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فنموسیقی

مجید اخشابی در گفتو گو با «صبا»:

گمشدهاست
سرمقاله

یک اتفاق خوب!

منوچهرآذربازیگرسریال«بازینقابها»درگفتوگوبا«صبا»:

خودم راترکمنمیدانم
بهزادفراهانیدرگفتوگوبا«صبا»:

« زندگیازنو»ا ثریشایسته وسالم است

وحید خانه ساز

دبیر تلوزیون

تلویزیون طی هفتهای که گذشــت با اتفاقاتی غیرقابل تصور
همراه بود و حاشیههای موجود ،عکسالعملهای متفاوتی را از
سوی مخاطبان ،برنامهسازان و مسئوالن در پی داشت .سریال
پرطرفدار «دلــدادگان» بهدلیل بروز برخی مســائل ،پایانی
نامتعارف داشت که این اتفاق به برگزاری نشست مطبوعاتی
با حضور رئیس رسانه ملی و عوامل سریال منجر شد .از طرفی
برنامه محبوب «نود» به روی آنتن نرفت و گالیه مخاطبان این
اثر تلویزیونی را در پی داشت و بروز حاشیهها و سوءتفاهمها،
میان مدیران شبکه سوم سیما و عوامل برنامه «نود» کدورت
ایجاد کرد! اما در میان حاشیههای موجود ،اتفاقی خوب و قابل
تأمل رخ داد که به حاشیههای موجود پایان داد.
روز گذشته یکشنبه ،ششم آبانماه ،علی فروغی؛ مدیر شبکه
سوم سیما در برنامه صبحگاهی «حاال خورشید» حاضر شد و
به سواالت رضا رشیدپور درباره حواشی برنامه «نود» پاسخ داد
که این اتفاق به شفافسازی و رفع گالیهها و کدورتها انجامید.
فارغ از کیفیــت و منظر و جایگاه برنامه «حاال خورشــید» و
نوع پرداختنش به موضوعات و مســائل مختلف ،چقدر بجا و
شایسته است که مسئوالن رسانه ملی با حضور در برنامههای
پرمخاطب گاهبهگاه به سواالت برنامهســازان و مخاطبان در
جهت شفافسازی بیشتر و رفع ابهامات پاسخ دهند تا به این
ترتیب قدرت مانور از حاشیهسازان و رسانههای زرد گرفته شود
و مردم بهطور مستقیم در جریان اخبار و حاشیهها قرار گیرند.
بیشک رسانه ملی عرصهای وسیع و همهگیر برای اطالعرسانی
درست است .هیچ ایرادی ندارد که مدیران بخشها و شبکههای
مختلف رســانه ملی از این تریبون مردمی ،در جهت ارتباط
مستقیم با مخاطبان اســتفاده کنند و هر از گاهی آنها را در
جریان امور و برنامههای کوتاه و بلندمدت پیش رو قرار دهند
تا به این ترتیب بروز حاشیههای مختلف باعث کدورت میان
مسئوالن ،مردم و برنامهسازان نشود.

