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شوراهاي تخصصي راديو
زمينه سـاز گستـرش دانش 
و پژوهش در برنامه سازي

تشكيل شوراهاي تخصصي راديو يكي از اقدامات مفيد معاونت صدا در طول چند سال 
گذشته است. شوراهاي تخصصي عالوه بر پشتيباني محتوايي از شبكه هاي راديويي 
راهگشـاي انجام طرح هاي تازه در زمينه هاي مختلف بوده اند. در نشسـت شـوراهاي 
تخصصي راديو با حضور قائم مقام محترم رئيس سازمان ابتدا معاون محترم صدا در 
اين مورد مطالبي را ايراد نمودند و سـپس هر يك از مديران اين شـوراها به بيان اهم 
اقدامات انجام شـده در حوزه مسـئوليت خود پرداختند. آنچه در ادامه مي آيد گزيده اي 

از بيانات معاون محترم صدا و مديران شوراهاي تخصصي راديو است.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
ــرض مي كنم و با  ــز خيرمقدم ع ــت همكاران عزي خدم
ــلمين موسوي  ــالم و المس عرض خوش آمد به حجت  االس
ــف فرمودند و با  ــازمان كه لط مقدم، قائم مقام محترم س
ــغله فراوان و جلسات متعدد، در جمع دوستان  وجود مش

راديو حضور پيدا كردند.
ــوراهاي تخصصي راديو هستند.  جمع حاضر اعضاي ش
ــتراتژي جذب مخاطب بيشتر  ــال اخير ما اس در چند س
ــيد  ــاس به نظر رس را براي راديو تعريف كرديم. بر اين اس
ــود. در اين زمينه  كه بايد تحولي ديگر در راديو ايجاد بش
ــت: يكي  برنامه ريزي هايي صورت گرفت كه دو بخش داش
تحول در ساختار و ديگري تحول در ارائه محتوا و پيام. 

در اين ميان، ايجاد تنوع در برنامه ها همزمان با افزايش 
ــش تعداد  ــبكه ها، افزاي ــاي برخي از ش ــت برنامه ه كّمي
ــرعت و ريتم برنامه ها و نيز توجه به  ــبكه ها، افزايش س ش

ذائقه و ميل مخاطب مورد توجه قرار گرفت.
همچنين تحول در ساختار، چابك سازي، ادغام برخي از 
گروه هاي برنامه ساز، ايجاد برخي از گروه هاي جديد و در 
نهايت ايجاد شوراهاي تخصصي از جمله اين اقدامات بود؛ 
ــوراهايي كه فعاليت ها را هماهنگ كنند، سياستگذاري  ش
ــد از موازي كاري  ــا و نقاط ضعف را بيابن ــد، كمبوده كنن
پرهيز كنند. راديو در همه بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، 
ــد. ما در جهت  ــازي مي كن ــي و فرهنگي، برنامه س سياس
ــذب مخاطب چند كار اصلي داريم  تحقق امر تحول و ج
ــي از آنها بازتعريف  ــاره  مي كنم: يك كه به دو مورد آ ن اش
ــبكه ها با  ــت، ماهيت و وظيفه ش ــي مأموري و بازمهندس
ــبكه ها و تقسيم بندي آنها به اختصاصي،  توجه به تنوع ش
ــت كه ضرورت دارد يك بازنگري  تخصصي و عمومي اس
ــيم و بعضًا  ــته باش در مأموريت، وظيفه و اهداف آنها داش
ــود دارد آن را  ــبكه ها  وج چنانچه موازي كاري در بين ش
ــه مأموريت  ــخصًا در حيط ــبكه مش اصالح كنيم و هر ش

خودش كار بكند. 
كار دومي كه مهم است در حوزه برنامه ريزي درازمدت، 
ــس محتوايي راديو و تهيه برنامه هاي موضوعي  توليد اطل
ــي كه ما فارغ از قيد  ــت؛ بدين معنا كه همه موضوعات اس
ــد در راديو به آن بپردازيم، موضوعات اجتماعي،  زمان باي
ــا مأموريت،  ــب ب ــادي و فرهنگي متناس ــي، اقتص سياس
ــبكه در همه حوزه  ها قرار  ــت، هويت و تعريف هر ش ماهي
ــده است. ممكن است هر شبكه دو يا سه هزار موضوع  ش
را احصا بكند. بعد موضوعات كه مشخص شد، خود شبكه 
ــه اين موضوعات وزن بدهد؛ مثًال بگويد كه چه درصدي  ب
ــر موضوع اختصاص  ــبكه بايد به ه از زمان برنامه هاي ش
ــخص نمايد،  ــاي خود را مش ــپس اولويت ه پيدا كند. س
به طوري كه نشان دهد موضوعي كه مشخص شده، داراي  

چه اولويتي است. 
ــتادي براي انجام اين  كار تشكيل شده است  در راديو س
ــركل طرح و  ــات و برنامه ريزي، مدي ــركل اطالع كه مدي
ــركل هماهنگي پخش و  ــركل پژوهش، مدي ــه، مدي برنام
يكي از مشاوران معاونت، اعضاي اصلي ستاد عالي تدوين 
اطلس محتوايي راديو را تشكيل مي دهند. به نظر مي رسد 
يكي از كارهاي ماندگار،  اصلي و ابداعي باشد كه مي تواند 
حتي براي حوزه هاي ديگر سازمان هم مورد استفاده قرار 
ــيده كه مي تواند  ــداهللا راديو به مرحله اي رس ــرد. بحم گي
برنامه ريزي هاي مطلوب را با توجه به نيروي انساني كارآمد 
ــازي در  خود انجام دهد. توليد و تدوين راهنماي برنامه س
ــانه ها دارند. در  ــابه آن را برخي از رس ــت كه مش راديوس
نتيجه ما به خاطر اينكه آن اطالعات را مورد استفاده قرار 
ــه مي كنيم، اما هنگامي كه  ــم، به ناچار آنها را ترجم دهي
ــتفاده كنيم كه  ترجمه مي كنيم ناچاريم از ادبيات آنها اس
حتمًا اين اقدام با هويت فرهنگي ما مغايرت دارد. بنابراين 
ــازي خاص خودمان  تصميم گرفتيم كه راهنماي برنامه س
ــتفاده از تجربيات و توان  ــًا با اس ــد كنيم كه قطع را تولي



ماهنـامه علمـي تخصصـي
صـداي جمهـوري اسالمي ايـران 25

علمي و فكري كه در دوستان وجود دارد، به سرانجام خوبي خواهد رسيد. 
ــان كنم كه برخي از واحدهاي ستادي در اين زمينه فعاليت  ــت خاطرنش در اينجا الزم اس
خوبي دارند: مثًال اداره كل پژوهش راديو سابقه ديرينه و خوبي در تدوين و توليد مجالت و 
كتاب هاي تخصصي در حوزه صدا و رسانه دارد؛ همينطور اداره كل طرح و برنامه و نظارت، و 
همچنين اداره كل اطالعات و برنامه ريزي كه خوشبختانه تعامل خوبي بين اين سه اداره كل 
ــته باشند. اعضاي شوراهاي  ــبكه ها داش ــود تعامل خوبي هم با ش وجود دارد كه باعث مي ش
ــوراها مديران محترم شبكه ها هستند،  ــتند كه تعدادي از مسؤالن اين ش چندگانه هم هس
ــوراي سينما، شوراي  ــوراي سياسي- اجتماعي، شوراي كتاب، ش ــوراي اقتصاد، ش مانند: ش
ورزش، شوراي سالمت و شوراي معارف. تقريبًا نيمي از اعضاي شوراها از كارشناسان، اساتيد 
ــاتيد حوزه و افرادي از معاونت هاي ديگر هستند كه باعث غني شدن مجموعه  ــگاه، اس دانش

خواهد شد. براي همه شما عزيزان آرزوي سالمتي و توفيق دارم. 

25

مهندس احمد ميرزايي، مديركل اطالعات و برنامه ريزي معاونت صدا

بسم  اهللا الرحمن الرحيم. 
ــت معرفي اجمالي از شبكه هاي راديويي خدمتتان عرض كنم. شبكه هايي كه  ابتدا الزم اس
در حال حاضر فعال هستند ۲۲ شبكه اند. البته پنج شبكه در حال راه اندازي است كه فعاليت 
ــبكه ها هم در حال راه اندازي  ــروع شده است و ساير ش ــي «راديو كتاب» ش يا پخش آزمايش

هستند. 
شبكه ايران ۲۴ ساعته است و ۸۶ عنوان برنامه دارد كه تعداد آن در طول هفته ۲۶۶ برنامه 
است كه توسط هفت گروه برنامه ساز توليد و پخش مي شود. عناوين برنامه ها هم به تفكيك 

گروه هاي برنامه ساز مشخص شده است كه چه برنامه هايي و با چه عناويني داشته باشند. 
ــاعته است كه ۶۵ عنوان برنامه دارد كه در شش گروه برنامه ساز  ــبكه فرهنگ نيز ۲۴ س ش

توليد و پخش مي شود.
ــت و ۵۱ عنوان برنامه دارد كه در پنج گروه برنامه ساز توليد  ــبكه تهران ۲۴ ساعته اس ش

مي شود. برنامه ها در پنج گروه توليد مي شود.
شبكه البرز ۲۴ ساعته بوده، ۶۰ عنوان برنامه دارد و چهار گروه برنامه ساز به توليد و پخش 

برنامه ها اقدام مي كنند.
ــبكه پيام كه داراي شش شيفت زنده چهار ساعته است كه به صورت زنده برنامه پخش  ش

مي كند. 
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ــبكه آوا هم ۲۴ ساعته است كه به پخش موسيقي در شش باكس برنامه هاي  تنظيمي  ش
اقدام مي كند.

ــت و ۵۵ عنوان برنامه دارد كه در پنج گروه ساماندهي شده  ــبكه جوان ۲۴ ساعته اس ش
است.

شبكه قرآن ۲۴ ساعته است و داراي ۵۹ عنوان برنامه و شش گروه متولي توليد و پخش 
است.

شبكه معارف با ۹۶ عنوان پنج گروه برنامه ساز فعاليت مي كند.
ــت، ۲۴ ساعته بوده، داراي ۴۵  ــبكه نداي اسـالم كه همان شبكه  معارف انگليسي اس ش

عنوان برنامه است.
شبكه ورزش ۵۳ عنوان برنامه دارد كه حاصل تالش چهار گروه برنامه ساز است.

ــت و ۷۱ عنوان برنامه در هفته دارد و پنج  ــبكه سـالمت در حال حاضر ۱۸ ساعته اس ش
گروه برنامه ساز فعاليت مي كنند.

شبكه گفت وگو ۱۰ ساعته است و ۴۹ عنوان برنامه دارد.
شبكه صداي آشنا كه سه كانال ۲۴ ساعته براي آسيا- اقيانوسيه و آمريكا و اروپاست كه 

۱۰۲ عنوان برنامه دارد در شش گروه برنامه ساز ساماندهي شده است.
شبكه اقتصاد ۲۴ ساعته است و ۶۱ عنوان برنامه داشته، در پنج گروه فعاليت دارد. 

ــاعته تنظيمي نواهاي مختلف را پخش  ــبكه نوا شش ساعته است كه سه باكس دو س ش
مي كند.

شبكه ايران صدا راديويي اينترنتي است كه شبكه هاي ۲۴ ساعته تحت وب دارد و در پنج 
گروه برنامه ساز فعاليت مي كند. 

ــت و ۶۱ عنوان برنامه و پنج گروه برنامه ساز  ــبكه نمايش در حال حاضر ۲۴ ساعته اس ش
دارد.

شبكه فصلي هشت ساعته است كه در دو گروه صبحگاهي و عصرگاهي (دو بخش چهار 
ساعته) پخش مي شود.

ــاعته فعاليت مي كند، در حال حاضر شش  ــبكه تالوت كه در ماه مبارك رمضان ۲۴ س ش
ساعت برنامه دارد.

شبكه كتاب هفت ساعته است. قرار است شبكه كودك و نوجوان به صورت ۱۲ ساعته و 
راديو لبخند به صورت هشت ساعته فعاليت خود را آغاز كنند. در كل، ميزان ساعت توليد 

و پخش برنامه در روز ۴۵۰ ساعت و كل عناوين برنامه ها در شبكه  ها ۹۴۶ عنوان است. 
ــر صوفي توضيحاتي  ــدا كه جناب آقاي دكت ــوارهاي تخصصي در معاونت ص ــورد ش در م
فرمودند، بايد عرض كنم كه اين شوراها با هدف ارتقاي سطح كيفي برنامه ها، ايجاد وحدت 
ــت هاي يكسان، توجه به مخاطب هدف، ايجاد هم افزايي و پرهيز از تكرار  رويه، اتخاذ سياس
ــدند؛ شوراهاي تخصصي چون: شوراي معار ف با محوريت شبكه  و موازي كاري، راه اندازي ش
ــوراي اقتصاد با محوريت شبكه  ــالمت با محوريت شبكه سـالمت، ش ــوراي س معارف، ش
اقتصاد، شوراي سياسي-  اجتماعي با محوريت شبكه ايران، شوراي طنز با محوريت شبكه 
لبخند، شوراي خانواده با محوريت شبكه خانواده، شوراي كتاب با محوريت شبكه كتاب، 
ــوراي سبك زندگي با محوريت شبكه فرهنگ، شوراي ورزش با محوريت شبكه ورزش  ش

و شوراي شعر و سينما.
ــتان ضمن ارائه معرفي شوراهاي تخصصي خود، اطالعاتي درباره نحوه كار  در ادامه، دوس

و فعاليت آن ارائه خواهند كرد.
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بسم  اهللا الرحمن الرحيم. 
ــت كه رهبر معظم انقالب  ــه- چهار سال اس حدود س
ــات اقتصادي  ــه موضوع ــال را ب ــن س ــه)، عناوي (مدظل
ــوده جناب آقاي دكتر صوفي  ــاص داده اند. به فرم اختص
مقرر شد كه در كليه شبكه ها،  آرايش متناسب با فضاي 
ــود. بنابراين، گروه هاي اقتصادي دور  رسانه اي ايجاد ش
ــن بود كه مباحث  ــدند و مبناي كار آنها اي هم جمع ش

اقتصادي مطرح در كشور را اولويت بندي كنند. 
ــو آغاز به  ــال ۱۳۸۹ با ۱۷ عض ــوراي اقتصاد در س ش
ــه عمومي و ۱۱ نشست  كار كرد كه تا به حال، ۳۱ جلس
تخصصي در حوزه اقتصاد مقاومتي برگزار شده است. به 
هر حال، اساتيد متناسب با آن حوزه، معاونان و مديران 
كل سازمان ها و وزارت خانه هاي اقتصادي دعوت شدند. 
ــته و  ــا به حال بيش از ۲۶۸ بند مصوبه داش ــورا ت اين ش
بيش از ۱۰۰ عنوان و موضوع اقتصادي را تهيه و تدوين 
كرده است. يكي از اهداف اين شورا برگزاري همايش هاي 
تخصصي بوده است كه صاحبنظران و نخبگان با مديران 
ــت هايي داشته اند و آخرين مواضع را در آنجا  راديو نشس

مطرح كردند.
تا به حال ۱۰۲ خبرنامه تحليل اقتصادي داشته ايم كه 

۸۰۰ محور برنامه سازي در آن ذكر شده است. 
در حوزه تهيه و تدوين جزوات آموزشي و تحليلي ۱۵ 
عنوان در خصوص شعار سال «جهاد اقتصادي و اقتصاد 
ــي» و  ۱۳عنوان مجموعه مقاالت و نظر نخبگان  مقاومت
ــتيم. درضمن، ۲۳۰ محور و موضوع برنامه سازي  را داش
ــتيم. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد مقاومتي، وقتي  داش
مقام معظم رهبري (مدظله)، اهداف را مشخص فرمودند، 

ــن نبود كه اقتصاد مقاومتي چه ابعاد  براي نخبگان روش
ــايد بيش از ۲۰۰ جلسه با نخبگان  گوناگوني دارد. ما ش
ــتيم كه همه نظرات را تبيين كرديم. در حوزه تهيه  داش
ــي، ۸ عنوان  ــع علمي و پژوهش ــن و توزيع مناب و تدوي
ــتيم،  ۱۲عنوان  ــوص جهاد اقتصادي داش جزوه درخص
ــي و ۳۴ عنوان كتاب  ــزوه درخصوص اقتصاد مقاومت ج
ــمند اقتصادي. يعني يكي از كارهاي اين شورا اين  ارزش
بوده كه آخرين كتب اقتصادي كه منتشر مي شود و قابل 
ــتفاده براي برنامه سازي باشد، شناسايي، خريداري و  اس
ــمند به  ــد. يكي از كارهايي كه ارزش ــه بدنه تزريق كن ب
ــت كه ما در راديو اقتصاد در حوزه  نظر مي رسد اين اس
ــم اقتصادي كه در  ــادي، همايش هاي مه مباحث اقتص
ــود، ضبط مي كنيم. از كارهاي ديگر  كشور برگزار مي ش
ــن بود كه نظرات آيت اهللا جوادي آملي را تجميع و در  اي
ــتفاده  ــب برنامه هاي كوتاه توليد كرديم كه مورد اس قال
ــي قرار گيرد.  ــبكه هاي عمومي، تخصصي و اختصاص ش
درباره ابعاد مختلف بورس در اقتصاد ايران هم اقداماتي 
ــده است. در حوزه قاچاق كاال و موضوع گمرك و نيز  ش
ــتيم،  در حوزه تحريم هاي اقتصادي كه با آن مواجه هس
ــوراي  ــال ۹۲ ش بحث هايي به عمل آمد و برنامه هاي س
ــد كه عبارتند از: عمق  اقتصاد معاونت صدا نيز تبيين ش
ــرعت اطالع رساني براي تبيين و پيگيري  اطالعاتي و س
ــتفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود و  ــال و اس ــعار س ش
مشاركت براي توسعه ارتباط با مسئوالن و سياستگذاران، 
ــه محتوايي و برنامه هاي اقتصادي كه  تهيه و تدوين نقش
نيتجه آن، همان اطلس محتوايي راديوست كه بخشي از 

پازل آن مربوط به راديو اقتصاد مي شود.

آقاي سيدعباس موسوي تبار، مدير شوراي اقتصاد راديو
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ــوي تبار مطرح  ــياري از مواردي كه آقاي دكتر صوفي و آقاي موس به نام خدا. بس
ــبكه هاي مختلف مشترك  است و فقط مهندسي پيام در آنها تغيير  كردند، بين ش
ــتور آقاي دكتر صوفي در ارديبهشت ماه ۱۳۸۸  مي كند. شوراي ورزش حسب دس
ــبكه بود و كنترل آن  ــته، ورزش مختص يك يا دو ش ــروع به كار كرد. در گذش ش
ــي هم افزايش  ــبكه ها، تعداد گروه  هاي ورزش ــي راحت، اما با افزايش تعداد ش خيل
ــازي ها ايجاد شد. بنابراين،  ــتري در برنامه ها و برنامه س پيدا كرد و موضوعات بيش
ــبكه هاي  ــد تا بتواند بين ش ــته باش ضرورت ايجاب مي كرد اتاق فكري وجود داش
ــب دستور آقاي دكتر صوفي، اين  مختلف هماهنگي به وجود آورد. به هر حال، حس
ــكل گرفت. شورا، متشكل از مديران يا نمايندگان مديران شبكه ها- يعني  شورا ش
ــتند. شبكه هاي ورزش، جوان، ايران،  مديران گروه هاي ورزش و تفريحات- هس
تهران، ايران صدا، راديو فصلي و راديو سـالمت هفت عضو اين شورا هستند. 
اين شورا از سال ۱۳۸۸ تاكنون، ۳۳ جلسه برگزار كرده كه اقدامات زيادي در اين 
جلسه ها صورت گرفت. من نمونه هايي از اين مسائل را عرض مي كنم: مثًال چندين 
شبكه مسابقات فوتبال جام ملت هاي اروپا را همزمان پخش مي كردند كه اين مورد 
ــامي بازيكنان فوتبال يا ساير  ــد. همچنين براي اينكه تلفظ واحدي از اس اصالح ش
ورزش ها داشته باشيم، كتاب تلفظ نام بازيكنان را به زبان فارسي تهيه كرديم و در 
ــبكه ها قرار داديم. در بحث انتخابات رياست جمهوري هم شبكه ورزش  اختيار ش
ــت، به اين صورت كه كانديداها تشريف مي آوردند و صحبت مي كردند.  برنامه داش
ــه  ــت كه ما در هر جلس ــائل روز ورزش يكي از عمده ترين مواردي بوده و هس مس
ابتدا درباره آن مسائل صحبت مي كنيم و تصميم هاي گرفته شده در برنامه ها به كار 
گرفته مي شوند. در حال حاضر، موضوعي در راديوها يافت نمي شود كه با دو موضع 

مختلف مطرح شود. همه شبكه ها راجع به يك موضوع، يك سياست دارند. 
ــت كه بايد با حوزه ورزش  ــائل يا تكاليف سازماني اس ــي مس مطلب ديگر، بررس
ــيوه نامه پرداخت،  ــتيم. ش ــوند كه در اين خصوص مصوبات زيادي داش منطبق ش
ــبكه از چه منظر و به چه  ــي و اين تكليف كه هر ش ــته هاي ورزش اولويت بندي رش
ــي بپردازد، اتفاق افتاده است. از مسئوالن ورزش كشور و رؤساي  رشته هاي ورزش
ــود تا اصول و سياست ها را تبيين  ــيون ها براي حضور در شورا دعوت مي ش فدراس
ــانه راديو و مسئوالن و سياست هاي  كنند. به هر حال، با اين اتفاق، فاصله بين رس
ــاهد تجميع سياست ها  ــيار كم شده است كه ان شاءاهللا در آينده ش ــازمان ها بس س

خواهيم بود. 

آقاي مجيد نديري، مدير شوراي ورزش راديو
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بسم  اهللا الرحمن الرحيم. 
ــالمت، آيات و احاديث فراواني وجود دارد.  در بحث اهميت س
سازمان بهداشت جهاني، سالمت را فقط سالمت جسم در نظر 
نمي گيرد، بلكه آن را شامل رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي 
ــي ما، ۵ بند وجود دارد كه به  و معنوي مي داند. در قانون اساس
حوزه سالمت اختصاص دارند. در برنامه افق ۱۴۰۴ هم ۱۰ بند 
لحاظ شده كه مربوط به اين حوزه است. در سازمان صداوسيما 
ــالمت  ــا ۱۰ درصد كل برنامه ها به حوزه س ــزي حدود ۹ ي چي
اختصاص دارد كه از نظر جايگاه برنامه سازي داراي رتبه پنجم 
ــاعت در روز در  ــت. در راديو چيزي حدود ۱۸ س ــم اس تا شش
ــبكه ها برنامه در حوزه  ــبكه سالمت و ۱۶ ساعت در بقيه ش ش
ــيب هايي بوديم.   ــالمت توليد مي شود. در مقطعي شاهد آس س
ــي و تناقض در  ــف در برنامه ريزي، دوگانگ ــهل انگاري و ضع س
ــت مطالب بهداشتي و پزشكي،  بيان مطالب علمي، ارائه نادرس
ــي در برنامه ها، پرداختن به يك  ــائل غيراولويت پرداختن به مس
موضوع خاص و تكراري در تمامي شبكه ها، ايجاد ترس بي مورد 
در مخاطبان، استفاده از كارشناسان غيرمتخصص در برنامه ها، 
ــناس و ... تهديدهاي رسانه بودند كه  ورود افراد به عنوان كارش
ــد. با دستور جناب آقاي  ــده مي ش بايد براي آنها چاره اي انديش
ــي و ايجاد نقش  ــر صوفي در حوزه همكاري هاي بين بخش دكت
ــالمت، در  ــازان در حوزه س محوري در هدايت صحيح برنامه س
ــتگذاري سالمت اولين جلسه  ــوراي سياس تاريخ ۱۳۹۱/۴/۴ ش
ــات را  ــوزه هدف از برگزاري اين جلس ــكيل داد. ح خود را تش
حفظ و ارتقاي سالمت و بهبود كيفيت زندگي مردم تعريف شد 
ــت  ها و راهبردهاي كالن آن به هدف  ــاس تدابير، سياس تا براس

اصلي در قلمرو سالمت همگاني دست پيدا كنيم. 
ــالمت  ــتگذاري س ــوراي سياس اهداف اختصاصي كه براي ش
ــق آگاهي ها در حوزه  ــعه و تعمي ــده بود، توس در نظر گرفته ش
ــانيم  ــازان بشناس ــا بود؛ اينكه اولويت ها را به برنامه س اولويت ه
ــازي كنند. يك بحث جهاني سواد  كه در چه زمينه اي برنامه س

ــرفت در كشور  ــاخصه هاي پيش ــت كه يكي از ش ــالمت اس س
محسوب مي شود كه سعي كرديم در اين زمينه كار كنيم؛ يعني 
ايجاد و گسترش برنامه هايي كه سالمت محور باشند. حمايت و 
ــبت  هاي سالمت و  هدايت فكري جريان  هايي در رابطه با مناس
اينكه همه شبكه ها به صورت هماهنگ نسبت به آن موضوع كار 
بكنند، در شوراي سياستگذاري سالمت معاونت انجام مي شود.
ــت. در واقع  ــته اس ــز داش ــردي ني ــداف كارب ــورا اه ــن ش اي
توانمند سازي رسانه اي برنامه ها و پيشنهادهايي كه سازمان هاي 
ــالمت دارند (مثل وزارت بهداشت) را به صورت  دخيل در امر س

رسانه اي در داخل حوزه هاي برنامه سازي وارد كرده است.
يكي از معضالت عمده كه در برخي از برنامه سازي هاي حوزه 
ــت. يعني فكري  ــود دارد، ترويج باورهاي غلط اس ــالمت وج س
ــازي اش انجام مي دهد گاهي  ــاز دارد و در برنامه س كه برنامه س
ــت و اين خود ضريب  ــفانه خالف مباني علمي كشور اس متأس
ــم مي كند. طبق  ــالمت را ك ــه برنامه هاي حوزه س ــان ب اطمين
ــالمت، چيزي در حدود  ــاري كه داريم، در حوزه س آخرين آ م
ــود اطمينان  ــد مردم به مطالب علمي كه گفته مي ش ۹۲ درص
ــط تعدادي  ــج برخي باورهاي غلط توس ــفانه تروي دارند. متأس
ــودجو باعث مي شود كه اين ضريب اطمينان به مطالب  افراد س
ــاتيدي  ــمندان و علما و اس علمي مخصوصًا بين خواص و دانش
ــدا كند.  ــت مي كنند، كاهش پي ــگاه فعالي ــوزه دانش كه در ح
ــاني كه مورد تأييد  ــيدن به استفاده از كارشناس حاكميت بخش
ــتند، از نتايج نشست هاي شوراي سالمت بود. معموالً  ما در  هس
هر جلسه عنواني را در اولويت قرار مي دهيم كه اساتيد دانشگاه 
ــازان صحبت مي كنند و  ــوند و براي بقيه برنامه س حاضر مي ش
ــه  ــخ هايي صورت مي گيرد. تا به حال ۱۱ جلس ــش و پاس پرس
ــده كه درباره مباحثي مانند  ــت در اين زمينه برگزار ش و نشس
ــاط اجتماعي، آلودگي هوا، سرطان،  ديابت، ايدز، دخانيات، نش
خانواده، اعتياد و آموزش از طريق رسانه بحث و نتايجي حاصل 

شد.

آقاي دکتر عليرضا بهفر، مدير شوراي سالمت راديو



سال يازدهم، شمـاره 68، اسفنـد 1391 30

بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
ــي كه كار آن از آذرماه ۱۳۸۹ شروع شده، توضيحاتي  ــوراي اجتماعي-  سياس درخصوص ش
ــائل سياسي انجام  ــت و مس عرض مي كنم. با توجه به اينكه كليه كارهايي كه در حوزه سياس
ــد، رفته رفته به  صورت رفع تكليف بروز يافته بود و برنامه سازان در اين حوزه ها زياد وارد  مي ش
ــرايط  ــد كه ما در ش ــدند، دغدغه اي از طرف جناب آقاي دكتر صوفي مطرح و گفته ش نمي ش
مختلف از برنامه سازان مي خواهيم كارهاي متنوعي در حوزه سياسي و اجتماعي انجام بدهند، 
ــده اند و همه فكر مي كنند كه اين جزء  ــي ش درحالي كه نتيجه كلي كار اين بوده كه غيرسياس
وظايف راديو نيست و فقط حوزه سياسي بايد كارهاي سياسي انجام بدهد. اين معضل در كل 
ــبكه هاي راديويي فقط راديو ايران بود كه داراي گروه سياسي  ــت و در بين ش راديو وجود داش
ــد كه جلساتي تشكيل  ــي برنامه هايش پخش مي كرد. همين امر باعث ش بود و در حوزه سياس
شود و در حوزه هاي مختلف از متخصصان روابط بين الملل و امور اجتماعي و سياسي دعوت به 
عمل آيد. به هر حال، خميرمايه و اساس برنامه ريزي شوراي اجتماعي- سياسي صورت گرفت و 
آيين نامه شوراي اجتماعي- سياسي تدوين شد. بعد از ابالغ اين آيين نامه از طرف آقاي دكتر 

صوفي به شبكه ها، شورا تشكيل شد. 
اهداف شكل گيري شوراي سياسي- اجتماعي عبارت است از:

ـ آمادگي هرچه بيشتر جهت بررسي و تحليل پديده هاي سياسي در همه شبكه هاي راديويي 
به ويژه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛

ـ ايجاد ذهنيت مشترك و تنظيم رفتار سياسي- اجتماعي شبكه ها و برنامه سازان آنها؛
ــد نظام جمهوري  ــور با توجه به حركت روبه رش ــي در كش ــدن پديده هاي سياس ـ فراگيرش

اسالمي ايران؛
ـ ايجاد گروه هاي سياسي در همه شبكه هاي راديويي عالوه بر راديو ايران؛

آقاي دکتر حميد شيخ محمدي، مدير شوراي اجتماعي- سياسي راديو
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ـ رصد دائمي موضوعات و رويدادهاي سياسي و اجتماعي 
و سياستگذاري رسانه اي متمركز در خصوص آنها؛

ــي-  اجتماعي از ابتدا  ــوراي سياس ــاختار ش همچنين س
بدين گونه تعريف شده است:

ــي داشته  ـ مديران راديوهايي كه مي توانند برنامه سياس
ــند. در ابتدا راديو ايران،  ــند، بايد عضو اين شورا باش باش
جوان، فرهنگ، گفت وگو و صداي آشـنا اعضاي اصلي 
ــي بودند كه به مرور، شبكه هاي  ــوراي اجتماعي- سياس ش

ديگر از جمله معارف و البرز هم به اين شورا پيوستند.
ــان  ــا پنج نفر از كارشناس ــه ت ــه ها س در هر يك از جلس
ــود و  ــوت مي ش ــي را دع ــي-  اجتماع ــاي سياس حوزه ه
ــبكه ها هم حضور دارند و مسائل مورد بحث  نمايندگان ش
ــي قرار مي گيرند. جلسات شامل دو بخش است كه  و بررس
ــتوركار قرار مي گيرد  مهم ترين محورهاي موضوعي در دس
ــانه اي را تنظيم مي كنيم تا  ــاي رس ــد از آن، راهبرده و بع

شبكه ها بتوانند استفاده بكنند. 
ــي  ــوراي اجتماعي-  سياس ــاي ش ــف و مأموريت ه وظاي

بدين قرار است:
ـ برگزاري نشست هاي منظم؛

ــي روز و بحث و  ــي سياس ــاي موضوع ــد رويداده ـ رص
كنكاش درباره ابعاد آنها؛

ــوص موضوعات  ــانه اي درخص ــن راهبردهاي رس ـ تدوي
سياسي ـ  اجتماعي؛

ـ ارائه نمايي كلي از تحليل موجود درخصوص موضوعات 
مورد بحث و تبيين گفتمان نظام در آن مورد؛

ـ ارائه منابع و مراجع مرتبط با مباحث مطروحه؛
ــي ـ  ــازان سياس ــه مديران و برنامه س ــاوره ب ـ ارائه مش
ــناس به  ــي در پاره اي موارد از جمله معرفي كارش  اجتماع

آنها؛
ـ تهيه بانك كارشناسان سياسي-  اجتماعي؛

ـ برگزاري كارگاه هاي آموزشي درخصوص تحوالت مهم 
سياسي؛

 عملكرد شورا تا پايان آذر به اين صورت بوده است كه از 
سال ۱۳۸۹ تا به حال، ۳۰ جلسه برگزار شده است. 

ــم كه يكي از آنها  ــي نيز برگزار كرده اي دو كارگاه آموزش
ــري درباره  ــتريت بوده و ديگ ــش وال اس ــوص جنب درخص

آخرين تحوالت فلسطين.
ليست جامعي از مطبوعات كشور نيز در شورا تهيه شده 
و به همراه جهت گيري سياسي آنها در اختيار همه شبكه ها 
ــم كه بدانند راه و روش هر يك از اين مطبوعات  قرار دادي

چيست.
ــوص  ــات درخص ــه اطالع ــي و تهي ــتيباني محتواي پش
ــياري  ــوريه، هفته دولت و بس موضوعاتي نظير تحوالت س
از مناسبت  ها و تحوالت سياسي ديگر از ديگر عملكردهاي 
شورا محسوب مي شود. رصد تحوالت روز و تحليل اجمالي 
ــي تفصيلي راهبردهاي رسانه اي آن  آنها و همچنين بررس

مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
ــوراي سياسي-  ــده در ش مهمترين موضوعات بررسي ش

اجتماعي عبارت اند از:
- نحوه بازخواني و گزينش اخبار مطبوعات و سايت هاي 

مختلف و ميزان اعتبار آنها در برنامه سازي؛
ــو و  ــانه اي رادي ــان رس ــا جري ــورد ب ــي برخ - چگونگ

تلويزيون هاي بيگانه؛
- شايعات سياسي و چگونگي پرداخت رسانه اي به آنها؛
- جهاد اقتصادي و بايسته هاي سياسي- اجتماعي آن؛

- سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه و خراسان شمالي؛
- نقد و بررسي تحركات منطقه اي تركيه؛

- تشكيل دولت فلسطين؛
- جريان شناسي سياسي انتخابات مجلس نهم؛

- پيامدهاي سياسي- اجتماعي هدف مندي يارانه ها؛
- بحران سوريه و ابعاد منطقه اي و جهاني آن؛

ــري عليه جمهوري  ــات حقوق بش ــي ابعاد اتهام - بررس
اسالمي ايران؛

ــالمي ايران و  - تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اس
راه هاي خنثي سازي آنها؛

- پيامدهاي سياسي و اجتماعي نوسانات ارز و طال؛
- نشست بين المللي جنبش عدم تعهد در تهران؛

- سفر رئيس جمهوري به نيويورك و سخنراني در مجمع 
عمومي؛

ــت جمهوري آمريكا و پيامدهاي آن در  - انتخابات رياس
ارتباط با جمهوري اسالمي ايران؛

ــتي عليه جمهوري  ــاي نظامي رژيم صهيونيس - تهديده
اسالمي ايران؛

- بررسي مسيرهاي گفت وگوي ۱+۵ و تحوالت هسته اي؛
- تكثير جمعيت، بايسته ها و راهكارها؛

- تبيين گفتمان مقام معظم رهبري درخصوص انتخابات 
(يعني همه انتخابات) از جمله انتخاباتي كه در پيش داريم؛

- ابعاد سياسي- اجتماعي و فرهنگي يوم اهللا ۹ دي؛
- بررسي آخرين تحوالت سياسي- اجتماعي هر هفته.

با سپاس از عنايت و توجه شما.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
ــبكه فرهنگ متولي  ــت. قبًال ش ــادكردن مؤمنان اس يکي از بهترين كارها نزد خداوند، ش
ــوند. بنابراين شبكه «لبخند»  ــبكه ها بش ــوراها مرتبط با ش ــده ش كانون طنز بود كه مقرر ش
ــوراي طنز و سرگرمي و مسابقه است. طنزي كه در رسانه جمهوري اسالمي پخش  متولي ش
ــت، برخالف آنكه در رسانه هاي بيگانه، بسياري از  ــد، جنسش از جنس حكمت اس خواهد ش
طنزهايي كه وجود دارد، غيراخالقي است. در نظرسنجي هايي كه در ده سال اخير در سازمان 
ــياري از مخاطبان ما عالقه مند بودند كه برنامه هاي سرگرم كننده  ــيما انجام شده، بس صداوس

داشته باشيم. طنز، موسيقي و مسابقه نيز از اينگونه برنامه هاست. 
درخصوص شبكه «لبخند»، نظر بنده اين بود كه بحث طنز يا نمايش باشد، اما همينطور كه 
ــادماني مانند عروسي هايي  پيش رفتيم و صحبت كرديم، در ادامه كار ديديم كه آيين هاي ش
كه در بسياري از اقوام ايراني برگزار مي شود ممكن است در «راديو لبخند» جا داشته باشد. مسابقات نيز همينطور. بخش 
مهمي از شبكه لبخند طنز، سرگرمي و مطايبات و لطيفه هايي است كه در بين مردم رواج دارد؛ البته لطيفه ها و طنزهاي 

منزه. دليلش هم اين است كه ما در واقع بايد به صورت منزه اسباب رضايت مخاطبانمان را فراهم كنيم. 
در كالم مقام معظم رهبري(مدظله) به لبخند اشاره شده است و فرمودند: «زندگي بهشتي زندگي با لبخند است» و اين 
براي ما سرمشق خواهد بود. سرمشق ديگر اينكه فرمودند: «مراقب باشيد شادي در مردم با لودگي و ابتذال و بي بندوباري 
ــت كه: «طنز مثل روغني در ميان چرخ دنده هاي يك  ــود.» فرمايش آقاي مهندس ضرغامي هم حائز اهميت اس همراه نش
ــد، اما اگر روغن خوب نباشد مطمئنًا با مشكل روبه رو مي شود.  ــت.» هرچند آن ماشين دقيق طراحي شده باش ــين اس ماش

بنابراين طنز همانند روغن است و چرخ زندگي بدون طنز نمي چرخد.
آقاي دكتر صوفي هميشه در بحث ها در مورد طنز و شادي و ايجاد فضاي شاد صحبت هايي مي فرمايند و توصيه مي كنند 
به اينكه همه شبكه ها فضاي شادي را براي مردم ايجاد كنند. هدف «راديو لبخند» طرح غيرمستقيم و تأثيرگذار آموزه هاي 
ديني و اخالقي در قالب طنز است كه ارتقاء و تقويت جايگاه راديو در جامعه و افزايش مخاطبان را به همراه خواهد داشت. 
ــد معضالت  ــت كه باعث خواهد ش ــالمي يكي از مؤلفه ها و اهداف كلي و كالن راديو لبخند اس ــاط آفريني در جامعه اس نش
ــرگرمي اختصاص داده  ــبكه لبخند» هفتاد درصد از برنامه هايش را به موضوع تفريحي و س اجتماعي كاهش پيدا كنند. «ش
ــت و راه رفتن روي لبه  ــت. چون طنز و سرگرمي امري سخت و صعب اس ــي درصد آن موضوعات جدي طنز اس ــت. س اس
تيغ،بايد به هوش باشيم تا بتوانيم آرمان هاي مقدس اسالم را با وجه لذت بخش و سرگرم كننده اش و پيام هاي اسالمي را از 

طريق قالب  طنز به مردم برسانيم.

آقاي صادق رحمانيان، مدير شوراي طنز راديو

بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
ــفر اخير مقام  ــبك زندگي در راديو به دنبال س دبيرخانه س
ــمالي فعال و  ــان ش ــتان خراس معظم رهبري (مدظله) به اس
مسئوليت آن به شبكه فرهنگ محول شد. براي اينكه وحدت 
ــي در پرداختن به مقوله  ــبكه هاي متعدد راديوي رويه اي در ش
ــد كه به صورت تخصصي  ــبك زندگي ايجاد بشود، مقرر ش س

دبيرخانه اي به همين نام تشكيل بشود. 
در اهميت مقوله سبك زندگي در بيانات مقام معظم رهبري 
(مدظله) در سخنراني هاي چندگانه ايشان در خراسان شمالي، 
ــت، اما براي اينكه شبكه هاي راديويي براي  ترديد و بحثي نيس
ــن تر تصميم بگيرند،  ــفاف تر و روش پرداختن به اين مقوله، ش

ــد. مقام معظم رهبري (مدظله) در  ــيس ش اين دبيرخانه تأس
ــخنراني ها، ۲۰ پرسش مهم در زمينه سبك زندگي  يكي از س
ــان اشاره فرمودند كه اين افتتاح  مطرح كردند. البته خود ايش
بحث است و قطعًا انديشمندان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه 
ــا بتوانند ابعاد  ــند ت ــته باش ــتري داش بايد روي آن تعمق بيش
ــالمي-  ــرفت اس ــبك زندگي منطبق بر الگوي پيش مختلف س
ــراي اينكه بتوانيم محتواي بهتري   ايراني را تبيين بكنند. ما ب
ــان راديو بكنيم، در  ــي تقديم مخاطب ــبكه هاي راديوي را در ش
ــبكه هاي مختلف دعوت  ــار نمايندگان تام االختيار كه از ش كن
ــتيم، يك كارگروه تخصصي  ــان جلسه داش كرديم و خدمتش
ديگر از برگزيدگان حوزه و دانشگاه برگزار كرديم تا بتوانند در 

آقاي محسن شريف زاده، مدير شوراي سبك زندگي راديو
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نظريه پردازي و تهيه محتوا كمك بكنند.
سرفصل  هايي كه مقام معظم رهبري (مدظله) در سفر به خراسان 
شمالي اشاره فرمودند، خدمت دوستان در شبكه هاي مختلف ارائه 
كرديم و محورهايي را در حوزه  هاي مختلف تعيين كرده ايم كه در 
جلسه اي با حضور نمايندگان شبكه ها به صورت پيشنهادي عنوان 
شده اند تا براساس آن، ذهنيت شفافي براي همكارانمان در حوزه 

اجتماعي به وجود بيايد. 
ــت خانواده و  ــم والدين، اهمي ــي بحث تكري ــوزه اجتماع در ح
ــث تقويت ويژگي  هاي  ــي به خانواده، و همين طور بح اقتدار بخش
مثبت قومي را داشتيم و در حوزه اجتماعي بحث روابط خانوادگي، 
ــن زوجين، تعامل والدين و فرزندان، فرزندان با يكديگر،  تعامل بي

بحث خانواده و اوقات فراغتشان مطرح بود. 
يكي از ويژگي  هاي ممتازي كه سبك زندگي ايراني دارد، تأكيد 
ــت كه مقام معظم رهبري (مدظله) نيز بر آن  بر كانون خانواده اس
ــتند؛ عنصري كه تمدن غرب و سبك زندگي  تأكيدي خاص داش
غرب از آن محروم است. طبيعتًا در محورهاي اجتماعي، بيشتر به 

بحث سبك زندگي و موضوع خانواده خواهيم پرداخت.
ــريعت و آيات  ــبك زندگي در ش ــوزه معارف به ارتباط س در ح
ــه معصومين پرداخته  ــيره و احاديث از ائم ــد در س كالم اهللا مجي
خواهد شد. در حوزه اقتصادي بحث استفاده از ظرفيت ها ي تمدن 
ــش روي ما قرار  ــالمي محورهايي را پي ــي و فرهنگ ناب اس ايران
ــراف، پرداخت حقوق  ــد كه بتوانيم درخصوص پرهيز از اس مي ده
واجب مالي، پرهيز از مصرف گرايي و... بحث هايي داشته باشيم. در 

حوزه فرهنگي هم به موضوع صله رحم تأكيد داشته ايم. 
ــوراي سبك زندگي داشته، نشستي با  عملكردي كه تا به حال ش
نمايندگان راديو و كارشناسان اين حوزه بود. محورهاي پيشنهادي، 
ــد. عملكرد ديگر اينكه دفتر  تبيين و به گروه هاي مربوطه داده ش
نخست فرمايشات مقام معظم رهبري- كه مجموعه بيانات ايشان 
ــت- در رابطه با سبك زندگي را  ــان شمالي اس ــفر به خراس در س

احصا كرديم. دسته بندي فرمايشات معظم له در سه بخش است كه 
بخش اول ازدواج، بخش دوم خانواده و بخش سوم غروب عشق و 
قحطي عاطفه در غرب را شامل مي شود. اين مجموعه مشتمل بر 
نكات ناب و كاربردي از فرمايشات مقام معظم رهبري است كه به 

شبكه ها تقديم خواهيم كرد.
ــبك زندگي  ــخص در رابطه با س ــور مش ــبكه به ط ــارده ش چه
ــازي كرده اند. به علت اينكه بحث سبك زندگي بحث تازه  برنامه س
ــري دغدغه ها وجود دارد كه در كارگروهي  ــت، يك س و نويني اس

كه با نمايندگان شبكه ها داشتيم مطرح شد:
ــخص شود منظور از سبك زندگي مطلوب  - اول اينكه بايد مش
ــت؟ اين مطلبي است كه اميدواريم كارگروه تخصصي بتواند  چيس
ــي و جغرافيايي قطعًا مقوله  ــك كند. به دليل تنوع قوم ــه ما كم ب
سبك زندگي در كالن شهري مانند تهران با برخي شهرها متفاوت 

است. تنوع مذهبي و ديني هم بايد در اين امر، تبيين بشود. 
ــوري براي جلوگيري  ــر، تفكيك موضوعي و مح ــوع ديگ - موض
ــيني  ــبكه فرهنگ به شهرنش ــت؛ مثًال اگر ش ــوازي كاري اس از م
ــردازد و راديوهاي  مي پردازد، راديو سـالمت به موضوع ديگر بپ
ــاس  ــا دلزدگي براي مخاطب ايجاد نكند. براس ديگر همينطور. ت
تحقيقاتي كه همكاران انجام داده اند، سايت ها و شبكه هاي متعدد 
مهاجم و معارض سعي مي كنند بسته هاي پيشنهادي خودشان را 
به ما القا بكنند. بايد مشخص بشود كه رسانه ملي در رابطه با اين 
تهديدهاي بين المللي چه موضعي دارد. اگر ما الگوهايي در تاريخ 
ــالم داريم، بياييم اينها را تبيين  ــدن ايران و يا تاريخ تمدن اس تم
بكنيم. ما موظف هستيم در بحث سبك زندگي براي اقشار مختلف 

جامعه الگوسازي كرده، و الگوهاي ملموس را معرفي كنيم.
ــازان ما در  ــن دامنه اختيارات برنامه س ــت بحث تعيي - در نهاي
ــت. گاهي ممكن است خطوط قرمزي  ــكالت اس پرداختن به مش
ــد كه بگويند اينجا حوزه مسئوالن است و اينجا حوزه عواطف  باش

مردمي. 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
با وجود گستردگي موضوعات، تأكيد بر اين است كه هر شبكه وقتي عهده دار مسئوليتي 
ــي پيام را در فضاي راديو شكل بدهد. شكل دهي  ــود، در حوزه موضوعي خود مهندس مي ش
ــبكه تخصصي اتفاق مي افتد و هم به  ــكل طولي در ش ــي و مديريت پيام هم به ش مهندس
ــبكه هاي راديويي. يكي از داليل تشكيل شوراها، نه مساوي كردن  شكل عرضي در ديگر ش
موضوعات، بلكه همگن كردن مسائل و موضوعاتي است كه قرار است در شبكه هاي راديويي 

به آن پرداخته شود.
ما در شوراي كتاب سه سطح را محفوظ مي دانيم: يك سطح شوراي راهبردي و مشورتي 
ــطح ديگر حضور نمايندگان  ــان و اساتيد تشكيل مي شود. س ــت كه با حضور كارشناس اس
شبكه هاي راديويي است براي اينكه ضريب نفوذ اين پيام و مهندسي پيام افزايش پيدا كند؛ 
ــندگان در جلسه مستقل ديگري هم انديشي  ــطح سوم نيز با حضور برنامه سازان و نويس س

صورت مي  گيرد تا اين محور پيام بتواند از مرحله كالن به خرد ادامه پيدا بكند.
ــات شوراي كتاب هر ۱۵ روز يكبار به شكل منظم و مدون تشكيل مي شود. اعضاي  جلس
ــتند- تشكيل شده كه به  ــته و گسسته- كه اعضاي مدعو هس ــورا از دو گروه پيوس اين ش

فراخور موضوعات مطرح در شورا، آن اعضا دعوت مي شوند.
اعضاي پيوسته شوراي كتاب: آقاي دكتر جواد محقق، از پيشكسوتان فعال در حوزه كتاب 
ــعري، مسئول پروژه باغ كتاب در سازمان فرهنگي و  ــتند؛ آقاي دكتر اش و جزء مؤلفان هس
هنري شهرداري هستند؛ آقاي دكتر رجبلو كه سابقه تخصصي در حوزه تاريخ معاصر ايران 
ــانه اي و فرهنگي هستند؛ آقاي ترقي جاه، آقاي  دارند؛ آقاي نعيمي ذاكر كه جزء فعاالن رس
دكتر پرويز، آقاي حمزه زاده كه عضو مجمع ناشران انقالب اسالمي و حوزه هنري هستند؛ 

آقاي دكتر احمدي، آقاي فضائلي و آقاي نيلي.
ــده است، ارائه و پيشنهاد  ــوراي راهبردي كتاب انجام ش مهم ترين فعاليت هايي كه در ش
ــوراي  ــت. برنامه هاي آينده  ش ــندگان بوده اس محورهاي موضوعي، معرفي مؤلفان و نويس
كتاب، توسعه كّمي و كيفي اعضا، توليد و انتشار ويژه نامه هاي كاربردي با رويكرد رسانه اي 
ــبت هاي خاص، همگن سازي، هم سويي و هم افزايي برنامه هاي كتاب محور  براي ايام و مناس
ــي طرح هاي كالن و فوق برنامه اي شبكه هاي راديويي در حوزه  ــبكه هاي راديويي، بررس ش
ــازي، اولويت بندي و  ــراي جريان س ــنهاد موضوعات حائز اهميت ب ــي و پيش ــاب، طراح كت

وزن دهي به موضوعات و... بوده است.

آقاي حميدرضا وليان، مدير شوراي كتاب
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بسم  اهللا الرحمن الرحيم. 
سياست و ايده شوراهاي تخصصي كه آقاي دكتر صوفي 
مطرح كردند يك بركت داشت و آن اين بود كه شبكه هاي 
ــت كه بعضًا به صورت جزيره اي در موضوعات خاص  معاون
ــك اقيانوس محتوايي  ــد، درحال حاضر، ي عمل مي كردن
تشكيل شده و همه دوستان مي دانند در شبكه هاي ديگر 

چه مي گذرد. 
ــدا اهدافي را مدنظر  ــوراي معارف معاونت صدا از ابت ش
داشت كه بررسي وضعيت توليد و پخش برنامه هاي ويژه 
ــي و  ــت؛ يعني هم انديش ــالمي از آن جمله اس معارف اس
همفكري با هدف ايجاد وحدت رويه در شبكه ها در ارتباط 
ــت  هاي كلي توليد و پخش برنامه هاي معارفي در  با سياس
ــكلي كه داشتيم  ــت هاي سازمان. ما مش چارچوب سياس
ــه گاهي اوقات  ــبكه چيزي مي گفت ك اين بود كه هر ش
ــي يكديگر را  ــر بودند و پيام هاي معارف ــض همديگ متناق
دفع مي كردند. بنابراين تصميم گرفتيم كه با هم انديشي 

به وضعيتي برسيم كه اين معضل را حذف كنيم.
ايجاد بانك اطالعات از كارشناسان خبره و زبان شناسي 
ــمند از ديگر اهداف اين شورا بود؛ همفكري براي  و انديش
ــن معرفي، تدوين و  ــوژه ها و همچني يافتن جديد ترين س
ايجاد مجموعه  اي از منابع اصيل در حوزه معارف اسالمي. 
ــوراي معارف  ــات ش ــت برگزاري جلس ــاختار و وضعي س
ــت كه بنده دبير شورا هستم؛ يعني مدير  بدين صورت اس
راديو معارف دبير جلسه است و ۱۴ عضو دارد. اعضاي اين 
شورا از مديران و برنامه سازان مرتبط با اين حوزه هستند. 
شوراي معارف از سال ۱۳۸۸ شروع به كار كرد و تا به حال 
ــت و حدود ۳۰۰ مصوبه ارائه  ــه برگزار شده اس ۲۶ جلس

داديم. اهّم موضوعاتي كه بررسي شده اند، عبارتند از:

ــال قمري با  ــاس س ــبتي بر اس ــي تقويم مناس - طراح
ــت هاي موسيقي و محتوايي مربوط به  هدف تعيين سياس

مناسبت هاي ديني؛ 
- سياست گذاري ورود و خروج به مناسبت ها؛

ــايي  ــبت ها و شناس ــراي برخي از مناس ــذاري ب - نامگ
مناسبت هاي ديني مغفول؛

ــازمان با  ــنجي هاي مركز تحقيقات س ــي نظرس - بررس
هدف تعيين آرايش رسانه اي در حوزه معارف اسالمي؛

ــازي  ــم راهبردها و محورهاي موضوعي برنامه س - تنظي
در مناسبت ها؛ 

ــوزه معارف به  ــال برنامه هاي راديو معارف در ح - ارس
شبكه هاي ديگر؛ 

- طرح تربيت ده ميليون حافظ قرآن كريم؛ 
ــاني از برنامه هاي معارفي شبكه ها از طريق  - اطالع رس

يك سامانه پيامكي متمركز؛ 
ــنايي با  ــرده آش - تهيه مجموعه هايي مثل لوح هاي فش

بهائيت و...؛ 
- برگزاري جلسات بين بخشي و بين دستگاهي، مثًال با 
مركز رسيدگي به امور مساجد و همچنين اداره كل نغمات 

آئيني و مؤسسه تحقيقات اديان و مذاهب؛ 
- اجراي طرح پيامبر رحمت و سبك زندگي نبوي؛ 

- برگزاري مسابقه بزرگ كتابخواني ويژه پيامبر رحمت؛
ــالم به ساحت مقدس رسول  - تنظيم جدول پخش س

خدا (ص)؛
- و... .

اميد است وجود شوراهاي تخصصي گامي بلند در جهت 
ــاي راديو در موضوعات و مباحث  ارتقاي كيفيت برنامه ه

مختلف باشد.

حجت االسالم محمدلطفي نياسر، مدير شوراي معارف راديو


