
راه  سعادت

دبير مجمع نويسندگان و منتقدان سينماي انقالب: 

پيشرفت سينما در اولويت ما قرار دارد
   مصطفي محمدی

محسن يزدي به عنوان دبير »مجمع نويسندگان و منتقدان 
س�ينماي انقالب« در نشس�تي برنامه هاي اين مجمع تازه 

تأسيس را تشريح كرد. 
يزدي در ابتداي اين نشس��ت خبري كه روز گذشته برگزارشد 
با اشاره به اينكه جبهه رس��انه اي انقالب در چهار سال گذشته 
جشنواره فيلم فجر يك نظرسنجي برگزار مي كرد و نويسندگان 
و منتقدان اين جبهه در آن مشاركت مي كردند تا درباره بهترين 
فيلم هايي كه در اين قالب ساخته شده، رأي دهند، افزود: اين 
حركت بازتاب خوبي داشت و رسانه هاي جبهه انقالب تبديل به 
يك جريان قدرتمند در حوزه هاي فرهنگي از جمله سينما شدند 
و به بررسي حرف هايي پرداختند كه كمتر به آن توجه مي شد. 
اگرچه فرم مسئله قابل اهميت است، ولي محتوا در اولويت ما 
قرار داشت و ما سعي كرديم آثار را از هر دو وجه بررسي كنيم. 

دبير مجمع نويسندگان و منتقدان سينماي انقالب ادامه داد: 
البته دوستاني هستند كه شايد ناخودآگاه صحبت هاي ما را به 
ش��كل ديگري تعبير مي كنند، ولي برخي ديگر گاهي عمدي، 
برداش��ت ديگري كرده و ما را به سياسي بودن و افراطي گرايي 
متهم مي كنند، در صورتي كه ما فقط درباره سينماي همگون 
با منافع ملي و نس��بت آن با جش��نواره هاي خارجي و كاركرد 
جش��نواره هاي داخلي حرف مي زنيم. دبير مجمع نويسندگان 
و منتقدان س��ينماي انقالب عنوان كرد: ممكن است به برخي 
اظهارنظرهاي ما هم نقد وارد ش��ود اما اصل اصول، درس��ت و 
براس��اس منافع كشور است و مي خواهيم س��ينما هم منطبق 

با منافع كش��ور باش��د و از محفلي بودن بپرهيزد و به مخاطب 
اميد دهد. كساني هس��تند كه در ظاهر به واكنش هاي ما ايراد 
مي گيرند، ولي وقتي در خفا همان بحث ها را مطرح مي كنيم، 
مي گويند كه ما هم اين مباحث را قبول داريم! پيشرفت سينما 
در اولويت ما قرار دارد و ما در اين حوزه تا جايي كه بتوانيم تالش 
مي كنيم تا ارتباط بيشتري با اهل قلم در چارچوب جبهه انقالب 

داشته باشيم. 
يزدي درباره رويدادي كه بعد از چهار س��ال براي اولين بار رخ 
خواهد داد، گفت: مراسمي را براي اواخر بهمن ماه تدارك ديديم 
تا نتايج نظرسنجي ها در قالب يك جشن به همه اطالع رساني 
ش��ود. قهرمان محوري، قصه گويي و مخاطب محوري در قالب 
سينماي اميد از مهم ترين ديدگاه هاي ما در اين مجمع است. 
عالوه بر آن، يك تقدير ويژه هم در آن شب خواهيم داشت. اينها 
همه مواردي است براي بيان بهتر مقصود ما جهت جريان سازي 

و گفتمان سازي در سينما.

اعتماد مردم به بخش هاي خبري صدا و سيما

»20:30« پرمخاطب  ترين بخش خبري
   بهنام صدقي

بناب�ر ي�ك نظرس�نجي ك�ه چن�دي پي�ش در سراس�ر 
كش�ور انج�ام ش�د، بخ�ش خب�ري »20:30« ب�ه عن�وان پر 
مخاطب  تري�ن بخ�ش خب�ري تلويزي�ون ش�ناخته ش�د. 
به گزارش »جوان«، اين نظرس��نجي در دي ماه امسال از 4 هزار و 
۸۲۹ نفر از افراد باالي ۱۵ سال در سراسر كشور انجام شد و نتايج آن 
نشان داد كه در سطح ملي بيش از ۸۳ درصد از پاسخگويان، اخبار 
و اطالعات را از بخش هاي خبري صدا و سيما پي مي گيرند و كمتر 
از ۱۷ درصد از آنان عالقه  مند به پيگيري اخبار نيستند. تحقيقي 
كه براي مقايس��ه ميزان مخاطب اخبار در س��ال  هاي قبل انجام 
شده، نيز نش��ان مي  دهد كه مخاطبان اخبار رسانه ملي به نسبت 
معناداري افزايش يافته اند. آنان به خاطر سرعت در خبررساني، ارائه 
اخبار واقعي و رعايت بي  طرفي در پخش اخبار، اعتماد بيشتري به 
بخش هاي خبري صدا و سيما دارند. اين نظرسنجي همچنين نشان 
مي دهد بخش هاي خبري »۲0:۳0« شبكه ۲، بخش خبري ساعت 
۲۱ شبكه يك، بخش خبري ساعت ۲۲ ش��بكه ۳، بخش خبري 
ساعت ۱4 شبكه يك، بخش خبري ساعت ۱۹ شبكه يك و بخش 
خبري ساعت ۲۲:۳0 شبكه ۲ به ترتيب، پربيننده ترين بخش هاي 
خبري تلويزيون هستند و در ميان اين گروه آماري درصد بينندگان 

اخبار شبكه خبر در تهران بيش از ساير شهرهاي كشور بود. 
اين مطالعه فراگير نشان داد باالي ۸0 درصد از اين جامعه آماري، 
اخبار مورد نظر خود را از تلويزيون دريافت مي كنند. جنسيت در اين 
ميزان عالقه تفاوت چنداني را نش��ان نداده و تعداد عالقه مندان به 
دريافت خبر از سيما در ميان مردان و زنان يكسان بوده است.نكته 

جالب توجه در اين نظرسنجي اين است كه افزايش سن در پيگيري 
خبر در ميان مخاطبان تلويزيون تأثيرگذار بوده. نكته ديگر ميانگين 
زماني توجه به بخش هاي خبري در ميان اين مخاطبان بود. اين رقم 
به طور متوسط يك ساعت و ۳۳ دقيقه در شبانه روز گزارش شده است 
كه آن هم با افزايش سن و ميزان تحصيالت افراد، ارتباط معناداري 
نشان مي دهد، اما جنسيت تأثير چنداني در اين رقم نداشته است 
و مردان و زنان تقريباً به يك ميزان وق��ت خود را براي ديدن اخبار 
از بخش هاي مختلف خبري سيما اختصاص مي دهند. با تمام اين 
تفاسير مي توان گفت كه اخبار رس��انه ها و خبرگزاري هاي كشور 
و شواهد حاكي از اين مسئله اس��ت كه تحوالت خاورميانه، اخبار 
مربوط به برجام و توافقات هسته اي، مسائل روسيه و تركيه، اخبار 
حوزه سالمت، اخبار علمي و فرهنگي، موضوعات محيط زيستي و 
گزارش هايي درباره توسعه و پيشرفت كشور به ترتيب موضوعاتي 
هستند كه مخاطبان در اين نظرسنجي عالقه خود را به پيگيري آنها 

در بخش هاي خبري صدا و سيما نشان داده اند.

علي جنتي با اشاره به اين مهم كه جشنواره امسال حاصل 
فعاليت دولت تدبير و اميد است، گفت: در دو سال گذشته 
مجبور بوديم جلوي اك�ران بعضي از فيلم ه�ا را بگيريم. 
 تفاهمنامه اي ميان رئيس هيئت مديره شركت رايتل و رئيس 
سازمان سينمايي در سالن اجتماعات شركت رايتل با حضور 
دكتر علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، علي جنتي 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي، حجت االسالم سالك رئيس 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، حجت اهلل ايوبي 
رئيس سازمان سينمايي، محمد حيدري دبير جشنواره فيلم 
فجر، ابطحي رئيس مؤسس��ه رس��انه هاي تصويري و اعضاي 
هيئت مديره شركت رايتل به امضا رسيد. در اين تفاهمنامه 
رايتل حامي فرهنگ و هنر معرفي شده و در طول جشنواره با 
ارائه خدمات به عالقه مندان سينما جشنواره فجر را حمايت 
مي كند. علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره اين 
جشنواره كه حاصل سياس��ت هاي دولت تدبير و اميد است، 
گفت: حقيقتاً امسال با مشكالت كمتري مواجه هستيم. در دو 
سال گذشته مجبور بوديم جلوي اكران يكسري از فيلم ها را 
بگيريم و برخي از فيلم ها با مشكالتي مواجه شد، اما امسال با 
اين مشكالت مواجه نخواهيم بود، نمي گوييم اصاًل نداريم اما 

قطعاً با مشكالت كمتري مواجه هستيم. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه فيلم هاي جشنواره را ديده اند 
يا خير، گفت: كمابي��ش فيلم ها را مي بينم ام��ا هنوز به طور 
مشخص ۲۲ فيلم سوداي س��يمرغ را نديدم. گاهي برخي از 
فيلم ها با مشكالتي مواجه هس��تند و بحث هايي درباره آنها 
صورت مي گيرد كه هيئت نظ��ارت نمي تواند تصميم گيري 
درستي داشته باشد. ترجيحاً فيلم ها را مي بينم و نظر مي دهم. 
جنتي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا امس��ال ه��م با چنين 
فيلم هايي در جش��نواره فجر مواجه بوديد ي��ا خير، گفت: از 
جشنواره فجر چنين فيلم هايي كه با مش��كل مواجه باشد و 
حاشيه اي داشته باشد به من اعالم نشده، اما خارج از جشنواره 

فيلم هايي بوده كه ديده  ام و نظرم را اعالم كردم. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پاسخ به اين سؤال كه نظارت 
بر پيامك ها بر عهده وزارت ارشاد است يا خير، گفت: نظارت 
بر محتواي پيامك هاي انبوه برعهده ما اس��ت اما پيامك هاي 

تبليغاتي را كاربر تعيين مي كند كه داشته باشد يا خير. 
بنا بر اين گزارش، جلس��ه امضاي تفاهمنامه با حاشيه هايي 
همراه بود، از جمله خاطره گوي��ي وزير كار و علي جنتي وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و در انتها علي ربيعي تأكيد كرد بعد از 
وزارت حتماً فيلمي با عنوان مصائب يك وزير خواهم ساخت. 
حجت االسالم س��الك نيز گاليه خود را به دولت اعالم كرد و 
گفت قرار بود برنامه ششم توس��عه را ارائه دهند، اليحه داده 

نشده احكام اجرايي را ارائه دادند!

وزير ارشاد: 
فيلم هاي امسال با مشكل كمتري مواجه هستند

    دریچه
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همزم�ان ب�ا ف�را رس�يدن ده�ه فج�ر، 66 نماي�ش 
جدي�د راديوي�ي از رادي�و نماي�ش پخ�ش مي ش�ود. 
»پشت پرده مه«، »آخرين زمستان«، »خسوف«، »به تو خون 
ارث مي رس��د«، »صبح فردا«، »افرا«، »بن بس��ت س��رهنگ 
افشار«، »تيرگي«، »گپ دوس��تانه«، »كابينه سياه«، »پيش 
در آمد« و... عناوين برخي از نمايش هايي است كه با هنرمندي 
بازيگران اداره كل هنرهاي نمايشي راديو به همراه نويسندگان، 
كارگردانان، صدابرداران، افكتورها و تهيه كنندگان در اين ايام 
پخش مي ش��ود. اين نمايش هاي راديويي ب��ا هنرمندي تمام 
بازيگران اداره كل هنرهاي نمايشي راديو به همراه نويسندگان، 
كارگردانان، صداب��رداران، افكتوره��ا به تازگ��ي در اداره كل 

هنرهاي نمايشي راديو توليد شده است.

به مناسبت دهه فجر
 66 نمايش جديد

از راديو نمايش پخش مي شود

    رادیو

نما | حسین  کشتکار

ادامه از صفحه اول
    آن رومي كيست؟

حسين دهباشي كه زماني از طرفداران سرسخت 
دولت و اكنون از جمله منتقدان كابينه روحاني به 
شمار مي رود، در يادداشتي در فيس بوك نوشت: 
»اطمينان دارم كه رئيس جمهور ميهن دوستي 
چون آقاي دكتر روحاني بعداً بسيار رنجيده اما 
يعني مشاوران فرهنگي و رس��انه اي ايشان نيز 
س��واد و حواس اش را نداش��ته اند؟ كه لحظه اي 
ترديد كنن��د در انتخاب بي س��ابقه محل موزه 
Capitoline ش��هرداري رم ب��راي برگزاري 
جلسه رسمي رؤساي دو كشور و امضاي انبوهي 
از پيمان هاي تفاهم؟ آن هم در سايه مجسمه و 
زير سم اسب »ماركوس آئورليوس آنتونيوس« 
كه ايرانيان را در عصر پارتيان و سلسله اشكاني به 

سختي شكست داده و مغلوب خود ساخته«
گويا مجسمه مرد ريشوي رومي با قيافه عبوس 
كسي نبود جز »ماركوس« كه احتماالً تا پيش از 

انتشار اين يادداشت كمتر در ايران شناخته شده 
بود. اما سفارت ايران در رم و دستگاه ديپلماسي 
ايراني آيا نس��بت به ش��ناخت لوكيش��ني كه 
رئيس جمهور در آن قرار است سخنراني داشته 

باشد، نبايد حساسيتي داشته باشند؟
   نقشه ايتاليايي 

از سوي ديگر كارشناسان سياسي معتقدند كه 
ايتاليايي ها از قرار دادن محل نشست زير مجسمه 
»ماركوس« اهداف سياسي از جمله تحقير ايران 
داش��ته اند. ماج��را وقتي جالب تر مي ش��ود كه 
ماركوس سوريه را از دست ايران خارج كرده بوده 
و اكنون بحث حمايت ايران از دولت سوريه بحث 

سياسي داغي به شمار مي رود. 
»ماركوس« البته به همي��ن هم رضايت نداده و 
با لشكرش به تيسفون پايتخت اشكانيان حمله 

مي كند و آنجا را نيز به تصرف در مي آورد. 
به نظر مي رسد در زماني كه غربي ها براي تحقير 
ايرانيان از حيله هاي كثيفي مانند افسانه سرايي 

در »۳00« اس��تفاده مي كنن��د، چهره عبوس 
»ماركوس« تا به حال كش��ف نشده باقي مانده 
بود و انگار نشس��ت مش��ترك رئيس جمهور و 
نخست وزير ايتاليا زير اين مجسمه تازه باعث شد 
هم در ايران چهره يك دشمن قديمي ديده شود 
و هم معرفي خوبي باشد براي صهيونيست هاي 
هاليوود كه براي فيلم هاي بعدي كه احتماالً براي 
تخريب چهره كش��ورمان توليد خواهند كرد از 
قيافه عبوس »ماركوس« يك ابرقهرمان بسازد. 

اگر ما بخواهيم تالفي كنيم!
در عرف و رسم تشريفات ديپلماتيك موضوعي 
به نام رفتار متقابل وجود دارد. در اين عرف تالش 
مي ش��ود پذيرايي و اهداي هديه در ديدار هاي 
متقابل تكرار ش��ود. در اين شرايط اگر قرار باشد 
هيئتي ايتاليايي در عالي ترين سطح به ايران بيايد 
و ايراني ها هم بخواهند سابقه شكست هاي پياپي 
رومي ها از ايرانيان را به آنها يادآور كنند چه بايد 
كرد؟ براي پاسخ به اين سؤال بهتر است به بيانات 
مقام معظم رهبري رجوع كنيم. رهبر انقالب در 
سفر به استان فارس و در بين مردم اين خطه از 
كش��ورمان مي گويند: »يك نفرى براى من نقل 
مي كرد، مي گفت رفته بوديم يونان؛ ما را به مراكز 
گردشگرى گوناگون مي بردند و آنها را به ما نشان 
مي دادند؛ از جمله به نقطه اى بردند، گفتند اينجا 
همان جايى اس��ت كه س��پاهيان ايرانى آمدند 
اينجا، از ما شكست خوردند. مردم را به يك بيابان 
خالى مي برند و نشان مي دهند كه اينجا آنجايى 
است كه ايرانى ها در آن دوره لشكركشى كردند 
و در اينجا شكس��ت خوردند. ي��ك فضاى خالى 
را نش��ان مي دهند، يك ماده ه��اى تاريخى را با 
يك فضاى خالى اثبات مي كنن��د. خوب، اينجا 
نزديكى كازرون – آن طورى كه شنيدم - مجسمه 
»والرين« هس��ت، امپراتور روم ك��ه زانو زده در 
مقابل پادشاه ايران. خيلى خوب، اينجا را برويد 
نشان بدهيد؛ اين به آن در! اين همه نقاط مثبتى 

كه مي تواند گذشته ما را نشان بدهد.«
نشانه عجز روم كه نماد قدرت غرب در گذشته 
به شمار مي رفته است مي تواند محل خوبي براي 

انجام عرف ديپلماتيك باشد. 
در ضمن مي ش��ود پيش��نهاد داد مجس��مه اي 
از س��ورنا س��ردار بزرگ ايراني كه»كراسوس« 
امپراتور روم��ي را شكس��ت داد و ارتش��ش را 
منهدم كرد ساخته ش��ود و براي يادآوري تاريخ 
به هيئت هاي غربي نش��ان داده ش��ود. البته به 
اين شرط كه اين مجسمه به سرنوشت مجسمه 

آريوبرزن دچار نشود!

كسی حواسش  به ماركوس نبود!
 موج بی پاسخی كه مجسمه ماركوس آئورليوس آنتونيوس
در شبكه های اجتماعی و رسانه های ايران به راه انداخت

جمال اجاللي قادر به تكلم نيست
تهيه كننده سريال »دوردست ها« با اش�اره به وضعيت جمال اجاللي 
بازيگر اي�ن مجموعه بيان كرد ك�ه وي هنوز قادر به تكلم نيس�ت اما 
به گفته پزش�كان تا چند روز ديگ�ر مي تواند به تهران منتقل ش�ود.  
فريبا توكلي، تهيه كننده سريال »دوردست ها« با اشاره به وضعيت جمال 
اجاللي بازيگر اين س��ريال كه چند روز پيش به دليل خونريزي مغزي در 
بيمارستاني در ساري بستري شد، درباره وضعيت فعلي وي گفت: ما هر روز 
به ديدار وي مي رويم و شب گذشته پنجم بهمن ماه هم به بيمارستان رفتيم. 
او اگرچه هنوز نمي تواند تكلم داشته باشد و صحبت كند اما نسبت به سخنان 
ما واكنش نش��ان مي دهد. وي ادامه داد: خانواده وي كارهايش را در حوزه 
بيمه انجام مي دهند و ما هم در كنار آنها هستيم و آنها را تنها نمي گذاريم. 

توكلي درباره انتقال اين بازيگر به تهران با توجه به دستور پزشكان نيز عنوان 
كرد: پزشكان گفته اند كه بايد وضعيت وي ثابت شود و احتمال دارد كه بعد 

از ثبات تا چند روز ديگر آقاي اجاللي به تهران منتقل شود. 
جمال اجاللي بازيگر سريال »دوردس��ت ها« بود كه روز جمعه دوم بهمن 
هنگام گريم در اين سريال كه اكنون در شمال كشور تصويربرداري مي شود 

دچار خونريزي مغزي و در بيمارستان ساري بستري شد. 
سريال »دوردس��ت ها« به كارگرداني جواد ارش��اد و با بازي بازيگراني 
از جمل��ه دانيال حكيم��ي، هومن برق ن��ورد، فاطمه گ��ودرزي، ونوس 
حسن كانلي، بهرام ابراهيمي، كوروش س��ليماني و جمال اجاللي براي 

شبكه يك ساخته مي شود.

رسول اكرم صلی  اهلل  عليه  و  آله: 
وَ َج�لَّ أََحبَّ الَْكِذَب ِفی  إِنَّ اهللهّ َ َعز َّ
ْدَق ِفی الَْفساِد الِح َو أبَْغَض الصِّ الصَّ

خداون��د عزوجل، دروغ��ى را كه 
باعث صلح و آشتى شود، دوست 
دارد و از راستى كه باعث فساد)و 

فتنه( شود، بيزار است. 
)نهج الفصاحه ص 313، حديث 782(
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   مصطفي شاه كرمي
س�االر عقيلي با انتش�ار نام�ه اي درباره دالي�ل حضور و 
اظهارات�ش در ش�بكه ماه�واره اي »م�ن ت�و« ضم�ن 
تكذيب مهاجرتش به خارج از كش�ور با گفت�ن اينكه »تا 
جان در ب�دن دارم ب�راي وطنم اي�ن »ش�كوه پابرجا« را 
مي خوان�م، به همه حواش�ي چند وق�ت اخير پاي�ان داد. 
چن��د روز پيش س��االر عقيلي كه ب��ه خوانندگي اش��عار و 
سرودهاي حماسي، انقالبي و شورآفرين بين اهالي موسيقي 
و مردم كش��ورمان ش��هرت دارد در اقدامي غيرمنتظره در 
استوديو شبكه ماهواره اي من و تو حضور پيدا كرد و دقايقي 
را به بي��ان برنامه هايش و نكات ديگري از موس��يقي ايراني 
پرداخت. حضور هنرمن��دي با وجهه مثب��ت در بين مردم 
كشورمان در يك شبكه ماهواره اي بدنام مانند شبكه »من و 
تو« كه از حمايت هاي پيدا و پنهان صهيونيست ها، بهائيان 
و س��لطنت طلبان برخوردار اس��ت كه اتفاقاً به دليل همين 
حمايت ها و همچنين پخش سريال ها و فيلم هايي با محتوايي 
سخيف و كثيف كه اساس و بنياد ارزش هاي ايراني- اسالمي 
رايج در خانواده و جامعه كشورمان را مورد حمله و هجمه قرار 
مي دهد، با حواشي بسياري همراه بوده است. هرچند خواننده 
تيتراژ سريال معماي شاه كه براي برگزاري كنسرت به لندن 
س��فر كرده به بيان توضيحاتي درباره كنسرتش و مقايسه 
امكانات موسيقي در داخل و خارج كشور پرداخت، اما به هر 
حال حضور خواننده سرودهاي انقالبي در شبكه اي كه پايه و 
اساس برنامه هاي آن ضديت با اصول و ساختارهاي فرهنگي 
كشورمان است به نوعي بازي در زمين دشمن و آب به آسياب 

دشمن ريختن مي تواند تلقي گردد. 
علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي در واكنش به اين 
اتفاق مي گويد: در مورد هنرمندان اي��ن موضوع به طور كلي 
رد است و هيچ هنرمندي نبايد به اين امر مبادرت داشته باشد 
و ما هيچ گونه حمايتي از آنها انجام نمي دهيم، اما مشخصاً در 
مورد خواننده معروف ساالر عقيلي بايد بگذاريم تا وي از خارج 
از كشور برگردد و در مورد اين اتفاق توضيح دهد و نبايد قضاوت 

پيش از موعد كنيم، اما به طور كلي اين حركت رد است. 
س��اعاتي بعد از اظهارات جنتي، اين خواننده جوان با انتشار 
نامه اي ضمن اش��اره به اينكه نيتي به غير از ترويج موسيقي 
فاخر ايراني نداشته است، ابراز اميدواري كرده كه سوءتفاهمات 
پيش آمده هرچه زودتر مرتفع شود. متن كامل اين يادداشت 
بدين شرح است: »با خبر شدم كه مصاحبه چند شب گذشته ام 
با شبكه ماهواره اي باعث برانگيختن احساسات وطن پرستانه 
برخي از افراد گرديده اس��ت. به اطالع كلي��ه هموطنان عزيز 

مي رس��انم كه تا جان در 
بدن دارم، هواداري ميهن 
عزيز و مردم نازنين ايران را 

گرامي خواهم داشت. 
تا آنجا ك��ه ب��اور قلبي ام 
مي گوي��د در مصاحبه ام 
به  ش��دت از كش��ور عزيز 
و برگ��زاري كنس��رت در 
داخل مملكت، به خصوص 
در شهرستان ها دفاع نموده كه به جرئت مي توانم بگويم اغراق 
نگفته و همه عين واقعيت بود. از آنجايي كه فرد سياسي نيستم 
و با گرايش هاي سياسي  شبكه هاي ماهواره اي اصوالً آشنايي 
نداشته و ندارم و هدفم صرفاً ترويج و شناساندن هنرم بوده و 
هرگز غير از راه هنر و تلمذ هنر موس��يقي اصيل، راه ديگري 
نپيموده ام، سعي ام بر اين بود كه همواره در كشورهاي مختلف 
به عنوان سفير فرهنگي ايران، موسيقي كشور عزيزم را ترويج 
داده و نيتي به غير از اين نداش��تم. تصورم اين است كه هيچ 
نكته اي خالف شأن ايران عزيز و س��احت هنر و هنرمند ابراز 
نكردم و همواره افتخارات كشورم را پاس داشته و جوانان ايران 
عزيز را چه در داخل و چه در خارج با موسيقي اصيل و فاخر، 
همراه با اشعار بزرگاني مانند موالنا، حافظ، سعدي، جامي و... 

بيش از پيش آشنا نمايم. 
با در نظر گرفتن اين نكته كه اكثر هموطنان عزيز به اين بنده 
حقير لطف داش��ته و معموالً انتظار دارند ب��ا گرفتن عكس، 
اينجانب را مورد عنايت خود قرار دهند، دور از انصاف و اخالق 
هنري مي بينم ك��ه از اي��ن كار ممانعت نماي��م. از طرفي در 
مس��افرت هاي داخل و خارج از كش��ور با اغلب ش��بكه هاي 
تلويزيوني در مورد فعاليت هاي هن��ري ام گفت وگو نموده ام و 
تاكنون مورد خالفي مشاهده نش��ده، اين بار هم فقط و فقط 
در ارتباط با تور كنس��رت اروپاي خ��ود به خصوص در لندن و 
منچستر، به مردم عزيز آگاهي دادم و س��عي ام بر اين بود كه 

جوانان را بيشتر با موسيقي فاخر كشورمان آشنا كنم. 
با توجه به توضيح��ات بيان  ش��ده، اميدوارم ب��راي برخي 
از هموطنان عزيز س��وءتفاهم به وجود آم��ده، رفع گردد و 
سپاسگزار همه هم ميهنان مهربانم مي باشم و از آنجايي كه 
عاشق وطنم و مردم ايران مي باش��م و بارها و بارها گفته ام: 
»همه جان و تنم، وطنم، وطنم، وطنم« هيچ تصميمي براي 
مهاجرت و ماندن در خارج از كش��ور را ن��دارم و به زودي به 
آغوش ميهن عزيزم ايران باز خواهم گشت و تا جان در بدن 

دارم براي وطنم اين »شكوه پابرجا« مي خوانم.«

   تلویزیون

سرويس پخش اينترنتي فيلم و تلويزيون به همت شركت باران تلكام و با همكاري 
سازمان صدا و سيما آغاز به كار كرد. 

اين سرويس در حال حاضر قابليت پخش همه شبكه هاي تلويزيوني موجود را با كيفيت 
پخش محتوا و بيشترين سرعت اتصال به اينترنت داراست. 

سرويس آيوباكس رايگان است و در آينده براي خدمات ارزش افزوده يا ديگر خدماتي 
كه به آن مجهز مي شود با هماهنگي سازمان صدا و س��يما هزينه اي با درنظر گرفتن 

حداقل ها دريافت خواهد شد. 
تلويزيون پروتكل اينترنتي )IPTV( تكنولوژي جديدي در عرصه رسانه است كه در 

سال هاي اخير در كشورهاي پيشرفته و توسعه  يافته گسترش زيادي يافته است. 
تلويزيون اينترنتي به گونه اي است كه مخاطب مي تواند آرشيوي از بين همه برنامه هاي 
موجود صدا و سيما را مشاهده و خود آنچه را مي خواهد انتخاب و در زمان دلخواه تماشا 
كند. اين فناوري جديد با نام هايي چون تلويزيون روي دسكتاپ )TOD( و تلويزيون 

از طريق پروتكل اينترنتي  )IPTV(  در سراسر دنيا شناخته شده است. 
تلويزيون اينترنتي يا اينترنت TV در واقع يك پروتكل تلويزيوني اس��ت كه از طريق 
اينترنت پخش و منتشر مي شود و به تماشاگرانش امكان انتخاب برنامه دلخواهشان را 

از ميان مرجعي از نمايش هاي تلويزيوني مي دهد. 
اينترنت پرسرعت، واي فاي، كابل و ماهواره از جمله زيرساخت هايي محسوب مي شود 

كه پخش تلويزيون اينترنتي را امكانپذير مي كند. 
اخيرا با توسعه فناوري )OTT فراش��بكه(، عرضه كنندگان خدمات و محتوا با فاصله 
گرفتن از چالش هاي توسعه شبكه مخابراتي، س��رويس خود را بر بستر انواع شبكه ها 
)OTT فراش��بكه( عرضه مي كنند كه ن��رم افزار هاي پيام رس��ان رايج ترين نوع اين 

فناوري هستند.

محمدصادق  عابدینی
  گزارش


