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بسم ا.. الرحمن الرحيم
يكي از موضوعات بسيار مهم در زندگي 
فردي و اجتماعي انسان ها احساس شادي 
ــادبودن  ــت. ش ــي لبخندزدن اس و تواناي
ــت و در صورت  ــه اميد به آينده اس نتيج
ــه بالندگي و  ــر ب ــي منج ــور در زندگ تبل
ــود. اين مهم  ــي فرد و جامعه مي ش پوياي

ــت که گفته  چنان براي زندگي ضروريس
ــود يكي از تكاليف رسانه ها در كنار  مي ش
ــاني، آگاهي بخشي و تنوير افكار  اطالع رس
ــان ها با  ــت. انس عمومي، اميد آفريني اس
ــرفت مي كنند. تكرار  ــد و اميد پيش لبخن
ــتمرار مباحث و برنامه هاي غمگين  و اس
ــاد مي كند.   ــراي مخاطب باور غلط ايج ب

فصل جديدي در راديو
گزيده اي از بيانات معاون محترم صدا 

در مراسم افتتاحيه راديو تابستانه
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ــه ما بايد فضاي  ــذا به جز در مواردي ك ل
ــاير موارد و  ــته باشيم، در س غمگين داش
ــال بايد اميدآفريني در  در بيشتر ايام  س
دستور كار باشد كه الزمه آن ايجاد فضاي 
ــن هدف از  ــت، مهمتري ــاد و مفرح اس ش
ايجاد راديو تابسـتانه نيز همين موضوع 
است يعني ما بتوانيم فضاي شادي ايجاد 

ــاد به خوبي بهره  كنيم و از اين فضاي ش
ببريم.

ــروز آغاز به كار  راديو تابسـتانه،" از ام
ــال برنامه  ــتان امس كرده و تا پايان تابس
ــمي راديو  پخش خواهد کرد. افتتاح رس
ــت به درخواست  ــخي اس تابسـتانه پاس
ــو به  ــان رادي ــات مخاطب ــاز و مطالب و ني

ــادي و  ــي و ش ويژه در مورد آگاهي بخش
ــه راديو بتواند به  ــت ک اين اميدواري هس
ــخگوي نيازها و مطالبات  شايستگي پاس
ــات  ــته از اقدام ــن دس ــوده و اي ــردم ب م
ــود. اين  ــتر آنان بش موجب رضايت بيش
ــي از دغدغه هاي  ــبكه همچنين به يک ش
ــات فراغت و  ــازي اوق راديو يعني غني س
ــي  ــاد، با رويکرد آموزش ايجاد فضايي ش
ــي جدي دارد.  ــاني هم توجه و اطالع رس
ــًا طراحي برنامه هاي تابستاني  البته اساس
به گونه اي  ــي  راديوي مختلف  ــبكه هاي  ش
ــانه اي مخاطبان،  ــت كه نيازهاي رس اس
ــيس راديو  ــود. اما با تأس ــن مي ش تامي
ــدي در منظومه  ــل جدي تابسـتانه، فص
ــنيداري آغاز خواهد شد که  ــانه       ي ش رس
خود سرآغازي خواهد بود براي راه اندازي 

شبكه هاي ديگر.
ــبكه بدون توجه  ــيس اين ش يقينًا تأس
ــت و نياز مخاطبان ممکن نبوده  به خواس
ــت. خوشبختانه راديو به طرق مختلف  اس
ــت. در اين  با مخاطبان خود در ارتباط اس
ــات، نظرها و  ــا  نيازها و توقع ــالت ب تعام
ــويم و در عين  ــنا مي ش انتظارات آنها آش
حال از تحولي كه در ذائقه مخاطبان روي 
داده،  باخبر مي شويم. مخاطبان از طريق 
تماس هاي تلفني به طور مستقيم نظرات 
ــت اندرکاران و برنامه سازان  خود را به دس
ــالع مي دهند. اين موضوع باعث  راديو اط
ــدي خاصي در مورد  ــد تا ما به جمع بن ش
ــيم و در نهايت  ــت ها برس ــن درخواس اي
ــاي تعاملي در  ــاد راديوه ــال ايج به دنب
ــال باشيم. مثال  ــبت هاي مختلف س مناس
در نوروز ۹۱ راديو پيام، تبديل به راديو 
تعاملي نوروزي  شد و بررسي ها نشان داد 
ــيار مفيد بوده و در يك  كه اين اقدام بس
ــته  ــع زماني خاص نتايج خوبي داش مقط
ــت. نگاه موجود در اين راديوها رعايت  اس
ــاد فضاي  ــه اي، ايج ــالق حرف ــد اخ قواع
ــاركت  ــا مخاطبان و جلب مش ــي ب تعامل
ــبكه  آنها و بهره گيري از بهترين عوامل ش
ــتفاده از مجريان آشنا با مسائل  به ويژه اس
ــت. رمز ماندگاري راديو، تعامل با  روز اس

افتتاح رسمي 
راديو تابستانه 
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مخاطب است و اخالق حرفه اي اين است 
كه در هر سن و رده شغلي سلسله مراتب 
ــه اي و اداري در فرآيند توليد برنامه  حرف

را رعايت كنيم.
ــت مخاطب براي  ــخص اس چنانچه مش
ــراي راديو به طور  ــانه به طور عام و ب رس
ــت،  خاص از جايگاه ويژه اي برخوردار اس
ــاس  ــو همواره احس ــئولين رادي ــذا مس ل
ــد که در کمترين  تعهد و وظيفه مي کنن
درخواست هاي  ــخگوي  پاس ممکن  زمان 
ــند. در سال هاي گذشته  مطرح شده باش
مسئولين و مديران به اين نتيجه رسيدند 
ــبکه هاي  ــو نيازمند ش ــه مخاطب رادي ک
تخصصي و اختصاصي است، اين برداشت 
ــکاران ما در  ــت و منطقي بود و هم درس
راديو تالش کردند چندين شبکه تخصصي 
ــاي متنوعي نيز  ــوده و برنامه ه ايجاد نم
براساس نيازهاي مخاطبان تهيه و پخش 
نمايند. در ادامه تصميم گرفته شد كه اين 
ــوند، چه از نظر کمي  ــبکه ها تقويت ش ش
ــي و در عين حال اين  ــر کيف ــه از نظ و چ
ــان پويا و فعال نگه  ــه مهم را همچن عرص
ــاس شد بهتر است زمان  داريم، مثال احس
پخش برنامه هاي شبکه سالمت افزايش 
يابد و خوشبختانه اين اتفاق روي داد، در 
مورد راديو آوا نيز اقدام بزرگي انجام شد 
ــد  ــتقبال مردم روبرو ش و اين راديو با اس
به گونه اي که در حال حاضر به صورت ۲۴ 
ــاعته در حال فعاليت است. راديوهاي  س
ديگر مانند قرآن و معـارف نيز براي ما 
ــي بسيار مهم هستند و سعي  از نظر ارزش
ــبکه ها همچنان  ــت که اين ش بر اين اس
ــبکه هاي ديگري مانند  در اوج باشند، ش
ــز مخاطبان خاص  اقتصـاد يا ورزش ني
ــاي ويژه اي از  ــود را دارند و در زمان ه خ
ــتقبال خوبي روبه رو مي شوند،  سال با اس
در تابستان امسال شبکه ورزش مسابقات 
ــتقيم پخش کرد  المپيک را به صورت مس
ــتند از اين  ــه در منزل نيس ــاني ک و کس
طريق در جريان مسابقات قرار مي گيرند، 
ــت اينکه ما تالش مي کنيم  آنچه مهم اس
ــليقه ها و نيازها پاسخ دهيم و  به همه س

نسل جديد شبکه هاي راديو ويژگي هايي همچون 
فصلي بودن يا مقطعي بودن دارند. بنابراين راه اندازي 
راديو تابستانه در فصل تابستان تجربه جديدي در 
پيام رساني است؛

با تأسيس راديو تابستانه، فصل جديدي در منظومه 
رسانه       ي شنيداري آغاز خواهد شد که خود سرآغازي 
خواهد بود براي راه اندازي شبكه هاي ديگر.
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ديدگاهي جامع نگر داشته باشيم. اين نگاه 
ــش هاي همکاران باعث شد تا در  و کوش
کنار شبکه هاي تهران، ايران و فرهنگ، 
شبکه هاي اختصاصي و تخصصي جديدي 
ــاهد  ــدند به گونه اي که امروزه ش ايجاد ش
ــتيم. مثال در  ــت شبکه راديويي هس بيس
ــته راديو نمايـش راه اندازي  ــال گذش س
ــخي به درخواست هنرمندان  شد كه پاس
ــتداران نمايش بود و از نظر  راديو و دوس
ميزان مخاطب نيز روندي روبه رشد دارد. 
ــتراتژي هاي  ــي از اس ــوي ديگر يك از س
ــاي كيفيت  ــتمر بر ارتق راديو تاكيد مس
در برنامه هاست؛ چرا كه پديده كيفيت و 
ــدارد و بايد همواره  ــاء حد و مرزي ن ارتق
ــرفت و در جهت  ــير توسعه و پيش در مس
ــت گام برداريم. در  بهبود و ارتقاي كيفي
کنار اين اقدامات به نظر مي رسد مي بايد 
ــو و بديع در  ــب تجربه اي ن به دنبال کس
ــيم. تصور بر اين است که نسل  راديو باش
ــي  ــو ويژگي هاي ــبکه هاي رادي ــد ش جدي
مقطعي بودن  ــا  ي ــودن  فصلي ب ــون  همچ
دارند. بنابراين راه اندازي راديو تابستانه 
ــه جديدي در  ــتان تجرب ــل تابس در فص
ــن راديو  ــرا که اي ــت؛ چ ــاني اس پيام رس
ــه اي از اطالعات و نيازمندي ها را  مجموع
ــرگرمي،  در قالب برنامه هاي تفريحي، س
ــه اي  ــي در زمين ــاني و آموزش اطالع رس
ــش مي کند. از جمله  ــاد و تفريحي پخ ش
راديـو  در  ــده  پيش بيني ش ــاي  بخش ه
ــاني  ــه: اطالع رس ــوان ب تابسـتانه مي ت
عمومي، كاركرد آموزشي براي گروه هاي 
ــز تفريحي و  ــني، معرفي مراك مختلف س
ــور،  ــي، اعالم وضعيت راه هاي كش ورزش
و  ــياحتي  س و  ــگري  گردش ــاي  جاذبه ه
ــت آب و هوا، اعالم  ــي، اعالم وضعي زيارت
ــاره  ــان حرکت قطارها و هواپيماها اش زم
کرد. اين طرح ها با همکاري برخي نهادها 
ــت كه  ــود و هدف اين اس ــي مي ش اجراي
ــو زندگي كند و راديو نيز  مخاطب با رادي
در متن زندگي مردم حضور داشته باشد. 
فعًال پوشش اين شبکه در محدوده استان 
تهران است البته ممكن است در برخي از 

شهرها نيز صداي اين شبکه دريافت شود، 
كه ما گزارش هايي در اين زمينه داشتيم. 
براي تقويت برنامه هاي اين شبکه و کسب 
ــرارزش اميد به اين  ــاي مفيد و پ تجربه ه
داريم که استانداران محترم و مديران کل 
ــيماي استان ها با توجه به اقبال و  صداوس
عالقه اي که نسبت به راديو تابستانه در 
تهران وجود دارد هم در زمينه فني و هم 
ــتيباني محتوايي همراهي  ــه پش در زمين
ــند و خود  ــته باش و همکاري الزم را داش
آنها نيز در توليد برنامه ها مشاركت كنند، 
وقتي كه از جاذبه هاي گردشگري صحبت 
مي كنيم به معناي اين است كه استان ها 
ــود را در اين  ــاي خ ــد قابليت ه مي توانن
زمينه معرفي كنند و اين فرصت مطلوبي 
ــت. در حال حاضر در طول  براي آنها اس
ــال  روز صدها پيامک براي اين راديو ارس
ــود که حاکي از رضايت شنوندگان  مي ش
ــت. ما اميدواريم مقامات محترم  از آن اس
ــاعدت کنند تا  ــف مس ــتان هاي مختل اس
ــا تقويت  ــتنده ها را در آنج ــم فرس بتواني
ــق مختلف  ــه در مناط ــم به طوري ک کني
ــور برنامه هاي راديو تابسـتانه قابل  کش
دريافت شود. چرا که بخش قابل توجهي 
ــا در اختيار مردم قرار  ــي که م از اطالعات
ــز تفريحي و  ــه مراک ــم مربوط ب مي دهي
مسافرتي نقاط مختلف کشور و مربوط به 
جاده ها و اطالعاتي درخصوص جاذبه هاي 
ــراي همه  ــت که ب ــگري شهرهاس گردش
مفيد است. بنابراين مي بايد همه مردم از 
اين امکان بهره مند شوند اما فعال امکانات 
ــت، نکته  ــران اس ــتان ته ــا در حد اس م
ــه در فصول مختلف مي توان با  ديگر اينک
ــبت هاي ديگري هم چنين  توجه به مناس
شبکه هايي راه اندازي شود اما اين موضوع 

نيازمند بررسي و مطالعه کافي است.
در راديو تابستانه يکي از مکان هايي که 
در اختيار راديو براي تهيه و پخش برنامه 
ــت فضاهاي باز و در بين مردم است،  هس
ــراها، پارک ها، مساجد، ميادين  فرهنگ س
ورزشي، کوه و ديگر جاهايي که مردم در 
ــد، همکاران ما  ــياري دارن آنجا تجمع بس

ــدا خواهند کرد و از آنجا برنامه  حضور پي
ــن حال اين را  ــد، در عي پخش خواهد ش
ــه مخاطب  ــه راديو زنده ب ــاور داريم ک ب
ــنوندگان ما  ــت، عالقه مند هستيم ش اس
ــنهادات خود، راديو را از  ضمن ارائه پيش
ــال  جزئيات آن آگاه کنند، ما در طول س
ــم مانند ماه  ــبت هاي مختلفي داري مناس
رمضان، ماه محرم، ايام نوروز و مانند آن، 
بنابراين سعي مي کنيم به اين مناسبت ها 
ــبکه متلعق به  ــو بپردازيم. اين ش در رادي
ــبکه شادي بخشي و  ــت، ش مخاطبان اس
اميدآفريني است، عالقه منديم بخشي را به 
برنامه هايي که خود مردم توليد مي کنند 
اختصاص دهيم، اين برنامه ها ممکن است 
ــد يا حتي بيان يك  ــاده باش يك متن س
ــد ممکن است مستند باشد و  خاطره باش
ــتي  به معرفي جاذبه هاي تفريحي توريس
ــرگرمي محل زندگي يك فرد مربوط  و س
شود، درصدد هستيم مردم خودشان اين 
برنامه ها را با عالئق خودشان توليد کنند 
و با بيان و سليقه خودشان براي ما ارسال 
ــند در زمان مناسب  کنند و مطمئن باش

پخش خواهد شد.
من از مدير شبكه، همچنين گويندگان، 
ــردبيران، صدابرداران  ــدگان، س تهيه کنن
ويراستاران،  ــندگان،  نويس گزارشگران،  و 
مسئولين هماهنگي و ارتباطات و تمامي 
همکاران اين شبکه تشکر مي کنم که در 
ــان از لحظه اي که تصميم  کوتاه ترين زم
ــود تا  ــبکه راه اندازي ش ــم اين ش گرفتي
ــي آن شروع شد  زماني که پخش آزمايش
ــرعت وارد عمل شدند و امروز موفق  به س
ــمي آن را آغاز کنيم.  ــديم پخش رس ش
براي بهترشدن برنامه اين راديو از نظرات 
ــتقبال مي كنيم،  ــنهادات مردم اس و پيش
ــد از طريق  ــبكه مي توان مخاطبان اين ش
تلفن يا پيامك يا مراجعه به سايت راديو 
تابستانه نظرات خود را اعالم كنند. براي 

همه شما آرزوي سالمتي و توفيق دارم.


