
نقش برندها در ارتقاي شبكه هاي تلويزيوني
حميد قاسم زادگان جهرمي*

در تعريف برنامه برند)نش��ان(گفته اند: برنامه اي اس��ت، متمايز، 
با بيننده گس��ترده و وفادار كه با اس��تفاده از عنصر خالقيت قادر 
است ضمن جذب و اثرگذاري بر مخاطب هدف ارزش افزوده هاي 

مختلفي نيز توليد كند. 
در سال هاي اخير راديو و تلويزيون براي جذب و حفظ مخاطب و 
رقابت با رس��انه هاي رقيب توليد برنامه هاي برند را در دستور كار 
خود قرار داده است. اين برنامه ها در قالب هاي مختلف تلويزيوني و 
با موضوعات متنوع ورزشي، سرگرمي، سياسي، اقتصادي و مذهبي 
در شبكه هاي مختلف ديده مي ش��وند و هر يك طيف وسيعي از 

بينندگان را هدف قرار مي دهند. 
براساس آمارهاي مختلف حوزه تفريح و سرگرمي از نيازهاي عمده 
سبد مصرفي بشر امروزي اس��ت؛ كااليي كه كمپاني هاي بزرگ 
دنيا روي آن س��رمايه گذاري هاي كالن كرده و سودهاي بي كران 
كسب مي كنند. با توجه به همين نياز بشري، در چند سال گذشته 
تلويزيون به شبكه نسيم مأموريت داد تا با توليد برنامه هاي كيفي 
و با بهره گيري از استانداردهاي روز جهان، سرگرمي هاي سالم و با 

نشاط را به خانه هاي مردم ببرد. 
در گام نخست حضور ستاره هاي موفقي همچون مديري و جوان 
در شبكه نسيم س��يل بينندگان را مجذوب برنامه هاي دورهمي 
و خندوانه كرد؛ راه��كاري كه بعدها در توليدات ديگر ش��بكه ها 
همچون عصرجديد ادامه يافت چراكه تنها نام يك چهره معروف 
در همان قسمت هاي اول مي تواند، مسير برنامه را تغيير دهد و از 
همان ابتدا مخاطب ميليوني را پاي كار آورده و آمار بيننده را ده ها 
برابر كند؛ راهكاري كه سال ها در سراسر دنيا تجربه شده و همواره 

نتيجه داده است. 
در گام بعدي، استفاده از الگوهاي موفق در دستور كار قرار گرفت، 
به عبارت ديگر طرح اوليه برخي از برنامه ها نوعاً ابداعي و ابتكاري 
نبود و تنها برداشتي بومي از برنامه هاي پرمخاطب تلويزيوني ساير 
كشورهاي دنيا با فرمول هاي جواب داده به شمار مي آمد، به طوري 

كه ذاتاً براي مخاطب ايراني جذاب و قابل پيگيري هستند. 
انتشار نتيجه نظرس��نجي مركز تحقيقات سازمان مبني بر 
انتخاب اين شبكه توسط مخاطبان براي تماشاي برنامه هاي 
تفريحی و س��رگرمي حت��ي در غياب برنامه هاي مش��هور 
خندوانه و دورهمي نش��ان دهنده عب��ور از »برنامه برند« و 
حركت به سمت »شبكه برند« در حوزه برنامه هاي تفريحی 
و سرگرمي اس��ت. روشن اس��ت، بخش مهمي از اين اقبال 
مرهون سابقه ذهني مخاطب از اين دو برنامه و بيانگر لزوم 
برگشت مجدد آنها به آنتن است ولي در اين بين نمي توان 
نقش ديگر برنامه هاي اين شبكه، مانند كودك شو، وقتشه، 
هوش برتر، ويتامين خ، چهل تيكه، كتاب باز و... و همچنين 
ميان برنامه هاي كوتاه و مفرح تأمين��ي را انكار كرد و نبايد 
فراموش كرد نس��يم براي تثبيت خ��ود در ميان مخاطبان 
به عنوان برند تفريح و س��رگرمي راه درازي در پيش دارد؛ 
مس��يري كه ضمن حفظ برنامه هاي پرمخاط��ب نياز دارد، 
ضعف هايي مانند توليد سريال هاي ايراني جديد، برنامه هاي 
ويژه و جذاب ورزشي و كمبود كارهايي با محوريت قشرهاي 

گوناگون كه بايد به آن توجه گردد. 
همانطور كه در طليعه اين نوشتار اشاره ش��د از كاركردهاي برند 
ايجاد ارزش افزوده هاي مختلف محتوايي است كه پيشتر در قالب 
پويش هاي مختلف نيكوكاري، مطالعه وكتابخواني، تقويت روحيه 
جمع گرايي و خير جمعي و... در برنامه هاي برند راه اندازي و حمايت 
مي شد؛ كمپين هايي كه همگي در راستاي حفظ و تقويت سرمايه 

اجتماعي اثرگذار بوده اند. 
* مدرس دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر سينما و تئاتر
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كسی كه به آبروى خود عالقه مند 

است بايد بحث هاى لجاجت آميز را 

با مردم رها كند.

جمعي�ت اه�ل س�نت ب�ه مرات�ب كمت�ر از جمعي�ت 
ش�يعيان اس�ت ام�ا تع�داد و درص�د نامگذاري ه�ا ب�ه 
اس�امي مق�دس اوالد پيغمب�ر)ص( در ميان اهل س�نت 
با ش�يعيان براب�ري مي كن�د و حتي بلكه بيش�تر اس�ت. 
سيدعبدالسالم بزرگ زاده، ش��اعر و فعال فرهنگي اهل سنت 
استان سيس��تان و بلوچس��تان در گفت وگو با »مهر« با بيان 
اين مطلب افزود: اين عمل علقه اهل س��نت به پيامبر)ص( و 
خاندانش است و در عمل به وحدت توجه دارند، بنابراين اهل 
سنت ايران نيز مانند برادران شيعه شان به اهل بيت)ع( ارادت 
ويژه دارند. وي ادامه داد: متأسفانه چون اين مسائل براي جامعه 
تبيين نش��ده از اين نظر دچار مش��كالت فرهنگي هستيم و 
شبهات بسياري براي جوان ها به  وجود مي آيد. بارها شده سؤال 
كرده اند كه مگر اهل سنت هم مي شود اسمش حسين باشد؟ 
چرا نمي شود، حتي مي گويند مگر مي ش��ود اهل سنت سيد 
باشد؟ بله مي شود، خود من از س��ادات حسيني ام. بزرگ زاده 
گفت: به بركت وج��ود نازني��ن پيغمبر مكرم اس��الم)ص( و 
همچنين كالم اهلل مجيد و خانه كعبه ما اشتراكات فراوان داريم. 
به قول موالنا عبدالحميد اس��ماعيل زهي ما اينقدر مشتركات 
داريم كه اختالفات جزئي فقهي به چشم نمي آيد. اين اختالفات 
جزئي هم طبيعي است و به قول شما باعث »گفت وگو« مي شود. 
بين مذاهب اهل س��نت هم اختالفات وجود دارد و حتي بين 
فتاواي مراجع شيعه اما مشتركات مسلمانان معمولي نيست. 
باالتر از خ��داي متعال، كعبه و ق��رآن كريم و اعتق��اد به ائمه 
اطهار)ع( و اوالد پيامبر)ص( ديگر چه داريم؟ هر هفته در نماز 

جمعه اهل س��نت خطبه هاي متعددي در مدح پيامبر)ص( و 
اوالد پيامبر)ص( خوانده مي شود. 

شاعر و فعال فرهنگي اهل س��نت با ابراز تأس��ف از اينكه كار 
فرهنگي در حوزه وحدت بسيار اندك بوده است، تصريح كرد: 
در اين مسئله بايد به حوزه ادبيات توجه جدي كنيم. خود من 
درباره امام حسين)ع( و امام رضا)ع( اشعاري سروده ام كه بسيار 
مورد استقبال قرار گرفته است. در نخس��تين دوره جشنواره 
بين المللي شعر رضوي شعر بلوچي من درباره امام رضا)ع( حائز 
رتبه برگزيده شد و در دوره دوم نيز شعري داشتم كه رتبه دوم 
را به خود اختصاص داد. عبدالس��الم بزرگ زاده درپايان گفت: 
امام حسين)ع( هم بزرگ ترين اسطوره تاريخ بشريت است. به 
جز مسلمانان، مسيحيان و يهوديان هم امام حسين)ع( را يكي 
از بزرگ ترين اسطوره هاي بشري مي دانند، به همين داليل در 
ميان شعراي اهل سنت بيشترين شعرها درباره امام حسين)ع( 

گفته شده است.

شاعر و فعال فرهنگي اهل سنت: 

فراواني نام اهل بيت)ع( نزد اهل سنت، بيش از شيعيان نباشد، كمتر نيست

    یادداشت

كشورهاي همسايه به دنبال خريد حق پخش »نون. خ«
تفاهمنامه همكاري توليد »نون. خ« بين صداوسيما و دولت امضا شد

   محمد صادقي
اس�تانداري  مي�ان  تفاهمنام�ه اي  گذش�ته  روز 
كرمانش�اه و ش�بكه اول س�يما ب�راي تولي�د فص�ل 
دوم س�ريال پرمخاط�ب »ن�ون. خ« منعق�د ش�د. 
همزمان ب��ا آغاز هفته وحدت، مراس��م امض��اي تفاهمنامه 
توليد فصل دوم سريال » نون. خ« برگزار شد. در اين مراسم 
هوش��نگ بازوند اس��تاندار كرمانش��اه گفت: ما در دولت در 
تالش��يم تا اورامانات را ثبت جهاني كنيم، فصل دوم نون. خ 
هم قرار است در اين منطقه فيلمبرداري شود، ما اميدواريم 
اين سريال بتواند در تسريع ثبت جهاني آن كمك كند. مجيد 
زين العابدين مدير ش��بكه يك س��يما نيز گفت: ما در نوروز 
98 خيلي خوب توانستيم رس��وم و آداب مردم خونگرم كرد 
را در سريال نون.خ به تصوير بكشيم، همانطور كه در سريال 
»پايتخت« هم با مقبوليت مردمي مواجه ش��ديم. شايد در 
برنامه هاي مختلف تلويزيون تصاوير خوبي از مردم كردنشين 
نمايش داده شده باشد اما هيچ برنامه اي مانند سريال نون.خ 

نتوانست به خوبي هويت هموطنان كرد را بازنمايي كند. 
مدير شبكه اول سيما با اشاره به اينكه تاكنون چندين كشور 
همسايه پيشنهاد خريد حق پخش سريال نون.خ را داشتند، 
افزود: جالب است كه در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
داخلي و خارجي هم اين سريال جزو پربيننده ترين سريال ها 
بوده است. زين العابدين در پايان گفت: از اينكه قرار است فصل 
دوم اين سريال با حمايت استاندار فرهنگ دوست كرمانشاه 
توليد شود، موجب خوشحالي اس��ت و اميدواريم توليد اين 

سريال بتواند در بازنمايي ظرفيت هاي جهاني استان كرمانشاه 
در ابعاد مختلف كمك كند. 

مهدي فرجي تهيه كنن��ده مجموعه تلويزيون��ي نون.خ نيز 
يادآور ش��د: ما از چهار ماه قبل وارد مرحله پيش توليد فصل 
دوم ش��ده ايم و به همراه تيم توليد، لوكيشن هاي مورد نظر 
هم انتخاب شده اس��ت. فرجي با تأكيد بر بهره مندي بيشتر 
از بازيگران بومي و ظرفيت هاي استان در سري دوم نون.خ، 
تصريح كرد: ما در اي��ن فصل بيش از دو براب��ر از هموطنان 
كردزبان بهره خواهيم برد. وي افزود: براساس پيش بيني ها، 
تا دو هفته آينده كار فيلمبرداري كليد خواهد خورد و دو ماه 
در استان كرمانشاه طول خواهد كشيد. تهيه كننده نون.خ در 
انتها عنوان كرد: اين سريال در بهترين زمان يعني ماه مبارك 
رمضان سال 99 پخش خواهد ش��د و اميدوارم در 25 شبي 
كه اين مجموعه روي آنتن مي رود، بتوانيم حق مطلب را ادا و 

رضايت مخاطبان را جلب كنيم.

طرح »پاييزه كتاب« محدود به تهران نيست
مدي�ر روابط عموم�ي معاونت ام�ور فرهنگ�ي وزارت 
فرهن�گ و ارش�اد اس�المي از اج�راي ط�رح پايي�زه 
كتاب در سراس�ر كش�ور خبر داد. پيش�تر اعالم شده 
بود كه اي�ن طرح صرف�ًا در تهران برگزار خواهد ش�د. 
س��يدمحمد طباطبايي گفت: طرح پاييزه كت��اب به روال 
دوره هاي قبل همزمان با بيست و هفتمين دوره هفته كتاب 

جمهوري اسالمي ايران در سراسر كشور برگزار مي شود. 
وي توضيح داد: با دستور و مس��اعدت دكتر صالحي، وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي اين ط��رح عالوه ب��ر تهران در 

كتابفروشي هاي شهرستان ها نيز برگزار خواهد شد. 
مدير روابط عمومي معاونت ام��ور فرهنگي وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي ادامه داد: طرح هاي حمايتي كه به صورت 
فصلي در كتابفروشي ها اجرا مي ش��ود در راستاي حمايت 
از كتابفروش��ي ها ب��ه وي��ژه كتابفروش��ي هاي كوچك در 
شهرستان ها طراحي و برگزار مي شود و تاكنون هم رويكرد 

معاونت امور فرهنگي بر همين اساس بوده است. 
طباطبايي گفت: به دليل شرايط اقتصادي و محدوديت هاي 
بودجه و نگراني از تأخير در انجام تعهدات مالي ابتدا تصميم 
گرفته شد كه اين طرح اجرا نشود كه در ادامه با تأكيد وزير 
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي و پيگيري هاي معاون محترم 
فرهنگي وزير مقرر شد اين طرح همزمان با هفته كتاب در 

سراسر كشور اجرا شود.

در گفت وگوي »جوان« با بهمن دان، بازيگر آثار اكشن و حادثه اي مطرح شد

مادربزرگ هاي ما از فيلمسازان فعلي بهتر قصه مي گفتند!

با وجود هم�ه هزينه هايي ك�ه در س�ال هاي اخير ب�راي توليد 
محص�والت س�ينمايي و تلويزيوني ص�ورت گرفته اس�ت، در 
توليد محص�والت ژانرهاي�ي مانند اكش�ن، حادث�ه اي، جنايي 
و دله�ره آور ب�ه ش�دت عق�ب افتاده اي�م و در قصه گوي�ي هم 
مادربزرگ هاي م�ا بهتر از فيلمس�ازان فعلي قص�ه مي گفتند. 
بهمن دان بازيگر آثار اكش��ن و حادثه اي دهه هاي قب��ل با بيان اين 
مطلب به »جوان« گفت: مردم امروز، مردم 40سال پيش نيستند، اينها 
مردمي شده اند كه به لحاظ فكري و تكنولوژي و علمي، به شدت رشد 
كرده اند و بايد برايشان محصوالت به روز خلق كرد وگرنه خيلي راحت 
دور محصول ملي را خط مي كشند و سراغ محصول فرنگي مي روند. 

بازيگر »شيرهاي جوان« و »حماسه قهرمانان« تأكيد كرد: مخاطب 
ايراني وقتي ببيند مجموعه هاي نمايش��ي و آثار س��ينمايي ضعيف 
هستند به دل فضاي مجازي مي زند و در آنجا براي خود محصول پيدا 
مي كند. اين بازيگر 61ساله در چگونگي اصالح اين وضعيت گفت: اول 
بايد خودمان را اصالح كنيم. كس��ي كه مي خواهد مخاطب را جذب 

كند بايد ابتدا خودش را اصالح كند. اصالح هم ممكن نيست مگر با بها 
دادن به ژانرهاي فراموش شده سينما و تلويزيون. توليدكنندگان بايد 

فكر خودشان را عوض كنند و نه فكر مخاطب را! 
بازيگر »زيرتيغ« و »زيرزمين« خاطرنشان ساخت: عجيب است كه 
در دهه هاي گذشته در كنار ژانرهايي مانند كمدي و ملودرام، به توليد 
محصوالتي حادثه اي، اكشن و حتي ترسناك دست مي زديم و حتي 
با امكانات اندك، پالن هاي خاطره ساز مي گرفتيم ولي حاال كجا قرار 
گرفته ايم؟ ساالنه ميلياردها تومان خرج توليد مي كنيم ولي يا كمدي 

مي سازيم يا فيلم هاي به ظاهر ملودرام تيره و تار. 
بهمن دان با اش��اره به س��نت داس��تانگويي پرتعليق بيان داشت: 
مادربزرگ هاي ما ه��م وقتي برايمان داس��تان مي گفتند س��عي 
مي كردند با گره افكني هاي پرحادثه، نظر ما را جلب كنند ولي حاال 
فيلم هاي مثالً روشنفكرانه اي مي بينيم كه از يك گره افكني ساده هم 
عاجزند. وقتي قصه هايمان تخت مي شود آن وقت راويان مان كساني 
مي ش��وند كه فقط مي آيند و همان قصه ها را مي خوانند و مي روند، 
آنجاست كه مخاطب فكر مي كند كه چقدر من بايد احمق باشم كه 
بنش��ينم و به حرف اينها گوش كنم. بهمن دان افزود: من زماني در 
وزارت ارشاد گفتم كه ما چه كرديم كه بين ما و مردم فاصله افتاده 
است و همه مديران خنديدند و گفتند كه چيزي نيست و حال همه 
خوب است ولي در حال حاضر نتيجه آن جدي نگرفتن مخاطب را 
امروز داريم در يكنواختي سينما و تلويزيون مان مي بينيم. دان تأكيد 
كرد: براي رونق سينما و تلويزيون هم كه شده بايد بيشتر از قبل بر 
توليدات متنوع ژانر سرمايه گذاري كنيم تا رفته رفته بتوانيم مخاطب 

را به سمت محصوالت ملي بكشانيم.

    دریچه

 بازپخش فيلم »آقاي رئيس جمهور« 
به دليل استقبال مخاطبان

روابط عمومي ش�بكه3 س�يما از بازپخش فيل�م »آقاي 
رئيس جمه�ور« به دلي�ل اس�تقبال مخاطبان خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومي ش��بكه3 
س��يما، فيلم »آقاي رئيس جمهور« س��اخته ابوالقاسم 
طالبي جمعه 1۷آبان ماه از ش��بكه3 سيما پخش شد و 
حاال قرار است دوباره روي آنتن برود. به دليل استقبال 
مخاطبان از اين فيلم قرار است اين اثر امروز بعد از خبر 

ساعت22 روي آنتن برود.

     محمدصادق عابديني
رئي�س س�ازمان رگوالتوري ص�وت و تصوير 
فراگي�ر فض�اي مج�ازي )س�اترا( ادع�اي 
مط�رح ش�ده از س�وي وزي�ر ارتباط�ات 
درب�اره فيلترينگ س�ايت هاي دانل�ود فيلم 
با ش�كايت صداوس�يما را اش�تباه دانس�ت 
و آن را تصمي�م مراج�ع قضايي عن�وان كرد. 
س��يدمحمدصادق اماميان در نشست رسانه اي 
»س��اترا« درباره موضوع فيلترينگ س��ايت هاي 
دانلود فيلم، گفت: آذري جهرمي احتماالً اطالعات 
دقيقي نداشته  است، اصاًل من موضوع برخورد با 
سايت هاي دانلود را از طريق رسانه ها متوجه شدم. 

ما هيچ شكايتي نداشته ايم. 
اماميان گفت: اينكه يك سايت خدمات دانلود فيلم 
را ارائه دهد، مسئله  و مشكلي ندارد بلكه بايد از نظر 
محتوايي و كپي رايت داخلي، مشكل نداشته باشد 
و همين مسئله باعث ش��ده بود تا دادستاني كل 

كشور دستور مسدود شدن آنها را بدهد. 
    رده بندي سني در فضاي مجازي دنبال 

مي شود
رئيس »ساترا« در پاسخ به »جوان« در خصوص 
اعمال رده بندي س��ني روي محت��واي صوت و 
تصوير فراگير در فضاي مج��ازي، گفت: ما پيش 
از سازمان س��ينمايي ش��روع به رده بندي سني 
محتوا در فض��اي مجازي كرده ايم. اي��ن اقدام از 
سوي برخي از سايت هايي كه هنوز مجوزشان را از 
»ساترا« دريافت نكرده اند نيز دنبال مي شود كه از 

آنها تقدير مي كنيم. 
وي همچنين در پاس��خ به ديگر سؤال »جوان« 
درباره ميزان مميزي آثار در فضاي مجازي نسبت 
به صداوسيما گفت: رسانه هاي خصوصي نيازي 
ندارند الزام��ات ممي��زي صداوس��يما را اعمال 
كنند. صداوس��يما ب��ه عنوان رس��انه حاكميتي 
محدوديت هاي خاص خود را دارد. اماميان گفت: 
نظارت سازمان در بخش VODها به سه صورت 
توسط خود سازمان، رصد سازمان هاي مردم نهاد 
و شكايت هاي مردمي صورت مي گيرد. وي تأكيد 
كرد: ما به عنوان نهاد تنظيم گر تقريباً هيچ مميزي 
و سانسوري انجام نمي دهيم و اصل مسئوليت به 

عهده صاحبان رسانه است. 
در واقع اصل ب��ر مقررات زدايي اس��ت و تنها در 
مواردي كه خأل قانوني در كشور وجود داشته باشد، 

نهاد تنظيم گر ورود مي كند. 

اماميان ادامه داد: هر نوع اصالح محتوايي، انتخاب 
محتواي مناس��ب و حذف محتواي نامناس��ب 
بايد توسط رسانه انجام شود. ما نه ظرفيتش را 
داريم نه مي توانيم تك تك آنها را ببينيم. ما فقط 
مطمئن مي شويم آن رسانه ها صالحيت اين كار 
را دارند يا نه. قوانين ما با مشاركت رسانه ها تدوين 
مي شود. ما وظيفه داريم رسانه  را توانمند كنيم. 
ما هيچ وقت يك فيلم را نمي گذاريم تا تكه هايي 
از آن را ببريم. اصاًل چه كسي مي تواند بنشيند و 

همه اين محتواها را بررسي كند؟
وي تصريح كرد: رس��انه هاي جديد رسانه هايي 
نيستند كه فقط بخش خاصي از جامعه را دربر 
بگيرند و تقريباً در هم��ه بخش ها ادغام صورت 
گرفته باعث ش��ده كه ما نيازمند س��اختارهاي 

جديدي باشيم. 
رئيس س��اترا ادامه داد: در رس��انه هاي صوتي و 
تصويري مبتني بر اينترنت، عماًل بخش اينترنت، 
رادي��و، تلويزيون، س��ينما و بخ��ش اپراتورهاي 
مخابراتي همه به نحوي در رسانه هاي جديد تداخل 
دارند. اين تداخل هم جنبه هاي ساختاري دارد، هم 

جنبه هاي مديريتي و هم جنبه هاي مقرراتي. 
    رگوالت�وري فض�اي مجازي ب�ر عهده 

صداوسيما 
رئيس س��اترا تأكيد كرد: در دني��اي امروز غالب 
كشورها نگران هويت ملي، رس��انه ها و اقتصاد و 

فرهنگ توليدات محتوايي رسانه اي هستند. 
دغدغه ما اين است كه رسانه ملي، مخاطب ملي را 
پوشش دهد و رسانه ملي فقط برنامه هاي پخش 
عمومي نيس��تند و هر كس��ي كه در اين حوزه 
توليد محتوا و خدمت مي كند، براي ما ارزشمند 
اس��ت و حاكميت هم وظيفه حمايت از طريق 
اين س��ازمان را دارد، به طوري كه در 1/5س��ال 
گذشته، ۷3مجوز صادر كرده ايم و 150تقاضاي 

درخواست مجوز داريم.

اماميان با اشاره به تحوالت حوزه صوت و تصوير 
در دنيا گفت: رگوالتورهاي صوت و تصوير در دنيا 
 AVMSD يك قانون مادر دارند كه در اروپا به

معروف است و حاصل اين تحول است. 
دنيا نهادهايي را به عنوان نهاد رگوالتور براي اين 
حوزه مش��خص كرده و اين نهادهاي رگوالتور از 

رگوالتورهاي بخش متداخل متفاوت است. 
رئيس سازمان رگوالتوري صوت و تصوير فراگير 
فضاي مجازي اظهار كرد: VODها زيرمجموعه 
صوت و تصويري سازمان هاي تنظيم گر هستند 
و بايد پاس��خگو باشند چراكه رس��انه جديدي را 
نمايندگي مي كنند كه مسئوليت محتوايي در آن 
معني دارد. وي افزود: در كشور ما با رسانه صدا و 
سيما مواجه هستيم كه طبق قانون اساسي يك 

رسانه در اختيار حاكميت است. 
طبق تصميمي كه در سطوح كالن كشور گرفته 
شد و به رئيس شوراي عالي فضاي مجازي در سال 
94 ابالغ شد، جمهوري اسالمي ايران رسانه هاي 
خصوصي را به رس��ميت ش��ناخت و تصميم به 
حمايت از آنه��ا گرفت. اماميان ادام��ه داد: با اين 
اتفاق، رسانه هاي صوتي و تصويري جديد بخش 
خصوصي به رس��ميت شناخته ش��دند و بخشي 
از سبد رس��انه اي ملي جمهوري اسالمي ايران را 
ش��امل ش��د كه در چارچوب مقررات ملي اجازه 
فعاليت دارند و حاكميت از آنها حمايت مي كند. 

وي گفت: س��ازمان ص��دا و س��يما برنامه پخش 
عمومي اس��ت كه بايد محت��واي رس��انه اي در 
حالت هاي تكنولوژيك قابل دسترسي در خانه ها 
به م��ردم تحويل بدهد اما اي��ن وظيفه جديد كه 
س��ازماني براي آن تشكيل ش��د، از معاونت هاي 
محتوايي صدا و سيما متفاوت است كه يك وظيفه 

كامالً حاكميتي است. 
اين فرآيند با ش��اخصه هاي مرتبط با آن كه به 
رسميت شناختن رسانه هاي خصوصي، حمايت 
از آنها، رقيب نديدن آنها و در يك كشتي نشستن 
با اين رسانه هاست، تعريف مي شود، به اين معنا 
كه با تمام اين رس��انه ها در مقابل آن چيزي كه 
در دنيا اتفاق مي افتد، بايد يك جبهه مشترك 

تشكيل بدهيم. 
  »ساترا« كاري به كپي رايت خارجي ندارد

رئيس سازمان رگوالتوري صوت و تصوير فراگير 
فضاي مجازي در پاس��خ به س��ؤالي درب��اره ارائه 
فيلم هاي خارج��ي در س��ايت هاي »VOD« و 
اينكه اين فيلم ه��ا فاقد حق رايت اس��ت و اينكه 
»س��اترا« ب��ر حق راي��ت آثار منتش��ر ش��ده در 
سايت هاي ارائه دهنده فيلم هاي خارجي نظارت 
مي كند؟ بيان داشت: در جلساتي كه با دادستاني 
داشتيم بيان ش��د كه س��ايت هاي دانلودي بايد 
طبق قانون كشور عمل و محتواهاي خود را طبق 
قانون منتشر كنند و اگر اين س��ايت ها محتواي 
خ��ود را در اين چارچ��وب ارائه كنن��د مي توانند 
به كار خ��ود ادامه بدهند. VODه��ا نيز بايد در 
همين قوانين فعلي كشور به فعاليت ادامه دهند 
و با توجه به نپيوستن كش��ور ما به كنوانسيون ها 
كپي رايت محتواهاي خارجي مشكلي بر سر راه آنها 
نيست. همين طور تعدادي از سايت هاي دانلودي 
 براي همكاري با ما وارد مذاكره ش��ده و چندتا از
VODهاي مهم و شاخص با ما قرارداد بسته اند.

 فيلترينگ سايت هاي دانلود فيلم
ارتباطی به صداوسيما ندارد

 رئيس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي :
رسانه هاي خصوصي نيازي ندارند از استانداردهاي مميزي صداوسيما تبعيت كنند

هر نوع اصالح محتوايي، انتخاب 
محتواي مناسب و حذف محتواي 
نامناسب بايد توسط رسانه انجام 
شود. ما نه ظرفيتش را داريم نه 
مي توانيم تك تك آنها را ببينيم

مراسم چهارمين جايزه جهاني علوم انساني 
اسالمي برگزار مي شود

دبير علمي پنجمين كنگره 
بين المللي علوم انس�اني 
برگ�زاري  از  اس�المي، 
مراس�م چهارمين جايزه 
جهان�ي عل�وم انس�اني 
اس�المي با معرفي سه نفر 
از ش�خصيت هاي علم�ي 
داخلي و خارجي، همزمان 

با برگ�زاري پنجمين كنگره بين المللي علوم انس�اني اس�المي خبر داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مجمع عالي علوم انساني اسالمي، 
عط��اءاهلل رفيعي آتاني دبير علم��ي پنجمين كنگره بين المللي علوم انس��اني 
اسالمي در آستانه برگزاري اين كنگره به برگزاري مراسم اهداي جايزه جهاني 
علوم انساني اسالمي اشاره كرد و گفت: اين جايزه هر دو سال يك بار در زمان 
برگزاري كنگره بين المللي علوم انساني اسالمي به افراد و شخصيت هاي علمي 
اعطا مي شود كه دستاورد جديد علمي و دستگاه نظريه منسجمي در يك حوزه 

علمي خاص در علوم انساني با رويكرد اسالمي ارائه كرده باشند. 
وي ادامه داد: اين افراد شخصيت هاي از پيش شناخته شده اي هستند كه جامعه 
علمي درباره آنها از قبل داوري كرده اس��ت. اين شخصيت ها عالوه بر داشتن 
نظريه منسجم كه در قالب كتاب ها و مقاالت مختلف منتشر شده است، داراي 
مجموعه تالش هاي مرتبط با حوزه علمي شان هستند به طوري كه به تربيت 

شاگرد و محقق و ارائه نظريه كمك هاي زيادي كرده اند.

    خبر 


