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 150تا بچه دارم

مناجات

«مجید قناد» خاطره مشترک چند نسل است که
کودکیشــان با اجراهای شیرین و پرشــور او در
برنامههای مختلف تلویزیونی گره خورده است.
این عموی دوست داشــتنی هنوز در 64سالگی
هم عاشــقانه از اجرا برای بچههــا میگوید و این
که بهترین اوقات زندگی او در همین اجراهایش
بــرای کــودکان رقــم خــورده اســت .بــه تازگی
مهمان شــهرمان بود و همیــن بهانهای شــد تا با
این نوســتالژی شــیرین دوران کودکــی به گفت
وگو بنشینیم:

خواجه عبدا ...انصاری
الهی!
دیدهای ده که جز تماشای ربوبیت نبیند
و دلی ده که غیر از مهر عبودیت تو.

الهی!
پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم
و زبانی ده که با آن شکر آالی تو گوییم

با شاعران

•از مدرسه تا مدرسه

اولین اجــرای قنــاد در ســال  ۶۲و در برنامه «از
مدرسه تا مدرســه» بود .خودش خاطرههای آن
سالها را تعریف میکند :همیشه تالش کردهام
تا همین قالب اجرای کودک را برای خودم حفظ
کنم و از این شاخه به آن شاخه نپرم .خدا را شکر
نتیجه هم گرفته ام .این ســالها همــه اش برایم
خاطره بوده است .اما دوست دارم از یکی از اولین
تجربیــات جالبم بگویــم .خاطرم هســت حول و
حوش ســال  ۶۳یا  ۶۴اجرای برنامه «از مدرسه
تا مدرسه» را در دست کار داشتم ،یک بار به دلیل
این که یکی از تماشــاچیان شــلوار جین پوشیده
بود ،مســئوالن امــر من را بــا این که تهیــه کننده
نبودم جریمه کردند .نظرشــان این بود که چون
مجری بودی و باید میدیدی و اجازه نمیدادی
کسی شلوار جین بپوشد(.خنده) خالصه از این
دردسرها هم داشتیم تا به امروز رسیدیم.

•کودک را کودکانه نبینیم

خراسان به روایت
31خرداد 1344

سیل سه چوپان را با خود برد
53سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
ســیل در قریه بقمــچ دو چوپــان و 550راس گوســفند و
در مجموع در چنــد قریه دیگر در بجنــورد نیز یک چوپان
و 300راس گوســفند و ســه مادیان را برد .سیالب کلیه
مــزارع گندم و جــو ایــن قــراء را ویــران کــرد و خانههای
1500نفر از اهالی را فرو ریخت .سیل زدگان در ویرانهها
و بیابان ســرگردانند و منتظر کمک هستند .در چند روز
اخیر در اغلب نقــاط خراســان منجمله درگــز ،قوچان و
قراء اطراف نیز سیل جاری شد .ســیل در پنج قریه درگز
نیز 14نفر را کشت و 40خانه را در قوچان خراب کرد.

•کلیه گرمابهها را بستند

کلیه گرمابههــای خزانــه دار شــهر فریمان بــا همکاری
بخشداری و اداره بهداری و شــهربانی آن مسدود و یکی
از گرمابهها فعــا زیر نظر دایره مهندســی بهداشــت آن
شهرستان در حال تبدیل خزانه به دوش میباشد.

•پدری فرزندش را در خیابان رها کرد

ســاعت 10صبــح دیــروز پســر کوچکــی کــه در خیابان
ســرگردان بود ،به پاســبان مراجعه کرد و اظهار داشــت

پدرش او را در خیابان رها کرده و به او گفته اســت که نزد
مادرش ژیال برود و دیگر نزد او بازنگردد.
کودک که اســمش مســعود بود ،ســپس گفــت :وقتی به
توصیه پدرش به سراغ مادرش رفته او را نپذیرفته و گفته
نزد پــدرش برگردد و چــون خیابانی که بــه منزل پدرش
میرســیده را ندیده اســت ،در خیابان ســرگردان شــده
است.
پاســبان مســعود را به کالنتری برد و در آن جــا اظهارات
کودک شــنیده شــد و چون جرمی اتفاق افتــاده و پدری
فرزنــدش را در خیابــان رها کرده بــود ،مامــوری همراه
کودک بــه خانه پــدر او رفت اما پــدر در خانه نبــود به این
جهت مامور سراغ مادر 27ســاله معروف به ژیال رفت .او
نیز از پذیرفتن پسرش خودداری کرد و همراه پاسبان به
کالنتری آمد و گفت:پدر مسعود برای من کاری پیدا کرد و
چون دسترنج مرا حیف و میل میکرد ،از وی طالق گرفتم
و مسعود که دو سال بیشتر نداشت ،به پدرش تسلیم شد و
حاال حاضر نیستم به هیچ وجه او را بپذیرم چون قانون نیز
چنین تکلیفی برای من نگذاشته است .پرونده مسعود به
دادسرای تهران ارسال شد.

نمای قدیمی

 #مشهد

منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

2100

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

1500

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27600

حلب ۵
کیلویی

کاال

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8100

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6800

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 45500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 57000کیلو گرم

این مجــری توانمند با
بیان این کــه فعالیــت در این
حوزه عشــق و عالقــه میطلبــد و من با
تمام وجودم بــرای بچهها اجــرا میکنم،
میافزاید :اگر روزی حتی به دلیل شرایط
مالیوبیتوجهیبهکودکان،بهمناجرایی
پیشــنهاد نشــود ،باز هم راهم را در همین
زمینــه ادامــه خواهــم داد .هم اکنــون در
دانشــگاه هنــر مشــغول تدریس هســتم و
همین که دانشجویانم را آموزش میدهم
باعث خشــنودی من اســت .تا امروز از کار
کردنبابچههاخستهنشدموسعیمیکنم
بههرشکلونحویآنراادامهدهم.درحوزه
کودکنیروهایخالق،قدیمیوتوانمندی
حضور دارنــد که ظرفیت شــان بایــد مغتنم
شــمرده شــود .برای آن که این افراد به چنین
تجربهای برســند ،هزینههای زیادی صرف
شــده اســت .تربیت چنیــن نیروهایی ،به
همینمیزانهزینه،وقتوانرژینیازدارد.
پسبایددرجاییازوجودآنهابهرهالزمگرفتهشود.
وی از اهمیت شــادابی کودکان میگوید ،موضوع
مهمی که در هیاهوی زندگی شهری و حذف شدن
بسیاریازشادیهایکودکانه،بهفراموشیسپرده
شــده اســت؛«باید به داد این بچههای نســل جدید
برســیم .آنها خیلی زودتر از آن چه بایــد با فناوری
پیونــد خوردهاند .یک کودک هفت ســاله با موبایل
جوری کار میکند که پدر و مادرش هم بلد نیستند
اما اقتضای ســن او بازی کردن و دویــدن و بودن در
جمع دوستان هم سن و ساالنش است .در دورهای
ما برای شــاد کردن بچهها ُجنگ میگذاشتیم و به
زمینوزمانمیزدیمتالبخندیرویلببچههابیاید
اما چقدر از آن شور و نشــاط را در نسلهای جدیدتر
میبینیم؟ همه برنامه سازیهای ما نباید در حوزه
تولید فیلم و سریال خالصه شود ،گاهی یک برنامه
کودک خــوب میتواند جریان ســازتر شــود و حتی
بزرگترهاراهمپایتلویزیونبنشاند».

مردم من را در خیابان و کوی
و برزن میبینند ،آن قدر لطف
و محبت دارند که خدا را شــکر
میکنم کــه هم کــودک من را
میشناســد و هم پــدر و پدر
بزرگ و مادربــزرگ و اینها
سراســر انــرژی اســت .ایــن
جاســت که بیشــتر از همیشه
میخواهــم حاصــل ســالها
تجربه را برای تلویزیون جبران
کنــم .نگذاریــم حــوزه کودک
مــا بــدون پشــتوانه بمانــد.
برنامههایــی تولیــد کنیــم که
مثل هادی و هدی برای نســل
امروز ما خاطره بشوند.

• عصبانی نمیشوم

قنــاد از خصوصیــات رفتاریــش
برایمــان چنیــن میگویــد:
اطرافیانم تــا به حال عصبانیت
مــن را ندیدهانــد .بــه همــه هم
توصیه میکنم اگر کسی عصبانی شان کرد ،جای
اخم لبخنــد نثــارش کنند تــا یک انــرژی خــوب را
خلق کرده باشند .حتی در دشــواریها هم باید آن
برق شادی در چشــمانمان باشــد .دنیای ما به این
حسهای خوب نیاز دارد .کسی که شما را ناراحت
میکند ،باالخــره مــیرود اما حتــی او هم از شــما
خاطرهخوشیخواهدداشتاگربهرویشبخندید.
وی تاکید میکند :تا آن جا که جــان در بدن دارم به
کــودکان خدمت میکنــم .مجری گــری فقط این
نیست که اجرا کنیم و برویم .حدود ۲۰سال برنامه
زنده داشــتم و در آن مــدت هیچ اتفاقــی نیفتاد .اما
وقتی از آن برنامه کنار آمدم ،حواشی ایجاد شد .هر
حوزهای نیازمند آدمهای کاردان و دلســوز اســت.
کاش نگاههای بعضــی از ما دربــاره نیازهای حوزه
کودکاصالحشود.ویخاطرنشانمیکند:خوب
به یاد دارم ،یک بار به آقای سمندریان که استاد من
بود،گفتمهرموقعبهرویصحنهمیروم،تنوبدنم
میلرزد .گفت :آفرین .پرسیدم چرا آفرین؟ گفت:
چونتوبهدوربیننگاهنمیکنیبههزارانهزارنفری
کهپشتدوربیننشستهاند،نگاهمیکنیپسبایدبه
گونهای باشی که هیچ کدام را نرنجانی و با تخصص
کارترااجراکنی.

• ۱۵۰بچه دارم

حرفمانمیرسدبهآرزوهاوحسرتهایزندگیو
قناد در این باره بیان میکند :همین که توانستهام
باتما مبچههایایرانصحبتوبرایشانبرنامهاجرا
کنم،بهآرزویمرسیدهامودراینجایگاهیکههستم
تالشمرا برای ارتقا و انتقال تجربه هایم به دیگران
انجام میدهم .حسرتی در زندگی ندارم و هرکجا
که باشم سعی میکنم خودم را با آن جا وقف دهم.
اگربهبیمارستانوعیادتدوستیمیرومبهبخش
کودکان ســر میزنم و این گونه دلم را خوشــحال
میکنم و اگر حتــی یک کودک را خوشــحال کنم
برایم حــس خوبی را به همــراه مــیآورد .وقتی در
مکانهای عمومی مــیروم این قدر لطــف مردم و
فرزندانشانشاملحالممیشودوعکسمیگیرند
که گاهی در روز به  ۵۰عکس میرســد .من سعی
کردهام محبوب باشــم تا معــروف .هر کــس از من
میپرسدعموقنادچندبچهداری؟میگویم۱۵۰
تا.چونهرهفتهدربرنامهایکهدارمحدوداهمین
تعداددرکنارمهستند.بهتمامیهمکارانمگفتهام
یادمان باشــد برنامهای که اجرا میکنیم مختص
تهران نباشــد ،بچههای جنوب و شــمال کشــور،
دلبندانمازغربیاشرقکشورراهمدرنظربگیریم،
آنهایی که با عشــق پای جعبه جادویــی نظاره گر
اجرایماهستندوحقیبرگردنماندارند.

بریده کتاب
وقتی شما تجربه سوگ  -مرگ،
جدایی ،هجرت یا فقدان  -را از سر
میگذرانید ،پس از مدتی  -کم یا
زیاد  -دردش التیام مییابد ،زخم
اش خوب میشود و خاطراتش کم
رنگ و حتی گاهی فراموش .زیرا
روح هم مثل بدن توانایی ترمیم
خود را دارد.
می تواند سلولهای تازهای بسازد
و تکههای شکسته و پاره خود را
دوباره به هم پیوند دهد .اما با

بازار روز

• به داد
بچهها برسیم

قناد تاکید دارد که هم اکنون کیفیت برنامههای
مختص کودکان و نوجوانان کاهش یافته است و
در بیان دالیل آن توضیح میدهــد :پرداختن به
حوزه کــودکان و نوجوانان کاری گروهی اســت
و در گذشــته تمــام عوامــل از جملــه دکوراتــور،
تصویربردار ،صدابردار ،تهیه کننده و کارشناسان
که روی متن مشاورههای الزم را انجام میدادند،
دور هم جمع میشــدند و هم فکــری میکردند
و بــه اتــکای ایــن هــم فکــری ،پشــتوانهای قوی
شــکل میگرفت .از لحاظ مالی نیز صداوســیما
•براینسلجدیدهم«هادیوهدی»بسازیم
حمایتهای الزم را انجام میداد اما هم اکنون به
از قنــاد در خصــوص علــت محبوبیــت اش در بین
دلیل حجم پخش تبلیغات در برنامه ،بار آموزشی
کــودکان و خانوادههــا میپرســیم،
ایــن جنــس برنامههــا کاهــش یافتــه و
بــه چاشــنی همــان بیــان شــیرین
بیشــتر جنبه ســرگرمی آن ُپررنگ
و مهربــان ،جــواب میدهــد :اگر
شده اســت .البته تا اواسط دهه
محبوبیتــی هســت بــه خاطــر
 80روند خوبی را در این بخش
عشقی اســت که به کارم دارم و
شــاهد بودیم .من در آن دوران
دیگر این که عزیزانــی که به من
بــرای راهنمایــی و رانندگــی
کمــک کردنــد تــا در این مســیر
فعالیتهــای زیــادی کــردم و
بهتــر گام بــردارم .وی نگــران
همیار پلیــس را راهانداختیم و
جذابیــت بیشــتر محتوایــی
تالش کردیم فرزندانمان را در
اســت که تولیــدات رســانههای
راستاینیازهایجامعه
آموزشبه همینکهتوانستهام
خارجــی دارنــد و میگوید :باید
دهیم اما از آن رویکرد کمکم
تبلیغ چیپس و پفک رسیدیم و باتمامبچههایایران
فرزندانمان را جذب رسانههای
داخلــی کنیــم در غیــر ایــن
بار محتوایی برنامهها افت کرد .صحبتوبرایشان
صورت به طرف ماهــواره جذب
ویادامهمیدهد:متاسفانههم برنامهاجراکنم،به
میشــوند .اگــر به بچه یــک نوع
اکنون کودکان را در روند برنامه
سازیهایمانبازینمیدهیمو آرزویمرسیدهامودر
غــذا بدهیــ م آن را میخــورد اما
به او نگاهی کودکانه داریم .باید اینجایگاهیکههستم دلش را میزند .از این حیث باید
ذائقه او را به درستی بشناسیم و
از خودمان بپرسیم چرا این قدر تالشمرابرایارتقاو
به تناسب آن تولید محتوا انجام
تولیدات سینمایی کودکان کم
شده ،در حالی که آنها بخشی انتقالتجربههایمبه
دهیم .البته پدر و مادرها هم باید
از جامعه مخاطب ســینمای ما دیگرانانجاممیدهم
درباره محتوایی که فرزندانشان
در معرض آن قرار دارند ،حساس
هستند و اساسا نسلی را شکل
باشــند .اما این مجــری قدیمی
میدهند که قرار اســت در آتیه
و دوســت داشــتنی ،از مواجهــه
ســالنهای ســینمای مــا را ُپر
مردم با خــود در اماکن عمومی
کنند اما مــا از همین حاال برای
چنیــن تعریــف میکنــد :وقتی
آنها دستمان خالی است.

عکسی قدیمی
از حرم امام رضا(ع)

قیمت(تومان)

رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی

گفتوگو با «مجید قناد»ُ ،پرخاطرهترین عمو برای نسلهای مختلف

بهترین مؤمنان کسی است که با مؤمنان ُانس بگیرد و کسی که انس نگیرد و انس نپذیرد ،خیری در او نیست.
امالی (طوسی) ص - 462بحاراألنوار(ط-بیروت) ج ،64ص298
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هر تجربه ،اتفاقی افتاده که قابل
برگشت نیست.
تجربه سوگ ،یک الیه نامرئی  -اما
محسوس و واقعی  -به روی همه
چیز دنیای آدم میکشد .مثل الک
ورنی روی جلد .مثل
بی رنگ .مثل
ِ
ورقهای بین صفحات مصحف
شریف .مثل سلفون روی غذا.
مثل شیشه شفاف تمام قدی که در
فرودگاه ،بین ما و مسافرمان کشیده
شده است.

مثل چیزی که انگار نیست ،اما
هست .ما میدانیم که هست و
این ،ما را همیشهاندکی غمگین
میکند.اندکی ،اما همیشه .و ما
میدانیم که هرگز ،هیچ وقت ،به
تمامی شاد نخواهیم بود .که هرگاه
دستمان را پیش آوریم تا شادی
را لمس کنیم  -حتی از نزدیک،
حتی در آغوشش هم که باشیم -
انگشتانمان الیهای نامریی از غم را
لمس خواهد کرد.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

برزو ارجمند با انتشار تصویری از سر در هنرستان فنی سینا در مشهد نوشت:
این جا هنرستانی بود که من درس میخوندم البته درس که چه عرض کنم تو این
دبیرستان چند تا دبیر داشتم که خیلی رو زندگی من تاثیر گذاربودن .استاددادار
دبیر ادبیات ،استاد حمیدی دبیر گرافیک و استاد پاریاد مدیرمون که همیشه تو
خاطر من خواهند ماند .چند روز پیش شنیدم که یکی از همکالسیها –علیرضا
اعلم –فوت شده خیلی ناراحت شدم.
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ارتقای سواد رسانهای در گرو
همکاری همه جانبه و نظام مند
اهمیـت سـواد رسـانهای در دنیـای امـروز کمتـر از سـواد
خوانـدن و نوشـتن نیسـت .بـه هما نانـدازه کـه سـواد
خوانـدن و نوشـتن از ضروریـات زندگـی اجتماعـی افراد
به حسـاب میآید ،سـواد رسـانهای نیز در عصـر پرتالطم
اطالعات در مواجهه با رسـانههای گوناگون شـنیداری،
دیـداری و نوشـتاری هـر روز بیـش از پیـش اهمیـت پیـدا
میکنـد .در حقیقـت با وجـود آسـیبها و مضرات بسـیار
متنوع رسـانههای نوظهـور در کنار فرصتهـا و فواید بی
نظیـر آنهـا میتـوان بـه اهمیـت پرداختـن بـه ایـن حق و
آمـوزش سـواد مربوط بـه آنهـا بیشـتر پـی برد.
در واقــع ســواد رســانهای شــامل تحقیــق ،تحلیــل،
آمــوزش و آگاهی از تاثیــرات رســانهها (رادیــو ،تلویزیون،
فیلــم ،موســیقی ،روزنامــه ،مجلــه ،کتــاب و اینترنــت)
روی افــراد و جوامــع بــه شــمار میآیــد .در همیــن بــاره
مخاطبــان بایــد بــا فناوریهــای نویــن بــه خوبــی آشــنا و
بــه ســواد متناســب بــا آن مجهــز شــده باشــند .بنابرایــن
آمــوزش ایــن ســواد بایــد ســطح بنــدی و براســاس آن
برنامــه ریــزی و در نهایــت مخاطبانــی فعــال و هوشــمند،
تحلیــل گــر و منتقــد تحویــل جامعــه شــود .بــه بیــان دیگــر
اگــر فــردی از ســواد رســانهای بــرای افــزودن بــه دانــش
نهفتــه خویــش اســتفاده کنــد ،میتوانــد بــه دانــش جدید
برســد ،در وهله بعــد بایــد از این ســواد بهره بــرداری کند،
روحیــه انتقــادی داشــته باشــد و عــاوه بــر نقــد ،بســتری
را بــرای پیشــنهاد فراهــم آورد چــه بســا کــه رویکــرد او بــه
تحقــق پارادایمــی در ایــن عرصــه منجــر شــود .در واقــع
طبق ـهای نخبــه محســوب میشــود کــه بتوانــد عــاوه بــر
نقــد ،پیشــنهاد نیــز ارائــه دهــد و خــود نیــز در ایــن عرصــه
صاحــب ایــده و نظــر باشــد.
حال هر چه شمار نخبگان و افراد آگاه به جوانب فضای
مجازی و ویژگیها و مختصات و اقتضائات اطالع رسانی
در جامعه افزایش یابد ،خرد نیز به تبع آن در جامعه
افزایش خواهد یافت .بنابراین سواد رسانهای میتواند
به مخاطبان رسانهها بیاموزد که از حالت انفعالی و
مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنهای وارد
شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد .به دیگر سخن،
سواد رسانهای آمیزهای از تکنیکهای بهره مندی موثر
از رسانهها و کسب بینش و درک برای تشخیص آنها،
کارکردها و کیفیت محتوای تولید یشان از یکدیگر
است.
متاســفانه در کشــور مــا ســواد رســانهای چنــدان جــدی
گرفتــه نشــده اســت و هنــوز آگاهــی کافــی و همــه
جانبــهای از اهمیــت ســواد رســانهای وجــود نــدارد و
از ایــن مفهــوم بــه عنــوان یکــی از ضرورتهــای مهــم و
حســاس در حــوزه رســانه مغفــول بــوده ایــم .عــاوه بــر
ایــن تامیــن مالــی توســعه ســواد رســانهای و نیــز منابــع
الزم برای حمایــت از فعالیت کالســی ،محــدود و ناکافی
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از کشــورها
اصــول ســواد رســانهای را در آموزشهــای اولیــه خــود
مدنظــر قــرار دادهانــد ،ایــن آموزشهــا از دوره پیــش
دبســتانی آغــاز شــده و تــا دبیرســتان ادامــه دارد .نکتــه
قابــل توجــه آن اســت کــه در ایــن کشــورها آمــوزش ســواد
رســانهای بــر مبنــای اســتانداردهایی یکســان ،معیــن و
یکپارچــه انجــام نمیگیــرد بلکــه متناســب بــا مقتضیــات
زمانــی ،مکانــی و همچنیــن شــرایط خــاص هــر قشــر
برنامــه ریــزی و ارائــه میشــود .بنابرایــن آمــوزش و
پــرورش ،دانشــگاهها و رســانهها در ایــن کشــورها متولی
آمــوزش ســواد رســانهای هســتند و در ایــن حــوزه تاکنون
بســیار موفــق عمــل کردهانــد.
بایــد بپذیریــم کــه مــا در عصــر رســانهها زندگــی
میکنیــم و حــاال آنهــا بــه جزئــی جدایــی ناپذیــر از
زندگــی مــا تبدیــل شــدهاند و آن چــه کــه رســانهها بــه
عنــوان اطالعــات بــه مــا انتقــال میدهنــد ،بــه اشــکال
مختلــف بــر نحــوه زندگی،اندیشــه و احساســات و حتــی
فرزنــدان مــا اثــر میگــذارد و در رویکــردی کلــی ،جامعــه
و جریانهــای درونــی آن را متاثــر از خــود میســازد.
حــال اگــر مــردم جامعــه از ســطح ســواد رســانهای نســبتا
پایینــی برخــوردار باشــند ،امــکان محافظــت از خــود
در برابــر رســانهها و تکنیکهــای اثرگــذاری شــان
دشــوار خواهــد شــد .امــا در صورتــی کــه افــراد از ســطح
ســواد رســانهای باالیــی برخــوردار باشــند ،رفتارهــا،
نگرشهــا و احساســات آنهــا تغییــر نمیکنــد و افــراد
قــادر خواهنــد بــود بــه تدریــج تعاریفــی را کــه رســانه برای
آنهــا از دنیــای اطــراف ایجــاد کــرده اســت از بیــن ببرنــد
و القائــات رســانهای را بــا عقایــد و تحلیلهــای خــود
جایگزیــن ســازند.
با این تفاسـیر اگـر بخواهیم یک سـواد رسـانهای عمیق و
وسـیع در جامعه داشـته باشـیم و در مقابل تمامی رسـانه
ها ،انسـانیت و رسـالت خود را حفـظ کنیـم و تاثیرپذیری
کورکورانـه از آن نداشـته باشـیم ،بایـد بـه ابـزار دانـش،
معرفـت و بصیـرت مجهز شـویم.
نکته حائـز اهمیـت آن اسـت کـه در آموزش سـواد رسـانه
ای ،دولت ،رسـانه و نظام آموزشـی به تنهایی نمیتوانند
به رشـد و توسـعه این مهم کمک کنند .اگر هر یـک از این
سـازمانها به طور مجـرد ،مسـتقل و جزیـرهای بخواهند
بـه کار خـود ادامه دهنـد آمـوزش سـواد رسـانهای امکان
پذیـر نخواهـد بـود .بنابرایـن آمـوزش سـواد رسـانهای
نیازمنـد همـکاری همـه جانبـه و نظـام منـد دولـت ،نظام
آموزشـی ،رسـانهها و موسسـات مردم نهـاد خواهـد بود.
برای دسـت یابی به ایـن موضوع ،تلاش همه جانبـه نیاز
اسـت و جامعـه خـود بایـد بخواهد کـه بـه درسـتی بداند و
بتوانـد تحلیـل انجـام دهد.
در عصـری کـه رسـانهها در عرصههـای مختلـف سـهم و
نقش بسـیاری دارند ،آمـوزش صحیـح و مبتنـی بر هدف
و برنامهریـزی تنهـا راه عبـور از ایـن مرحلـه و داشـتن
شـهروندانی هوشـمند خواهـد بـود.

