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نشست جشنواره »سينما حقيقت« برگزار شد

جايزه ويژه سينما حقيقت براي تبيين نقش سردار سليماني

  محمدصادق عابديني
دبير چهاردهمين جشنواره بين المللي »سينما حقيقت« 
از اهداي جايزه ويژه به بهترين مستند با موضوع تبيين 

نقش سردار سليماني خبر داد. 
محمد حمیدي مقدم در نشست رسانه اي جشنواره مستند 
ايران »سینما حقیقت«، گفت: با توجه به مسائلي كه در سال 
گذشته و امسال رخ داد، يك جايزه ويژه براي بهترين فیلم 
مستند در زمینه تبیین نقش س��ردار حاج قاسم سلیماني 
اهدا خواهد ش��د. در بخش بین الملل ه��م اتفاق جديدي 
را ش��اهديم. دوستان من موفق ش��دند با بزرگان سینماي 
مس��تند دنیا ارتباط بگیرن��د و در اين زمین��ه كارگاه هاي 
آموزشي جذابي را خواهیم داشت. حمیدي مقدم با اشاره به 
شرايط ويژه امسال گفت: از انتهاي سال گذشته تا امروز كه 
با مسئله كرونا درگیر هستیم، خیلي از جشنواره ها تعطیل 
شد ولي با گذشت چند ماه جش��نواره هاي بزرگ سینما بر 
اين شدند كه زندگي بايد ادامه پیدا كند، سینما همچنان 

زنده است و جشنواره ها بايد برگزار شوند. 
دبیر چهاردهمین جشنواره »س��ینما حقیقت« ادامه داد: 
رويدادهاي ب��زرگ دنیا را رصد كردي��م و تصمیم گرفتیم 
جشنواره را برگزار كنیم و سراغ تجربه تازه برويم. با تصمیمي 
كه در سازمان سینمايي شكل گرفت، قرار شد سامانه هاي 
جامع به اين س��مت حركت كنند. جشنواره كودك در اين 
مسیر پیشتاز بود و جشنواره س��ینما حقیقت هم بر اساس 

برگزاري به صورت كاماًل اينترنتي شكل گرفت. 
وي تأكید كرد: با توجه به ش��رايط س��خت تولید ما انتظار 
نداشتیم آثاري به دبیرخانه ارسال شود ولي وقتي با تأخیر 
فراخوان داديم، با افزايش 3 تا 4درصدي ارسال آثار مواجه 
شديم. بعد از اين اتفاق و ثبت نام فیلم ها قرار شد شوراهاي 
انتخاب كارشان را شروع كنند. شهنام صفاجو، مدير روابط 
عمومي جش��نواره س��ینماحقیقت در پاس��خ به »جوان« 
درباره هزينه برگزاري آنالين جش��نواره، گفت: هر بخش 

از مجموعه مركز گسترش سینماي مس��تند و تجربي در 
زمینه تولید انیمیشن، سینمايي و تولیدات مختلف بودجه 
مستقل دارد و به واسطه موضوع مورد بحث هزينه مي شود. 
برگزار نكردن جشنواره نمي توانست بودجه را به بخش هاي 

ديگر تزريق كند. 
حمیدي مقدم نیز در پاسخ به »جوان« گفت: با توجه به عملكرد 
شفاف سازمان سینمايي، چیزي حدود 3میلیارد و ۷۰۰میلیون 
تومان بودجه سال گذشته بود كه با توجه به تورم، در اين دوره 
افزايش خواهیم داشت. ما هزينه هايي در حوزه محتواسازي و 
برنامه سازي هاي تلويزيوني و سامانه هاي برخط داريم. تا االن 
اسپانسري نداريم اما حامیاني هستند كه در كارهاي اجرايي 
همراه ما هستند، مانند همین چهار سامانه برخط كه بخشي 
از پشتیباني لجستیكي را بر عهده دارند و جزو حامیان مستتر 
جشنواره محس��وب مي ش��وند. وي در ادامه درباره سازوكار 
اهداي جايزه بهترين مس��تند از نگاه مخاطبان جشنواره در 
اين دوره گفت: نگاه مردمي كار متفاوتي اس��ت. كاًل بهترين 
فیلم از نگاه تماشاگران ربطي به جشنواره ها ندارد، امري است 
كه توسط نمايندگان خانه سینما انجام مي شود و متولي اين 
امر صنف مستندسازان اس��ت و به اين فكر مي كنند كه آن را 
به چه شكل پیش ببرند و تالش مي كنند اين بخش را امسال 

داشته باشیم. 
حمیدي مقدم در پاس��خ به س��ؤالي با موضوع حمايت از 
ساخت مستند با محوريت كرونا، گفت: در مورد سوژه هايي 
از اين دست اول بايد ش��رايط تحلیل شود و فیلمساز بايد 
تحقیق و سوژه را براي خود كند. برخي فیلمسازان معتقد 
بودند بايد با تأمل به س��مت اين موضوع رفت ولي برخي 
ديگر مي گفتند ثبت س��ند از دس��ت مي رود. ن��گاه ما در 
»سینماحقیقت« يك نگاه همه جانبه است و همه آثاري را 
كه داراي شرايط فرمي و محتوايي بودند، انتخاب كردند. 
دبیر جش��نواره درباره زمان برگزاري چهاردهمین دوره 
جشنواره س��ینما حقیقت، توضیح داد: قرار ما اين بود كه 
طبق زمانبندي 18تا 25 آذرماه جشنواره را برگزار كنیم 
ولي با توجه به ش��رايطي كه پیش آمد و ش��هر تهران در 
شرايط قرمز قرار دارد، تصمیم گرفتیم جشنواره را هشت 
روز با تأخیر ش��روع كنیم و خدمات را به صورت بي نقص 
ارائه دهیم. از 25 آذر تا دوم دي جشنواره برگزار مي شود 
و دوم دي مراس��م اختتامی��ه خواهد ب��ود. همین تأخیر 
هشت روزه براي اين بود كه دوس��تان كارهايشان را بهتر 
انجام بدهند و اين وقت را داديم كه دوستان فیلمساز هم 

آثارشان را ارائه دهند.

دبير سومين جشنواره مد و لباس كودك مطرح كرد   جشنواره

تهاجم فرهنگي در عرصه پوشاك از كم كاری خودمان بود
   سيدمرتضي ذاكر

دبير سومين جشنواره مد و لباس كودك و نوجوان با تأكيد بر اينكه 
لباس به نوعي تشكيل دهنده زندگي و فرهنگ فرزندان ماست، 
معتقد است: ما از تهاجم فرهنگي در زمينه پوشاك رنج مي بريم، 
اما اطالع نداريم ك�ه خودمان باعث تهاجم فرهنگي ش�ده ايم.

غزاله بهمني، دبیر سومین جش��نواره مد و لباس كودك و نوجوان 
درباره كمبود طراحي مناس��ب براي لباس ك��ودكان و نوجوانان به 
خبرنگاران جوان  گفت: هدف اصلي ما در اين دوره از جشنواره، كمك 
به ارتقاي دانِش علمي و فني در بخش لباس كودك و نوجوان است. 
در طراحي و تولید لباس نوجوانان نواقص فراواني وجود دارد. عموماً 
دختراِن نوجوان در سن 14 تا 18سالگي لباس زنانه و پسران لباس 
مردانه مي پوشند. تالش ما اين است كه فقر موجود در طراحي لباس 

نوجوان برطرف شود. 
اين كارشناس حوزه پوشاك كودك و نوجوان درباره تهاجم فرهنگي 
در اين زمینه اظهار كرد: ما از تهاجم فرهنگي در زمینه پوشاك رنج 
مي بريم، اما اطالع نداريم كه خودمان باعث تهاجم فرهنگي شده ايم. 
اگر تولیدكنندگان پوش��اك مردانه و زنانه به صورت تخصصي وارد 
بحث پوشاك نش��وند، اقتصاد اين بخش با بحران مواجه مي شود و 
كاالي مورد استفاده بچه ها، تولیدات وارداتي خواهد بود. به اين ترتیب 
بچه ها در سن رشد لباس هايي را به تن مي كنند كه مملو از المان هايي 
متضاد با فرهنگ غني كشورمان است. نبود تولید مناسب در داخل، 
باعث مورد استقبال واقع ش��دن محصوالت نامناسب خارجي شده 
است. وي در ادامه با اشاره به كم شدن انگیزه تولیدكنندگان پوشاك 
در دوران كرونا اظهار داشت: خیلي از فعاالن پوشاك نسبت به ادامه 

فعالیت خود دلسرد شده اند. تالش مي كنیم امید را به آنها برگردانیم و 
آنها را متقاعد كنیم كه با انگیزه مضاعف فعالیتشان را ادامه دهند. 

بهمني افزود: طراحان ما باي��د تمام تمركز خ��ود را روي عالقه 
بچه ها بگذارند. نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت كه كودكان 
و نوجوانان با لب��اس خود زندگي مي كنند و اي��ن لباس به نوعي 
تش��كیل دهنده زندگي و فرهنگ فرزندان ماست. كودكان تنها 
دارايي شان لباس است. آنها در سنین پايین حتي با طراحي هاي 
لباس حرف مي زنند و با آنها بازي مي كنند. چطور مي توان منكر 

نقش باالي لباس در رشد و يادگیري فرزندان شد. 
اين فعال حوزه لباس درباره جش��نواره امسال نیز بیان كرد: براي 
اولین بار در جش��نواره مد و لباس كودك و نوج��وان ويدئو هاي 
آموزشي به زبان عادي براي شركت كنندگان تدارك ديده شده كه 
از طريق آن اطالعات مناسب در زمینه هاي تخصصي پوشاك به 
آنها داده مي شود. بخش كیف و كفش و سالمت آن متناسب با سن 

كودك و نوجوان به جشنواره امسال اضافه شده است.

  مصطفي محمدي
تهيه كنن�ده و كارگ�ردان س�ينما ضم�ن گالي�ه از برخ�ي 
اهال�ی س�ينما و هنر ك�ه مي ترس�ند در مورد ترور ش�هيد 
فخري زاده حرفي بزنند، مي گويد: اين ش�هيد دانش�مندي 
اس�ت كه دنيا پي ب�ه بزرگ�ي و جايگاه�ش برده اس�ت اما 
ان�گار برخي هم�كاران ما همچن�ان نمي خواهن�د بفهمند. 
محمدحسین فرحبخش، تهیه كننده و كارگردان سینما با اشاره 
به شهادت محس��ن فخري زاده، دانشمند هس��ته اي و واكنش 
طیف هاي مختلف از جمله هنرمندان به آن��ا گفت: فردي مثل 
شهید فخري زاده عصاره اين مملكت هستند و ربطي به دولت و 
حكومت هم ندارند. اينها چهره هايي ممتاز و براي ابديت هستند. 
امثال او دست كمي از دانشمندان بزرگ دنیا مثل اديسون و غیره 
ندارند. وي افزود: متأسفم كه بگويم افراد نادان و احمقي در میان 
همكاران هنري ما چنین شخصیت هايي را به اين خط فكري و 
آن ديگري ربط مي دهند و انگار مي ترسند پیامي درباره مقام و 

شهادت او منتشر كنند. در حالي  كه يكي مثل اين دانشمند شهید 
پش��توانه امنیت ايران هس��تند. مملكت ما 4۰سال است تحت 
تحريم و اين چندساله كه ديگر مافوق تحريم است، اگر مملكت 

ما سقوط نكرده به  خاطر امثال فخري زاده هاست. 
كارگردان فیلم س��ینمايي »مستانه« يادآور ش��د: اگر يك كشور 
مثاًل كشوري اروپايي را به اندازه ما تحريم مي كردند، از ريشه از هم 
مي پاشید، چه برسد به كشورهاي منطقه كه تكلیفشان مشخص 
است، با اين حال متأسفانه از ناداني برخي از رفقاي هنرمند ماست 
كه انگار نمي خواهند مثاًل وسط میدان بیايند و ابراز عقیده كنند. 
امثال شهید فخري  زاده در دس��ته اين حزب و آن حزب سیاسي 
نمي گنجد. فرحبخش با خطاب قرار دادن سلبريتي  ها اظهار داشت: 
اين شهید دانشمندي است كه دنیا پي به بزرگي و جايگاهش برده 
است اما انگار برخي از همكاران ما همچنان نمي خواهند بفهمند. 
همچنین در ادامه واكنش ها به ترور ش��هید فخري زاده اتحاديه 
تهیه كنندگان سینماي ايران طي نامه اي به دبیركل سازمان ملل، 
خواستار محكوم كردن ترور وحشیانه شهید محسن فخري زاده و 
شهید قاسم سلیماني و انتخاب كمیته اي براي اعالم كشور عامل 
اين جنايت شد. در بخشي از متن اين نامه آمده است: »ترور، مخالف 
اهداف بشردوستانه سازمان ملل و كنوانسیون حقوق بشر است. 
متأسفانه شاهد ترور دانشمندان تراز اول در علوم هسته اي هستیم و 
پیش تر نیز سردار سلیماني مورد هجوم و ترور وحشیانه قرار گرفت، 
سكوت برخالف تعهدات و قوانین سازمان ملل است. تهیه كنندگان 
سینماي ايران همراه با ديگر هنرمندان و مردم كشورمان خواهان 

محكوم كردن اين اقدام وحشیانه هستند.«

محمدحسين فرحبخش، تهيه كننده و كارگردان سينما:

برخي اهالی هنر به بزرگي و جايگاه شهيد فخري زاده پي نبرده اند

معاون صداوسيما در گفت وگو با »جوان«:

»HD« شدن شبكه هاي تلويزيون 
تحريم كنندگان ايران را شگفت زده كرد

مصطفي شاه كرمي   یادداشت

     خبر

   خبر

 پس گرفتن مرجعيت رسانه اي
 با راه اندازي شبكه ملي اطالعات 

و قرارگاه هاي رسانه اي
تقريباً يك هفته از ترور دانش��مند هسته اي كشورمان شهید 
محسن فخري زاده گذش��ته اما همچنان رسانه ها و مسئوالن 
روايتی يكسان از نحوه ترور اين دانشمند شهید برجسته حوزه 
هسته اي و دفاعي اعالم نكرده اند. اين مسئله باعث شده است 
افكار عمومي در يك فضاي مبهم و گیج شونده قرار بگیرند و به 
همین علت مرجعیت رسانه اي در دست رسانه هاي ضدنظام 
افتاده اس��ت. پرواضح اس��ت كه در يك چنین فضاي پرابهام 
و مش��وه رس��انه اي و اطالعاتي نقش هدايتگري و اقناع افكار 
عمومي از سوي مس��ئوالن و رسانه ها به ش��رط ارائه روايتي 
يكس��ان ذيل يك وحدت روي��ه هماهن��گ مي تواند جلوي 
سوءاس��تفاده هاي بعدي و نیز دروغ پردازي و افسانه س��رايي 

رسانه های مخالف كشور را بگیرد.
از دس��ت دادن بح��ث مرجعی��ت رس��انه اي و نقش آفريني 
رسانه هاي »ُخرد« و »كالن« داخلي )اعم از ديداري، شنیداري، 
مطبوعاتي و مجازي( در اتفاقات مهمي نظیر سقوط هواپیماي 
اوكرايني و همین ترور اخیر و میدانداري »روايت« رسانه هاي 
ضدنظام از بي بي س��ي فارس��ي تا ايران اينترنش��نال و ديگر 
رسانه هاي همسو با دشمن، اسباب بي اعتمادي افكار عمومي 
و عدم احراز مرجعیت رسانه اي توس��ط رسانه هاي داخلي در 
ارائه »روايت اول« شده است. علت اهمیت »روايت اول« اين 
است كه اوالً همیش��ه روايت اول اس��ت كه در ذهن مخاطب 
نقش اصلي و مبنايي را ايفا مي كند، ثانی��اً از نظر »اقناعي« و 
»ادراكي« افكار عمومي براي روايت و خبر اعالم شده از سوي 
رسانه هاي داخلي س��المت و قطعیت قائل مي ش��وند )البته 
در صورت ب��ه تواتر رس��یدن چنین رويك��ردي(، ثالثاً فضاي 
ابهام آفريني و شبهه افكني در ذهن مردم از سوي رسانه هاي 
معاند و مخالف نظام گرفته مي شود، رابعاً الزم نیست انرژي و 
توان رسانه اي حاكمیت و نظام در مسیر فرسايشي پاسخگويي 

به دروغ پردازي هاي رسانه اي دشمن مستهلك شود. 
در س��ال هاي منتهي به پیروزي انقالب اسالمي مردم براي 
اطالع رساني اخبار و اتفاقات عمدتاً از دو رسانه ُخرد آن ايام 
يعني تكثیر نوار كاس��ت و چاپ و تكثی��ر اعالمیه ها، نهايت 
استفاده را مي بردند. در سال هاي ابتدايي پیروزي انقالب تا 
سال هاي پاياني جنگ تحمیلي مرجعیت رسانه اي همچنان 
در اختیار رسانه هاي داخلي بود. متأس��فانه با سركار آمدن 
دولت سازندگي روند و پروسه به محاق رفتن رسانه ها به دلیل 
داشتن نگاه صفر و صدي و سیاه و سفیدي مسئوالن سیاسي 
شروع شد. اين اتفاق در حالي بود كه رسانه هاي مخالف نظام 
دنبال تقويت و برطرف كردن معايب ش��ان با انجام اقدامات 
عملي و پژوهش هاي متنوع در حوزه روان ش��ناختي و آنالیز 

افكار عمومي ايران بودند. 
امروزه به لطف اينترنت و متولد شدن شبكه هاي اجتماعي 
نحوه و سرعت اطالع رس��اني از روز و ساعت به دقیقه و ثانیه 
رس��یده اس��ت اما متأس��فانه همچنان نگاه سیاست زده و 
انتفاع محور برخي مديران و مس��ئوالن اجازه شكل گیري و 
تجمیع رسانه هاي ُخرد را كه توس��ط افراد آتش به اختیار و 
به صورت گلخانه اي در حال فعالیت هستند، نمي دهد. عدم 
توجه و باور برخي تصمیم گیران به مؤلفه بس��یار مهم الزام 
ايجاد و راه اندازي شبكه ملي اطالعات و نیز ايجاد پلتفرم هاي 
وطني و شبكه هاي اجتماعي داخلي به منظور نقش آفريني 
رس��انه اي در بزنگاه هايي مثل میدانداري رس��انه اي حین 
بروز اتفاقاتي مثل ترور شهید محسن فخري زاده، دانشمند 
هسته اي كشورمان يا حادثه اي در سطح سقوط هواپیماي 
اوكرايني، باعث شده مرجعیت رس��انه اي و ارائه روايت اول 
خبري همچنان در دست مخالفان و دشمنان كشور و ملت 

ايران اسالمي باشد. 
تقوي��ت زيرس��اخت ها، راه اندازي ش��بكه مل��ي اطالعات و 
اركستراس��یون كردن تك مضراب ه��ا و ايج��اد قرارگاه هاي 
رس��انه اي به منظور عدم فعالی��ت گلخان��ه اي در كنار ايجاد 
س��دهاي قانوني و ايجاد هزينه براي رسانه هاي معاند از طرق 
مختلف و البته قابل اجرا مي تواند مرجعیت رسانه اي را به داخل 

كشور برگرداند. 
واقعیت اين است كه در بین مسئوالن مرتبط با فضاي رسانه اي 
هنوز كساني وجود دارند كه هزينه كردن براي تقويت رسانه ها 
و فرهنگ س��ازي به منظور اص��الح نگاه غلط به رس��انه هاي 
داخلي را حیف و میل بیت المال مي دانند. اين در حالي است 
كه هزينه هاي ايجاد شده از سوي دشمنان و رسانه هاي تحت 
امرش��ان براي كش��ورمان از حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي 
تا حتي اقتصادي و امنیتي با نقش آفريني رس��انه اي در حال 
عملیاتي ش��دن اس��ت. قطعاً ايجاد همگرايي و جلوگیري از 
عملكرد گلخانه اي و پراكنده با راه اندازي شبكه ملي اطالعات 
و ايجاد قرارگاه هاي رسانه اي با محوريت تأمین و تقويت منافع 
ملي و ايجاد امنیت رواني جامع��ه مي تواند ضمن بازگرداندن 
مرجعیت رسانه اي به داخل از هزينه آفريني و بر هم زدن امنیت 

رواني جامعه جلوگیري كند.

    محمدصادق عابديني
نهمين روز از آذرماه كه در تقويم يك دهه اخير 
رند ترين روز بود، همزمان شد با تغيير كيفيت 
چند شبكه تلويزيوني و آغاز پخش HD تصاوير 
در 13شبكه كه در نوع خود اتفاقی تاريخي در 
صداوسيما به شمار مي آيد؛ اتفاقي مهم كه در 
شرايط تحريمي رخ داده است. رضا عليدادي، 
معاون توسعه و فناوري رسانه ملي در گفت وگو با 
»جوان« درباره اين رخداد توضيحاتي داده است. 
HD چه ش�د كه بعد از چند س�ال از 
شدن چند شبكه محدود، صداوسيما 

اين حجم از شبكه را HD كرد؟
HDشدن، يك فرآيند محوري و راهبردي در هر 
سازمان برودكست در سراسر جهان است. در اكثر 
سازمان هاي رسانه اي HDشدن يك يا دو شبكه 
محدوديت زيادي در پي ن��دارد اما تغییر كیفیت 
تصاوير در اين حجم نیازمند تأمین منابع و تربیت 

نیروي متخصص است. 
چرا اين فرآيند اينقدر به طول انجاميد؟

در اين فرآيند سیستم استاندارد»SD«، به صورت 
كلي با تجهیزات »HD« جايگزين مي شود و هیچ 
كدام از تجهیزات قبلي در سیس��تم جديد كارايي 
ندارد و قابل بهره برداري نیس��ت. در اصل ما بیش 
از 1۰ش��بكه جديد را از ابتدا راه ان��دازي كرديم. 
 »SD« بعضي ها شايد فكر كنند كه تغییر كیفیت از
به »HD« صرفاً جا به جايي چند قطعه و تجهیزات 
است، در حالي كه ما يك ش��بكه فعال را همزمان 
با پخش و فعالیت، تغییر دادي��م، يعني زماني كه 
عوامل شبكه در حال كار بودند و استوديو ها فعال 
بود، تكنیس��ین ها در حال تغییر تجهیزات بودند. 
با تصمیمي ك��ه گرفته ش��د و كاري ك��ه به ثمر 
رسید، استاندارد تصاوير حداقل تا 1۰سال آينده 

پاسخگوي نیازهاست. 
 تحريم ها چقدر در اين كار مشكل ساز 
بودن�د؟ چ�ه مي�زان كار انجام ش�ده 

محصول فناوري ايراني است؟
باالخره بخش��ي از تجهیزات مانن��د دوربین ها يا 
میكسرها و پايانه هاي ديجیتال خارجي است، ما 
حتي براي خريد تجهیزات و انتقال پول با مشكل 
تحريم روبه رو بوديم ولي خوشبختانه در سال هاي 
اخیر به واسطه پیشرفت هاي زيادي كه در عرصه 
نرم افزاري و س��خت افزاري داشته ايم توانستیم با 
كمترين هزينه بخش هاي زيادي از تجهیزات را در 
داخل تأمین كنیم. اين اتفاق در مدت كوتاهي و در 
شرايط تحريم رخ داد و مي توان گفت با اين حجم 

از HDشدن شبكه هاي تلويزيوني تحريم كنندگان 
ايران شگفت زده شده اند. 

 در منطقه آيا كشوري هست كه در اين 
حد شبكه HD راه اندازي كرده باشد؟

در اين حد كه خیر و اصاًل كار صداوس��یما با ديگر 
كشورهاي همس��ايه قابل مقايسه نیست. بخش 
بزرگي از پخش ما در ايران بر اساس فرستنده هاي 
زمیني اس��ت، در حالي كه كش��ورهاي همسايه 
فرستنده هاي ماهواره اي دارند. HDشدن شبكه ها 
در ايران با تغییر فرستنده هاي زمیني انجام شده 
اس��ت. اگر اين كار با فرس��تنده ماهواره اي انجام 

مي شد براي ما خیلي آسان تر بود. 
 بعضي از ش�بكه هاي مه�م تلويزيون 
HD نش�دند، معيار انتخاب شبكه ها 

براي تغيير كيفيت چه بود؟
14شبكه در اين بس��ته HD ش��ده اند كه شامل 
13شبكه داخلي و شبكه »العالم« است كه در ماهواره 
HD پخش مي شود. اولويت ما در شبكه هاي داخلي
شدن شبكه هاي پربیننده بود؛ شبكه هاي يك، 3، 

خبر، نسیم و ديگر شبكه هاي پربیننده. 
 مثاًل شبكه2 كه شبكه سراسري است 

چرا كيفيتش تغيير نكرد؟
HDشدن شبكه2 در دستور كار است، ولي يكي 
از سخت ترين شبكه هاست. مي شود گفت به غیر از 
شبكه2 همه شبكه هايي را كه شرايط سختي براي 
HDشدن داشتند، تغییر داده ايم. شبكه2 هم به 
خاطر استوديوهاي زيادي كه دارد، نیازمند تأمین 
منابع و تجهیزات است كه ان شاءاهلل تا سال آينده 
و در نوبت بعدي HDشدن اين شبكه نیز به جمع 

HD ها خواهد پیوست. 
 HD ش�بكه هاي اس�تاني چه زماني 

مي شوند؟
فعاًل اولويت هاي رسانه ملي HDشدن شبكه هاي 
سراسري است. در مورد شبكه هاي استاني مشكل 

اصلي تأمین منابع اس��ت. HDشدن شبكه هاي 
سراسري با حداكثر صرفه جويي و حداقل هزينه 
انجام شده است، اكنون چه در بخش منابع و چه در 
بخش تجهیزات نیازمند تخصیص اعتبار هستیم. 

امیدوارم دولت به اين كار كمك كند. 
 ش�بكه »فراتر« هم به تازگي فعاليت 
خ�ود را آغ�از كرده اس�ت، ام�ا كمتر 

شناخته شده!
ش��بكه فراتر با كیفیت »اولت��را HD« يا همان 
»4k« پخش مي شود و اولین شبكه فارسي زبان در 
جهان است كه داراي كیفیت »4k« است. تعداد 
شبكه هاي »4k« در سراسر جهان بسیار محدود 
است و شبكه هاي موجود هم غالباً براي موضوعات 
خاص ايجاد شده اند. شبكه »فراتر« كاماًل بر اساس 
زيرساخت هاي بومي راه اندازي شده است. شبكه 
»فراتر« اكنون در تهران و برخي از مراكز استان ها 

روي كانال 54 يا باالتر از 5۰ قابل دريافت است. 
 درباره فرق تصوير 4k با كيفيت فعلي 
تصوير تلويزيون احتماالً مردم اطالع 
دقيقي نداش�ته باش�ند، اين فرق را 

توضيح مي دهيد؟
 HD اس��ت و HD 4 چهار برابرk كیفیت تصوير
كیفیتش چهار برابر كیفیت »SD« اس��ت، اين 
يعني كیفیت تصاوير اين شبكه بین 12 تا 16برابر 
كیفیت تصويري اس��ت كه ش��بكه هاي معمولي 
تلويزيون دارن��د. خیلي ه��ا فك��ر مي كردند كه 
راه اندازي چنین شبكه اي براي صداوسیما خیلي 
زود است. با يكي از مديران شركت هاي داخلي كه 
صحبت مي كردم مي گفت »تص��ور نمي كردم تا 
1۰سال آينده شبكه 4k در ايران داشته باشیم.« 
ارزش راه ان��دازي ش��بكه فراتر در اين اس��ت كه 
حداقل براي تولید محتوا از اكن��ون به فكر آينده 
 4k خواهیم بود كه كیفیت تولیدات را بر اس��اس
انجام خواهیم داد تا در آينده از نظر تأمین محتواي 

ايراني با مشكل روبه رو نشويم. 
مردم چطور مي توانند تصاوير HD را 

دريافت كنند؟
در اي��ن چن��د روزه بعضي ها درباره رعايت نش��دن 
»عدالت رسانه اي« سخن گفته اند. اين توضیح الزم 
را بايد بدهم كه اگر مي خواس��تیم با همان شرايط 
قبل كیفیت تصاوير را افزايش دهیم، حداكثر سه يا 
چهار شبكه HD مي شد و مردم نمي توانستند باقي 
ش��بكه ها را دريافت كنند. در جلسه اي كه با رئیس 
سازمان داشتیم قرار بر اين شد كه تمامي شبكه ها 
در بسته اي به صورت SD در اختیار همه قرار گیرد. 
آنهايي هم كه كیفیت تصوير باالتر را مي خواهند صرفاً 

با تغییر ست آپ باكس بتوانند تصوير HD ببینند. 
 س�ت آپ باكس بايد چ�ه ويژگي ای 
 HD داشته باشد كه توانايي دريافت
را داش�ته باش�د، آيا نيازي به تغيير 

تلويزيون است؟
گیرنده ه��اي س��ت آپ باكس باي��د داراي ك��د 
HEVC باشند كه با استاندارد H. 265 شناخته 
مي شود. معموالً س��ت آپ باكس هايي كه بعد از 
سال 2۰16 تولید شده اند اين استاندارد را دارند 
و فعال اس��ت. بعضي ها هم اس��تاندارد را دارند 
اما فعال نیس��ت و مردم بايد از ش��ركت سازنده 
درخواس��ت فايل به روز رس��اني را بكنند. از نظر 
تلويزيون مشكلي براي دريافت HD وجود ندارد، 

مگر اينكه تلويزيوني خیلي قديمي باشد.

فع��ًا اولويت هاي رس��انه ملي 
HDشدن شبكه هاي سراسري 
است. در مورد شبكه هاي استاني 
مشكل اصلي تأمين منابع است. 
HDشدن شبكه هاي سراسري 
ب��ا حداكث��ر صرفه جوي��ي و 
حداقل هزينه انجام ش��ده است

    خبر

امام موسي كاظم)ع( :
هر كس مي خواهد قوي ترين مردم 

باشد، بر خدا توكل كند. 
)بحار االنوار، 7، ص143(

 فراخوان سي ونهمين دوره
»جشنواره فيلم فجر« منتشر شد

س�ي و نهمين  فراخ�وان 
دوره جش�نواره فيلم فجر 
ب�ه دبي�ري محمدمه�دي 
طباطبايي نژاد براي برگزاري 
در بهمن ماه منتش�ر شد. 
به گ��زارش »ج��وان« روابط 
عمومي س��ي ونهمین دوره 

جشنواره فیلم فجر با انتشار فراخوان اين رويداد اعالم كرد، با استعانت از خداوند متعال 
و در شرايطي كه همه گیري ويروس كرونا تولیدات سینمايي و برگزاري جشنواره هاي 
فیلم را در ايران و جهان با محدوديت هاي متعددي مواجه كرده اس��ت، سي ونهمین 
جش��نواره فیلم فجر همزمان با چهل ودومین س��الگرد پیروزي ش��كوهمند انقالب 
اسالمي با هدف معرفي و تقدير از آثار برگزيده يك سال تالش سینماگران ايراني كه 
در اين شرايط دشوار چراغ سینماي ايران را روشن نگه داشته اند و نیز اعتالي تولیدات 
سینمايي، صیانت از هويت ملي مبتني بر آموزه هاي ديني و ايراني، حمايت از سینماي 
خالق و توسعه اقتصاد سینما بهمن ماه 1399 در تهران با ضوابط ابالغي از سوي ستاد 

ملي كرونا توسط سازمان امور سینمايي و سمعي- بصري برگزار مي شود. 
متقاضیان مي توانند جهت شركت در بخش مسابقه تبلیغات سینماي ايران از طريق 
مراجعه به سايت رس��مي جش��نواره به آدرس fajrfilmfestival.com ، نسبت 
به ثبت نام و تكمیل فرم ش��ركت و بارگذاري نمونه هاي آثار خود مطابق بند شرايط 
اختصاصي مقررات اقدام كنند. محمدمهدي طباطبايي نژاد دبیر اين دوره از جشنواره 

روز شنبه15 آذرماه طي نشستي جزئیات جشنواره سي ونهم را اعالم خواهد كرد. 


