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بررسی موضوعات روز اجتماعی و اقتصادی ایران در برنامه «هاشور »
برنامــه تلویزیونی «هاشــور» بــا موضــوع بررســی موضوعــات روز اجتماعــی و اقتصادی
ایــران از این پــس روی آنتن شــبکه افــق خواهد رفت .هاشــور عنــوان برنام ـهای جدید
در شــبکه افق سیماســت که با محوریت بررســی موضوعات روز اجتماعی و اقتصادی
ایــران از این هفته پخش میشــود .ایــن برنامه به تهیهکنندگی ســیداحمد موســویان

شــامل ســه بخش اســت؛ گفتوگوی اصلی با حضور کارشناسان و مســؤوالن مرتبط
با موضوع با اجرای حســام نامآور و علیرضا بشــارتی یکی از بخشهایی اســت که در آن
ســعی شــده موضوعات روز را به صورت دقیق واکاوی کند و بخش دیگر بــه مرور اخبار
اختصاص دارد و حمید صدری آن را اجرا میکند .همچنین بخش ســوم این برنامه هم

قالب نمایشــی دارد و در همه ایــن موارد تالش شــده موضوعات مــورد پرداخت تازه و
بهروز باشد ،روندی که به واســطه انتخاب موضوعات هر قســمت رخ میدهد .هاشور
شنبه تا چهارشنبه ســاعت 19و30دقیقه روی آنتن میرود و ساعت  8روز بعد هم برای
بازپخش این برنامه درنظر گرفته شده است.

فضای مجازی
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خبر

تعداد کاربران دائمی فیسبوک در ایران و جهان با کاهش قابل مالحظهای روبهرو شده است

چرا این روزها فیسبوک را دوست نداریم؟
شاید چند ســال پیش و در روزگار اوج فیسبوک ،زمانی که
اینســتاگرام بــه این حــد محبــوب نبــود و توییتر در ایــن درجه
اهمیت قــرار نداشــت ،خیلیهــا کاربر پــر و پا قــرص آن بودند.
بیشــترین زمــان موجــود را در فیسبــوک میگذراندنــد و بــه
یگانه عصاری
رسانه

محــض دریافــت نوتیفیکیشــن بــه ســراغ آن میرفتنــد .ایــن
روزها اما شــرایط متفاوت اســت .در روزگار فراگیر شــدن دیگر
شبکههای اجتماعی ،خبرها نشان از ریزش شدید مخاطبان

تعامل بیشتر
بین ارتش و رسانهملی

وضعیت در ایران
شــبکه اجتماعــی فیسبــوک در ایــران فیلتــر اســت .بارها
بحــث بردا شــتن فیلتــر ا یــن ر ســانه مطــر ح شــد ا مــا بــه
ســرانجامی نرســید .با این حال برخــاف قبل ،امــروزه این
رســانه در ایران مانند قبل ،طرفداران پــر و پاقرص و دائمی
نــدارد .منظــور مشــخصا افــرادی اســت که بــه این شــبکه
ماننــد قبــل اعتیــاد داشــته باشــند یــا بــه صــورت دائــم به
آن ســر بزننــد .مهمتریــن دلیــل ایــن اتفــاق ،احتمــاال بــروز
و ظهــور دیگــر شــبکههای اجتماعــی باشــد کــه البتــه آنهــا
هــم زیرمجموعــه فیسبــوک هســتند .اینســتاگرام یکــی
از مهمتر یــن آنهاســت کــه فیلتــر هــم نیســت و همــگان
میتواننــد از آن اســتفاده کننــد ،هرچنــد کاربــری ایــن دو
رسانه کامال متفاوت باشد.

دائمی فیسبوک در جهان دارد .اتفاقی که در کشور خودمان
هــم رخ داده و خیلیهایــی کــه شــاید در این شــبکه اجتماعی حســاب کاربری داشــتند

چون توییتر روی بورس است

دیگر به سراغ آن نمیروند .اما چرا ستاره اقبال دستاورد مارک زاکربرگ افول کرد؟

انتظارش را داشتیم

این آمار را بدانید
فیسبوک ســال 2019به عنــوان محبوبترین شــبکه اجتماعی دنیــا انتخاب
شــد کــه بیــش از 2/5میلیــارد کار بــر دا شــت .از ا یــن 2/5میلیــارد ،روزا نــه
1/4میلیــارد بــه صــورت روزانــه از ایــن رســانه اســتفاده میکردنــد .تــا پایــان
ژانویه ،۲۰۲۰تعداد کاربران فیسبوک در هند ۲۶۰میلیون نفر ثبت شد و آمریکا
و اندونزی بهترتیب با  ۱۸۰و ۱۳۰میلیون کاربر ،در رتبه دوم و سوم قرار داشتند.
برزیل،مکزیک ،فیلیپین و ویتنام ،تایلند ،مصر ،ترکیه و انگلیس در رتبههای
بعدی قرار دارند .پس تا این لحظه این شبکه اجتماعی یکی از پرطرفدارترین
رســانههای اجتماعــی بــه لحاظ تعــداد کاربــر اســت .با این حــال مــدت زیادی
است این رسانه با ریزش مخاطبان فعال روبهروست و میزان حضور هرروزه
کاربران آن کم میشود.

فیسبــوک در روزهــای ابتــدای همهگیــری ویــروس کرونــا ،رشــدی عجیــب و
بیســابقه را تجربه کــرد؛ اتفاقی که بــرای دیگر شــبکههای اجتماعی هــم افتاد،
با این حال اما براســاس گزارش مالی سهماهه سوم ســال ،۲۰۲۰نهتنها سرعت
این روند افزایشــی ،کاهش پیدا کرده اســت ،بلکه در مناطقی همچون آمریکا
و کانادا که ســودآورترین بــازار فیسبوک را تشــکیل میدهند ،شــاهد کاهش
تعــداد کاربــران نســبت بــه س ـهماهه پیشــین هســتیم .اتفاقــی کــه البتــه در
بیانیه فیسبوک قابــل انتظار توصیف شــد و ایــن غول شــبکههای اجتماعی
در بیانی ـهاش نوشــت«:انتظار داریم این روند کاهشــی در س ـهماهه چهارم نیز
ادامه داشــته باشــد و همچنان شــاهد کاهش اندک یــا تثبیت تعــداد کاربران
فعال روزانه و ماهانه در منطقه آمریکا و کانادا باشیم».

وضعیت در آسیا

هشتگ فیسبوک را حذف کنید

بــه گفتــه ســرویسهای خبــری فیسبــوک ،هرچنــد کاربــران ایــن رســانه در
کشــورهای آســیایی ابتدای دوران کرونا روند افزایشی داشــتهاند و این روزها
هم ریزش شــدیدی در تعداد مخاطبان نداشــتهاند ،اما میــزان حضور دائمی
و هــر روزهشــان در فیسبوک کمتــر شــده اســت؛ در حالی که ســرویسهای
زیرمجموعــه که شــامل اینســتاگرام ،واتساپ و خــود فیسبوک میشــوند،
بهطور کلی شاهد رشد کاربرانشان بودهاند.
طبــق آ مــار  ،تعــداد کار بــران فعــال روزا نــه در ا یــن ســرویسها بــه حــدود
2/5میلیــارد نفــر در ماه ســپتامبر رســیده اســت .همچنیــن از نظــر درآمد نیز
بهنظر نمیرسد فیسبوک زیانی تجربه کرده باشد.
در س ـهمــاهــه س ــوم  ،۲۰۲0ف ـی ـسبــوک تــوانـسـتــه اس ــت 21/4م ـی ـل ـیــارد دالر
درآمدزایی کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،رشد ۲۲درصدی نشان
میدهد و جایگاه این شرکت را باالتر از پیشبینی تحلیلگران قرار میدهد .از
رقم یادشده۱۸ ،میلیارد دالر از تبلیغات حاصل شده است.

فیسبوک حذف شدنی نیست

بــا تمــام ایــن مســائل امــا بایــد دقــت کــرد فیسبــوک با
داشــتن بیش از دومیلیارد کاربر در سراسر جهان ،هنوز
محبوبترین شبکه اجتماعی شناخته میشود.
بســیاری از کاربــران ،از آن بــه عنــوان بســتری بــه منظــور
برقــراری ارتبــاط بــا دوســتان و اعضــای خانــواده بــدون

نکــه مشــخص شــد کمبریــج آنالیتیکا پــس از
حــدود دو ســال قبــل و پــس از آ 
تهــا سوءاســتفاده از داد ههــای کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی ،در نهایــت
مد 
از اطالعــات ۵۰میلیــون نفــر از آنهــا بــرای تاثیرگــذاری روی نتیجــه انتخابــات
ریاس ـتجمهوری اخیر آمریکا اســتفاده کرده اســت ،مــوج شــدیدی از انتقادات
به ســمت فیسبوک روانه شــد و ایــن شــبکه اجتماعی در صــدر اخبــاری با تیتر
رســوایی قرار گرفت .تعــداد زیــادی از کاربران عقیده داشــتند بزرگترین شــبکه
اجتماعــی دنیــا در حفــظ اطالعــات خصوصــی آنهــا توانمند ظاهر نشــده اســت.
شهــای ضدفیسبوک و اســتفاده از
در همین راســتا ،عــدهای بــا راهانــدازی پوی 
هشــتگ «فیسبوک را حذف کنید» تالش کردند افراد بیشــتری را با خود همراه
کننــد .جنجالیترین فردی کــه توییتی بــا این هشــتگ در صفحه شــخصی خود
منتشر کرد ،برایان اکتون ،یکی از دو بنیانگذار واتساپ بود .این در حالی است
که خریده شدن پیامرســان واتساپ توسط فیسبوک در ســال 2010باعث شد
برایان اکتون اکنون به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان دنیا شناخته شود.

در نظــر گرفتــن محدودیتهــای جغرافیایــی اســتفاده
میکننــد و ایــن شــبکه هنــوز بــه واقعیتــر شــدن روابــط
مجازی کمک بسیاری میکند.
همچنین فیسبــوک باعث شــده هیچ کاربــری روز تولد
دوســتانش را فرامــوش نکنــد و حتــی اگــر مــدت زمــان
بســیاری باشــد که به این شــبکه ســری نــزده باشــید اما

میتوانید نوتیفیکیش ـنهایش را در ایمیل خود ببینید
و تولد دوســتانتان را تبریک بگویید .اما برخی معتقدند
فیسبوک حــذف شــدنی نیســت .ایــن حرفی اســت که
ســوفیا نا بــل ،ا ســتاد دانشــگاه کالیفرنیــای جنو بــی
میگویــد .او در کتــاب خــود بــا نــام الگوریتــم ســرکوب
نوشــت «:برای بســیاری از مــردم ،فیسبوک یــک دروازه

یکی از مهمترین دالیل کمتر سرزدن کاربران به فیسبوک،
حضور آنها در توییتر اســت .آمار جدید نشــان میدهد این
یهــا از جمله برخی ایرانیان ،بیشــتر وقــت خود را
روزها خیل 
در توییتــر میگذرانند و دیگــر خبری از شــور و هیجــان برای
حضور در فیسبــوک ندارند .همانطور که سیاســتمداران
فهــای مهــم خــود را توییــت
و ســلبریتیها ،ایــن روزهــا حر 
میکننــد و واکنشهــای بســیاری میگیرنــد .ایــن در حالــی
اســت که تا چند ســال پیش فیسبــوک مهمترین رســانه
برای بیان حرفهای مهم سیاستمداران بود.

پررنگتر شدن با انتخابات آمریکا
طبق آمار ،در انتخابات چهار ســال قبل آمریکا ،منبع اولیه
جوانــان آمریکایــی برای کســب اطالعــات درســت در مورد
انتخابــات ،فیسبــوک بــود .حــاال بــا گذشــت چهــار ســال،
اینطور نیســت و ســایتهای خبری ،توییتر و اینستاگرام
نقش اصلــی را بازی میکننــد .با این حال گزارشها نشــان
میدهد شــبکه اجتماعی فیسبوک به ســبب التهابات و
هیجان ایــن روزهــای انتخابات آمر یــکا ،دوباره مــورد توجه
بیشــتر کاربران قرار گرفتــه اســت .زاکربرگ اعالم کــرده بود
جلــوی مداخلــه خارجیهــا را در انتخابــات گرفتــه اســت و
اجازه گذاشتن هر استاتوســی را نمیدهد ،روی استاتوس
رســانههای دولتــی برچس ـبگذاری کردهانــد تــا از صحــت
آن مطمئــن شــوند ،همچنیــن این رســانه حســاب جعلی
طرفداران ترامپ را مسدود کرد ،پست ترامپ در خصوص
ویــروس کرونــا را حــذف کــرد و حتــی محکــوم بــه حمایــت
از جــو بایــدن هــم شــد .اتفاقــی کــه تعــداد کمــی از کاربــران
جهانی فیسبــوک را به این چــک کردن همــه روزه اخبار در
فیسبوک ترغیب کرد ،کاربرانی که البته آسیایی نبودند.

بسیار مهم به اینترنت محســوب میشود .در واقع برای
تعداد زیادی ،فیسبوک تنها چیزی اســت که از اینترنت
میداننــد .نقــش ایــن شــبکه اجتماعــی در ارتباطــات و
ایجــاد جوامع مجازی تازه غیرقابل چشمپوشــی اســت و
هیچکــس نمیتوانــد ایــن رســانه و نق ـشاش را نادیــده
بگیرد یا قدمی برای کمتر دیده شدن آن بردارد» .

معاون صدای رسانه ملی:

«رادیو مقاومت» صدای مقاومت
معاونت صدای جمهوری اســامی ایران ،به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سردار
حــاجقاســم ســلیمانی« ،رادیــو مقاومــت» را با رویکــرد تبییــن مفهــوم مقاومــت در گفتمــان انقالب
اســامی و با هــدف شــناخت و شناســاندن مکتب ســردار دلهــا بــه جامعــه از اول دی بــرای یکماه
راهاندازی میکند .علی بخشیزاده ،معاون صدای رســانهملی با اشاره به راهاندازی «رادیو مقاومت» از
اول دیماه  ۹۹گفت« :رادیو مقاومت» صدای مقاومت سردار ســرافراز سپاه اسالم و چهره درخشان
مقاومت اسالمی در برابر مستکبران و متجاوزان جهان خواهد بود.

بـ ــه گ ـ ـ ــزارش جـ ــا مجـ ــم ،مـ ـع ــان ص ـ ــدا دربـ ـ ــاره
فعالیت شبکهها در ا یــن ا ی ــام توضیح داد:
وظ ـی ـفــه رســان ـ هم ـلــی پــاسـخـگــویــی ب ــه ن ـیــازهــا،
عــایــق مـخــاطـبــان و آ گــاهـیبـخـشــی بــه تمامی
اق ـشــار جــامـعــه ب ـهوی ــژه نـســل ج ــوان اس ــت و
تمامی هـمـکــاران مــن در راد ی ــو قطعا در همه
بخشها با رویکرد زند هنگهداشتن نــام و یاد
سـ ــردار واالمـ ـق ــام اسـ ــام ،سـ ــردار ح ــاج قاسم
سلیمانی و در جهت تولید محتوایی فاخر
در را س ـتــای شناساندن حــا جقــا ســم و مکتب
ایـ ـش ــان گـ ــامهـ ــای اس ـ ـتـ ــواری را ب ــرداشـ ـت ــه و
برخواهند داشت.
برنامههایی که براساس رسالت هر شبکه و
طیف مخاطبان آن در جهت تبیین و یــادآوری
جایگاه این مرد بزرگ برنامهریزی شده است
که در این راستا میتوان به تولید بخشهای
نـمــایـشــی ،آمـ ــادهسـ ــازی ب ـخ ـشهــای کــوتــاه از
صحبتهای ســردار و سخنان بزرگان ازجمله
مقام معظم رهـبــری درب ــاره س ــردار سلیمانی،

برنامههایی با محوریت نظر مــردم نسبت به
ای ــن سـ ــردار دله ــا و صــاحـبنـظــران داخ ـلــی و
خارجی و محور مقاومت با فرماندهی ا شــاره
ک ــرد .همچنین ج ـش ـنــوارهای بــا عـنــوان نشان
ســردار سلیمانی و راهانــدازی «رادیــو مقاومت»
هم در همین راستا خواهد بود.

هدف و رویکرد «رادیو مقاومت»

بـ ـخـ ـشـ ـیزاده در م ـ ــورد هـ ــدف ایـ ــن شبکه
رادی ـ ــوی ـ ــی گـ ـف ــت :شـ ـبـ ـکـ ـ هه ــای رادیـ ــویـ ــی
م ـخــاط ـبــانــی دارنـ ـ ــد ک ــه ط ــی س ــالــی ــان ســال
پــاسـخـگــوی نـیــازهــا و عــایــق آنـهــا هستند و
ج ــدول پـخــش بــرنــامـههــایـشــان بــا تــوجــه به
رویکرد اصلی برنامه مشخص است.
ولی وظیفه رادیوهای اختصاصی و مناسبتی
کامال رو شــن و تنها بــرای یک موضوع خاص
تعریف میشود و تمامی برنامههای آن نیز
حول یک محور تولید میشود و به مخاطب
امــک ــان مــیده ــد در ه ــر زمـ ــان بــرنــام ـههــای

تولیدشده مورد نظرش را بشنود .همچنین
قطعا یکی از مهمترین مسالهها کیفیت و
ارتـقــای تولیدات برنامههای رادیــویــی است
و رادیــوهــای اختصاصی ایــن امـکــان را دارنــد
ک ــه بـ ــرای مـخــاطـبـیــن تـنـهــا ح ــول ی ــک مـحــور
بــر نــا مــه تولید کنند و روی یــک هــدف تمرکز
داشته باشند و این موضوع کیفیت محتوا
و تولیدات برنامههای رادیــویــی را بسیار باال
خواهد بــرد .معاون صــدا درب ــاره رویـکــرد این
شـبـکــه ب ـیــان کـ ــرد :امـ ــروز صـ ــدای جـمـهــوری
اسالمی ایــران بدنه ،عقبه و تجربهای دارد که
قابل ارائ ــه در سایر کشورها اســت و «رادیــو
م ـقــاومــت» بــه پ ــاس ق ــدردان ــی و ی ـ ــادآوری از
تــاش بزرگمرد ایثار و شـهــادت ،ســردار حاج
قاسم سلیمانی و همرزمانش و بــا رویکرد
آ گاهیبخشی سعی خواهد کرد از آموز ههای
مکتبی کــه حــا جقــا ســم در آن پ ــرورش یافته
سخن بگوید و بهطورکلی معرفی و تبیین
گفتمان ا ن ـقــاب ا ســا مــی و تــرو یــج فرهنگ

اص ـیــل ای ـثــار و ش ـهــادت بــرگــرفـتــه از مکتب
اهلبیت(ع) و همچنین اندیشهها و سیره
امام راحل و مقام معظم رهبری در این موارد
از مهمترین اولــویـتهــای «رادی ــو مقاومت»
خواهد بود.

ماموریتهای ویژه

فیسبوک در
روزهای ابتدای
همهگیری ویروس
کرونا ،رشدی
عجیب و بیسابقه
را تجربه کرد اما این
روند چندان
ادامه نیافت

م ـعــاون ص ــدای رســانـهمـلــی دربـ ــاره ب ــازه زمانی
پخش و مــامــور یـتهــای ایــن شبکه رادیــویــی
گفت« :رادیو مقاومت» در بازه زمانی دیماه با
پوشش  ۲۴ساعته با دو مناسبت مهم ۹دی،
روز بصیرت و میثاق ا مــت بــا وال یــت و  ۱۳دی
سالروز شهادت ســردار حــاجقاسم سلیمانی
بــه ع ـنــوان پــرچـمــدار جبهه مـقــاومــت ،ای ـثــار و
شهادت با هدف معرفی قهرمانان و الگوهای
عــر صــه جـهــاد و مـقــاو مــت ،تقدیم شنوندگان
صــدای رســانــه ملی خــواهــد شــد .تبیین محور
م ـقــاو مــت در جبهه جـهــا نــی ا س ــام و مکتب
شـهـیــد سلیمانی در مــو قـعـیــت ژئوپلیتیک

جهان ا ســام از ســور یــه ،فلسطین و لبنان تا
ی ـمــن ،عـ ــراق ،افـغــانـسـتــان ،پــاکـسـتــان و سایر
نقاط دنیای اسالم و حتی ملتهای آزادیخواه
متــریــن مــامــوریــت ایــن
جــه ــان ،ازج ـم ـلــه م ـه ـ 
شبکه راد یــو یــی در مــدت فعالیت آن ا ســت.
در ا یــن راد یــو تبیین مفهوم بصیرت ،دشمن
و دشمنشناسی ،معرفی مشی مجاهدانه
حـ ــاجقــاســم س ـل ـی ـمــانــی ،م ـف ـهــوم م ـقــاومــت،
ا بـعــاد ،زمینهها ،پیامد ،چشمانداز مقاومت
و ارا ئ ــه مــدل مفهومی آن در اندیشه امامین
ان ـقــاب بـهعـنــوان مــؤلـفـهای تعیینکننده در
پیشرفت جــامـعــه اســامــی و شـنــاخــت حــوزه
جغرافیایی مقاومت مورد بحث و بررسی قرار
خواهد گرفت.

دسترسی به «رادیو مقاومت»

عالقهمندان میتوانند «راد یــو مقاومت» را از
اب ـتــدای دی عــاوهبــر مــوج افام ردی ــف 9۵/۵
مگاهرتز از طریق نصب برنامه ایرانصدا روی
تلفنهمراه خــود بشنوند و از طریق سامانه
 ۳۰۰۰۰۹۵۵بــا ا ی ــن شبکه در ار تــب ــاط باشند.
هـمـچـنـیــن از طــر یــق گ ـیــرنــدههــای دیـجـیـتــال
ت ـلــویــزیــونــی رادی ـ ــو ن ـمــای ایـ ــن شـبـکــه قــابــل
م ـشــا هــده ا سـ ــت .مـخــا طـبــان در شبکههای
اجتماعی هــم «رادیـ ــو مـقــاومــت» را بــه نشانی
 @radiomoghavematد ن ـبــال کـنـنــد .بــرای
شرکت در فراخوان طر ح و ایده و تولید برنامه
برای این رادیو هم میتوانند آثار و یا طر حهای
پیشنهادی خود را به شماره  ۰۹۰۳۹۱۳۴۷۴۴تا
 ۱۰آذرماه ارسال کنند.

وظیفه رادیوهای
اختصاصی و
مناسبتی کامال
روشن و تنها
برای یک موضوع
خاص تعریف
میشود و تمامی
برنامههای آن نیز
حول یک محور
تولید میشود و
به مخاطب امکان
میدهد در هر
زمان برنامههای
تولیدشده مورد
نظرش را بشنود

در راســتای تعامــل و همــکاری بیــن ارتــش و
رســانهملی ،جلســه مشــترکی بــا حضــور معــاون
فرهنگی و روابــط عمومی ارتش ،رئیس ســازمان
تربیتبدنــی ارتــش و سرپرســت شــبکه ورزش
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ســیما؛ در ادامــه
تعامل و همکاری بین ارتش و رسانهملی ،جلسه
مشــترکی با حضــور ســینا معتضدی سرپرســت
شــبکه ورزش صداوســیما و مدیران آن شــبکه،
امیــر ســرتیپ دوم تقیخانــی معــاون فرهنگــی و
روابط عمومی ارتش و امیر ســرتیپ دوم فوالدی
رئیــس ســازمان تربیتبدنــی ارتــش ،بــه منظــور
بررســی راهکارهــای مناســب جهــت پوشــش
فعالیتهای ورزشــی ارتش از طریق رســانهملی،
در ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتش برگزار شــد.
در ایــن نشســت امیــر ســرتیپ دوم تقیخانــی،
معــاون فرهنگــی و روابــط عمومــی ارتــش گفت:
هدف مــا از این نشســت ،آشــنایی مــردم عزیز از
طریق رســانه با برنامههــا و فعالیتهای ورزشــی
ارتش و انعکاس مطلوب آن بوده اســت ،چرا که
انتقال روحیه شــاداب و نشــاط کارکنــان ارتش از
طریق رســانه ،موجب ارتقای روحیه رزمــی و توان
عملیاتــی کارکنان خواهد شــد و از ســویی انتقال
این نشاط به جامعه باعث قوت قلب و اطمینان
خاطر مــردم از آمادگی روحــی و جســمی نیروهای
مسلح جمهوری اســامی ایران میشود .معاون
فرهنگــی و روابطعمومــی ارتــش بــا قدردانــی از
پوشــش برنامههــای ورزشــی ایــن نیــرو ایــن
نشســت را یکــی از کاربردیتریــن نشس ـتهای
صمیمــی بــا رســانهملی خوانــد و تصر یــح کــرد:
شــبکه ورزش با انعکاس مطلوب توان و آمادگی
تهــای
جســمانی کارکنــان ارتــش و برخــی فعالی 
جــذاب آن میتوانــد در ارتقــای ســطح ســامت
جامعه ،عالقهمندی به ورزش و همچنین جذب
جوانــان عالقهمنــد بــه ارتش بــرای تقویــت قوای
دفاعی بسیار نقشآفرین باشد.
در ادامه این نشست امیر ســرتیپ دوم فوالدی
بــا تشــریح فعالیتهای ورزشــی در ارتــش گفت:
رســالت ســازمان تربیــت بدنــی در ارتــش ،ارتقای
ســطح جســمانی برای انجام مأموریتهای مهم
نظامــی اســت و ورزش در ارتــش در اصــل یــک
مأموریت به شمار می آید .سرتیپ دوم فوالدی با
تأکید بر اینکه ارتش بستر مناســبی برای ترویج
ورزشهــای بومــی و اصیــل ایرانــی اســت ،گفت:
مــردم از نیروهــای نظامی انتظــار دارند تا عــاوه بر
قدرت دفاعی و نظامی از نظر جســمانی نیز سالم
و قوی باشــند و شــکر خدا این مهم بــه خوبی در
ارتش نمایان است .رئیس سازمان تربیتبدنی
ارتــش در ادامــه ضمــن تشــکر از پوشــش
برنامههای ورزشــی ارتش در شبکه ورزش گفت:
انتظار میرود شــبکه ورزش به صورت گستردهتر
در عرصــه نمایــش فعالیتهــای ورزشــی ارتش،
معرفــی پیشکســوتان و چهرههــای قهرمــان
ورزشی ارتش و پوشش برخی مسابقات ورزشی
مساعدت داشــته باشــد .در ادامه این نشست
سینا معتضدی ،سرپرســت شبکه ورزش گفت:
موضــوع ورزش باید در کشــور و نزد مــردم به یک
مسأله تبدیل شــود تا بتوان برای آن برنامهریزی
کرد؛ چــرا کــه انجام صحیــح ایــن امــور میتواند در
کاهــش آســیبهای اجتماعــی ،تغییــر روحیــه
مردم و حفظ جوانان و نوجوانان بســیار تاثیرگذار
باشد .سرپرست شــبکه ورزش با اشاره به تأکید
رئیس سازمان صداوسیما در خصوص توجه به
ورزشهای بومــی و اصیل به ویژه چــوگان گفت:
معرفــی و پرداختن بــه ورزشهای بومــی و اصیل
ایرانی یکی از دغدغههای مهم این شــبکه است
و از این طریق و با کمک ارتش میتوانیم فرهنگ
اصیل ایرانی-اسالمی را منعکس کنیم.
وی توصیه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان
و نوجوانــان را در خصــوص ســه اصــل مهــم
تحصیــل ،تهذیــب و ورزش به عنوان یــک راهبرد
برای رسانهملی دانست و گفت :ما هرچه بتوانیم
از ظرفیــت شــبکه بــرای ارتقــای روحیــه ایثارگــری
وآمادگی جسمانی نیروهای مسلح به ویژه ارتش
تــاش خواهیــم کــرد .وی ضمــن اعــام آمادگــی
شبکه ورزش برای توجه بیشــتر به فعالیتهای
ورزشی در ارتش از جمله ورزشهای صبحگاهی،
چــوگان و دیگــر ورزشهــا گفــت :برگــزاری ایــن
جلسه میتواند برکات خوبی را برای ورزش ارتش
و ارتقای روحیه ورزشی در سطح جامعه به همراه
داشتهباشد.

