 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rمصطفی چمران
مصطفی چمران بعد از کسب مدرک کارشناسی ارشد برای گرفتن دکتری در رشته پالسما فیزیک به دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیا یکی از شهرهترین دانشگاههای جهان ،رفت.
دکترچمران جوان در این دانشگاه هم همچنان پیشرو بود .پایاننام ه او در دانشگاه برکلی آنچنان درخشید که مرجع بسیاری از مقاالت علمی روز در زمینه پالسما فیزیک شد.
او در دهه  60به پشتوانه توان علمی که به دست آورده بود در آزمایشگاههای بل و آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا به استخدام در آمد.

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

سال دوم

شماره 56

شنبه 31خرداد ۱۳۹3

دکه

 23شعبان ١٤٣5

گلزاردرلباسروحانیوپلهجلویدروبینلطیفی

تولدعزتا...انتظامیمبارک

مهدییراحیومرتضیپاشاییبهماهعسلپیوستند

پلهدرفیلممحمدحسینلطیفیبازیمیکند

دوران ،دوران فردین ،ناصر و بیک نیست

در جشــن تولــد عــزتا...
انتظامی ،عروســش قطعهای
موسیقی به او هدیه داد ،پرویز
پرســتویی از «مرجع تقلید»
بازیگریاش سخن گفت ،مجید
تأثیر پــدرش در کار هنریاش
را بسیار پررنگ دانست و خود
آقای بازیگر هــمدر حالی که
از شــدت احساســات اشــک
میریخت ،شمع  90سالگیاش
را خاموش کــرد .این گزارش
را ایســنا از روز زادروز عزتا ...انتظامیمنتشــر کرده که بخشهایی از آن را
میخوانید« :زادروز  90سالگی عزتا ...انتظامیبهانهای شد تا به همراه پرویز
پرستویی که همیشه از او به عنوان الگوی فعالیت هنریاش نام برده به دیدار
آقای بازیگر برویم .مجید انتظامیو همسرش «آذرنوش صدرسالک» که میزبان
ی در دوران نقاهت هستند ،پذیرای ما در این دیدار بودند .پس از
عزتا ...انتظام 
خوش و بشها و حال و احوالهای معمول ،انتظامی از وضعیت این روزهایش
گفت و عمل جراحی که در ناحیه گردن داشته است ،او با اشاره به همراهیهای
پسر و عروسش در روزهای بیماری درحالی که بغض کرده بود ،ادامه داد« :اگر
مجید و همسرش نبودند بیماریام بهتر نمیشد .آنها از صبح به بیمارستان
میآمدند و تا  12شــب بعد از اینکه میخوابیدم میرفتند .قبل از آن هم من
را به بیمارستانهای مختلف میبردند .دو سه ســال است غذای من را آذر به
خانهام میفرســتد ».در حین این صحبتها کیک تولد عزتا ...انتظامیهم
آماده میشــود و پیش از آنکه آقای بازیگر شمع نود ســالگیاش را خاموش
کند ،آذرنوش صدرسالک به پشت ســاز «هارپ» میرود و ضمن تبریک این
تولد قطعهای را به پدر همسرش تقدیم میکند .اجرایی که با تحسین حاضران
همراه میشود و چشمهای پرســتویی و مجید انتظامیهم نمناک میشود.
عزتا ...انتظامیکه به وجد آمده برای عروسش ســوت میزند و خطاب به او
گفت« :خیلی پای سازت نشســته بودم اما امروز چیز دیگری بود ».پرستویی
هم گفت« :آن زمانی که شایعه کرده بودند به روستا رفتم و کشاورزی میکنم
یک سال و نیم کوهنوردی میکردم و هر روز به ایستگاه  5میرفتم و میآمدم
و جمعهها هم قله میرفتم .آن موقع آقای انتظامیگفته بودند وقتی این سینما
را میبینم خجالت میکشــم بازی کنم ،من هم همهجا گفتم وقتی استاد من
میگوید خجالت میکشم من باید بمیرم پس بهتر است به کوه و دشت بزنم.
کمتر کسی در این عرصه پیدا میشود که اینگونه باشد».

مهدی یراحــی خواننده تیتراژ
پایانی برنامــه تلویزیونی «ماه
عســل» در رمضان سال  93و
مرتضی پاشایی خواننده تیتراژ
بخش اول برنامه رمضانی «ماه
عسل» خواهد بود ،این خبری
است که مهدی یراحی در گفتگو
با این خبرگزاری اعالم کرده و
از دغدغههای حضور خود برای
تولید یک قطعه موسیقایی در
این برنامه سخن گفت .یراحی
گفت« :طبق برنامهریزیهایی که از سوی احسان علیخانی به عنوان تهیهکننده
و مجری برنامه صورت گرفته قرار بر این اســت که مرتضی پاشــایی خواننده
موسیقی پاپ کشورمان که طی سالهای گذشته حضور فعالی داشته به عنوان
خواننده تیتراژ ابتدایی و من به عنوان خواننده تیتراژ پایانی در این دوره از برنامه
«ماه عسل» حضور داشته باشیم ».وی درباره جزئیات قطعهای که قرار است در
تیتراژ پایانی مجموعه اجرا کند ،گفت« :یکی از مهمترین ویژگیهایی که این
قطعه موسیقایی نسبت به سایر کارها دارد ،این است که قطعه مورد نظر برنامه
به هیچ عنوان ماننده قطعههای دیگر نیست».

با انصــراف محمدحســین
لطیفــی از پــروژه «یــار
دوازدهم» ،ایــن کارگردان
در حالــی همزمــان بــا
آغــاز جا مجهانــی درحال
فیلمبرداری فــاز اول فیلم
سینمایی «رؤیای من برزیل»
و بازدید از لوکیشنهای فیلم
اســت که ســینما پرس از
حضور دو شخصیت معروف فوتبالی و سینمایی و تلویزیونی کشور برزیل
در این فیلم خبر داد .بنابر گزارش گروه فنی فیلم سینمایی «رؤیای من
برزیل» به همراه محمدحسین لطیفی همزمان با آغاز جامجهانی فوتبال
به برزیل سفر کردهاند و فیلمبرداری این فیلم در سه کشور ایران ،برزیل
و امارات انجام خواهد شد .گفتنی است ،فاز اول فیلمبرداری «رؤیای من
برزیل» مربوط به حال و هوای استادیومهای بازیهای مربوط به تیم ملی
کشــورمان اســت و در فاز دوم عوامل اصلی به همراه بازیگران در کشور
امارت شروع به کار خواهند کرد همچنین فاز سوم در ایران جلوی دوربین
خواهد رفت و در انتها نیز چند ســکانس در برزیل مجــددا ً فیلمبرداری
خواهد شد .این گزارش حاکی است انتخاب بازیگران ایرانی «رؤیای من
برزیل» به بازگشت محمدحسین لطیفی از سفر برزیل موکول شده است،
اما بنا بر اطالعات حاصله از یک منبع موثق ،اسطوره فوتبال برزیل «پله» و
بازیگر و مجری معروف این کشور «فرناندا لیما» در بخشهایی از این فیلم
حضور خواهند داشــت و در طول مدت اقامت تیم سازنده فیلم در برزیل
رایزنیهای اولیه با این دو صورت خواهد گرفت .سازمان سینمایی ،بنیاد
سینمایی فارابی و وزارت ورزش و جوانان از حامیان «رؤیای من برزیل» به
کارگردانی محمدحسین لطیفی بوده و تهیهکنندگی آن را علیرضا عزیزی
و محمدحسین لطیفی بر عهده دارند .فیلمنامه این فیلم را خسرو نقیبی
به نگارش در آورده است.

این ســایت خبــری همزمان با
رقابتهای فوتبــال جامجهانی
برزیل یادداشــتی را بــا عنوان
« فوتبالی که کام ً
ال شبیه سینمای
پست مدرنمان شــده» درباره
نخستین بازی تیم ملی فوتبال
کشور و مقایســه آن با وضعیت
کنونی سینمای ایران منتشر کرد.
بخشهایی از آن را میخوانید:
 ...نمیشــود در سینما سالها
قهرمانپردازی را فراموش کرده باشــی و به ناگاه در فوتبالت قهرمان ظهور کند.
نمیشود مهمترین موفقیتهای سینمایی کشورت در ساختارهایی ضدکالسیک
و بدون قهرمان رخ دهد و آنگاه به ناگاه در آوردگاه جهانی فوتبال ،مواجه شوی با
قهرمانانی اصیل .هم فوتبال و هم سینما کام ً
ال متأثر از اوضاع جوامع هستند؛ جوامعی
ی به ســمت دوری از قهرمانپردازی ســوق داده میشوند
که رسمییا غیررسم 
نمیتوانند سینمای کالسیک و فوتبال متکی بر ستارهها داشته باشند .این جوامع که
یکیشان هم ایران است چارهای ندارند جز اینکه به جای بازیگران یا بازیکنانی که
شمایلی ستارهوار و قهرمانانه دارند تکیه کنند بر کارگردانان و مربیانی که میکوشند
در بدترین حالت بازنده نباشند.
اگر میبینیم در دیدار ایران با نیجریه یک مربی پرتغالی به نام «کارلوس کیروش»
اتوبوسی را جلوی دروازه ایران میچیند و میکوشد با تجمع و پرس در زمین خودی
و زیر توپ زدنهای متوالی کاری کند که بازنده میدان نباشد دقیقاً در راستای همان
سینمایی است که کارگردانان موفقش به جای طرح روابط علت و معلولی منتج به
ظهور قهرمان میکوشند با شــخصیتهای منفعلی که در دامان خرده پیرنگها
میلولند نوعی تخیل واقعی را به جای واقعیت تخیلی به مخاطب عرضه کنند.
...دوران ،دوران فردیــن ،ناصــر و بیک نیســت که در شــمایل کاله مخملی با
مردانگیشان فاتح هر نبردی باشند .دوران جمشــید آریا و ابوالفضل پورعرب هم
که یکی با تکیه بر فیزیک خشن و «زینال»وارش و دیگری با تکیه بر صدای دورگه
و چهره یاغی وارش قهرمانان دهههای  60و  70بودند هم گذشته است .دوران علی
پروین ،ناصر حجازی ،احمد عابدزاده ،فرشاد پیوس ،برادران بیانی و ناصر محمدخانی
هم گذشته است .دیگر حتی یک مهدی فنونیزاده هم نداریم که وقتی کاشتهای
پشت هجده قدم نصیبمان میشود آماده شــویم برای شادی پس از گل .خداداد و
خالی خالی
دایی آخرین قهرمانان فوتبالمان بودند و حاال در آوردگاه جهانی فوتبالِ ،
از هر قهرمانی هستیم.
بسیاری از ملل دنیا جای خالی قهرمان را با ضدقهرمانان سمپاتیک پر میکنند اما
برای ما همه ضدقهرمانان از رضا موتوری و قیصر گرفته تا حاج کاظم و گلرخ کمالی به
ی را هم نداریم که روحیات
خاطره بدل شدهاند .دیگر پرویز قلیچخانی و مجتبی محرم 
عصیانگرایانهشان در لحظات حساس به دادمان برسد.
...زمانه زمانه کارگردانانی است که به سراغ بازیگران کمتر شناخته شده ،نابازیگران
و چهرههای دیده نشده تئاتری میروند تا اختالط و ترکیب موضوعات متفاوت و گاه
بیربط دنیای معاصر را بولد کنند و نه چهرههای خوش رنگ و لعاب را.
اگر از بازی ایران و نیجریه یا آن دسته از فیلمهایی که در جشنوارههای جهانی مورد
توجه قرار میگیرند لذت نمیبرید قبل از هر چیز نگاهی به خودتان بیندازید .خو ِد
خودتان! و بعدش هم موقعیت زمانی را که در آن به سر میبرید مرور کنید .شرایطی
که در آن قرار گرفتهایم همین سینما را میخواهد و همین فوتبال را! اما آیا چنین
سینما و چنین فوتبالی قدرت ماندگاری تاریخی را هم دارند؟ باید منتظر ماند تا تاریخ
قضاوت کند ولی تجربه تاریخی میگوید خوب جنگیدن و سرباز خوبی بودن همواره
در فهرست افتخارات ثبت شده است .به قول «ورنر هرتسوک» همین مرا بس که
خوب جنگیدم و سرباز خوبی بودم...

آغاز اکران «رد کارپت» رضا عطاران از 4تیر
خبرگزاری ایسنا خبر از اکران
فیلم ســینمایی «رد کارپت»
به کارگردانی رضــا عطاران از
چهارشــنبه این هفته (چهارم
تیر) داد .امیــر قطبی از دفتر
«فیلمیــران» در گفتگو با این
خبرگزاری گفت« :اکران این
فیلم نهایی شــده است و قرار
است از چهارشنبه چهارم تیر
در گروه ســینمایی «قدس»
روی پرده برود .و امیدواریم این
فیلم بتواند مانند سایر آثار آقای عطاران مورد توجه عالقهمندان قرار گیرد».
در خالصه داســتان «رد کارپت» آمده است« :شما که غریبه نیستی ،من 38
سال از خدا عمر گرفتم 13 ،سال تئائر کار کردم ،هنوز وضعیتم اینه ،هیچی به
هیچی ،باالخره باید کاری میکردم دیگه ،اونور فکر میکنم میتونم کار کنم،
میتونم شکوفا بشم».

میرباقری« :شاهگوش »2را نمیسازم

درحالی که برخی شنیدهها حاکی از آن است که میرباقری قصد ساخت سریال
«شاهگوش  »2را دارد ولی این کارگردان پیشکسوت در گفتگو با مهر این موضوع
را رد کرده و گفت« :این خبرها شایعه است ».خبر ساخت سری دوم «شاهگوش»
از ســوی داوود میرباقری در صورتی تکذیب میشود که ماجرای قتل شخصیت
رحمان شجاعت با بازی اکبر عبدی در  28قسمت اول این سریال که ساخت آن به
پایان رسیده ،فیصله داده نشده و قاتل او پیدا نمیشود .بنابراین با توجه به استقبال از
مجموعه «شاهگوش» که حتی به نامزد شدن این سریال در 6رشته در چهاردهمین
جشن حافظ و برگزیده شدن آن در بخشهای بهترین بازیگر مرد و زن کمدی و
بهترین مجموعه تلویزیونی منجر شد ،این سریال ظرفیت ادامهدار شدن دارد .با
وجود تکذیب میرباقری باید منتظر ماند و دید با توزیع آخرین قسمت از سریال
«شاهگوش» آیا فیلمنامه آن کام ً
ال به پایان رسیده یا دریچههایی برای امکان ادامه
دادن سریال ،در قصه باز گذاشته میشود؟

«استرداد» در مسکو

جشــنواره بینالمللــی فیلــم
مسکو یکی از چهارده جشنواره
مهم رقابتــی در تقویم «فیاف»
(فدراســیون بینالمللــی
اتحادیههــای تهیهکننــدگان
فیلم) محسوب میشود .ایلنا از
پذیرفتهشدنفیلماسترداددراین
دوره ،برای بخش خارج از مسابقه
باعنوان «رد پاهای روسی» خبر
داد .فیلم سینمایی «استرداد» به
کارگردانی علی غفاری در بخش خارج از مسابقه سی و نهمین جشنواره بینالمللی
فیلم مسکو به نمایش درمیآید .سال گذشته ،فیلم سینمایی «گهوارهای برای مادر»
به کارگردانی پناه برخدا رضایی در این بخش به نمایش درآمده بود .سی و نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم مسکو از  29خرداد تا  7تیر سال جاری در کشور روسیه
برگزار میشود.

محمدرضاگلزارروحانیمیشود؟

این روزها خبرهای متفاوتی از پروژههایی که محمدرضا گلزار قرار اســت در آنها ایفای نقش کند شنیده میشود .این
بار خبرگزاری نسیم از حضور محمدرضا گلزار در فیلم آقازاده حبیبا ...کاسه ساز خبر داد .محسن كاسهساز در اين باره
گفت :فیلمنامه «آقازاده» با مضمون روحانیت کامل شده و حتي با محمدرضا گلزار برای بازی در این کار صحبت کردهایم.
هزینههای تولید این کار سنگین است؛ فع ً
ال برای تولید آن دست نگه داشتهایم .سناریوی کار کامل شده و کارگردانی و
تهیهکنندگی را پدرم حبیبا ...کاسهساز برعهده خواهد داشت .کاسهساز درباره مضمون «آقازاده» گفت :کار مضمونی
دارد درباره روحانیت و البته که پروانه ساخت آن را هم گرفتهایم .حتی با محمدرضا گلزار برای بازی در آن صحبتهایی
کرده بودیم اما هنوز ساخت کار جدی نشده است.

روزنامههاچطورماندگارمیشوند
چهارشــنبه گذشــته 28
خــرداد ،دکتر سیدحســن
هاشــمی ،وزیر بهداشــت
درمان و آموزش پزشکی به
مناسبت ســالگرد تأسیس
روزنامــه جامجــم در قالب
یادداشــتوارهای مفصــل
در مــورد  3عامــل مهم که
میتواند بقای یک روزنامه را
در شرایط فعلی تضمین کند راهکارهایی ارائه داد .آنچه میخوانید بخشی
از این یادداشت است:
روزنامههای تحلیل محور به جای خبر محور

در جهان امروز مطبوعات دیگر وظیفه اطالعرســانی و انتشــار خبر را
به عهده ندارند ،زیرا شــبکههای مختلف تلویزیونی ،سایتهای آنالین
خبری و خبرگزاریهای مختلف و متفاوت ،به سبب ماهیتشان در انتشار
اخبار از روزنامهها پیشــی گرفتهاند ،پس روزنامه باید تحلیلگرا باشد و با
داشتن دیدگاهی ثابت و مشــخص ،اتفاقات و مسائل مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی را ارزیابی و تبیین کند .به بیان دیگر ،باید با
درج مطالب تحلیلی ،غنی ،قوی و کارشناسی شده در روزنامهها ،فضایی
ایجاد شود که مخاطبان ،اخبار را در سایتها بخوانند ،اما تحلیل اخبار را
در روزنامهها جستجو کنند و از این منظر روزنامه برای مخاطبش جذاب
باشــد .رســانهای که فقط خبر منتشــر میکند و به قالبهای گزارش،
گزارشتحقیقی و  ...توجهی ندارد ،یعنی روشهای گوناگون انتقال معنا را
به درستی نمیشناسد؛ پس آسیب میبیند .هر رسانهای دنبال آن است که
مخاطبش را حفظ کند و معموالً به این طریق این عمل را انجام میدهد؛
اول پاسخگویی به نیازهای مخاطب و دوم پاسخگویی به عالیق او .برقراری
توازن میان نیازهای مخاطب و عالیقش ،رسانه را در شرایط حفظ ارتباط
قرار میدهد .حفظ این رابطه وظیفه اصحاب رسانه است .مخاطب از روزنامه
توقع پاسخگویی به نیازهایش را دارد و اگر ببیند روزنامه به این نیاز حداقلی
پاسخ نمیگوید ،طبیعی است دیگر سراغ آن نمیرود و رسانهای دیگر را
بر میگزیند .اگر ما روزنامه را ابزار یا رسانهای بدانیم که قرار است به دانش
افزایی مخاطبان برای باال بردن قدرت تحلیل و انتخاب درست کمک کند،
باید به سمت تحلیل و تفسیر پیش رود .این ارتباط کام ً
ال دو سویهاست؛
پس تیراژ روزنامه با پاســخی که به نیازهای مخاطبانش میدهد نسبت
مستقیم دارد .اگر شــمارگان باال برود به این معناســت که روزنامه وارد
حیطههایی شده که نیاز مخاطب است.
جلب اعتماد مخاطب
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روزنامهها بیش از هر عاملی اعتماد افکار عمومی را جلب و به این ترتیب
مخاطبســازی کنند .جامعه اطالعاتی امروز و دسترسی مردم به منابع
بیشــمار خبری در فضای مجازی ،وابستگی آنها به یک رسانه خاص را
از بین برده است؛ پس انتشار گزینشی اخبار و اعمال سلیقه از سوی یک
رسانه ،نه تنها به معنای زیر پا گذاشتن اخالق حرفهای روزنامهنگاری است
که موجب بیاعتمادی مخاطب هم میشود و تکرار آن به جذب مخاطب
به منابع اطالعاتی دیگر منجر خواهد شد.
ضروت دانش تخصصی روزنامهنگاران

الگو بودن پیامبران

الل َوالْ َي ْو َم اآلخ َِر َو َم ْن َي َت َو َّل َفإِ َّن َّ َ
ان َي ْر ُجو َّ َ
الل ُه َو
ان لَ ُك ْم فِي ِه ْم ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ل َِم ْن َك َ
لَ َق ْد َك َ
ِيد ()٦
الْ َغن ُِّي الْ َحم ُ
(آرى) براى شما در زندگى آنها اسوه حسنه (و سرمشق نیكویى) است ،براى كسانى كه
امید به خدا و روز قیامت دارند و هر كس سرپیچى كند به خویشتن ضرر زده است ،زیرا
خداوند بينیاز و شایسته ستایش است! (ممتحنه)6 ،
توضیح :بدون تردید ،هر انسانی برای انتخاب و پیمودن بهتر سبک ،شیوه و مسیر زندگی،
نیاز به نقشه و برنامه و نیز الگو و راهنما دارد .به همین جهت ،خداوند متعال فرستادگانی را
از میان مردم برانگیخته است تا هم نقشه راه و برنامه مشخص را از سوی او برای بندگان
تبیین كنند و هم خود به مثابه الگوی عینی و ملموس آیین بندگی را به اجرا درآورند .به
همین جهت است که خداوند کریم در چند جای قرآن تأکید کرده است که پیامبران از
میان بشر برگزیده شده و همچون شما در زمین راه رفته و غذا میخورند.
آیات فراوانی از قرآن ،پیامبران را الگوی زندگی مردم معرفی کرده و مؤمنان را به پیروی
از اخالق و سیره زندگی آنان فرا خوانده است.
برجستهترین ویژگیهای پیامبران در قرآن عبارتند از-1 :بندگی تام و اطاعت بیچون
و چرا از دستورات دین -2 .صبر و استقامت در برابر مشکالت-3 .مبارزه عملی و تمام

عیار با فسادهای رایج در هر زمان4 .ـ کوشش خستگیناپذیر در راه تبلیغ و ترویج احکام
و معارف دین.
شایان ذکر است که دستور به پیروی مطلق از پیامبران ،به معنای عصمت آنان از هرگونه
خطا و گناه هست و
این موافق اعتقاد مسلمانان نیز هست.
در پایان آیه نیز بر این نکته تأکید شده است که مخالفت با سیره عملی پیامبران ،تنها
به زیان خود افراد خواهد
بود نه خداوند متعال.
آیات متناسب :انعام / 09 ،نساء/ 561 ،فرقان. 02 ،
ان ب َّ
ِاللِ؛ خداوند پیامبران
َّاس إِلَى اْ ِ
یم ِ
حدیث :امام صادق(ع)«ِ :إَّ َنما ب َع َث ال ُّر ُس َل ل َِی ْد ُعوا الن َ
إل َ
را مبعوث كرد تا مردم
را به ایمان به خدا [در اعتقاد و عمل] دعوت کنند».
علل الشرایع :ج  5ص 121
ت
پی نیک مردان بباید شتاف 
که هر کاین سعادت طلب کرد یافت

داشــتن دانش تخصصی در حوزههای گوناگــون از مهمترین لوازم درج
تحلیلهای صحیح و معتبر اســت .به عنوان مثال باید دید یک گزارشگر
حوزه سالمت ،چقدر به مسائل این حوزه اشــراف دارد؟ اکنون خیلی از
روزنامهنگاران فن روزنامهنگاری را میدانند اما از پس تعمق در مســائل
حوزه خود ،پیگیری خبرها ،چیدن آنها کنار هم و تحلیلشان چنان که
باید بر نمیآیند .در حوزه سالمت ،ارائه آمار مخدوش و بدون پشتوانه علمی
و تحقیقی ،در مرحله اول باعث سردرگمی مردم و توسعه شایعه به جای
خبر موثق میَشود و در نهایت به ســلب اعتماد مخاطب از رسانه منجر
میشود که بارها شاهد چنین مواردی بودیم .اینک که سیاستهای ابالغی
سالمت ،بر افزایش آگاهی و ارتقای سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و
سازمانهای فرهنگی و رسانهای کشورتحت نظارت وزارت بهداشت تأکید
دارد؛ رسانه معتبر و معتمد رســانهای است که به عنوان پل ارتباطی بین
مردم و مسئوالن ،البته با نگاه دقیق ،کارشناسانه و نقادانه به انعکاس مطالب
و مسائل بپردازد و اگر نکته مبهمی در ذهن مردم و افکار عمومی مشاهده
میشود ،نسبت به دریافت پاسخ صحیح از مسئوالن یا مسئوالن مرتبط با
آن موضوع اقدام کند .با چنین دیدگاهی ،روزنامهنگاران میتوانند و باید به
ارائه راهکارهایی برای حل مشکالت حوزه فعالیت خود بپردازند.

عکس یادگاری عموپورنگ و پدرش و حاشیههای آن

پــدر داریــوش فرضیایی(عمو
پورنگ) بــر اثر ســرطان فوت
کــرد .پــس از آن فرضیایــی با
انتشار عکسی در کنار پدرش در
اینستاگرام نوشت« :پدر عزیزم
تولدت مبارک؛ خوش به حالت که
زنده شدی و ما همچنان مرده در
این دنیای بیارزش غوطهوریم...
شادی روح همه رفتگان صلوات».
و پس از آن عکس یادگاری عمو
پورنگ و پدرش ،به عنوان عکس یادگاری با جنازه در سایتهای خبری میچرخد .به
گزارش فارس،ساعاتی پس از انتشار این عکس ،سایتهای مختلف آن را با تیترهایی
نظیر «تصویر : +18عکس یادگاری عمو پورنگ با جنازه پدرش!!» منتشر کرده و برخی
از آنها هم شرح و تفسیرهایی مبنی بر زشت بودن این کار مجری محبوب برنامههای
کودکانارائهکردند.برخیهمعنوانکردندکهعموپورنگبهواسطهتأثیربسیاریکهبر
ذهن کودکان دارد نباید این کار را انجام میداد .این اظهارنظرها درحالی عنوان میشود
که حقیقت ماجرا چیز دیگری است .این عکس یادگاری متعلق به روزهای آخر حیات و
زمانی است که پدر داریوش فرضیایی به علت دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان
بسیار فرتوت شده است.

فرزادفرزینوبازهمحرکاتمتحیرالعقول!

این ســایت خبری در گفتگویی
با فرزاد فرزین ،خواننــده پاپ ،از
جزئیات کنسرت تیر گزارش داده
اســت .فرزاد فرزین ،در خصوص
کنســرت تیر خود به این سایت
خبری گفت« :در این کنســرت
تلفیقی از تمامــیآلبومها به جز
آلبوم «شــراره» را اجرا میکنم».
وی افزود :کارهای تصویری ویژهای
برای تماشاگران در نظر گرفتیم و
احتمال دارد به خاطر خاص بودن
این برنامهها ،آن را تکرار کنیم .قبل از کنســرت  5تیر تهران 3 ،تیر نیز در الهیجان
در دو سانس اجرا خواهیم داشت .بعد از ماه مبارک رمضان نیز احتمال اجرا در کرج را
خواهیم داشت .وی از همکاری خود با مهرداد معافی ،محمد شاکر ،مهران خلیلی ،آرین
کشیشی ،آرمن کشیشی ،احمد امین پور ،آرین قیطاسی ،کسرا خدیور و سهراب رمضان
پور به عنوان نوازندگان صحنه خبر داد و افزود :تهیهکنندگی کنسرت نیز بر عهدهی
پویا زارع ،رسول ترابی و مجید عبدی است.این کنسرت  5تیر در نمایشگاه بینالمللی،
سالن میالد در دو سانس 18:30و  21:45برگزار میشود.

