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یک اتفاق خوب در تلویزیون

طنین صدای خسرو آواز ایران در رسانه ملی

آفتاب یزد – گروه ش�بکه« :ایرانای س�رای امید ،بر
بامت سپیده دمید /بنگر کزین َر ِه پُرخون ،خورشیدی
خجسته رسید» ،بیت بخش ابتدایی تصنیفی ساخته
شده توسط محمدرضا لطفی است که با صدای استاد
محمدرضا شجریان پس از سالها ،دیروز از شبکه سوم
سیما پخش شد.
این اتفاق چنان میمون و خجس�ته است که میتوان
رویکرد صدا و سیما را به قبل و بعد از آن تقسیم کرد،
تا جایی که حتی از آینده و روزهای خوش رسانه ملی
خبر میدهد .چرا که اگر این اتفاق به درس�تی آنچه
که رس�انهه ا گفتن�د ،اتفاق افتاده باش�د ،فال نیکی
است که تعبیر شده و نوید تغییر رویکردهای پیشین
مدیران این سازمان را میدهد .خبر بازگشت دوباره
طنین صدای خسرو آواز ایران به رسانه ملی به شکلی
ناباورانه ،شادی آفرین است و میتواند در این شرایط
سخت کشور ،امید را به جان مردم بدمد.

ارزش�یابی مرکز موسیقی صداوسیما س�عی کرد واکنش تند
او را تعدی�ل کند .او گفت« :تصمیمگی�ری برای پخش یا عدم
پخش در مورد آثار مختلف شجریان متفاوت است ،اما هرگونه
تصمیمگیری و مصوبه حقوقی که بر اس�اس درخواس�ت این
هنرمند اتخاذ ش�ود ،حتی اگر ش�امل ادعیه و ربنا نیز باشد،
مورد پذیرش مرکز موس�یقی نیز قرار خواهد گرفت ».و پرویز
فارسیجانی ،دبیر شورای معارف سیما هم با تکذیب محدودیت
پخش این اثر از رادیو و تلویزیون ،گفت« :نگفته بودم که محدود
پخش میشود .منظورم این بود که ربناهای مختلفی با صدای
هنرمندان مختلف پخش خواهد ش�د که یکی از این کارها به
آقای شجریان اختصاص دارد .ما ربناهای مختلفی در سازمان
داریم و در گذش�ته هم پخش میش�ده ولی امس�ال به خاطر
حساسیت زیاد روی آقای شجریان ،بحث برانگیز بود».
با همه این تفاس�یر از س�ال  88به بعد هیچ یک از آثار استاد
شجریان در صدا و سیما پخش نشد که این امر با واکنشهای
زی�ادی از س�وی م�ردم و بس�یاری از چهرهه�ای فرهنگی و
اجتماعی همراه بود.
در سال  95نیز مرتضی میرباقری معاون سیما درباره ادامه ی
پخش نش�دن صدای استاد شجریان از صدا و سیما گفته بود:
«محمدرضا ش�جریان بعد از انتخاب�ات  88برای خودش یک
منعی ق�رار داد که ما نمیتوانیم صدای�ش را پخش کنیم .اگر
ایشان از مواضع خود بعد از انتخابات 88عدول کرده و بازگشته
باشد و آن را اعالم کند ،ما صدای ایشان را پخش میکنیم».

> هنوز جای ربنای شجریان خالی است

در سالهای نه چندان دور طنین دعای «ربنای» شجریان مفتاح
زبان روزه داران و بیشک نغمه زیبای آن آشنای دلنشین گوش
ایرانیان بود .ربنا برای همه مردم ایران ،جزو نغمههای معنوی و
احساس برانگیز است.
برخی معتقدند ش�جریان و مواضع سیاسی او قابل تامل است
که در جای خود باید مورد بررس�ی قرار گیرد اما اگر بخواهیم
پخش نش�دن ربنا و مناجات شجریان را با مواضع سیاسی او
گره بزنیم ،بیتردید در حق مردم خوب عمل نکردهایم .که البته
اگر پخش تصنیف «سپیده» یا همان «ایرانای سرای امید» را
س�ر آغازی برای حضور دوباره استاد آواز ایران در رسانه ملی
بگیریم ،پخش ربنای او نیز کار س�ختی نیست و میتواند ماه
رمضان آینده را خاطرهانگیزتر از هر سال دیگر کند.
> چرا شجریان ممنوع الصدا شد!

ی محمدرضا شجریان به خاطر رعایت نکردن حقوق مؤلف
زمان 
از پخش بیاجازه آثارش از صداوس�یما شکایت کرد و بررسی
شکایت او تا ماه رمضان سال  88نیز ادامه داشت .در آن زمان
ش�جریان «ربنا» و «مناجات افش�اری» خ�ود را به ملت ایران
تقدیم و تأکید کرد حساب این دو اثر از بقیه آثارش جداست.
بعد از ش�کایت رس�می این هنرمن�د از صداوس�یما ،عدهای
از مدی�ران رادی�و و تلویزیون اعالم کردن�د دیگر حتی ربنای
اس�تاد را هم پخش نمیکنند ،از جمله این اف�راد میتوان به
محمدحس�ین صوفی ،معاون صدا اش�اره کرد که در واکنشی
تن�د اعالم کرده بود« :از این پس حت�ی در ماه رمضان صدای
محمدرضا شجریان از شبکههای رادیویی پخش نمیشود ».او
که پیش از این ریاس�ت مرکز موسیقی صداوسیما را به عهده
توگو با ایسنا گفته بود« :برای تولید برخی از آثار
داشت ،در گف 
استاد شجریان س�ازمان صداوسیما هزینه کرد ه است ،با این
حال از این پس هیچیک از این آثار از رادیو پخش نمیشود».
چن�د روز بعد از اظهار عقیده صوفی ،زراعتگر ،مدیر نظارت و
ب��ه نقل از دیجیتال ترندز ،پیش بینی میش��ود
در س��ال  ۲۰۱۹در بس��یاری از شهرهای بزرگ
جه��ان خدماتی به ش��هروندان عالقمن��د ارائه
ش��ود و در سال  ۲۰۲۰ش��اهد همه گیر شدن
فناوری  5Gخواهیم بود .با اس��تفاده از فناوری
مخابراتی نس��ل پنجم سرعت بارگذاری و ارسال
اطالع��ات ب��ه ش��دت افزایش مییاب��د و تاخیر
در انتق��ال دادهه��ا و برقراری ارتب��اط از طریق
ش��بکههای بیسیم کاهش چشمگیری مییابد.
در ادام��ه به معرفی خدمات��ی میپردازیم که با
استفاده از ش��بکههای  5Gقابل ارائه هستند و
مبنای استفاده گس��ترده از فناوریهای تازهای
خواهند بود که زندگی ما را س��اده میکنند .اگر
چه با استفاده از شبکههای نسل چهارم ،سرعت
دسترسی به اینترنت واقعا افزایش یافته ،اما این
سرعت به خصوص در محلههای شلوغ شهرها و
نقاط پرجمعیت کافی نیست و تراکم شهروندان
میتوان��د بر کیفیت خدمات تاثیر چش��مگیری
بگ��ذارد .اما ارائه خدمات نس��ل پنج��م بر روی
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> سر انجام شکایت شجریان از صدا و سیما

در شهریور ماه امسال نیز وکیل مدافع محمدرضا شجریان از
ابالغ حک�م دادگاه کارکنان دولت درباره ش�کایت موکلش از
صداوسیما خبر داده و گفته است« :دادگاه ،شکایت شجریان
مبن�ی بر پخش بدون مجوز آثارش را در صداوس�یما رد کرده
و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان
شده و به زیان او نبوده است!»
محمدحسین آقاس�ی به ایلنا گفت «:رأی صادره مغایر صریح

قوانین است و قطعا به این حکم اعتراض میکنیم زیرا
معتقدیم حکم ،با نادی�ده گرفتن محتویات پرونده و
مستندات من به عنوان وکیل شاکی صادر شده است.
بدون تردی�د اگر در مرحله تجدی�د نظر دقت کافی
ش�ود ،این رأی باید نقض ش�ود وگرنه پیام بدی برای
صداوسیما دارد مبنی بر این که از این به بعد میتواند
آث�ار هنرمندان را که برای تولیدش�ان وقت و هزینه
صرف میکنند ،بدون موافقت صاحب اثر پخش کند».
ش�هرام ناظری ،اس�تاد آواز ایرانی ،در واکنش به این
موضوع گفت ...« :االن  ۴۰سال است که آثار مرا پخش
میکند و هیچ حق و حقوقی به من نداده است .هیچ
قراردادی نبسته و هیچ اجازهای هم نگرفته است .اگر
بخواهند نگاهی صحیح ،قانونمند و عادالنه داش�ته
باشند ،باعث تعجب است .به خارج از این مملکت نگاه
کنید و به هنرمندانشان که هر قطعهای در هر جایی
از آنها پخش ش�ود ،خود به خود و به صورت طبیعی
مبلغی را که به عنوان حقالزحمه برایش�ان در نظر گرفتهاند
به حسابشان میریزند و زمانی که هنرمند از دنیا میرود ،این
حقالزحمه به فرزند او و حتی به نسلهای بعدیاش پرداخت
میشود و اساسا داستانشان با ما متفاوت است ،چرا؟ چون همه
چیزشان روی قانون است».
> نادیده گرفته شدن سرمایههای اجتماعی؟

باره�ا از ش�جریان به عن�وان یک�ی از نایابتری�ن گوهرها و
س�رمایه اجتماعی نام برده شده به طوری که به زعم بسیاری
از بزرگان موس�یقی ،ش�جریان به قلههایی از موسیقی ایران،
خطاطی و حتی شکار و نوازندگی دست یافته است که تاکنون
هیچ هنرمند ایرانی به آن دست نیافته است .استفاده از همه
سرمایههای اجتماعی کشور در حالی که دشمنان خارجی بیش
از هر زمان دیگری بر ایران هجمه وارد میکنند ،میتواند امید را
چون خون در رگ مردم ایران که در شرایط سختی قرار دارند،
جاری و ساری کند.
> محبوبیت شجریان در میان مردم

استخدامدولتی

گهایداغ
هشت 

اس��تخدامی اقدام به
رگزاری چندین آزمون
دولت طی ب
ستگاههای ذیربط خود
ی انس��انی مورد نیاز د
جذب نیرو
ت به شیوه برگزاری و
از سویی بسیاری نسب
کرده اس��ت،
استخداماعتراضهایی
شتههایموردنیازبرای
پیشبینیر
ازمان اداری استخدامی
مشید انصاری رئیس س
داشتند .ج
��ه در رابطه با آزمون
ش��ت« :ايميلهايي ك
در توئیتی نو
مي كردم .اكثرا از عدم
رسال شده است را مرور
استخدامي ا
ون گله مند بودند .در هر
ي بعضي رشتهها در آزم
پيش بين
رو جذب مي شود و در
تعدادي از مش��اغل ني
آزمون براي
ي ديگر نيز متناسب با
عدي رشتههاي تحصيل
آزمونهاي ب
ركت خواهند داشت» .
مشاغل جديد امكان ش
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پنجم کارآیی و بهره وری خود را افزایش دهند.
پیگیری سریع امور در حال انجام به طور بیسیم
با اس��تفاده از حس��گرهای نصب شده در اماکن
عمومی یک��ی از مزایای فناوری  5Gاس��ت .از
سوی دیگر حس��گرهای یادش��ده میتوانند در
صورت وقوع س��یل ،قطع برق ناگهانی و غیره به
س��رعت اطالعات مربوطه را به مقامات مسئول
منتقل کنند .انتقال دادههای دوربینهای نظارتی
نیز میتواند با سرعت باالیی رخ دهد.
> کنترل از راه دور ماشین آالت سنگین

تاخیر بس��یار کم شبکههای نس��ل پنجم باعث
میشود تا کنترل ماشین آالت سنگین از راه دور
با س��رعت باالی��ی ممکن ش��ود و ای��ن تحول
باعث میش��ود بتوان ماش��ین آالت یادش��ده را

له تروریس��تی به یک
گذش��ته عدهای با حم
چند روز
ش��م شهروندان ،یک
ی انتظامی جلوی چ
خودرو نیرو
انتظامی را به شهادت
فه و یک کادر نیروی
سرباز وظی
حتی و تالم بس��یاری
این حادثه باعث نارا
رس��اندند.
بکههای اجتماعی با
ش��د و کارب��ران ش��
در جامع��ه
ی انتظامی ،خواس��تار
س��ف و قدردانی از نیرو
اظهار تا
روهای امنیتی شدند.
ن موضوع توس��ط نی
پیگیری ای
کشور پاسخ کسانی
ت« :نهادهای امنیتی
کاربری نوش
��ه رج��وی چنینهار
مایت آدمکش��ان فرق
که ب��ا ح
شدهاند را بدهند».

آبشار یخزده خور /فارس

در محیطه��ای خطرناک مس��تقر و ب��دون به
خطرانداختن جان انسانها از آنها استفاده کرد.

آرزوهایی که  5Gبرآورده میکند

نیروی_انتظامی

مردم نشسته در سیل -اندونزی/عصرایران

به جرات میتوان گفت ش�جریان با بیش از  60س�ال س�ابقه
فعالیت در زمینه موسیقی و آواز ،محبوب ترین هنرمند ایرانی
معاصر است .او که برنده چندین جایزه بین المللی است بنا بر
اعالم سایت انجمن آسیا پرآوازهترین هنرمند موسیقی اصیل
ایرانی به شمار میآید ،همچنین روزنامه ونکوورسان او را یکی
از مهمترین هنرمندان موسیقی جهان و یکی از  50صدای برتر
دنیا اعالم کرده اس�ت .محبوبیت او در میان جامعه و مردم به
قدری است که با یک سرچ ساده اسم او در شبکههای مختلف،
با صدها پس�ت و نوش�تهای روبرو میش�وید که شامل طیف
گسترده سنی جوان ،میانسال و مسن است.
امید اس�ت که با عزم جدی همه مس�ئوالن کشور و مدیران
صدا وس�یما صدای استاد و خس�رو آواز ایران که این روزها
با س�رطان حنجره نیز دست و پنجه نرم میکند ،بار دیگر از
رادیو و تلویزیون بر قلب و گوش مردم بنشیند.

تاثیرات فناوری نسل پنجم؛

چند طیف فرکانس��ی متفاوت ،این مشکل را تا
حد زیادی برطرف میسازد .خودروهای خودران
با اس��تفاده از ش��بکههای ارتباطی نسل پنجم
میتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده
و دادههای خود را رد و بدل کنند .صحبت کردن
خودروها با یکدیگر موجب میشود تا آنها بتوانند
اطالعات مربوط به ش��رایط جادهها را از یکدیگر
دریافت کنند و مس��یریابی بهتری داشتهباشند.
اگر خ��ودروی خودرانی ناگه��ان ترمز کند ،این
اطالعات از طریق ش��بکههای قدرتمند نس��ل
پنجم ،به س��رعت به خودروهای پشتی منتقل
میش��ود و از هرگونه برخورد وتصادم جلوگیری
میشود .این تحول میتواند ساالنه جان هزاران
نفر را نجات دهد .شهرداریها و کارکنان ادارات
مختلف میتوانند با اس��تفاده از شبکههای نسل

فروش موتور هواپیما در میدان شوش!
در این تصوی�ر فروش موتور هواپیمای
اس�قاط شده و س�ایر قطعات آن را در
ضایعات 
یه�ای منطق�ه ش�وش تهران
میبینید/.عصرایران
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> انقالب در دنیای بهداشت و درمان

ارتباطات سریع و بدون تاخیر باعث میشود جراحی
از راه دور دیگر تنها یک رویا نباشد و حتی در نقاط
دورافتاده دنیا ممکن شود .احیای بیماران ،از راه دور
و معاینه بیماران با استفاده از فناوری واقعیت مجازی
تنها برخی از مزایای همهگیر شدن شبکههای 5G
اس��ت .از سوی دیگر بیمارستانها هم میتوانند با
استفاده از ش��بکهای از حسگرها بیماران بستری
شده را کنترل کنند .پزشکان میتوانند با استفاده از
قرصهای کوچک قابل حرکت در بدن ،روند درمان
افراد را بررس��ی کنند و به ط��ور کلی فرایندهای
درمانی را بهبود بخش��ند 5G .اینترنت اشیا را هم
متحول میکند و حس��گرهای نصب شده بر روی
انواع ل��وازم و کااله��ا از این طریق ه��م به منابع
گستردهتری دسترسی خواهند داشت و هم راحتتر
میتوانند با یکدیگر تبادل داده کنند.

دالر دولتی

وشت« :دولت در ۹ماه
گار اقتصادی در توئیتر ن
یک خبرن
ر» دالر۴۲۰۰تومانی به
«بیش ۱۱میلیارد دال
گذش��ته
را کنترل کند! نه تنها
ود داده که مثال ت��ورم
اف��راد معد
که حداق��ل ۵۰۰هزار
ش ش��دیدی یافت بل
ت��ورم افزای
این افراد ریخته ش��د.
ب هر ایرانی به جیب
تومان از جی
��االنه کشورهایی مثل
��ه برابر کل بودجه س
این رقم س
است!» پدرام سلطانی
پاراگوئه یا ساحل عاج
ترکمنستان،
نوشت « :رقم درست
اتاق بازرگانی در پاسخ
نایب رئیس
ش��د  ٢٠ميليارد دالر
كه براى واردات ضايع
دالر٤٢٠٠
اساسى هم تا پايان آذر
نقطه به نقطه كاالهاى
است .تورم
 ٤٠درصد است».

بازس
�ازی صحن�ه نب�رد تاریخ�ی ارت�ش روس�یه در
هفتاد
وپنج
می�ن
س�ا
لگرد
رف�ع
محا
ص�ره منطق�ه
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کامنت امروز

شانگوینده
و شان شنونده!؟
محمد ماکویی

ستون نویس

گهایداغ
هشت 

بس��یاری از ما عبارت "هر چه الیقش بود نثارش
کردم" را بارها و بارها مورد استفاده قرار داده و پاک
فراموش میکنیم که آنچه از دهان آدمی بیرون
میآید بیش از آنکه ارزش شنونده را معرفی نماید،
قدر و قیمت گوینده را بیان میکند.
در این باب ،سالها پیش و در آن زمان که صدا
و سیما انصافا حرفی برای گفتن داشت یکی از
بازیگران سریالی ارزشمند نزد مادر از اصطالح
"زدی��م تو رگ" اس��تفاده کرده و در پاس��خ به
اعتراض مادر" ،حرف بچهها اس��ت" میگوید.
مادر جهت تنبیه پس��ر و اجرایی کردن اعتقاد
تولس��توی که "بدترین جمالت این است.همه
اینطورند"" ،اما نه حرف تو" را بر زبان میآورد.
در همین رابطه وقتی سالها پیش میخواستم
جریانی را برای والده گرامی شرح دهم و به این
مناسبت داستان را با "زنی را در خیابان دیدم"
آغاز کردم ،مادر اجازه ادامه س��خنرانی را نداده
و سعی کرد مرا مجاب نماید که ماجرا را آنطور
که واقعا اتفاق افتاده اس��ت تش��ریح نمایم":تو
هیچ زن��ی را در خیابان ندیدی!تو یک خانم را
در خیابان دیدی"
معروف اس��ت که تولس��توی ،نویسنده شهیر
شوروی(سابق) از خیابانی رد میشده و بیآنکه
بخواهد به خانمی تنه میزند .خانم به ش��دت

عصبانی ش��ده و هر چه الیق تولس��توی است
نصیب او میسازد.
تولستوی مودبانه "خانم من تولستوی هستم"
میگوید.خانم که حس��ابی شرمنده شده است
""چ��را زودتر خودت��ان را معرف��ی نکردید؟" را
به کار برده و جواب "شما آنقدر مشغول معرفی
خود بودید ک��ه به من اجازه معرفی ندادید" را
دشت میکند.
با این اوصاف ،بیخود و بیجهت نیس��ت که از
قدیم "آدمی را زبان فضیحه کند ،جوز بیمغز را
سبکساری" گفته و خواستهاند که افراد را بیشتر
دراندیشه آنچه قرار اس��ت از دهان مبارکشان
بیرون بیاید ،گردانند.
علیرغ��م این موضوع اگر ضرب المثل باال را در
کن��ار "دو صد گفته چون نیم کردار نیس��ت"
ق��رار دهیم ،بهت��ر خواهیم توانس��ت به ارزش
اعم��ال و رفتار آدمی پی ب��رده و متوجه اینکه
داستان زیر چه میگوید ،گردیم:
مرد هر روز به خانه سالمندان سر زده و جویای
احوال پدر خود میگش��ت.یکبار پرس��تار او را
مخاطب ساخته و با یادآوری اینکه "پدر آلزایمر
دارد" به "سرزننده" میگوید" :چه لزومی دارد
ک��ه هر روز از کار و زندگیتان زده و به پدرتان
سر بزنید.او که اصال شما را نمیشناسد".
پس��ر لبخن��دی زده و ب��ا بی��ان "اما م��ن او را
میشناسم" به پرستار نش��ان میدهد که بهتر
اس��ت انس��ان خیلی از کارها را در عوض اینکه
توسط دیگران خوب داوری شود ،جهت رسیدن
به یک "احساس خوب کوچولو" به انجام برساند.

