگذاری خیابان و بوســتانی به نــام آیتاﷲ
هاشمیرفســنجانی ،گفت :برای نامگذاری خیابان
و بوستانی مناســب ،پیشــنهاد طرح دوفوریتی را
در کمیســیون مطرح میکنیــم .وی افــزود :باید
درخصوص نامگذاری خیابان و بوستانی از معاونت
شهرســازی و معماری و معاونت فنــی و عمران
گزارشــی از معابر و بوســتانهای درحالســاخت
دریافت کنیم.

تعطیلی  ۴۰هزار مطب پزشکی
با اجراي ممنوعیت کار پزشکان
دولتی در بخش خصوصی
 عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس
شــورای اســالمی با انتقاد از مصوبــه ممانعت از
فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی
گفت :این مصوبه مغایر قانون اساســی است و در
صورت اجــرای آن حدود  ۴۰هزار مطب پزشــکی
تعطیــل و  ۱۶هزار عضــو هیئت علمــی از مراکز
درمانــی خارج میشــوند .محمدحســین قربانی،
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی ،راجع به مصوبه مجلس مبنی بر ممانعت
از فعالیــت همزمان پزشــکان دولتــی در بخش
خصوصی اظهار کرد :معایب این اقدام بسیار بیشتر
از مزایای آن اســت زیرا هنوز زیرســاختهای الزم
برای اجرای این مصوبه فراهم نشــده اســت .وی
افزود :هماکنون بسیاری از اعضای هیئت علمی و
پزشکان تماموقت ما در بخش خصوصی فعالیت
میکنند و حتی بســیاری از آنان مطــب دارند که
براســاس این قانون باید مطبهای خود را تعطیل
کنند ،بنابراین آنها ترجیح میدهند فعالیت در مراکز
دولتی را کنــار بگذارند و به ادامه فعالیت خود در
مطب و بخــش خصوصی بپردازند .قربانی یادآور
شــد :در صورت تأیید این مصوبه از ســوی شورای
نگهبان احتمال خروج حدود  ۱۶هزار نفر از اعضای
هیئت علمی از مراکز بهداشتی و درمانی و علمی
کشور وجود دارد؛ همچنین اگر همه این فشارها را
اعمال کنیم ،بیش از  ۴۰هزار مطب پزشکی تعطیل
خواهد شد درحالیکه مردم به دریافت خدمات و
درمان در بخش خصوصی نیز نیاز دارند.

تداوم غبار در  ۸شهر کشور
تا پایان هفته
 ایسنا :مدیــرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناســی گفت :تا اواخر هفته جاری تداوم غبار در
شهرهای بزرگ و صنعتی بهویژه تبریز ،ارومیه ،تهران،
کرج ،اصفهان ،اراک ،قم و مشــهد انتظار میرود .احد
وظیفه اظهار کرد :براساس تحلیل دادهها و نقشههای
پیشیابی هواشناســی ،جوی آرام و پایدار در بیشــتر
مناطق کشــور پیشبینی میشــود؛ بنابراین تا اواخر
هفته جاری تداوم غبار در شــهرهای بزرگ و صنعتی
بهویژه تبریــز ،ارومیه ،تهران ،کرج ،اصفهان ،اراک ،قم
و مشــهد انتظار میرود .وی افــزود :امروز  ۲۲دی ،با
همراهی شــرایط ناپایدار جوی و بــا نفوذ جریانهای
شــمالی در نیمه غربی و نوار شــمالی کشــور ،روند
کاهش نســبی دما و در ارتفاعات زاگــرس مرکزی و
سواحل دریای خزر بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

»اردوگاهسازی«
برنامهای برای ترک اعتیاد اجباری

 ارزیابی شما از وضعیت فعلی خانواده در ایران چیست؟
قبــل از پرداختن به هــر بحثی در این حوزه باید گفــت ما یک دریچه را
بــرای نگاه بــه جامعه انتخاب کردهایــم که جامعه ایرانــی را یک جامعه
خانوادهمحــور ،خانوادهمدار یا خانوادهگــرا معرفی میکند .بعد با واقعیتی
روبهرو شــدیم با عنوان مشــکالت خانواده ،در ادامه برای ســاماندادن به
مشــکالت خانواده اقدام کردیم تا بهاصطالح جلوي آســیبهای اجتماعی
را گرفته باشــیم .نتیجه به آن چیزی که انتظار آن را میکشیدیم ،شبیه نبود؛
بنابراین دنبال راهکاری میگردیم که شــرایط را به وضعیت قبلی برگرداند.
من میخواهم از شــما و دوســتان دعوت کنم دربــاره مفهومی که گفتیم
بیشــتر تأمل کنید؛ به این معنا که اوال در کدام جامعه خانواده مهم نیست؟
در همه جوامع خانواده مهمترین رکن جامعه اســت .تجربه زیســتی من و
غالب کسانی که در آمریکا ،اروپا ،کانادا و ...زندگی کردهاند ،نشان میدهد در
مدرنترین جوامع دنیا هم خانواده اهمیت دارد.
 آیا ممکن است مشکل در تعریف اخالق باشد؟
خیر ،ما مســئله را اشــتباه مطرح میکنیم .اینکه جامعــه ما یک جامعه
خانوادهمدار اســت و در بقیه دنیا خانواده مهم نیست و بههمریختگی روابط
جنســی در بیرون مرزهای ایران حاکم است ،اشتباه است؛ اصال چنین چیزی
درست نیست .آمریکاییها متعصبترین مردم نسبت به خانواده هستند .شما
کدام کاندیدای رئیسجمهوری آمریکایی را ســراغ دارید که با خانوادهاش در
صحنه انتخابات حاضر نشــد؟ حتی ترامپ با همه شایعههای بدی که پشت
سر خودش داشت ،در کنار خانواده در صحنه انتخابات حاضر شد ،درحالیکه
چنین اتفاقی در ایران با تمســخر و تحقیر مواجه خواهد شــد؛ بنابراین در این
مورد باید تأمل کنیم و با احتیاط حرف بزنیم.
 با همه این اوصاف نهاد خانواده با تغییراتی مواجه شــده که مطلوب
نیستند .ارزیابی شما دراینباره چیست؟
اینکه خانواده ایرانی دچار مشــکالت اساســی شــده ،یک اشتباه بزرگ

احســان بخشــنده*» :آیتاﷲ اکبر هاشمیرفسنجانی
به علت ایســت قلبی از دنیا رفــت« .این جمله خبری
بهتنهایی بــه اندازهای تکاندهنده بود که شــنونده آن
را برای مدتی در شــوک قــرار دهد .اما آیــا چنین خبر
فــوری میتواند تحریریه خبر رســانههایی را که امکان
انتشــار اخبار به صورت برخط )زنــده( دارند )از جمله
صداوســیما( نیز تا اندازهای در بهت و شــوک قرار دهد
که نتوانند بهدرســتی و بــه صورت حرفــهای وظیفه
اطالعرســانی خــود را انجام دهند و مخاطبان تشــنه
اطالعات تکمیلــی را اقناع کنند؟ در این یادداشــت به
بررسی حرفهای و آکادمیک عملکرد بخشهای خبری
ســیما )از جنبه شــکلی و نه محتوایی( در انتشار خبر
فوری ارتحال آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی میپردازیم.
حدود ســاعت  ۱۹:۳۰دقیقه یکشنبه ۱۹ ،دی ۱۳۹۵
بود که خبر ارتحال آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی منتشر
شــد .عالوه بر شــبکه خبر ،اولین بخــش خبریای که
طبیعتــا باید خبــر این واقعه مهم و هولناک را منتشــر
میکرد ،خبر ســاعت  ۲۰شبکه چهار سیما بود و پس از
آن بخش خبری  ۲۰:۳۰شــبکه دو سیما ،خبر  ۲۱شبکه
یــک و در نهایــت خبر  ۲۲:۳۰شــبکه دو .امــا با کمال
تعجب ،بخش خبری ســاعت  ۲۰شــبکه چهار ،نهتنها
خبری تصویری از آن منتشر نکرد ،بلکه حتی به صورت
زیرنویس نیز اطالعی از این واقعه که دارای ارزشهای
خبری شهرت ،دربرگیری ،تازگی ،مجاورت و شگفتی بود،
منتشــر نکرد .این در حالی اســت که رسانههای رقیب
)سایتهای خبری داخلی و شبکههای اجتماعی( و گاه
شــبکههای »بیگانه« به طور ویژه به پوشش این واقعه
مهم خبری پرداختند؛ درحالیکه مخاطبان رسانه ملی
انتظار داشــتند در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات و
رقابت ســنگین برای جذب مخاطبان ،جزئیات بیشتری
از ارتحال آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی در شــبکههای
در دســترس خود کســب کننــد ،حتی اگر آن شــبکه،
ویژهبرنامهای علمی باشــد .مگر فرهیختگان عضوی از
جامعه نیســتند و عالقهای به کســب خبر فوت یکی از
عالیترین مقامات خود ندارند؟
در بخش خبری بعدی ،خبــر ارتحال آیتاﷲ طبق
انتظار به تیتر اول  ۲۰:۳۰تبدیل شــد ،اما متأسفانه نحوه
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 ایســنا :رئیس ســازمان بهزیستی کشــور گفت:
اردوگاهســازی نمیتواند یک نســخه بلندمدت برای
حل یا کاهش آســیب اعتیاد در کشــور باشد اما یک
اقدام موقتی اســت که باید انجام شــود .انوشیروان
محسنیبندپی اظهار کرد :اگر مراکز ترک اعتیاد اجباری
در کشــور وجود نداشته باشــد ،معتادان متجاهر در
جایی مانند گورســتان نصیرآباد شهریار و در اشکالی
مانند گورخوابی خود را نشان میدهند .رئیس سازمان
بهزیستی کشــور در ادامه گفت :درحالحاضر امکان
اســکان موقت برای معتادان وجود دارد .در بعضی
شــهرها نیز گرمخانه راهاندازی شــده و تمامی افراد
معتــاد متجاهــر و بیخانمان میتوانند شــب را در
آنجا خوابیــده و در صورت تمایل صبــح نیز مرکز را
تــرک کنند .بندپی در ادامه تأکیــد کرد :همواره تالش
ما آن اســت که فرد با عالقه ،عــزم و اراده خود وارد
مراکز اقامتی و پروســه درمانی شود اما درحالحاضر
بــا توجه به وضعیــت موجود ناچار هســتیم برنامه
تــرک اجباری را برای برخــی از گروهها اجرائي کنیم.
وی در ادامه ضمن اشــاره به گورخوابی در گورستان
نصیرآباد شــهریار گفت :در شهرهای کوچک ممکن
اســت چنین مواردی بروز کند اما آنچه مســلم است
آن اســت که درحالحاضر تمامی دستگاههای کشور
برای ساماندهی این افراد و کاهش آسیبهایی مانند
کارتنخوابی بســیج شدهاند .رئیس سازمان بهزیستی
کشور ادامه داد :در سال  ۹۲تنها ظرفیت پذیرش ۴۰۰
معتاد را در کشور داشــتیم اما درحالحاضر ظرفیت
پذیرش هشــتهزارو  ۶۰۰معتــاد متجاهر را با عنوان
مراکز ماده  ۱۶داریم.

خانواده به عنوان مهمترین کانون بشــری ،عنصر اساســی در تشــکیل،
پیشــرفت و موفقیــت یک جامعه و ملت اســت؛ بنابراین ســعادت هر
جامعه در گرو ســالمت اجتماعی خانوادههای آن جامعه است .تالش و
برنامهریزی برای فراهمآوردن زمینه مناســب برای خانواده درصورتیکه
اخاللی در عملکرد و ســازوکار درونی و ذاتی آن ایجاد نشــود ،موضوعي
ضروری و درعینحال حســاس و ظریف اســت .در طول هزاران ســال
خانواده توانسته بدون دخالت نیروی نظارت خارجی ،خود را اداره کند و با
سازوکارهای درونی و منحصربهفرد خود شرایط را مدیریت کند؛ بنابراین
نگاه قیممآبانه به خانواده و مســائل آن نمیتواند راهکار مناســبی برای
مشــکالت احتمالی آن باشــد .دکتر تقی آزادارمکی با نگاهی به وضعیت
خانواده در ایران و بررسی مشــکالت این حوزه به ارائه راهکارهایی برای
تحکیم بنیان خانواده پرداخته که در ادامه میخوانید.

اســت ،ما در فهــم و درک و کنارآمدن با تغییرات به مشــکل برخوردهایم و
اینطور تحلیل میکنیم که خانوادهای که تا دیروز اصالت داشــته ،حاال دارد
دچار خســران و تباهی میشود و باید برای برگرداندن آن به وضعیت قبلی
تالش کنیم .حال آنکه خانواده در ایران مانند همه عرصهها دچار تغییراتی
شــده است؛ مانند تغییرات حوزه سیاســی ما از  ۵۰سال گذشته تاکنون ،چرا
نباید خانواده تغییرات اساســی پیدا کرده باشد؟ اگر به تحول در همه ابعاد
اعتقاد داشــته باشــیم باید منتظر تغییرات در حوزه خانواده هم باشیم ،این
تغییرات به اشــتباه آسیب نامگذاری شدهاند .اگر جنابعالی خانمی هستید
تحصیلکرده کــه درس خواندهاید ،آگاهی اجتماعی دارید و میخواهید کار
کنیــد ،مجبورید بچهها را به مهدکودک بســپارید و از میهمانی و رفتوآمد
پرهیــز کنید و کمتــر میهمانیهای فامیلی داشــته باشــید .اقتضائات یک
وضعیت هســتند .چرا ما این را به حساب اقتضائات وضعیت نمیگذاریم؟
کسی که میخواهد درس بخواند ،نمیتواند در ۱۸سالگی ازدواج کند ،وقتی
درس خواند و تحصیلکرده شد ،حاضر نیست بهصورت سنتی ازدواج کند و
بهســرعت بچهدار شود و سعی میکند زندگی راحتتر و حسابشدهتری را
تجربه کند ،چرا اینها را بد میدانیم؟ درحالیکه اینها یک تغییر اســت و اگر
میخواهید تغییر نداشته باشید ،باید برگردید به گذشته.
 پیشــنهاد شــما برای عبور کمهزینه از این شــرایط چیست؟ حاال که
خانواده نمیتواند جلو تغییرات را بگیرد چگونه با این تغییرات کنار بیاید؟
همه تغییرات آســیب نیســت ،اما برای حل مشکالت ناشــی از تغییر ،دو
پیشــنهاد وجود دارد یکی اینکه باید تمییز بدهیم بین چیزی به نام تغییرات و
آســیبها و وقتی تمییز دادیم که  ۷۰درصد این تغییرات ناشی از تغییر سبک
زندگی اســت ،دیگر اسمش را آسیب نمیگذاریم ۳۰ .درصدی را که به عنوان
آســیبهای اجتماعی در نظر میگیریم باید اولویتبندی کنیم؛ رابطه پدران
و فرزندان ،والدین و نســل جدیــد ،زن با مرد ،روابط جنســی ،طالق ،خیانت،

خشــونت ،بیمســئولیتی ،اعتیاد ،فاصلهگزینی بین خانواده زن و شوهری با
خانواده بزرگ پدر و مادری و مهاجرت؛ باید اولویتبندی شوند و مهمترینشان
را به منظور حلوفصل بررسی کنیم.
 مثال دلیل تمایلنداشــتن به ازدواج از نظر شــما درحالحاضر از کجا
نشئت میگیرد؟
باید مجموعهای از مســائل اجتماعی در خانــواده را کنار هم بگذاریم و
ببینیم کدام علت و کدام معلول اســت .قطعا یــک زنجیره ارتباطی بین آنها
وجــود دارد .بعضیها اصلیتر و بعضــی فرعیترند .بعضی موارد هم اصال
مهم نیســتند .وقتی به بهانه تشویق به ازدواج به خانواده فشار میآوریم ،به
این مســئله بیتوجهیم که از کجا معلوم این افراد بتوانند به زندگی مشترک
ادامه دهند؟ چه تضمینی برای اینکه طالق نگیرند وجود دارد؟ تجربه زیستی
من نشان میدهد بیشترین طالقها در ازدواجهایی است که با فشار یا اضطرار
انجام شده است .باید سراغ چیزهای دیگر رفت؛ مثال بهرسمیتشناختن انسان
مدرن ایرانی؛ یعنی زنها و مردهای جدید را باید به رسمیت شناخت .مسائلش
را به رسمیت شناخت و وقتی مسائل خانواده مدرن به رسمیت شناخته شد،
خودبهخود مواردی از آســیب اجتماعی از دســتور کار خارج میشــود؛ مثال
ســن ازدواج عقب افتاده و این به دلیل آموزش عالی و اشتغال زنان طبیعی
اســت .داشتن زندگی مســتقل و جدا از خانواده پدری هزینهبر است؛ بنابراین
مســئله اقتصاد یکی از مهمترین مسائلی اســت که باید سروسامان پیدا کند.
وگرنه طالق به عنوان نتیجه مســتقیم شــرایط بد اقتصادی گریزناپذیر است.
برای کاهش طالق باید مشکل اقتصاد حل بشود .باید نظام شغلی حل بشود
تا آدمها فرصت کار و کسب درآمد پیدا کنند .اگر آدمها فرصت کار پیدا کردند
و ازدواج نکردند ،باید برای رفع این مشکل ،سیستم ازدواج را بررسی کنیم.
 تجردگرایی نیز از منظر شما مسئله دنیای مدرن محسوب نمیشود؟
از نظــر من تجردگرایی یک آســیب نیســت .بخش اعظــم مجردهای ما
کسانی هســتند که یا هنوز به مرحله ازدواج نرسیدهاند و درس ميخوانند یا
دنبال کار هستند .جوانی که کار ندارد ،به چه دلیل باید ازدواج کند؟ کسی که
درس میخواند چطور میتواند تشــکیل خانواده بدهــد؟ ما بیش از اینکه از
مشکل مردم حرف بزنیم ،به مردم توهین میکنیم .با فاسدخواندن مجردها و
بیلیاقتخواندن خانوادههایی که نتوانستهاند جوان خود را به ازدواج تشویق
کنند ،درواقع در حال توهین به نهاد خانواده هســتیم ....ما باید این مسئله را
به مردم واگذار کنیم .احترام بگذاریم و به دنبال فراهمکردن بســتر مناســب
برای تشــکیل خانواده باشیم .اشــتغال یکی از این بسترهاست .دولت و نظام
سیاســی باید امکان کار و زندگی فراهم کند بعد از آن اینکه افراد چه شغلی
دارند و چه کاری و چگونه عمل کنند جزء مهارتهایی است که خود خانواده
آموزش آن را به عهده دارد .بعید است شرایط را فراهم کنیم و افراد به سمت
تشکیل خانواده حرکت نکنند .در صورت سامان نظام اجتماعی که در اختیار
دولت است و خود در گرو ساماندهی نظام اشتغال و ایجاد فضای کار و فضای
مناسب مشارکتی است ،جمعیت کمی هستند که تن به این الگوها ندهند.

پوشش خبري ارتحال آیتاﷲ در صداوسیما

ﺷﻮك ﺧﺒﺮى ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﺮﻓﻪاىﮔﺮى؟
پوشــش این خبر در حــد انتظار نبود؛ چراکه ســردبیر
محترم به یــک ارتباط تلفنی چندثانیهای با معاون وزیر
بهداشت اکتفا کرد و بهســرعت به خبر طوالنی بعدی
پرداخت .البتــه در آیتمهای بعدی دوباره ارتباط تلفنی
زنده با آقای حدادعادل برقرار شــد ،اما همین پراکندگی
آیتمهای خبری نشان از آمادگينداشتن تحریریه ۲۰:۳۰
برای مواجهه با وقایع خبری فوری و زنده داشت؛ ضمن
آنکه همان آیتم خبری مربوطه نیز فقط شامل جمالت
کلیشــهای و تنها چند عکس )و نه تصویر ویدئویی( از
آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی بود .استفادهنکردن از تصویر
ویدئویــی در بخشهای خبری  ۲۱شــبکه یک و ۲۲:۳۰
شــبکه دو )و حتی شــبکه خبر( نیز مشهود بود .این در
حالی است که صداوسیما تنها نهادی است که به آرشیو
تصاویر ویدئویی دسترســی کامل و ســریع دارد ،اما در
پوشش این خبر فوری نتوانست ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،از
این آرشیو عظیم و غنی )حداقل در ساعات اولیه انتشار
خبر( استفاده کند.
مخاطبان انتظار داشــتند پس از گذشت یک ساعت
و نیم از انتشــار خبر فوت آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی،
حداقــل در بخــش خبــری  ۲۱شــاهد انتشــار تصاویر
ویدئویی آرشــیوی بیشــتری از آیتاﷲ باشــند ،اما این
اتفاق ،جــز در پخش کوتاه برشهایی از ســخنان آقای
هاشمیرفسنجانی در میان دانشجویان درباره عالقه وی
به رهبری و عیادت ایشان از مقام معظم رهبری ،نیفتاد.
مخاطبان انتظار داشــتند این مشــکالت در اصلیترین
بخش خبری ســیما ،یعنی خبر  ۲۱حل شود ،اما با کمال
تعجب موارد پیشگفتــه در این بخش خبری نیز تکرار
شد .به بیان دیگر ،پخشنشدن تصاویر ویدئویی آرشیوی،
آمادهنبودن در برقــراری ارتباط تلفنی یا تصویری زنده،
حضورنیافتــن یکی از نزدیــکان /دوســتان /همکاران
آیــتاﷲ یا حتــی تحلیلگران سیاســی و کارشناســان
صداوسیما در اســتودیو )به هر دلیلی( ،تکرار جمالت

کلیشــهای ،اســتفاده از یک متــن خبری واحــد برای
بخشهــای خبری مختلف و نبود نــوآوری در نگارش
خبر ،اشــتباه دســتوری در برخی جمــالت )بهکاربردن
اشــتباه زمان فعل( و نبود اطالعرسانی مناسب درباره
جزئیــات و اخبار تکمیلــی )ازجمله حضــور مقامات
در جمــاران ،اعالم ســه روز عزای عمومــی و یک روز
تعطیلــی و (...دوباره در خبر  ۲۱و حتی  ۲۲:۳۰با وجود
داشــتن زمان کافی برای رفع نواقص ،اتفاق افتاد .مایه
بسی شگفتی و تأسف اســت که تحریریه خبر  ۲۱حتی
نتوانســت یک ارتباط تلفنی زنده و ســاده )چه رسد به
ارتباط تصویری زنده و پوشــش تصویری زنده جماران(
با خبرنگار خود که در جماران مســتقر شده بود ،برقرار
کند؛ چراکه هنگام شروع ارتباط تلفنی ،صدای خبرنگار
قطع شد! درحالیکه یکی از شبکههای »بیگانه« بهطور
مستقیم با یکی از شــاهدان عینی در جماران با کیفیت
عالی صدا ارتباط تلفنی برقرار کرد.
چنین پوشــش خبری ضعیفی را پیش از این ،درباره
دیگــر وقایع خبری مهــم و فوری ملــی و بینالمللی
از ســوی بخشهای خبری سیما شــاهد بودیم .شاید
دالیل ایــن عملکرد ژورنالیســتی ضعیــف را بتوان در
خودسانسوری ،حرفهاینبودن کادر تحریریه خبر سیما
و ناآشنایی ایشان با اصول حرفهای خبرنگاری تلویزیونی
و در یــک کالم مدیریت ضعیف جریان و انتشــار اخبار
خالصه کرد؛ اصولی که برخی از سایتهای خبری کشور
)از جمله تابناک( و حتی رســانههای رقیب صداوسیما
در خارج از کشور به خوبی از آن بهرهبرداری کردهاند.
خبری
اصــول حرفــهای در تحریریــه رســانههای ِ
حرفهای دنیا ،حکم میکنــد هنگامی که خبری به این
مهمی و بــا ارزشهای خبری فراوان )در ســطح ملی
و بینالمللــی( رخ میدهد ،حتی در روز یکشــنبه  -که
در اکثر کشــورها تعطیل رســمی به حســاب میآید-
برنامههای خبری عادی قطع شــود و بــه طور »ویژه«

و »اســتثنایی« آن خبــر تا زمانی که تحــوالت تکمیلی
وجود دارد ،پوشــش داده شود .روالی که در شبکه خبر
در ســاعات اولیه پس از انتشــار خبر به کار گرفته نشد،
اما حداقــل در یکی از رســانههای »معاند« به صورت
حرفهای )بــا هر انگیزهای( مورد اســتفاده قرار گرفت.
بــه نقــل از روزنامه »شــرق« ،جالب اســت بدانید که
حتی ایســتگاه قطار شهری در زوریخ آلمان هم در تابلو
اعالنات خود خبر درگذشت رئیسجمهور پیشین ایران
را منتشر کرد.
البتــه پوشــش خبــری ارتحــال آیــتاﷲ
هاشمیرفسنجانی در صداوسیما دارای نقاط قوتی نیز
بود :از جمله استفاده از زیرنویس در تمامی شبکههای
سیما ،اســتفاده از نوار مشکی به نشــانه عزا در گوشه
سمت چپ باالی تصویر ،دعوت از دبیر مجمع تشخیص
مصلحــت نظام در بخــش گفتوگوی ویــژه خبری و
مقامات دیگر در شــبکه خبر ،استفاده از پوشش مشکی
از ســوی مجریان خبر سیما ،تالش برای برقراری ارتباط
تلفنی زنده با خبرنگار اعزامی و حضور رئیس ســازمان
صداوسیما در جماران.
در این مجال کوتاه ،بههرحال ،جای آن نیســت که
به موارد مهــم دیگر دراینخصوص از جمله راهکارها
و پیشــنهادات عملی و علمی و نیز بررسی عملکرد و
محتوای شــبکه خبر و بخشهای خبری صدا اشــاره
شود ،اما به نظر میرســد زمان آن فرا رسیده باشد که
مخاطبان ،بهعنوان مالکان و بهرهبرداران واقعی رسانه
ملی ،شاهد یک خانهتکانی گســترده در سطوح عالی
مدیریت ،آموزش و سیاســتگذاری خبری صداوسیما
باشــند )چراکه به نظر نمیرســد واحد مرکزی خبر و
شــبکه خبر کمبــودی از
لحاظ امکانــات فناوری،
لجســتیکی و تجهیــزات
نوین خبررســانی داشته
باشند(.
* دکتــرای ارتباطــات
بینالملــل از دانشــگاه
وستمینســتر انگلیس،
استاد مدعو دانشگاه تهران

 همزمان با برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان
گردشــگری ،دو کتاب »مهمانداری و مهماننوازی
ایرانی« و »تاریخ ســفر در ایران« بــا حمایت کانون
انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری ایران چاپ
و منتشــر شــد .کتاب »مهمانداری و مهماننوازی
ایرانی« را لیدا علینژادســلیم و کتاب »تاریخ ســفر
در ایــران« را مریم نــاوی به نــگارش درآورده و در
انتشــارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ایران به چاپ
رساندهاند .کتاب مهمانداری و مهماننوازی ایرانی
در هشــت فصــل شــامل ادبیــات و مهماننوازی،
مهماننوازی و جامعهشناسی ایرانی ،مهاننوازی در
گذر تاریــخ ،دیدگاههای مذهبی درباره مهماننوازی،
مصداق مهماننوازی در ادبیات عامه ،مهماننوازی
در فرهنــگ مردم ایــران ،جلوههــای مهماننوازی
در معماری ایران و خاطرات راهنمایان گردشــگری
ایران نگارش شده است .انتشارات دفتر پژوهشهای
فرهنگــی ایران ،کتاب مهمــانداری و مهماننوازی
ایرانــی را در  ۱۷۰صفحه به قیمت  ۱۱هزار تومان در
تیراژ هزار نسخه به چاپ رسانده است.

درﯾﭽﻪ

پرداخت بدهی دولت به تأمین
اجتماعی تصویب شد
 معاون حقوقی و امور مجلس ســازمان تأمین
اجتماعی گفت :با عنایت خاص و توجه ویژه رئیس
و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی ،پرداخت
بدهی دولت به این ســازمان در طول برنامه ششم
توســعه به تصویب رســید .عبدالرحمن تاجالدین
افزود :نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نوبت
سوم جلســه علنی روز گذشته بخش اول ماده ۱۳
قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند.
وی اظهار کرد :بر این اســاس دولت مکلف شد در
طــول برنامه در قالب بودجه ســنواتی نســبت به
تأدیه بدهی حسابرسیشــده خــود در قالب قانون
اصــل  ۴۴و اصالحات بعــدی آن و امالک مازاد بر
نیاز دستگاه اجرایی تأدیه نقدی در بودجه سنواتی
اوراق بهادار قانونــی و امتیازات مورد توافق اقدام
کند .وی تأکید کرد :براســاس تبصره این ماده ،باید
ســاالنه حداقل  ۱۰درصد بدهی دولت به سازمان
تأمین اجتماعی تسویه شده و هرگونه تعهد جدید
برای این ســازمان باید در قانون بودجه همان سال
پیشبینی و تدوین شود.

آمادگی ایران برای پاسخ
به دعوتنامه وزیر حج عربستان
 در نشست شــورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه
مقام معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت مقرر شد
مقدمات الزم برای شــرکت در مذاکــرات دوجانبه با
مسئوالن حج عربســتان درخصوص حج سال ۱۳۹۶
فراهم شــود .در نشستی که به ریاست حجتاالسالم
والمســلمین ســیدعلی قاضیعســکر تشــکیل شد
نماینده ولــی فقیه در امور حج و زیارت با اشــاره به
اینکه دعوتنامه عربســتان برای برگــزاری دیدارها و
مذاکرات دوجانبه درخصوص حج بهصورت رســمی
دریافت شده است ،اظهار کرد :متن این دعوتنامه با
دعوتنامههای گذشته خیلی تفاوت ندارد و با توجه
به محورهای موردنظر ،جمهوری اســالمی ایران در
روزهای آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد .وی لزوم
سرعتبخشــیدن به فعالیت کمیتههای کارشناســی
برای مشخصکردن محورهای مذاکرات و نکات مورد
نظــر برای حجگزاری زائران ایرانی را خواســتار شــد
و گفــت :تمامی امور مرتبط با حج ازجمله اســکان،
تغذیه ،امور پزشــکی ،حملونقــل و امنیت حجاج،
مســائل بانکی و کنسولی و ...باید سریعا کارشناسی و
راهکار مناسب اندیشیده شود.

