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محسن نفر كه بتازگي 
رديف سازي موسي خان 
معروفي را منتشر كرده
  از اهميت موسيقي
 ايراني مي گويد

مهندس ضرغامي در همايش افق رسانه خبر داد:

ورود گسترده رسانه ملي به فضاي مجازي

نرخ مكالمات 
خارجي 

75 درصد 
كاهش يافت

رزمايش بزرگ 
نيروي دريايي 
در آب هاي آزاد 
برگزار مي شود

نجاتدريادار سياري:
 صدها 
مسافر 
گرفتار 
در برف

تماس با 17 كشوري كه بيشترين 
 مكالمات تلفني با ايران را دارند

 از دقيقه اي 157 تومان 
به 38 تومان رسيد 

بارش برف و باران در مناطق 
كوهستاني و همچنين غرب 
كشور موجب گرفتاري 
بسياري از مسافران در 
جاده هاي كشور شد. در 3 روز 
گذشته صدها مسافر گرفتار در 
برف و كوالك با تالش 
امدادگران هالل احمر، ماموران 
راهداري و پليس راه نجات 
يافتند. اين عكس نمايي از 
رشت در برف ديروز است. 
مشروح اين خبر را در صفحه 
19 بخوانيد.
عكس: فرهاد مطاعي/ ايسنا

سعيد نوري آزاد / گروه اقتصاد

ــات از اول آذرماه  ــد وزارت ارتباط ــا اعالم جدي ب
ــتقيم از طريق تلفن ثابت و  جاري تعرفه مكالمه مس
همراه با 17 كشور دنيا با 75 درصد كاهش از هر دقيقه 

157تومان به 38تومان  رسيده است. 
ــه گزارش خبرنگار جام جم، با اعالم تعرفه هاي  ب
ــه وزارت  ــاختـ  متعلق ب ــركت ارتباطات زيرس ش
ــاتـ  هزينه مكالمات  ــاوري اطالع ــات و فن ارتباط
ــماره گيري دو صفر عادي طي  بين الملل از طريق ش
مذاكراتي با اپراتورهاي مخابراتي برخي كشورها كه 
ترافيك مخابراتي زيادي با ايران دارند، كاهش يافته 
ــماره گيري بدون  كه البته اين كاهش مبلغ براي ش

استفاده از كارت هاي اعتباري مكالمه است. 
ــاس از طريق تلفن  ــاس، برقراري تم بر اين اس
ثابت با كشورهاي آلمان، آمريكا، استراليا، انگلستان، 
ــنگاپور،  ــيه، س ايتاليا، بلژيك، چين، دانمارك، روس
فرانسه، كانادا، مالزي، نروژ، هلند، هندوستان، عراق 
ــورهاي آمريكا،  و ارتباط از طريق تلفن همراه با كش
چين، سنگاپور، كانادا و هندوستان بيشترين كاهش 
ــته است كه اين تعرفه مكالمه  قيمت را به دنبال داش
ــراه به حدود 38  ــت و چه با تلفن هم ــه با تلفن ثاب چ
ــت.تعرفه هاي جديد  ــيده اس تومان در هر دقيقه رس
ــطح قيمت براي اجرا  مكالمات بين الملل در هفت س
از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
ــاخت و ساير اپراتورهاي  به شركت ارتباطات زيرس

كشور ابالغ شده است.
 VOIP تفاوت تماس با دوصفر و 

ــي به چندين روش تماس  در ارتباطات مخابرات
ــود.  ــور مختلف برقرار مي ش بين دو نقطه در دو كش
روش ساده همان شماره گيري با تلفن ثابت و معمولي 
ــت كه در اين تماس ابتدا كد كشور مخاطب و بعد  اس
ــماره موردنظر شماره گيري مي شود. به اين روش  ش
ــد كه داراي مزايايي مانند كيفيت  TDM مي گوين
ــتقيم و انتقال فكس و  باالي صدا، امكان ارتباط مس

امثال آن است 
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ــالمي  فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس
ــالمي ايران  ــر اين كه جمهوري اس ــران با تاكيد ب اي
ــدت در آب هاي آزاد را دارد  توانايي حضور طوالني م
ــوان زيردريايي اين نيرو خبر داد و گفت:  ــش ت از افزاي
ــه فروند زيردريايي كالس غدير به توان  هفتم آذر، س

نيروي دريايي اضافه خواهد شد.
به گزارش واحد مركزي خبر، امير دريادار سياري 
ديروز در نشست خبري كه در آستانه هفتم آذرماه، روز 
نيروي دريايي ارتش برگزار شد همچنين از برگزاري 
ــش واليت 90 در آينده نزديك خبر داد و گفت:  رزماي
ــمال اقيانوس هند  اين رزمايش، در درياي عمان و ش

اجرا  خواهد شد.
ــرو با  ــن ني ــاي اي ــه رزمايش ه ــزود: هم وي اف
ــعت،  ــال وس ــته تفاوت دارد و امس ــال هاي گذش س
ــب با تهديدات  تجهيزات تاكتيكي و تمرينات متناس
ــاره به ارتقاي توان موشكي  ــود.وي با اش اجرا مي ش
ساحل به دريا  افزود: از اين سامانه موشكي با اقتدار در 

سواحل كشورمان استفاده خواهد شد.
ــروي دريايي با  ــياري همچنين گفت: ني امير س
ــاز آموزش  ــع داخلي مهم ترين شبيه س كمك صناي
زيردريايي كالس طارق را به بهره برداري رسانده كه 
از نظر علمي اين شبيه ساز در مقايسه با مشابه خارجي 

بسيار برتر است.
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ــت سراسري افق رسانه  ــت و چهارمين نشس بيس
ــازان رسانه ملي ديروز در  با حضور مديران و برنامه س

سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.
ــن وضعيت  ــي، آخري ــت تخصص ــن نشس در اي
ــازي و اينترنت  ــرفته در فضاي مج فناوري هاي پيش
ــوزه و همچنين  ــي نظام در اين ح ــت هاي كل و سياس
ــي در اين بخش  ــانه مل ماموريت ها و برنامه هاي رس

تشريح شد.
 رئيس سازمان صدا و سيما با اشاره به ظرفيت هاي 
ــانه ملي و  ــبكه هاي رس ــل توليد محتوا در ش بي بدي
ــته بندي  ــازي و ارائه دس قابليت هاي باالي فشرده س
ــده و موضوعي نيازهاي متنوع مردم در حوزه هاي  ش
خبري، آموزشي، اطالعاتي، سرگرمي و علمي گفت: 

دوره جديد رسانه ملي بر ويژگي هايي چون فراهم شدن 
راهنماي الكترونيك برنامه ها (EPG)، تهيه متاديتا و 
پيوست هاي ديجيتال و مجازي، امكان ضبط برنامه ها؛ 
جستجوي دقيق و كارآمد تمامي برنامه ها، سيستم هاي 
هيبريد برودكست و باند پهن، ارتقاي كيفيت محتوا و 
ــازي موثر  ــش جذابيت هاي گرافيكي، ذخيره س افزاي
ــان  ــي آس ــات و محتواي مفيد جهت دسترس اطالع

ــبكه هاي تعاملي راديو- تلويزيوني،  كاربران، ايجاد ش
ــازي براي توليد و عرضه محتوا توسط نيروها  بسترس
ــور،  ــالم فرهنگي - اجتماعي در كش و جريان هاي س
بومي سازي فناوري هاي جديد، تربيت نيروي انساني 
ــتگاه ها  ماهر در فضاي جديد و نظارت بر عملكرد دس
ــاي متنوع جامعه  ــد محتوا در رفع نيازه ــز تولي  و مراك

استوار شده است.

ــانه ملي با اشاره به موفقيت باالي ارائه   رئيس رس
ــي  راديوي ــبكه  و 10 ش ــي  تلويزيون ــال  كان  16
ــت:  ــور گف ــال در كش ــد ديجيت ــتم جدي روي سيس
ــراي  ــارات الزم ب ــص اعتب ــا تخصي ــم ب اميدواري
ــال بتوانيم ــد ديجيت ــته 8 تايي جدي ــدازي بس  راه ان

 8 شبكه جديد ديگر در اختيار مردم قرار دهيم.
ــتم  ــي سيس عزت اهللا ضرغامي راه اندازي آزمايش

IPTV و IP  MEDIA  به طور موازي در تهران را از 
كارهاي موثر رسانه ملي دانست و گفت: با اين امكانات 
مردم روزبه روز وقت خود را بهتر مديريت خواهند كرد 
ــده  ــد با برنامه ريزي دقيق و زمان بندي ش و مي توانن

نيازهاي روزانه خود را مرتفع كنند.
ضرغامي با اعالم آمادگي رسانه ملي براي برگزاري 
پرشور و گسترده نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
ــالمي، برنامه هاي اين سازمان را براي ايجاد نشاط  اس
سياسي در كشور، افزايش آگاهي هاي عمومي، تعميق 
ــي و قوت تحليل مخاطبين، خنثي كردن  بينش سياس
تبليغات مسموم و انحرافي دشمن، تقويت قانونمداري 
ــب براي انتخاب اصلح مردم را ــرايط مناس  و ايجاد ش

 تشريح كرد.

 با راه اندازي IPTV مردم مي توانند برنامه هايي را كه موفق به ديدن آن نشده اند، بازيابي و تماشا كنند
 در صورت فراهم شدن امكانات، 8 شبكه جديد راه اندازي مي شود

 سياست رسانه ملي در انتخابات ايجاد نشاط سياسي و خنثي سازي تبليغات دشمنان است
 صداوسيما زمينه را در فضاي مجازي براي عرضه توليدات جريان هاي سالم فرهنگي فراهم مي سازد

نكته:

جناب آقاي دكتر امير محبيان
مديرعامل محترم خبرگزاري آريا 

ــما و خانواده محترم تسليت گفته، از خداوند  ــت پدر گراميتان را به ش درگذش
متعال براي بازماندگان صبر و براي آن مرحوم غفران الهي مسالت دارم.

بيژن مقدم-محسن ماندگاري
 به اطالع دوستان و آشنايان مي رساند مراسم بزرگداشت آن مرحوم روز دوشنبه 90/9/7 

از ساعت 18 الي 19/30 در مسجد نور در ميدان فاطمي برگزار مي شود. 

ديدار اول
مهدي فضائلي
Fazaeli@jamejamonline.ir

پيوند بسيج با محرم
ــراي مأموريتي فرهنگي  1- چندي پيش كه ب
ــهر كه  ــكو رفته بودم، از موزه جنگ اين ش به مس
ــهر است بازديد  جزو ديدني ترين مكانهاي اين ش
ــيع و زيباي بيرون موزه، تازه  كردم. در محوطه وس
ــان همراه با چند  ــي را ديدم با نوعروسش دامادهاي
ــت. به مزاح از  ــته گلي در دس نفر از نزديكان و دس
ــوال كردم چرا اين زوج هاي جوان  راهنماي خود س
ــخ  ــان را از موزه جنگ آغاز كرده اند؟! پاس زندگيش

راهنما تكان دهنده بود، گفت:
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