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     جواد محرمي
 هرچه جلوت�ر مي رويم تبليغ�ات تلويزيوني 
س�هم بيش�تري از محتواي رس�انه ملي را به 
خود اختص�اص مي دهن�د و در برخ�ي مواقع 
محتواي برخي از آنها سرگرم كننده تر از برخي 
برنامه هاي اصلي تلويزيوني است اما اين سؤال 
مهم اس�ت كه پيشروي س�رمايه و تبليغات را 
بايد براي رس�انه ملي يك فرصت قلمداد كرد 
يا يك تهديد؛ سؤالي كه سعي مي شود در حد 
بضاعت در گزارش پيش رو به آن پرداخته شود. 
آگهي هاي بازرگاني صرفاً جنب��ه تجاري ندارند. 
امروزه به جنبه فرهنگي تبلیغات در كش��ورهاي 
پیشرفته نگاهي جدي وجود دارد و پیوست هاي 
فرهنگي فعالیت هاي تجاري و اقتصادي بسیار حائز 
اهمیت است. اثرگذاري آگهي ها روي سبك زندگي 
غیر قابل انكار است. شايد بتوان گفت آگهي هاي 
بازرگاني و تبلیغات تلويزيوني امروزه بیش از برخي 
محصوالت فرهنگي و هنري ديگ��ر مانند فیلم و 

سريال بر فرهنگ مردم اثرگذارند. 
   قوانين كه جامعيت ندارد

با رجوع به سايت اداره بازرگاني سازمان صداوسیما 
به راحتي مي شود فهمید كه آگهي هاي بازرگاني 
پیوس��ت فرهنگي مجزا ندارند، البت��ه ضوابطي 
وجود دارد كه كاماًل كلي اس��ت و لزوماً مي تواند 
فرهنگي نباش��د. براي مثال يكي از ضوابطي كه 
وجود دارد اين اس��ت كه كاراكتره��اي حاضر در 
تبلیغات تلويزيون��ي نبايد روپوش س��فید برتن 
كنند مگر آنكه به طور مشخص پزشك باشند. اين 
صرفاً يك مالحظه صنفي است كه از سوي صنف 
قدرتمند پزشكان اعمال شده اس��ت اما آيا براي 
اقشار ديگر جامعه كه قدرت كمتري دارند هم اين 

امكان وجود دارد يا خیر. 
   نظارت ضعيف است

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجموعه قوانیني با 
عنوان »قوانین و مقررات تبلیغاتي كشور« دارد كه 
طبق قانون، صداوسیما موظف است آنها را رعايت 
كند؛ متني كه در واقع دس��تورالعمل و مجموعه 
ضوابط تولید آگهي هاي راديويي و تلويزيوني است 
كه به وس��یله اداره كل بازرگاني صداوسیما تهیه 
شده و در اختیار س��ازندگان و سفارش دهندگان 
آگهي ها قرار گرفته است اما به نظر مي رسد برخي 
از اين الزامات قانوني آنگونه كه بايد مورد توجه قرار 
نمي گیرد و نظارت هاي الزم براي حس��ن اجراي 
اي��ن قوانین لحاظ نمي ش��ود. در بخ��ش مربوط 
به مجموعه ضوابط تولید آگهي ه��اي راديويي و 
تلويزيوني اين س��ند به صراحت عنوان ش��ده كه 
در آگهي بايد به حساس��یت هاي بینندگان توجه 

شود و به سلیقه هاي افراد و اقش��ار در آن توهین 
نشود يا براي مثال در اصل پنجم اين قوانین آمده: 
آگهي هاي راديوي��ي و تلويزيوني نبايد اس��باب 
رنجش گروه هايي از بینن��دگان را فراهم كند. در 
اصل 23 اين قوانین به صراح��ت آمده كه آگهي 
نبايد مروج تجمل گرايي باشد. اصل بیست و چهارم 
تصريح دارد كه آگه��ي نبايد به گونه اي طراحي و 
ساخته شود كه در آن مردم به مصرف بیش از نیاز 
و اسراف در استفاده از امكانات تشويق شوند. اصل 
25 به اين اشاره دارد كه تعیین جايزه براي تشويق 
مخاطبین آگهي به خريد و مصرف بي رويه مجاز 
نیس��ت. اما باز هم بايد تأكید كرد كه اين قوانین 
لزوماً مختص بخش فرهنگي تدوين نشده و شامل 
برخي دغدغه هاي صنفي نیز مي ش��ود اما به نظر 
مي رس��د آگهي هاي بازرگاني با توجه به افزايش 
رو به رشد آن نیاز به پیوس��ت فرهنگي جداگانه 
و به روزتري دارند و البت��ه نظارت هاي دقیقي كه 

ضامن اجراي آن باشند. 
   من فقير نيستم

براي پي ب��ردن ب��ه اينكه تا چ��ه ان��دازه به اين 
دستورالعمل ها عنايت مي شود كافي است به يك 
نمونه از تبلیغاتي كه همین روزها از رسانه ملي در 
حال پخش است اشاره كنیم. در تبلیغ يك روغن 
فردي چندبار به فرد ديگري مي گويد: »فقیري« 
فرد دوم از شنیدن اين واژه به خشم آمده و واكنش 
تندي نش��ان مي دهد. من فقیر نیستم. من فقیر 
نیستم. البته كه فقر چیز بد و مذمومي است اما در 
جامعه اي كه طبق آمار رسمي بخش قابل توجهي 
از مردم آن زير خط فق��ر روزگار مي گذرانند و در 
برخي خانواده ها به دلیل فق��ر پدر خانواده از اهل 
خانه اش خجالت مي كشد روا نیست كه در تولید 
و پخش يك آگهي بازرگاني اينگونه بي مالحظگي 

صورت بگیرد؟ 
   اسپانسرها همه كاره اند!

اسپانس��رها و تبلیغات تا كجا قرار است مناسبات 
و اقتضائات رس��انه ملي را تح��ت تأثیرخود قرار 
دهند. هم اكنون اسپانس��رهايي در ش��بكه هاي 
مختلف تلويزيوني حضور دارند كه نه  تنها هزينه 

برخي از برنامه ها را تأمین مي كنند بلكه به  شكل 
عملي در جهت ايج��اد درآمد براي ش��بكه هاي 
مختل��ف تلويزيون��ي حرك��ت مي كنن��د، حتي 
برنامه هاي پربیننده به تناوب تنوع و اس��تفاده از 
بخش هاي پرهزينه، بیشتر گرايش به اسپانسرهاي 
خاص دارند. به گونه اي كه اسپانس��ر در موضوع، 
ش��یوه اجراي برنامه و حتي بعضاً مش��اهده شده 
میهمانان و مجريان را هم به تناوب سلیقه و عالقه 
شخصي شان، تغییر مي دهند. اتفاقاً به ظّن بسیاري 
از تهیه كنن��دگان و مجريان، جنگ هاي امس��ال 
ماه مبارك رمض��ان تكرار در دع��وت میهمان يا 
محتواهاي كلیش��ه اي منوط به نظر اسپانس��رها 
بوده اس��ت يا گاليه مندي گروه��ي از نخبگان و 
صاحب نظران نس��بت به عدم حضور چهره هاي 
نخبه، بسیجي و كارآفرين در برنامه هاي پربیننده، 
باز پاي اسپانسرها را به میدان آورد. معاون صداي 
جمهوري اسالمي روز گذشته درباره اين موضوع 
سخناني بر زبان آورده كه نش��ان مي دهد سلطه 
بیشتر اسپانسرها در آينده رسانه ملي جدي است. 

   دستي كه بايد كمتر دراز شود
حمید ش��اه آبادي در اين باره به تسنیم مي گويد: 
مأموريت رسانه ملي تأثیرگذاري بر سبك زندگي 
فرهنگي و اجتماعي مردم است اما محدوديت هاي 
مالي سنگین، اجراي كارهاي تبلیغي را پررنگ تر 
مي كند؛ از دولت انتظار داريم رسانه ملي را دريابد تا 
كمتر دست نیاز به سوي حمايتگرها و اسپانسرها، 

دراز كند. 
معاون صداي رسانه ملي در پاس��خ به اين سؤال 
كه گروهي از نخبگان و صاحبنظران اعتقاد دارند 
كه اگر چهره هاي نخبه، بس��یجي يا كارآفرين به 
برنامه هاي تلويزيوني و راديويي دعوت نمي شوند 
به خاطر اسپانسرهاست يا اين عناصر تبلیغي براي 
مديران و تهیه كنندگان، تعیین تكلیف مي كنند، 
تصريح ك��رد: مي دانی��د كه كاركرد رس��انه هاي 
تجاري كاركرد مستقلي اس��ت، ما در دنیا راديو و 
تلويزيون هاي زيادي داريم كه هويت شان تجاري 
اس��ت. حتي اين نوع كاركرد يك مأموريت براي 
آنها تلقي مي ش��ود كه فقط پول مي گیرند تا يك 
دستاورد و اتفاقي را معرفي و پررنگ كنند اما يك 
رسانه مأموريت گراي ارزشي، يك رسانه فرهنگي و 
يك رسانه تأثیرگذار بر سبك زندگي مردم، حجم 
تبلیغاتش بايد به اندازه اي باش��د كه از مأموريت 
خودش فاصله نگیرد. وي با اش��اره به در مضیقه 
بودن رسانه ملي، تأكید مي كند: ما البته در رسانه 
ملي دچار محدوديت هاي مالي سنگین هستیم 
و اين انتظار را از دولت جمهوري اس��المي داريم 
كه فضاي مالي س��ازمان صداوسیما را به گونه اي 
قرار ندهند كه دس��ت نیاز به سوي حمايتگرها و 
اسپانسرها دراز شود، البته در راديو به شدت اين 
موضوع مراقبت مي شود و خوشبختانه امروز حجم 
كاري كه به عنوان فعالیت تبلیغي در درون برنامه ها 

قرار مي گیرد يك حجم معقول و متعارف است. 
در يك نگاه كلي اسپانسرها در مديريت فرهنگي 
كشور و البته رسانه ملي قرار است چقدر تأثیرگذار 
باشند و دست هاي پنهان سرمايه هايي كه صرفاً 
به سود مي نگرند و دغدغه هاي فرهنگي براي آنها 
لزوماً اولويت ندارد تا كجا مي توانند پیشروي داشته 
باشند. آيا محدوديت هاي مالي رسانه ملي توجیه 
درستي براي اين مسئله است كه فرهنگ در تنگنا 
قرار بگیرد و با رشد آگهي هاي بازرگاني براي جذب 
پول و س��رمايه، غیرمستقیم بخش��ي از مديريت 

فرهنگي را در دست بگیرد.

اثرگذاري آگهي ها روي سبك زندگي 
غير قاب��ل ان��كار اس��ت. ش��ايد بتوان 
گفت آگهي هاي بازرگان��ي و تبليغات 
تلويزيون��ي ام��روزه بي��ش از برخ��ي 
محصوالت فرهنگي و هنري ديگر مانند 
فيلم و سريال بر فرهنگ مردم اثرگذارند

پوشش تصويري نماز پرشكوه عيد فطر 
نماز باشكوه عيد س�عيد فطر به امامت رهبرمعظم انقالب 
اس�المي حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي و ب�ا حض�ور مردم 
متدين از شبكه يك س�يما به طور زنده پخش خواهد شد. 
به همین مناس��بت ش��بكه يك س��یما در اي��ن روز با پخش 
ويژه برنامه اي با اج��راي مهدي آقا بیگي از س��اعت 7 صبح تا 
پايان خطبه هاي نماز عید سعید فطر يعني حوالي ساعت 9:30 
اين عید بزرگ اسالمي را جش��ن خواهد گرفت. قرار است اين 
مراسم با شكوه با 11 دوربین مس��تقر و دو واحد سیار عالوه بر 
پخش تصاوير اقامه نماز عید فطر، ورود مردم به میعادگاه نماز 
فطر را با كیفیتي عالي به تصوير بكشد. همچنین حوالي ساعت 
19:20، تكرار خطبه هاي نماز عید س��عید فطر از ش��بكه يك 

پخش مي شود.
........................................................................................................
اعضاي هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي 

مجلس مشخص شدند
نماين�دگان كميس�يون فرهنگ�ي اعضاي هيئت رئيس�ه 
كميسيون متبوع خود را براي سال سوم انتخاب كردند كه بر 
اساس آن احمد مازني رئيس و احد آزادي خواه سخنگو شد. 
اعضاي كمیسیون فرهنگي مجلس، هیئت رئیسه اجالسیه سوم 

مجلس دهم كمیسیون را پس از رأي گیري انتخاب كردند. 
براين اس��اس احمد مازني به عنوان رئیس انتخاب شد و سیده 
فاطمه ذوالق��در و اصغر مس��عودي به ترتیب ب��ه عنوان نايب 
رئیس اول و دوم انتخاب شدند، همچنین علیرضا ابراهیمي و 
سیدصادق طباطبايي نژاد به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم 
انتخاب شدند، همچنین احد آزادي خواه به عنوان سخنگوي 

كمیسیون فرهنگي انتخاب شد. 
بنابراين گزارش سال گذشته جمش��ید جعفرپور رياست اين 

كمیسیون را بر عهده داشت. 
........................................................................................................
كاله قرمزي براي عيد به تلويزيون مي آيد

به مناس�بت فرا رس�يدن عيد سعيد فطر، ش�بكه 2سيما 
ويژه برنامه هاي متعدد، فيلم هاي س�ينمايي و دو قسمت 
جدي�د از مجموعه »كاله قرم�زي« را ب�راي مخاطبان اين 
ش�بكه در گروه ه�اي مختلف س�ني تدارك ديده اس�ت. 

»آئینه خانه« به بهانه عید بندگ��ي و عبادت با رويكرد ويژه اي 
تقديم مخاطبان خواهد ش��د. اين برنامه كاري اس��ت از گروه 
خانواده كه ساعت 11روزهای جمعه و شنبه )25 و 26 خرداد( 
با حضور حجت االسالم شهاب مرادي و به تهیه كنندگي سعید 

ستودگان روانه آنتن می شود. 
همچنین اختتامیه برنام��ه »مكث« كاري از گ��روه كودك و 
نوجوان ساعت 15:15 روز شنبه 26 خرداد براي پخش از اين 
شبكه در نظر گرفته شده است. در اين قسمت از برنامه ضمن 
معرفي گروه هاي شركت كننده و مروري بر روند برنامه از ابتدا 

تا كنون، گروه برگزيده شناخته و تقدير مي شود. 
از ديگر تداركات شبكه 2 پخش دو قسمت جديد از مجموعه 
»كاله قرمزي« است كه جمعه و شنبه )25 و 26 خرداد( ساعت 
12 روي آنتن م��ي رود. تكرار اين مجموعه نی��ز در همان روز 

ساعت17 پخش مي شود. 
........................................................................................................

»حرفستان« به بازار آمد
ب�ازي آموزش�ي اندروئي�دي »حرفس�تان« تولي�د مركز 
س�رگرمي هاي س�ازنده كانون پ�رورش فك�ري كودكان 
و نوجوان�ان در س�ايت كاف�ه ب�ازار بارگ�ذاري ش�د. 
»حرفستان« نخستین برنامه كاربردي اندروئیدي )اپلیكیشن( 
كانون اس��ت كه به ص��ورت اختصاصي و به عن��وان يك بازي 
آموزشي در كافه بازار ارائه شده است. اين بازي شامل آموزش 
خ��الق و منعطف الفباي فارس��ي در قالب بازي و س��رگرمي، 

مناسب گروه سني پیش دبستان و دبستان است. 
بازي »حرفستان« همچنین داراي آموزش رسم الخط حروف 
الفباي فارسي همراه با مثال هاي تصويري و تلفظ صحیح تمامي 
حروف در بخش سرگرمي و داراي بازي تراز و جورچین است. 

با ايجاد امكان كاربري اختصاصي براي بارگذاري اپلیكیشن از 
اين پس كانون مي تواند به عنوان يك توسعه دهنده اپلیكیشن 

بازي ها و تولیدات خود را در كافه بازار عرضه كند. 
بازي حرفستان هم اكنون با مبلغ 3هزار تومان در كافه بازار در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور پيوست فرهنگي مناسبي ندارند 

اسپانسرهامأموریترسانهملیراتغییرمیدهند

چالش جديد بر سر راه پخش فوتبال در سينما ها از سوي يك نماينده مجلس    كتاب

 صداوسيما از پخش كنندگان فوتبال در سينماشكايت می كند؟!

   وحيد مهري
در حالي ك�ه يك روز بيش�تر تا آغ�از بازي ه�اي فوتبال جام 
جهاني نمان�ده و هن�وز هيچ س�ينمايی براي پخ�ش فوتبال 
بليت فروشي نكرده است، به نظر مي رس�د پخش اين بازي ها 
با يك چالش جديد روبه رو شده اس�ت و آن هم چيزي نيست 
جز شكايت صداوسيما از پخش كنندگان بازي ها در سينماها.

در حالي كه صدا و سیما حق پخش بازي ها را خريداري كرده، به شوراي 
عالي اكران اعالم شده بلیت فروشي براي نمايش اين بازي ها مي تواند 
باعث شكايت اين سازمان شود. همین چند روز پیش بود كه علي اصغر 
پورمحمدي از خري��د نصف قیمت حق پخش نماي��ش فوتبال جام 
جهاني سخن گفت، حاال نصراهلل پژمان فر نماينده كمیسیون فرهنگي 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با اشاره به ايده نمايش مسابقات 
جام جهاني 2018 در سینماها، درخصوص به صالح بودن اين مهم از 
ابعاد مختلف گفت: اگرچه انحصار و كاربري سالن هاي نمايش صرفاً 
براي فیلم هاي سینمايي است و جزو حق و حقوق فیلم هاي سینمايي 

به ش��مار مي آيد اما همانطور كه میان فیلم هاي سینمايي و مستند 
براي نمايش در سالن هاي سینمايي اولويت بندي مي شود، مي توان از 
ظرفیت هاي خالي اين سالن ها براي اجراي برنامه هاي ديگر استفاده 
كرد اما اين مسئله نبايد به ضرر صاحبان فیلم ها تمام شود. نايب رئیسه 
كمیسیون فرهنگي مجلس با اعتقاد به اينكه بايد اجازه داد سالن هاي 
محدود سینمايي كه به سختي از پس نمايش اكثريت تمامي تولیدات 
سینمايي برمي آيد در اختیار همان ها باقي بماند، افزود: اگرچه بايد به 
دنبال ايجاد فضاي شاد براي جوانان بود اما نبايد در پي تصمیم هاي آني 
به اقتصاد سینما لطمه وارد كرد. پژمان فر معتقد است مي توان فضاي 
تماشاي دسته جمعي مسابقات جام جهاني را در فضاهاي عمومي شهر 
براي خانواده ها و جوانان فراهم كرد، اگر تعداد سینماها به قدري زياد 
بود كه به فیلم ها لطمه وارد نمي شد، چنین تصمیمي ايرادی نداشت. 
نكته جالب اين اس��ت كه چرا بايد به جاي اينكه مديران صداوسیما 
پیگیر حق پخش نمايش فوتبال ها در س��ینما باش��ند، يك نماينده 
مجلس پیشقدم شده است. ظاهراً يا مديران صداو سیما مثل سنوات 
قبل برايش��ان اين موضوع اهمیتي ندارد يا به قول معروف مي گويند 
سري كه درد نمي كند را دستمال نمي بندند. »جوان« براي پیگیري 
اين موضوع با چند تن از مديران صداوسیما و روابط عمومي سازمان 
تماس گرفت كه همه آنه��ا يا در جريان نبودند ي��ا اصاًل اين موضوع 
برايش��ان تازگي داشت. حاال بايد نشس��ت و ديد كه آيا صحبت هاي 
پژمان فر استراتژي ای بوده كه سازمان صداوس��یما خواسته از زبان 
يك نماينده مجلس بیان كند يا اينكه حركت خودجوش يك نماينده 
بوده است. به هر حال هنوز همه چیز در هاله اي از ابهام است؛ نه بلیتي 

فروخته شده و نه فعاًل شكايتي در كار است. 

10 كتاب ايراني راهي مصر مي شوند 
 10 ترجم�ه  امتي�از 
عنوان كتاب ايراني به 
زبان عربي به ناشري 
مص�ري واگذار ش�د. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، 
انتش��ارات مصري  ابن 
رش��د در قاه��ره براي 
ترجم��ه و انتش��ار 10 
عن��وان كت��اب از آثار 
ايراني با ناشران ايراني 
به توافق رسیده است. 

در اين راستا با هماهنگي آژانس ادبي و ترجمه پل در ايران و با تأيید ناشر مصري، 
ناش��ران اين 10 عنوان كتاب ايراني به زودي با امضاي قراردادي، حق ترجمه و 
انتشار اين آثار را به زبان عربي به اين ناشر واگذار مي كنند. بر اساس اين گزارش 
آثاري كه قرارداد انتشار آنها به امضای ناشر مصري رسیده به شرح زير است: من 
زنده ام نوشته معصومه آباد، دا به روايت سیده زهرا حسیني، گهواره مرگ نوشته 
مهدي رجبي، شطرنج با ماشین قیامت نوشته حبیب احمد زاده، اركستر نقره اي 
نوشته امین برجسته، محمد)ص( نوشته ابراهیم حسن بیگي، صد سال داستان 
نويس��ي در ايران نوشته حس��ن میرعابديني، مهديسم نوش��ته بهروز محمدي،  

قصه هاي رومي نوشته ناهید عبقري و افسانه شهردار نوشته بهروز ارژنگ پور.
الزم به ذكر است قرارداد ترجمه اين آثار به امضاي ناشر مصري رسیده و در انتظار 

تأيید و امضاي ناشران ايراني اين آثار است. 

    محمدصادق عابديني
س�ازمان فرهنگ�ي و هن�ري ش�هرداري ته�ران ب�ا 1۵ 
ويژه برنامه فرهنگي به اس�تقبال عيد س�عيد فط�ر مي رود. 
سعید اوحدي، رئیس كمیته فرهنگي و تبلیغات نماز عید سعید 
فطر با بیان اين مطلب گفت: از اين میان پنج برنامه قبل از مراسم 
نماز عید برگزار خواهد ش��د. اوحدي با برش��مردن اين برنامه ها 
گفت: با هماهنگي مخابرات 60 میلیون پیامك با موضوع اهمیت 
نماز عید فطر و دعوت به حضور در نماز عید، از طريق س��ه اپراتور 
تلفن همراه براي مشتركان ارسال خواهد شد. وي با اشاره به تغییر 
چهره شهر تهران به مناسبت عید فطر گفت: بیش از 20 هزار متر 
بیلبورد و سرپل با رويكرد نگاهي به 40 سال نمازهاي عید فطر با 
بیان تعابیري درباره عید فطر با محتواي نش��اط، سرور و اهمیت 
برگزاري نم��از عید فطر از ديدگاه مقام معظم رهبري، در س��طح 
شهر قرار خواهد گرفت. اوحدي با بیان اينكه در سال هاي گذشته 
صرفاً به مناس��بت عید فطر، برج میالد تهران نور افشاني مي شد، 
گفت: امسال نورافشاني در 12 میدان و بوستان شهر تهران برگزار 
مي شود. رئیس كمیته فرهنگي و تبلیغات نماز عید سعید فطر، از 
تهیه و تولید دو تیزر تلويزيوني براي دعوت به حضور شهروندان در 
مراسم عید فطر خبر داد و گفت: عالوه بر آن برنامه هاي پیراموني 
تبلیغاتي مصالي تهران نیز منتشر مي ش��ود. اوحدي با اشاره به 
جلسه با وزير آموزش و پرورش و معاونت پرورشي براي حضور خوب 
سازمان دانش آموزي در عید فطر، گفت: مس��ئولیت استقبال از 
نمازگزاران برعهده دانش آموزان خواهد بود و دانش آموزان با لباس 
متحد الشكل اين كار را مي كنند. رئیس سازمان فرهنگي و هنري 

شهرداري تهران از برگزاري جشنواره خاطرات و دلنوشته هاي روزه 
اولي هاي تهران در روز عید فطر خبر داد و گفت: در روزهاي بعد از 
عید به 40 خاطرات و دلنوشته برتر هدايايي تقديم خواهد شد. وي 
همچنین با اشاره به جشنواره فیلم كوتاه و عكس با موضوع متن و 
حواشي نماز عید فطر، گفت: از 40 فیلم و عكس برتر نیز در مراسمي 
تقدير مي شود. اوحدي همچنین از گلباران مصالي تهران و تقديم 
گل به نمازگزاران خبر داد و اف��زود: در هر كدام از درهاي مصالي 
تهران 10 حجله و درمجموع 40 حجله ش��هداي مدافع حرم برپا 
خواهد شد و فرزندان اين شهدا به همراه وصیتنامه شهید در آنجا 
مستقر مي شوند. رئیس كمیته فرهنگي و تبلیغات نماز عید سعید 
فطر، با بیان ايجاد هشت نگار گذر با موضوع خانواده شهدا و سخنان 
مقام معظم رهبري درباره نماز عید فطر و پنج سايه بان فرهنگي در 
روز عید فطر گفت: اين سايه بان ها از ساعت 6 صبح روز عید تا نیم 
ساعت قبل از اذان فعالیت خواهند كرد و در آنها مسابقات نقاشي و 

اجراي تواشیح و منقبت خواني اجرا مي شود.

رئيس كميته فرهنگي و تبليغات نماز عيد فطر تهران خبر داد

برگزاري ويژه برنامه هاي فرهنگي در روز عيد فطر

گزارشي از پشت صحنه برنامه سحري »كوچه بهار« 

متفاوت ترين برنامه سحري امسال
در يك�ي از ش�ب هاي م�اه مب�ارك رمض�ان مهم�ان 
عوام�ل برنام�ه س�حرگاهي»كوچه به�ار« بودي�م كه 
ج�زو برنامه ه�اي پرمخاط�ب س�حرگاهي امس�ال 
نيز محس�وب مي ش�ود. لوكيش�ن اين برنامه در مكان 
متفاوتي اس�ت كه ش�ايد براي اولين بار باش�د كه يك 
برنام�ه زن�ده تلويزيون�ي در آنج�ا روي آنتن م�ي رود. 
پس از گذراندن كوچه هاي قديمي امامزاده يحیي)ع( به خانه 
موزه ش��هید مدرس، مكان لوكیشن مي رس��یم و با استقبال 
گرم مس��ئول خانه موزه ش��هید مدرس روبه رو مي شويم. او 
درباره اين مكان به ما مي گويد: به منظور تعمیق فعالیت هاي 
قرآني، فرهنگي و همچنین شناساندن ابعاد وجودي مدرس به 
آيندگان، همزمان با راه اندازي موزه ياد شده سنگ بناي بنیاد 
مدرس شناسي با حضور اساتید كش��ور گذاشته شد. به گفته 
حسن افتخاري، اين خانه زماني محل رفت و آمد مردم و رجال 
و نیز محلي براي اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز براي كشور 
بوده است كه از آن جمله مي توان به حضور21روزه حضرت امام 
خمیني)ره( در اين منزل اشاره كرد و من فكر مي كنم كه اين 
لوكیشن مناسبي براي چنین برنامه اي باشد و ما اين موضوع 
را به فال نی��ك مي گیريم. »روح  اهلل عبدالله��ي« مدير روابط 
عمومي ش��بكه امید نیز درباره برنامه»كوچه بهار« مي گويد: 
باتوجه به سن كم شبكه امید اين برنامه اتفاق بزرگي محسوب 
مي شود. واقعاً اگر انصاف در ديدن برنامه ها وجود داشته باشد، 
ويژه برنامه سحر فاخر است و در اين برنامه مجريان توانمندي 
همچون رامتین چیت سازان و امیر كرباليي زاده جاي دارند، 
البته براي ايشان اخیراً كسالتي پیش آمده كه جا دارد برايشان 
آرزوي سالمتي داش��ته باش��یم. درحال حاضر آقاي عباس 
جمشیدي فر جايگزين ايش��ان ش��ده اند كه در خدمت اين 
عزيزان هستیم و مخاطبان اين برنامه هم از دو طريق ارتباطي 
ش��ماره تلفن27862600 و پیامك 30000965 مي توانند 

نظرات و پیشنهادات خود را با ما مطرح كنند. 
   آيتم »يك گوشه دنج«

عبداللهي به برنامه هاي جانبي»كوچه بهار« نیز اشاره كرد و 
گفت: »كوچه بهار« هفت آيتم دارد كه با تیتراژي از نماهنگ 
گروه بسیج دانش آموزشي شروع مي شود و با نظرات نوجوانان 
و بزرگس��االن در گزارش میداني و خاطره گويي هايش��ان از 
اتفاق��ات روزه داري ادامه مي يابد. آيتم »يك گوش��ه دنج« 
همچون برنام��ه گفت وگوي تنهايي، با ي��ك نوجوان موفق 
گفت وگو مي كند. اي��ن آيتم در می��ان مخاطبان مقبولیت 
بسیاري پیدا كرده تا جايي كه مديران شبكه تصمیم گرفته اند 
بعد از ماه مبارك رمضان ادامه پی��دا كند. آيتم بعدي دعاي 

روزانه رمضان است كه با صداي نوجوانانه روي آنتن مي رود و 
حسن ختام آيتم هاي برنامه هم با مناجات اختصاصي روز به 
عنوان تیتراژ پخش مي شود؛ مناجات هاي مختلف از كتاب ها 
و راويان مختلف حتي اشعار آن با تم شكر خدا ساخته شده و 

درپايان برنامه يك حّس خوبي به مخاطب القا مي كند. 
مسئول روابط عمومي شبكه ما را به»كاوه امیري«تهیه كننده 
و كارگردان برنام��ه معرفي مي كن��د و او نی��ز در خصوص 
س��اختار»كوچه بهار« عنوان مي كند: همان طور كه ش��ما 
در جريان هستید شبكه امید به دستورمقام معظم رهبري 
تأسیس شده است و يكي از اتفاقات خوبي كه براي تأسیس 
اين شبكه رخ داد اين بود كه دوران آزمايشي طوالني مدت 
را سپري كرد و باعث شد كه مديران و سیاستگذاران شبكه 
را به اين ام��ر وادارد كه آزمون و خطا ه��اي دوره اي و فصلي 
خوبي انجام گیرد. براي روزه��اي ماه مبارك رمضان و فصل 
امتحانات كه ب��راي نوجوانان ايام مهمي به حس��اب مي آيد 
افكارسنجي هايي در دوران آزمايشي اتفاق افتاد كه اين برنامه 
روي آنتن رود، يكي از رويكردهاي شبكه مثبت انديشي بود كه 

ما اين موضوع را با تم اصلي برنامه پايه گذاري كرديم. 
   دغدغه اصلي برای قشر نوجوان

امیري درباره مخاطب اصلي برنامه اين گونه توضیح داد: ما 
مخاطب هدف خود را در نظر گرفتیم و مانند يك بزرگسال 
رفتار كرديم كما اينكه مفاهیم جدي را هم مطرح مي كنیم اما 
در مقايسه با برنامه هاي ديگر مخاطب بزرگسال ترجیح بر آن 
است كه در طول سحر اين برنامه را دنبال كنند ولي واقعیت 
اين است كه دغدغه اصلي ما در اين شرايط برنامه براي قشر 
نوجوان است. »رامتین چیت سازان« نیز عنوان مي كند كه 
من به اجراي برنامه هاي ماه مبارك رمضان عالقه مند هستم 
و امیدوارم برنامه توانسته باشد در دل مخاطب جاي بگیرد؛ 
هدفي كه من در اجراي اين برنامه در ذهن داشتم تا حدودي 

اتفاق افتاده و به نظرم براي تجربه اول خوب بوده است.

هادی   عسگری     دیده بان

حكمت 387
امام)ع( فرم��ود: آن خوبی و نعمتی كه 
به دنبالش جهنم باشد خوبی نیست و 
آن بدی و مشكلی كه بعد از آن بهشت 
باشد بدی نیست، هر نعمتی در مقايسه 
با بهشت، حقیر و كوچك است و هر رنج 
و باليی در مقايسه با جهنم، تندرستی و 

عافیت محسوب می شود.


