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شبکه

تلویزیون امسال هم برای محرم برنامهای تدارک ندیده است

آفتاب یزد – گروه شبکه :مردم در ماههای
مناس�بتی چون ای�ام محرم یا م�اه مبارک
رمضان دلشان به سریالهایی خوش است
که قرار اس�ت از صداو سیما پخش شود اما
چند سالی اس�ت که رسانه ملی دستش از
س�ریالهای جدید خال�ی مان�ده و احوال
مخاطبان�ش را ناخوش کرده اس�ت .مردم
ه�م عطایش را به لقایش بخش�یدند و این
جعب�ه جادویی را به حال خ�ود رها کردند.
طی قان�ون نانوش�تهای مس�ئولین صدا و
سیما تصمیم گرفتهاند که هر سال محرم با
بازپخش سریالهای تکراری ،ماندگاری آن
را در ذهن مخاطب کم رنگ و آن را به یک
سریال دم دستی تبدیل کنند .مثال سریال
مخت�ار نامه در زمان خودش توانس�ته بود
مخاطب�ان زیادی را به خ�ود جذب کند اما
صدا و س�یما با پخش مکرر این سریال در
ایام محرم که امسال هم شاهد آن هستیم
موجب شده است که کاربران بسیاری با آن
ش�وخی کنند .نکته اینجاست که محرم و
صفر امسال نیز تلویزیون نه تنها مجموعهای
تولیدی تدارک ندیده اس�ت ،بلکه اقدام به
بازپخش س�ریالهایی کرده است که دیگر
ارتب�اط محتوایی چندانی ه�م با مضامین
م�اه محرم ندارند .مثال ش�بکه یک س�یما
سریالی با ژانر دفاع مقدس را برای این ایام
درنظر گرفته است!
البته این نکته را هم
نمیت�وان فراموش
کرد که سریالهایی
هم که جدید ساخته
میشوند  ،نمیتواند
نظرمخاطب�ان را
ب�ه خود جل�ب کند
ول�ی اگ�ر ه�م قرار
اس�ت تلویزی�ون
فیل�م یا س�ریال جدی�دی را پخ�ش کند
آنقدر دس�تخوش سانسور میش�ود یا در
زمانه�ای نامناس�بی آن را پخش میکند
که مخاطب�ان ترجیح میدهن�د تلویزیون
نگاه نکنند.
کمبود بودجه با قهر مخاطب؟

خبر آنالین طی گزارشی تحت عنوان «وقتی
مختارنامه رکورد پخش س�ریال تکراری را
میزند» در خصوص این اقدام صدا و سیما
آورده است :بحث کمبود بودجه و مشکالت
اقتص�ادی که گریب�ان صدا و س�یما را هم
گرفته شاید اصلیترین دلیل ساختهنشدن
سریالهای مناسبتی خاصه برای ماه محرم

هرچهالغرترباشیدتخفیفبیشتریمیگیرید!

 ...و باز هم مختار
واکنش کاربران

باش�د اما ب�ه نظر میرس�د اگ�ر تلویزیون
بخواهد در این مسیر همچون گذشته ثابت
ق�دم جلو رود ،میتواند با برنامهریزی برای
تولید آثار جدید اق�دام کند .فارغ از بحث
بودجه و مش�کالت مال�ی روی برگرداندن
مخاط�ب از ش�بکههای تلویزیونی داخلی
نی�ز دلی�ل دیگ�ری در ای�ن بحث اس�ت.
ب�ه هر حال مدیران صدا و س�یما هر چقدر
هم ک�ه بخواهن�د با
آم�ار و ارق�ام س�عی
در پرمخاطب نش�ان
دادن رسانهش�ان
تالش کنند اما برآیند
نظر مردم این اس�ت
که دیگر مثل گذشته
میل�ی ب�ه تماش�ای
تلویزی�ون ندارن�د و
در خوش�بینانهترین
حالت از س�ر بیبرنامگی کاناله�ا را باال و
پایین میکنند و نهایتا چند دقیقهای روی
تماشای برنامه یا سریالی متمرکز میشوند.
پ�س یک محاس�به س�اده تلویزیونیها را
به این نتیجه میرس�اند ک�ه حتی اگر قرار
اس�ت هزینهای برای ساخت آثار جدید در
تلویزیون ش�ود بهتر اس�ت این پول صرف
مجموعههای�ی ش�ود ک�ه یا طنزن�د چون
قطعا مخاطب بیشتری دارند یا سریالهای
آپارتمانی ک�ه هزینه کمت�ری در تولید به
خود اختصاص میدهند.
پیامی که ضد پیام میشود

هدف از پخش مجموعههای مناسبتی قطعا

پیامی اس�ت ک�ه میتوانند ب�رای مخاطب
به همراه داش�ته باش�ند ام�ا وقتی یک اثر
چندین ب�ار در ی�ک مناس�بت روی آنتن
میرود دیگر حتی اثرگذاریاش بر مخاطب
را ه�م از دس�ت میدهد و پیام�ش هم به
ضد پیام بدل میش�ود .از سوی دیگر قطعا
نگاههای مختلف و متفاوتی میتواند حتی
ب�ه یک واقعه تاریخ�ی و مذهبی نیز وجود
داشته باشد و به نظر درست نمیآید ساخت
س�ریالهای محرم�ی ب�ا موضوع عاش�ورا
محدود به یک یا دو کارگردان و فیلمس�از
شود .داود میرباقری دو سریال مهم محرمی
را کارگردان�ی کرده ،یک�ی «معصومیت از
دس�ت رفت�ه» و دیگری ه�م «مختارنامه»
ک�ه در وصفش زی�اد گفتیم .البت�ه نه تنها
ب�رای ایام مح�رم و صفر ،تلویزی�ون برای
روز عاش�ورا نیز سالهاست هیچ تمهیدی
نیندیشیده و فیلم س�ینمایی «روز واقعه»
ش�هرام اس�دی جایش در کنداکتور ثابت
مان�ده اس�ت .فیلمی که به نظ�ر مخاطبان
تلویزی�ون س�کانس به سکانس�ش را از بر
شدهاند .با همه این تفاسیر به نظر میرسد
تلویزی�ون نیازمند یک
برنامهری�زی درس�ت و
دقیق برای مناسبتهای
مختلفش به خصوص ماه
محرم و صفر اس�ت تا از
این تکرار که سالهاست
گرفتارش ش�ده رهایی
پیدا کن�د و اثر جدیدی
ب�رای عرض�ه داش�ته
باشد».

اما این موضوع نیز صدای کاربران شبکههای
اجتماع�ی را ه�م در آورده و واکنشه�ای
انتقادی آنها را در پی داشته است.
یک�ی از کارب�ران در این مورد مینویس�د:
«کاش تلویزیون در این وضعیت سعی کند
با تولید فیلمهای ب�ا محتوای آموزش خود
اش�تغالی و کارآفرینی( در هر قسمت یک
موضوع ش�غلی)کمکی به بی�کاری جوانان
بیکار و سردرگم کند».
ف�رد دیگری نوش�ته اس�ت «:تلویزیون به
دو دوره تقس�یم میش�ه؛ قبل مختار و بعد
مختار»
دیگری در خصوص مسابقات تلویزیونی که
جدیدا در تلویزیون مد ش�ده  ،گفته است:
«هر ش�بکهای میزنی چهار نفر جمعشدن،
دوره�م دارن�د مس�ابقه اج�را میکنند یا
قرعهکشی میکنند .بابا چه خبرتونه؟»
کاربران دیگر نوش�تهاند «:دست تلویزیون
در مح�رم امس�ال هم خالی اس�ت!» «،من
تلویزیون را بسیار آموزنده میدانم؛ هر زمان
که تلویزیون در خانهام روشن میشود  ،من
به اتاقدیگ�ر میروم و کتاب�ی میخوانم»،
«در تم�ام دنی�ا ط�ی نظرس�نجیهایی که
صورتگرفته اثبات ش�ده است که در چند
سال گذشته فضای مجازی در بین مردم هم
محبوبتر و هم کاربردیتر از تلویزیون ملی
هر کشور است» «،صداوسیما رسم ًا تصمیم
گرفته کاری کنه ما هیچی نداش�ته باشیم
ب�رای بچهه�ا و نوههامون تعری�ف کنیم»،
«س�ریالهای صداوس�یما روزب�هروز داره
بیمحتواتر و زشتتر میشه .بیچاره اونایی
که تنها سرگرمیش�ون توی خونه همینه»،
«یک کلیپ�ه که در م�ورد احت�رام به پدر
و م�ادر ک�ه خیلی ه�م خوبه ام�ا چرا فقط
همین یکی؟! چرا اینقدر تکرار؟! چرا باعث
زدگ�ی مخاطب میش�ید؟! چ�را از ظرفیت
رس�انه مل�ی اینق�در حداقل�ی اس�تفاده
میکنید؟!».
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��ای مجازی در حال
مردم بروجرد در فض
تصوی��ری از
ها از عملکرد شورای
که نش��ان میدهد آن
انتشار است
ند و از همین رو درب
ش��هر ناراضی هس��ت
ش��هر این
آریایی معاون استاندار
هر را تخته کردند .رضا
شورای ش
ج��رد در این خصوص
فرمان��دار وی��ژه برو
لرس��تان و
اسالمی شهر بروجرد
 45روز اس��ت شورای
یگوید«:
ت تلف میکنند .البته
م
ردی نداشته است و وق
هیچ عملک
بوده و افراد متخلف
بروج��رد غیرقانونی
این کار مردم
خواهد شد ».حال این
با آنها برخورد قانونی
شناسایی و
ان شبک ههای اجتماعی
ب شده است که کاربر
اتفاق موج
ود را به آن نشان دهند.
#بروجرد» واکنش خ
با هشتگ«

#

امدادگری که در
هیاهو تصادف شتر با سمند ،شتر تشنه را سیراب
میکند نامش م
حمد
ح
سین
پور
از
پ
ایگاه
اورژانس رستاق است

عکس از عصرایران

#

بروجرد

خود در ش��بکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد و به همین خاطر
در دادس��رای جرایم رایانهای ،طرح دعوا کردیم.کاشی اضافه کرد:
پس از طرح دعوا ،پلیس فتا موضوع را بررسی کرد ،متهم از سوی
دادس��را احضار شد ،اما این فرد نه تنها در دادسرا حاضر نشد بلکه
به برنامه تلویزیونی «حاال خورشید» رفت و مطالب خالف واقعی را
مبنی بر ترمز و الس��تیک نداشتن هواپیماها و برخی مسائل دیگر
عنوان کرد.وکیل مدافع شرکت هواپیمایی ادامه داد :نهایتاً برای این
فرد از س��وی شعبه دادیاری دادسرای جرایم رایانهای به اتهام نشر
مطالب خالف واقع ،کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به
دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از برگزاری جلسه و استماع شکایت
و دفاعیات متهم ،وی را به یکسال حبس و  ۴۰میلیون ریال جزای
نقدی محکوم کرد.

سفارت  #فنالند

رستورانی در چین با ارائه تخفیف به مشتریان
الغ��ر خود ،آنها را تش��ویق به تناس��ب اندام
میکند .رستورانی در شرق چین تصمیم گرفته
با ایجاد یک چالش در بین مشتریان خود آنها
را به حفظ تناس��ب اندام تشویق کند .صاحب
این رس��توران ب��رای این که بس��یاری از افراد
الغر را تش��ویق به حفظ ان��دام ایده آل خود و
همچنین افراد چاق را تشویق به کاهش اضافه

#

چادر-مشکی

کامنت امروز

آیا واقعا
«بحران کار» داریم؟!
محمد ماکویی

قل از رسان ههای محلی
بری دیلی فنالند به ن
تارنمای خ
گر بعد از ظهر دوشنبه
بر داد که گروهی آشوب
و پلیس خ
نکی تجم��ع کردهاند.
فارت ایران در هلس��ی
در برابر س��
دام به پرتاب س��نگ
نوش��ته دیلی فنالند اق
این افراد به
ط ماموران چهار تن از
پلیس کردند که توس��
به سمت
درگیری کسی آسیب
یر شدند .در جریان این
آنان دستگ
نالند مورد توجه کاربران
اقدام گروه آشوبگر در ف
ندید .این
ضهای آنها را
قرار گرفته و اعترا 
ش��بک ههای اجتماعی
اعتراض را با هش��تگ
ش��ته اس��ت که ای��ن
در پ��ی دا
 #فنالند» نشان دادند.
« #سفارت یا

وزن کند ،چالش��ی جالب ایجاد کرده اس��ت.
این چالش بدین صورت اس��ت که نردهای در
ورودی این رستوران تعبیه شده که اگر بتوانید
از بین نردههای فلزی نس��بتا باریک رد شوید
تخفیف ویژه به همراه نوشیدنی رایگان دریافت
میکنی��د و هر چقدر فاصله بین میلهها کمتر
باشد تخفیف بیشتر و هرچقدر فاصله بین میله
بیشتر باشد تخفیف کمتری میگیرید.

نقاشی دیواری هنرمند برزیلی
در محل�ه منهتن نیویورک به
مناس�بت هفدهمین سالگرد
حادثه تروریستی  11سپتامبر
و در تجلی�ل از ف�داکاری
آتشنشانهای جان باخته در
این حادثه

خلبان جنجالی به زندان محکوم شد!
کمک خلبانی که چندی پیش فیلم دس��تگیری وی توسط نیروی
انتظامی در فضای مجازی انتش��ار یافت ،از سوی دادگاه به یکسال
حبس و  ۴۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد .به گزارش ایرنا،
سمیرا کاشی ،وکیل مدافع شرکت هواپیمایی درباره آخرین وضعیت
پرونده فردی که چندی پیش در فضای مجازی عنوان ش��د کمک
خلبان یک ش��رکت هواپیمایی است ،به خاطر ادعایی در خصوص
ناایمن بودن هواپیماهای این ش��رکت ،دستگیر شده اظهار داشت:
ای��ن فرد کمکخلبان کارآموز بود که چندی پیش بهدالیل فنی و
اخالقی از سوی معلم خلبان خود مورد تأیید قرار نگرفت و شرکت
هواپیمایی ب��ا او قطع همکاری کرد.این وکیل دادگس��تری افزود:
بع��د از قطع رابطه ،نامبرده مطالبی را بدون هیچ گونه مس��تندات
و مدارک قانونی و فنی علیه شرکت هواپیمایی ،در صفحه شخصی
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تهران با عنوان «زنان
مربوط به ش��هرداری
تصویر بنری
فضای مجازی منتشر
را تغییر میدهند» در
چهره شهر
نسبت به طراحی این
کاربران فضای مجازی
شد .برخی
د .برداشت عمومی این
های تندی را نشان دادن
ش
بنر واکن 
خوردن رنگ مشکی و
ن بنر آن بود که خط
کاربران از ای
عناست که برای آنکه
گهای روشن به این م
تاکید بر رن 
ان را از پوشیدن رنگ
را تغییر دهیم باید زن
چهره ش��هر
ت این کاربران فضای
نع کنیم! بر طبق برداش
مش��کی م
حا به این نکته اش��اره
قدند که این بنر تلوی
مجازی معت
پوشند .آنها این اقدام
نباید چادر مش��کی ب
دارد که زنان
را نسنجیده خواندند.
در طراحی بنر

ستون نویس
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نگارنده هرگز «کوته بینی» نمایندگان محترم
مجل��س ک��ه از آق��ای رئیس جمهور س��وال
غیراساسی «چرا برای رفع مشکل بیکاری فکری
اساسی نمیکنید؟» را بر ایشان نخواهد بخشید!
نمایندگان محت��رم مجلس خوب میدانند که
آنچه بیکاران را ناراحت و دلخور و عاصی کرده
است بیکاری نیس��ت و بی درآمدی است ،زیرا
اگر جز این بود افراد دارای کاری که روزی یکی
دو ساعت بیشتر سر کار نیستند هم زبان به گله
و شکایت گشوده و پیام «چرا کار چندانی به ما
محول نمیشود؟» را به مسئولین و اولیای امور
میرس��اندند .آنچه که بیان گردید کامال نشان
میدهد که نماین��دگان محترم مجلس نیز در
مقول��ه «کار» دارای نگاه احم��دی نژادی بوده
و هرگ��ز «کار» را چیزی که طی آن محصولی
تولید ش��ود ی��ا خدمتی ارائه گ��ردد یا کاالیی
دارای ارزش افزوده ش��ود ،نمیدانند .در عوض
بس��یاری از ایش��ان «کار» را چی��زی بیفایده
که میتواند بخش��ی از درآمد نفت را مال خود
نمای��د ،میبینند .با این حس��اب ،ش��اید باید
محمود احمدی نژاد را از بس��یاری نمایندگان
مجل��س صادقتر ببینیم ،زیرا نامبرده دس��ت
کم این حس��ن را داشت که با درک درد بزرگ
جامعه امروز ،که بی درآمدی و نه بیکاری است،

به توزی��ع پول بین تمامی آح��اد جامعه روی
آورده و بدین وسیله ضمن فراهم کردن امکان
تامین جهیزیه برای دختران دم بخت ،شرایط
ادامه تحصیل بس��یاری از پس��ران بی بضاعت
بختبرگش��ته را نیز ایجاد نماید .عدم اعتراض
افرادی که در ازای یکی دو ساعت کار روزانه ،پول
هفت ،هشت ساعت را میگرفتند و بر نخاستن
صدای «لطفا بیش از این شرمندهمان نکنید»
موجب شد که آقای دکتر به تشخیص درست
بیماری مبتالبه جامعه پی برده و با راه انداختن
بازار خرید و فروش س��که در کل کشور،که در
آن بی هیچ گونه کار انجام ش��دهای فقط پول
رد و بدل میش��ود ،از ه��ر ایرانی یک دالل به
تمام معنا بسازد! شاید دکتر حسن روحانی در
مورد بحران کار عملکرد خوبی نداش��ته اما در
جامع��های که کار زیاد اس��ت ولی نصیب افراد
تحصیلک��رده نمیش��ود یا به بی��ان بهتر افراد
تحصیلکرده تن به انج��ام هر کاری نمیدهند
بحران بی��کاری بیش از هر چی��ز زاییده عدم
توجه به نظام عرض��ه و تقاضا و اجرایی کردن
ایده «ه��ر ایرانی باید یک لیس��انس داش��ته
باش��د» میباش��د.به این ترتیب تنه��ا راهکار
اساسی غلبه بر «بحران کار» ،کاهش تدریجی
ظرفیت دانشگاهها و ایجاد تعادل بین کارهای
ب��ر زمین مانده و قابلیتهای اف��رادی که قرار
است آنها را به انجام خوش برسانند ،میباشد؛
موردی که بعید اس��ت نمایندگان مجلسی که
بچه در آس��تانه کنکور دارند به این سادگیها
به آن تن دهند!

