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امام حسن مجتبي)ع(:

نيكی و احسان اختيارى و عطاى 

پيش از درخواست از بزرگ ترين 

بزرگی هاست.

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

اينديپندنت فارسي ضمن ابراز خوشحالي از قطع شبكه هاي 
برون مرزي ايران نوشت: راديو و تلويزيون دولتي با كمبود بودجه 
براي تبليغات سياسي خود مواجه اس�ت كه اين امر از ميزان 
مخاطب آن به نفع رقبا و شبكه هاي اجتماعي خواهد كاست. 
وب سايت اينديپندنت فارسي با انتشار گزارشي به بررسي تاثیرات 
تحريم ها بر جمهوري اسللالمي ايران پرداخت و با اشاره به قطع 
پخش برخي از شبكه هاي برون مرزي صداوسیما، در حالي كه از 
پنهان كردن خشنودي خود در خصوص قطع ماهواره اي برخي 
شبكه هاي برون مرزي صداوسیما ناتوان است، از اين شبكه ها به 
عنوان »مجرايي براي شبكه سازي جموري اسالمي در سراسر دنیا 

و باالخص كشورهاي دموكراتیك و آزاد« ياد كرد. 
اين وب سللايت نوشللت: »در ماه مه 2۰2۰ ماهواره يوتل ست 
پخش برنامه هاي 24ساعته شبكه الكوثر را به دلیل عدم پرداخت 

بدهي هاي خود به اين شركت قطع كرد.« 
اينديپندنت بغض خود از شبكه الكوثر را با اين عنوان كه »اين شبكه 
پخش كننده تبلیغات سیاسي- مذهبي جمهوري اسالمي بود كه 
تنفر و خشونت و سركوب علیه غیرشیعیان را تبلیغ مي كرد« بروز 
داد، حال آنكه شبكه الكوثر ايران تبیین كننده ديدگاه هاي اسالمي و 
انسجام بخش بین مذاهب اين دين آسماني بوده و اتفاقاً اولین شبكه 
معارفي در دنیاي اسالم بوده كه از سال ها پیش نسبت به انديشه هاي 
سلفي تكفیري كه منجر به ظهور داعش )عامل خشونت و سركوب 
و تنفر( شد، هشللدار داده و به نقد آنها و لزوم وحدت مسلمین در 
مقابل انديشلله هاي انحرافي مي پرداخت.  اين وب سايت در ادامه 

مطلب خود، آورده است: »در 2۷ماه مه شبكه »سحر اردو« هم كه 
يكي از بوق هاي تبلیغاتي حكومت در شبه قاره است از روي ماهواره 
پادكست قطع شد. شبكه هاي غیرفارسي زبان جمهوري اسالمي در 
خدمت برنامه هاي گسترش طلبانه و فرقه گرايانه جمهوري اسالمي 
بوده اند. خاموش كردن يكي از اين بوق ها دسللتاورد بزرگي براي 
تحريم هاي جمهوري اسالمي است. عالوه بر خاموش شدن يكي 
از اين بوق ها راديو و تلويزيون دولتي با كمبود بودجه براي تبلیغات 
سیاسي خود مواجه است كه اين امر از میزان مخاطب آن به نفع رقبا 
و شبكه هاي اجتماعي خواهد كاست.« در ادامه آمده است: »پخش 
راديو دري راديوي حكومتي جمهوري اسالمي براي افغانستان نیز 
به دلیل انباشت بدهي قطع شد. به گفته رئیس برون مرزي راديو و 
تلويزيون حكومتي جمهوري اسللالمي احتمال دارد طي روزها و 
هفته هاي آينده شبكه هاي مهمي مثل پرس تي وي، العالم، آي فیلم 

انگلیسي و عربي نیز از روي ماهواره حذف شوند.«

خوشحالي رسانه هاى خارجی از خاموشي شبكه هاي برون مرزي ايران 
اينديپندنت: هر رسانه اي كه از ايران خاموش مي شود به نفع رقباي آنهاست

نظر امين حيايي درباره حضور در آگهي تبليغاتي 

آنقدر صبر كردم تا در تبليغي كه در شأن من بود بازي كنم!

س�ال ها پيش�نهادات زي�ادي ب�ه م�ن مي ش�د و قب�ول 
نمي كردم چ�ون مي خواس�تم تبليغ�ي كه ب�ازي مي كنم 
در ش�أن من باش�د يا بتوانم ب�ه آن تبلي�غ اعتم�اد كنم. 
م�ن هي�چ كاري را صرف�ًا ب�راي پ�ول انج�ام نمي ده�م.

امین حیايي بازيگر سللینما و تلويزيون درباره علت نپذيرفتن 
پیشللنهاد اجرا در تلويزيون و نیز چگونگي حضورش در برنامه 
عصر جديد به مهر گفت: من قبل از اينكه وارد »عصر جديد« 
شوم پیشللنهاد اجرا براي سلله برنامه در تلويزيون داشتم اما 
عالقه اي نبود كه بخواهم بلله آنها جواب مثبت بدهم. از طرفي 
آنقدر مجريان توانمندي داريم كه من فكللر كردم اگر اجراي 
يكي از اين برنامه ها را قبول كنم تللا زماني كه بخواهم مجري 
خوبي شللوم و توانمندي هاي يك مجري را به دسللت بیاورم، 
بخش زيادي از برنامه پیش رفته و من حتي اعتبار خودم را هم 
از دست داده ام، با اين حال احسللان علیخاني به من پیشنهاد 

داد كه در نقش داور حضور پیدا كنم و ايللن برايم جذاب بود.  
داور برنامه »عصر جديد« در ادامه با اشاره به اينكه من دوست 
نداشتم اجرا كنم و حتي فكر مي كردم ممكن است به اعتبارم 
لطمه بزند، مي افزايد: دوسللت نداشتم اعتباري را كه در رشته 
كاري خودم به دسللت آورده بودم از دسللت بدهم، به ويژه كه 
»اجرا« نیاز به اطالعات عمومي در حوزه سیاست، فرهنگ و... 

دارد كه من احساس مي كردم چنین اشرافي ندارم. 
اين بازيگر سللینما و تلويزيون در مورد علت ورودش به فضاي 
تبلیغات تلويزيوني نیز مي گويد: سللال ها پیشللنهادات زيادي 
به من مي شللد و قبول نمي كردم چون مي خواستم تبلیغي كه 
بازي مي كنم در شأن من باشد يا بتوانم به آن تبلیغ اعتماد كنم 
و به اعتبارم لطمه نخورد. به هر حال اعتبار به راحتي به دست 
نمي آيد، ولي من هیچ كاري را صرفاً براي پول انجام نمي دهم. 
مردم براي من بسیار مهم هسللتند؛ مردمي كه همیشه به من 
لطف داشللته اند و محبت كرده اند و اين محبوبیت برايم خیلي 

ارزش دارد. 
حیايي در رابطه با انتقاداتي كه از نحللوه رأي دادنش در برنامه 
عصر جديد مطرح مي شود، اظهار مي دارد: من به خاطر عشق به 
تلويزيوني آمده ام كه تا دورافتاده ترين نقاط كشور محصوالتش 
پخش مي شود و مردم آن نقاط فقط به همین رسانه دسترسي 
دارند. من كه به اندازه كافي ديده شده ام و ديده شدن زياد ديگر 
نفعي ندارد. من فقط به خاطر عشق است كه وارد اين كار شده ام 

و البته واقعاً منتي هم ندارم. 

»بفرماييد بهشت«، تجربه اي متفاوت از سبك زندگي
»بفرماييد بهشت« اثري است 
كه تالش دارد با اس�تفاده از 
شگردهاي داستاني، سبك 
زندگ�ي ايران�ي- اس�المي 
ي�ك خان�واده موف�ق را به 
مخاطب خ�ود نش�ان دهد. 
انتشللارات عهد مانا دو عنوان 
كتاب جديد را به دوسللتداران 
ادبیات داسللتاني ارائلله كرده 
اسللت. »پنجره هاي در به در«، 
نوشللته محبوبه زارع از جمله 
ايللن آثار اسللت كه بلله تازگي 
منتشللر شده اسللت. نويسنده 
تالش دارد با زباني داسللتاني و 
در جريان يك ماجراي عاشقانه، 
از انديشلله هاي خطرنللاك 
صهیونیسللم پرده بردارد.  اين 
اثللر ماجللراي دختري بلله نام 
»آرسینه« را روايت مي كند كه 
بي خبر از همه جا، دارد به يك 

انديشمند صهیونیست كمك مي كند تا پروژه جهاني سازي 
انديشه هاي صهیونیسم را پي بگیرد اما در همین حال و هوا، 
سروكله  روزنامه نگاري به  نام »بنیامین« پیدا مي شود و مسیر 
زندگي »آرسینه« تغییر مي كند.  در بخش هايي از اين كتاب 
مي خوانیم: »آرسینه، به خال سللیاه روي گونه  او خیره شد: 
او به من اعتماد كرده و اسللراري را كه سال هاست دانشوران 
يهود در اداره  پنهان جهان به كار بسللته اند، در اختیارم قرار 
خواهد داد، البته مجبور است كه چنین كند. خودش به من 
گفت كه محرم تر از من كسللي را ندارد. من بلله حريم او وارد 
مي شوم و دانش و اسرار دانشوران يهود و ناگفته هايي را كه او 
در اين سال ها از من پنهان كرده، به  دست مي آورم. با اعضاي 
كمیسللیون ارتباط مي گیرم و راهي براي ورود به دبلیو.اف.اُ 
مي جويم. من نظريه  خودم را قبل از آنكه به اطالع پروفسور 
برسانم ، براي دبلیو.اف.اُ يي ها ارسال مي كنم.« انتشارات عهد 
مانا كتاب »پنجره هاي دربه در« را در 2۰8 صفحه رقعي و با 

قیمت 3۰هزار تومان منتشر كرده است. 
  »بفرماييد بهش�ت«؛ قصه هايي واقعي از زندگي 

خانواده اي موفق
»بفرمايید بهشللت« عنوان ديگري از اين ناشر است كه به 
تازگي به كتابفروشي ها راه يافته اسللت. اين اثر قصه هايي 
واقعي از زندگي آرام و دلنشللین خانللواده اي پويا و موفق 

است كه در آن تالش شده به 
مخاطب آمللوزش دهد چطور 
مي تللوان در برابللر مسللائل و 
مشللكالت خانواده بايستد و 
آن را بلله بهتريللن وجه حل 
كند.  اين كتللاب، روايت هاي 
واقعي مادري است از حوادث 
روزمره زندگي اش؛ از خانواده 
و بچه هاي ريز و درشللتش كه 
هر كللدام دنیاهللا و نیازهاي 
متفاوتي دارنللد. مادر با كمك 
گرفتن از هنللر قصه گويي و با 
تعريف طنزگونه  وقايع زندگي 
و خاطراتللش، مي كوشللد از 
پیشامدهاي جزئي زندگي عبور 
كند   و به سللاحت هاي عمیق 
انساني قدم بگذارد.  »بفرمايید 
بهشت« در واقع تالش دارد با 
روايتي داستان، سبك زندگي 
ايراني- اسالمي را به مخاطب 
خود نشان دهد. طي سال هاي اخیر يكي از انتقادات مطرح 
شده به ادبیات داستاني، جدا شدن روايت هاي داستاني از 
فرهنگ ها و باورهاي خانواده هاي ايراني بوده اسللت. از اين 
منظر خواندن كتاب »بفرمايید بهشت« مي تواند تجربه اي 

جديد براي مخاطبان امروز باشد. 
در بخش هايي از اين كتللاب مي خوانیم: »خودم و علي هم 
از سللرما قوز كرده بوديم روي تخت و داشتم فكر مي كردم 
كي از اين وضع نجات پیدا مي كنیم. ناگهان سللرم علي كه 
مثل آبشار توي دستش سرازير مي شللد كار دستش داد و 
نتوانست خودش را كنترل كند. يك دفعه كل اتاق گلگون 
شد! مامان محمدحسین وحشت زده جیغ زد: اين چیه؟ چرا 
قرمزه؟ مي دانستم به خاطر وسواس شديدش دارد چه عذابي  
مي كشد، ولي من چه كار مي توانستم بكنم جز اينكه توي 
فضاي نیمه تاريك اتاق لباس و ملحفه علي را عوض كنم و 
براي خودم اشك بريزم.  در آن لحظه ها فقط دلم مي خواست 
توي خانه مان باشم. علي ام سالم باشد، از در و ديوار باال برود، 
ظرف هايم را بشكند و خاك گلدان ها را بريزد بیرون و حسرت 

يك ربع خواب بعدازظهر را بگذارد به دلم.« 
اين كتاب بلله قلم محدثه سللادات طباطبايللي و به همت 
انتشارات عهد مانا در 164 صفحه رقعي و با قیمت 25هزار 

تومان منتشر شده است. 

    تجسمی

پيامانتظاميبرايسالمتيطالبزاده
رئي�س س�ازمان س�ينمايي در پيام�ي ب�راي ن�ادر 
طال�ب زاده مستندس�از و فع�ال فرهنگ�ي ك�ه اي�ن 
روزه�ا ب�ه كرون�ا مبت�ال ش�ده آرزوي س�المتي ك�رد. 
حسین انتظامي رئیس سازمان سینمايي روز گذشته و در پي اعالم 
ابتالي نادر طالب زاده مستندساز، برنامه ساز تلويزيوني و دبیر جشنواره 
فیلم »عمار« به كرونا در توئیتي در حساب شخصي خود براي او آرزوي 
سالمتي كرد.  در متن حسین انتظامي آمده است: »نادر طالب زاده 
عزيز هم به كرونا مبتال شده؛ شخصیتي متین و خلیق و فروتن كه 
جنبه هاي فرامتني سینما را خوب مي شناسللد و در تربیت كادر و 
گفت وگوي فرهنگي به ويژه حوزه بین الملل، خدماتي پرشمار دارد. 
برايش آرزوي تندرستي داريم و حمد شفا مي خوانیم.« همچنین 
حمید جوادي تهیه كننده برنامه »عصر« شبكه افق درباره شرايط 
نادر طالب زاده گفت: نادر طالب زاده چند روزي است كه به كرونا مبتال 
شده اند و در قرنطینه خانگي به سر مي برند. خوشبختانه حال عمومي 

ايشان خوب است و حدود دو هفته اي بايد در قرنطینه باشند. 
.......................................................................................................

به ابتكار مركز موسيقي حوزه هنري
پويش»دوردنيايموسيقي«كليدخورد

مركز موس�يقي ح�وزه هنري پوي�ش وي�ژه »دور دنياي 
موس�يقي« را ب�ا ه�دف ش�نيدن »موس�يقي خ�وب« 
ب�راي عالقه من�دان و مخاطب�ان راه ان�دازي ك�رد. 
»دور دنیاي موسیقي« عنوان پويشي ويژه براي مخاطبان موسیقي 
اسللت تا يك  ماه با »موسیقي خوب« همراه باشللند. اين پويش 
به ابتكار مركز موسللیقي حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي 
راه اندازي شده است.  میالد عرفان پور مدير مركز موسیقي حوزه 
هنري در توضیحات تكمیلي اين پروژه اعالم كرد: »مركز موسیقي 
حوزه هنري در آستانه 4۰سالگي فعالیت هنري خود، اين پويش را 
براي بهره گیري عالقه مندان موسیقي از 32۰ آلبوم خود با تخفیف 
4۰درصد تدارك ديده اسللت تا با انتخاب آلبوم هاي مورد عالقه 
خود از میان ايللن 32۰آلبوم و وارد كردن كللد pouyesh99 از 
تخفیف 4۰درصدي محصوالت منتشر شده توسط مركز موسیقي 
حوزه هنري برخوردار شوند.  به گفته مدير مركز موسیقي حوزه 
هنري اين پويش كه طي روزهاي گذشته در يكي از سامانه هاي 
شناخته شده فروش محصوالت موسیقايي انجام گرفته است از روز 

پنجم مرداد ماه تا پنجم شهريور ماه ادامه خواهد يافت. 
.......................................................................................................

ناظرانمجلسدرشوراينظارت
برصداوسيماتعيينشدند

وكالي ملت، ناظران مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما 
را انتخاب كردند. 

وكالي ملت روز گذشته ناظران مجلس در شوراي نظارت بر صدا و 
سیما را انتخاب كردند. سیداحسان قاضي زاده هاشمي با 114رأي 
و بیژن نوباوه با 142رأي از مجمللوع 2۰9رأي مأخوذه به عنوان 

ناظران مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. 
.......................................................................................................

خسروسينايي
دركنارمحمدعليكشاورزآرامگرفت

پيكر مرحوم خس�رو س�ينايي در كنار م�زار محمدعلي 
كشاورز به خاك سپرده شد. 

خسرو سینايي كه دو روز پیش بر اثر عفونت ريه و ابتال به كرونا 
در بیمارستان درگذشته بود، روز گذشته در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( در كنار مزار زنده ياد محمدعلي كشاورز و با 

حضور اعضاي خانواده اش به خاك سپرده شد. 
.......................................................................................................

»قهرمان«آمادهنمايششد
مس�تند »قهرمان« به تهيه كنندگ�ي و كارگرداني الهام 
آقالري پس از گذراندن مراحل توليد، فيلمبرداري در شيراز 
و پشت سر گذاشتن آخرين مراحل فني، آماده نمايش شد. 
مسللتند »قهرمان« داسللتان فاطمه حشللمتي مادربزرگ 
84ساله، قهرمان ملي و آسیايي در رشته دوومیداني است. او 
براي شركت در مسابقه جهاني با چالش هاي زيادي به لحاظ 
مالي و اجتماعي مواجه اسللت و جهت رفع موانع براي حضور 
در مسابقه بسللیار تالش مي كند.  »قهرمان« كاري از شبكه 
مستند سیماست. پژوهش و نويسللندگي اين مستند توسط 

مهدي جوزايي و الهام آقالري انجام  شده است.

مصطفي محمدي     دیده بان

   محمدصادق عابديني
همان طور كه قابل پيش بيني بود، س�خنان 
توهين آميز مهم�ان برنامه »ام ش�و« درباره 
عملك�رد رئيس جمهور، آنقدر حاشيه س�از 
ش�د كه در نهاي�ت باع�ث توقيف آن ش�د. 
تولید يك برناملله اينترنتي كه عنللوان »اولین 
برنامه زنده اينترنتي ايران« را در پي داشللت، با 
آنكه مي توانست سرآغاز فصلي نو در تولید محتوا 
در فضاي مجازي و تغییر ذائقه مردم و مخاطبان 
تلويزيون شود، در نهايت به خاطر نبود فرهنگ و 
نداشتن ساختار مدون براي چنین فعالیت هايي 

با توقیف مواجه شد. 
فضاي مجازي فضاي رقابت اسللت، اما مهم تر از 
رقابت وجود مقرراتي است كه فعالیت ها را نظم و 
چارچوب منظم ببخشد. آنچه باعث شد تا »ام شو« 
خیلي زودتر از آنچه تصور مي شد با مشكل روبه رو 
شود، توجه نداشتن به الزاماتي است كه از جمله 
بديهیات فعالیت هاي رسانه اي است؛ اينكه يك 
بازيگر سینما هرچند به شللوخي در يك برنامه 
زنده كه قاعدتاً هزاران بیننده زنده و چند میلیون 
تماشاگر بعدي خواهد داشت، به عالي ترين مقام 
اجرايي كشور توهین كند و مجري برنامه از كنترل 
اوضاع ناتوان باشد و نتواند با مديريت فضاي برنامه 
جلوي اظهارات مهمان را بگیرد، نشللان دهنده 
ضعفي است كه تولیدكنندگان برنامه در فضاي 

مجازي گرفتار آن هستند. 
استفاده از امكان پخش زنده يا همان »اليو« كه 
باعث شده تا برنامه اي مانند »ام شو« شكل بگیرد 
يا تولید برنامه هاي ويدئويي از سللوي اشخاص، 
رسانه ها و فعاالن بخش خصوصي همگي مي تواند 
بخشي از عنوان پخش فراگیر در فضاي مجازي 
باشد؛ پخشي كه به صورت موازي با فعالیت هاي 
صداوسللیما به شللمار مي رود و براي عده اي كه 
نمي خواهند با صداوسللیما همللكاري كنند به 
عنوان فرصتي براي عرض اندام و تولید برنامه به 
شمار مي رود، ولي آنچه در عمل شاهد آن هستیم 
اين است كه نداشتن سللاختار درست و نداشتن 
سیاست هاي مناسب براي فرهنگ سازي استفاده 
از فضاي مجازي باعث شده تا به جاي آنكه استفاده 
از فناوري هاي نوين به بسط ارتباطات و گسترش 

حوزه سرگرمي بینجامد، در نهايت آنچه خروجي 
آن بوده است حتي به مذاق دولت نیز خوشايند 
نیسللت. دولت ها در سللال هاي اخیللر به خاطر 
شرايط انحصاري پخش صداوسیما، غالباً تالش 
كرده اند راه هاي موازي مانند ايجاد تلويزيون هاي 
اينترنتي را پیش بكشللند. هدف دولت ها از اين 
اقدام اوالً شكسللت انحصار صداوسیما و در ثاني 
ايجاد فضايي بللراي تبلیغ گفتمللان دولت بوده 
است ولي نه در زمینه زيرسللاخت هاي فناوري 
ارتباطي كه در اختیار وزارت ارتباطات اسللت و 
نه در فرهنگ سللازي و سیاسللتگذاري فرهنگي 
حضور در اين فضا كه بر عهده وزارت ارشاد بوده 
است، دولت ها هیچ توفیقي نداشته اند، در عوض 
محصول اين فضا را تولیدات زرد و فاقد كیفیت پر 
كرده است كه مي توان از »ام شو« به عنوان نمونه 

متأخر آن نام برد. 
»ام شو« عنوان يك شللوی تلويزيوني با اجراي 
مجید صالحي است كه به صورت زنده از طريق 
فضاي مجللازي و بعللد به صورت ضبط شللده 
سامانه هاي اينترنتي پخش مي شود. اين برنامه 
كه چند هفته اسللت از پخش آن مي گذرد، به 
خاطر اظهللارات توهین آمیز اكبر عبدي درباره 
حسللن روحاني رئیس جمهور دچار حاشللیه 
و از سوي »سللاترا« )سللازمان تنظیم مقررات 
رسللانه هاي صوت و تصوير فراگیللر در فضاي 

مجازي( توقیف شد. 
روابط عمومي »سللاترا« در پاسللخ به پیگیري 
»جوان« درباره علت پخش نشدن قسمت جديد 
برنامه »ام شللو« كه با حرف و حديث هايي نیز 
همراه بوده است، علت توقیف اين برنامه را توهین 
آن به رئیس جمهور و البته تكرار تخلفات قبلي 
از جمله محتواي نامناسللب و دور زدن قوانین 
پخش آنالين عنوان كرد. »ام شو« عنوان اولین 
برنامه زنده اينترنتي اسللت كه هر هفته شنبه 
شللب ها قسللمت جديدي از آن به صورت زنده 
از طريق شبكه هاي اجتماعي پخش مي شود و 
سپس »وي او دي« ها ويدئوي ضبط شده آن را 
در خروجي هاي خود قرار مي دهند. »ام شللو« 
يك سللافت تاك )saft talk( به شمار مي رود 
و مهمانان 1۰قسمت گذشته آن را سلبريتي ها 

تشللكیل داده اند اما آنچه باعث شد تا فعاًل عمر 
»ام شو« به قسمت يازدهم نرسد، اتفاقي بود كه 

در دهمین قسمت آن رخ داد. 
   ساترا: »ام شو« تخلف كرده است

توقیف »ام شو« شايعاتي را در فضاي مجازي به 
همراه داشت، از جمله اين شايعه كه علت تعطیلي 
اين برنامه مخالفت صداوسیما با تولید برنامه هاي 
پرمخاطب در فضاي مجازي و تالش اين سازمان 
براي جذب چنین برنامه هايي است اما محتواي 
ضدفرهنگي  ام شو نشان داد حساسیت ها درباره 
فضاي مجازي بحق است و اگر اين فضا درست و 
عقالني مديريت نشود تبعات سوء به دنبال خواهد 
داشت، البته انتظار مي رود حساسیت ها صرفاً به 
مسائل سیاسي خالصه نشود و آنجايي كه فرهنگ 
عمومي خدشه دار مي شود نیز واكنش هاي درخور 
ايجاد شود و پیش از آن به نظر مي رسد قوانین و 
دستورالعمل هايي الزم است تا تدوين شود كه هم 
كار در اين فضا را آسان كند و هم منجر به تقويت 
فرهنگ در اين فضا شللود. در واقع هم از انحصار 
افراد بانفوذ و سلبريتي ها دربیايد و هم مردم اعم 
از افرادي كه دغدغه فرهنگ و هنر و فعالیت هاي 
ديگر دارند بتوانند در اين فضا آزادانه و با رعايت 
بگیرد  چارچوب ها فعالیت كنند و رقابتي جدي در 
تا آنهايي كه متاعللي بهتر و شايسللته تر عرضه 
مي كنند توان فعالیت داشته باشند. »جوان« اين 
موضوع را از روابط عمومي سازمان ساترا پیگیري 
كرد. »ساترا« علت توقیف »ام شو« را توهین اين 
برنامه به رئیس جمهور و همچنین دور زدن قانون 
پخش آنالين عنوان كرد. سللاترا معتقد اسللت، 
كلیپ هاي برنامه »ام شو« كه از سوي عوامل اين 
برنامه در شبكه هاي مجازي پخش مي شود، خارج 
از قوانین و مقررات پخش آنالين است. محتواي 
نامتعارف اين برنامه اينترنتللي نیز يكي ديگر از 
مواردي است كه باعث شده تا »ام شو« زير ذره بین 
ساترا رفته و فعاًل توقیف شود. به نظر مي رسد با 
توقیف »ام شو« از سوي »ساترا« كه اولین نمونه 
برخورد قاطع از سوي سازمان نوظهور رگوالتوري 
به شللمار مي رود، فعاالن فضاي مجازي اكنون 
بیش از گذشته با وظايف و اختیارات اين سازمان 

آشنا خواهند شد. 

رئيسجمهورهمازآسيبولنگاري
درفضايمجازيدراماننماند

 توقيف اولين شوى اينترنتي به خاطر توهين مهمان برنامه به رئيس جمهور نشان مي دهد 
فضاي مجازي نياز به چارچوب هايي دارد كه عاقالنه مديريت شود

 دبير اجرايي جشنواره جهاني 
»هنر مقاومت« انتخاب شد

محمد حبيبي به عنوان دبير اجرايي جش�نواره جهاني »هنر مقاومت« 
منصوب شد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره جهاني »هنر مقاومت«، 
مسعود نجابتي دبیر ششمین جشنواره جهاني »هنر مقاومت«، طي حكمي 
محمد حبیبي را بلله عنوان دبیللر اجرايي اين جشللنواره منصوب كللرد.  از 
مسئولیت هاي پیشین وي مي توان به معاون هماهنگ كننده بنیاد فرهنگي 
»روايت فتح«، مدير انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس و دبیر اجرايي سنوات 
گذشته جشنواره »هنر مقاومت« اشاره كرد.   حبیبي مدتي هم سرپرست بنیاد 
فرهنگي »روايت فتح« بوده است.   وي همچنین در حال حاضر در سمت مدير 
انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس »روايت فتح« مشغول فعالیت 
است.  ششمین جشنواره جهاني »هنر مقاومت«، بهمن ماه سال جاري در ايام 
شكوهمند پیروزي انقالب اسللالمي و به همت گروه هنرهاي تجسمي بنیاد 

فرهنگي »روايت فتح« و با دبیري مسعود نجابتي در تهران برگزار خواهد شد.


