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حضور دوباره بانوی موسیقی ایران روی صحنه

کارشناسان حوزه هنر و رسانه در گفت و گو با «ایران» مطرح کردند

سایه تهدید فضای مجازی روی سر نخبگان فرهنگی
نرگس عاشوری
خبرنگار

عکس تزئینی است  /ایسنا

«صــدای مــردم» بــودن از مالکهــا و
معیارهابرایسنجشمیزانمحبوبیت
چهرههای شناخته شده در میان مردم
اســت .چهرههایی کــه با وجــود امنیت
جایــگاه و پایگاهی که در ســایه شــهرت
کســب کردهانــد امــا خــود را از رنجهــا و
مشــکالت جامعــه برکنــار نمیدانند و
نســبت به آن احساس وظیفه میکنند
و صــدای مــردم میشــوند بــرای بیــان
دغدغههــا و مشــکالت .هنرمنــدان و
چهرههای فرهنگی نیز بواسطه همین
دیــده شــدن در تنگناهــا و مشــکالت
مختلــف عــاوه بــر تولیــد محصوالت
فرهنگــی بــا موضعگیــری در قبــال
کاستیها تالش کردهاند صدای جامعه
را رســاتر بــه گوش مســئوالن برســانند.
همچنیــن بهعنــوان یکــی از الگوهــای
مرجــع در ســالهای اخیــر واکنــش

فعاالنه به معضالت اجتماعی داشــته
و حضوری داوطلبانه در بر طرف کردن
آن دارند .این حضور خیرخواهانه از یک
سوموجبتقویتحساسیتواحساس
مسئولیت جامعه نسبت به بحرانها و
آسیبهای اجتماعی میشود و از سوی
دیگر پشــتوانهای محکم برای مسئوالن
و مدیــران دولتی بــرای حل معضالت
یکند.
ایجادم 
ëëبسیجاجتماعیجامعهوصدایرسای
مردم
در ســالهای اخیــر فضــای مجــازی و
شــبکههای اجتماعی فرصتی فراهم
کرده تا هنرمندان در زمان بروز بحران
یا آســیبهای اجتماعی ،از شهرتشان
بــرای توجــه مــردم بــه مســائل مهم
زیست محیطی و انسانی استفاده کنند
و بــا انتشــار تصویــر یــا یک یادداشــت
شــاخکهای جامعــه را نســبت به آن
حســاس کنند .ایجــاد کمپینهایی در
راســتای حفاظــت محیــط زیســت و

برانگیختن حساســیت مردم نســبت
به بحران کمآبــی ،وضعیت تاالبها،
دریاچــه ارومیــه و ...یــا فعالیتهــای
مدنــی و اجتماعــی در خصــوص
کــودکان کار ،زنــان سرپرســت خانــوار،
کــودکان بدسرپرســت و ...نمونههایی
از فعالیــت داوطلبانه هنرمندان برای
ایفای نقش مسئولیت اجتماعیشان

چرا حرفهای برخی ما را به فکر میبرد

در ایجاد همبســتگی میان مردم برای
رفع مشــکالت اســت .عالوه بر بســیج
اجتماعــی جامعه برای بــرون رفت از
یک بحــران ،هنرمندان صــدای مردم
بــرای بیــان مشــکالت ،گالیــه و انتقاد
جامعــه بودهاند و بــا نــگاه دردمندانه
جامعه را همراهی کرد ه و مشکالتشان
را بازتاب دادهاند.

محدودیت نه ،گفتار سنجیده آری

بهطــور طبیعی هر یــک از ما بایــد در ارتباط با حیطهای
2
اظهار نظر کنیــم که درخصوص آن اشــراف و اطالعات
نـــگاه
کافی داشته باشیم .اگر سابق ه و تجربهای در یک موضوع
پرویز اجاللی داشــته باشــیم اظهار نظرمان جدیتر و قابل اتکاســت
جامعه شناس ولــی وقتــی راجع بــه موضوعاتی صحبــت میکنیم که
اطالع کافی نداریم اظهاراتمان خالی از محتوا بوده و بهطور ماهوی خیلی قابل
اعتماد نیست .در شرایط فعلی ،مردم در فضای مجازی راجع به هر چیز بدون
برخورداری از اطالعات کافی اظهارنظر میکنند ،این اتفاق از این منظر حســن
اســت که هر کســی میتواند نظر شخصیاش را بیان کند اما باید بدانیم که این
نظــرات بخصوص از جانب چهرههای شــناخته شــده بیتأثیــر نخواهد بود.به
عنوان مثال در کشــوری مثل ایران که ساختار نظام سیاسی آن جاافتاده نیست
و احزاب روشــن و مشــخصی هم نداریم و از سویی آگاهی سیاسی ،دقت نظر و
تحقیق راجع به مسائل وجود ندارد اظهارنظر سیاسی یک چهره شناخته شده
ممکن است تبعات منفی داشته باشد .البته مقصود ما این نیست که این فضا را
محدود کنیم و جلوی اظهارنظرها را بگیریم اما باید دقت کنیم که صحبتهای
آنان به لحاظ ماهیتی ممکن است فاقد ارزش باشد .هنرپیشهها چون معروف
هســتند و مردم نســبت به گفتههای آنها حساس هستند حرفشــان اثرگذاری
بیشــتری دارد ،از همین رو سخنانشــان باید آگاهانه و بر اســاس اطالعات کافی
باشد .فضای مجازی دنیای آزاد و بدون قید و بندی است و نمیشود مانعی بر
سر راهش ایجاد کرد منتهی افراد معروف باید با مسئولیت حرف بزنند و منافع
عمومی کشور را در نظر بگیرند و راجع به موضوعی صحبت کنند که دربارهاش
اطالعــات دارند .وقتــی حرفی یا اطالعات کافی نداریــد اظهار نظر نکنید چون
اظهارنظر و ابراز سلیقه دیگران ارزش ندارد اما شما چون شهرت دارید ممکن
است به حرفتان اهمیت بدهند .اظهارات یک سیاستمدار راجع به فالن اتفاق
حساب شده و هدفدار است .اگر یک هنرمند قرار است راجع به اتفاق سیاسی
یا اجتماعی اظهارنظر کند باید به موضوع اشراف داشته باشد ،نتیجهاش را در
نظر بگیرد و برای خودش مشخص باشد که هدفش از بیان آن حرف چیست.
در نهایــت تأکیــد میکنم بحث من به هیچ وجه محــدود کردن فضای بحث و
گفتوگونیستبلکهمقصودایناستکهسنجیدهوراجعبهموضوعیصحبت
کنیم که از آن اطالع داریم.

هنرمنــدان همچون ورزشــکاران جــزو گروههای مرجع
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هستند و مردم توجه خاصی به اظهار نظر و نوع زندگی
نـــگاه
آنهــا دارند .بــه اعتقاد من اظهارات نســنجیده راجع به
ن شــأن و منزلت را به مرور زیر سؤال میبرد
همایون اسعدیان هر اتفاق ای 
فیلمساز و در نهایــت آنها را بیقــدر و منزلت میکند .این عادت
ما ایرانیان اســت که راجع به هر چیز اظهارنظر کنیــم .در خیابان میکروفنتان را
که در اختیار مردم بگذارید راجع به هر چیز اظهارنظر میکنند اما قرار نیست که
گروههایمرجعهمچنین واکنشیداشتهباشند.راجعبهخیلیازمسائلبراحتی
میتــوان اظهار بیاطالعی کرد یا نســبت به آن تحقیق و در خصوص آن کســب
اطالع کرد .انبوه اظهارنظرهای بدون تحقیق به مرورشــأن اهالی ســینما را پایین
میآوردومرجعیتماراازبینمیبرد.صحبتهایمنبهمفهومنفیمسئولیت
اجتماعیهنرمنداننیست.کمپینهایاهالیفرهنگازجملهحمایتازمحیط
زیست،حیوانات،کودکانو...بسیارهمارزشمنداستمقصودمناظهارنظرراجع
به هر اتفاقی اســت کــه در جامعه میافتد .بهعنوان نمونه یــک روز بحث میزان
سهم ایران در دریای خزر راه میافتد و هنرمندان با همان عبارات و همان سندی
که در فضای مجازی دســت به دســت میشود نسبت به این اتفاق واکنش نشان
میدهند .از هر کدام هم بخواهید که بر اساس اسناد تاریخی این مدعا را به اثبات
برسانند هیچکدام حرف تازهای برای گفتن ندارند .چرا بهعنوان یک کارگردان یا
بازیگــر وارد بحثی میشــویم که تخصصی در آن نداریــم ،من نمیگویم که حق
اظهارنظرنداریمبلکهمنظورایناستکهبدونتحقیقوبااطالعاتناقصراجع
بــه هر موضوعی اظهارنظر نکنیم .مردم از الگوهای مرجع توقع دارند ســنجیده
صحبــت کنند .الزم نیســت راجع به هر موضوعی فیگور اپوزیســیون بگیریم .اگر
دچار این پوپولیسم و عوا مگرایی شویم و در فضای هیجانی اظهارنظر کنیم و نه
فضایعقالیی،اعتبارسرمایهاجتماعیبودنراازدستمیدهیم.اینکهاظهارات
چهرههــای فرهنگی مثل حســین علیزاده و کیهان کلهر یا محمــود دولتآبادی
و شــمس لنگــرودی عمق دارد و من ســینماگر را هم بــه فکر وامیدارد ناشــی از
همین نکته است که سنجیده با اتفاقات برخورد میکنند و راجع به هر موضوعی
اظهارنظر نمیکنند .بر همین اســاس ارزش واال و جایگاهشــان بهعنوان هنرمند
فرهیخته در بین مردم محفوظ است .اگر این بزرگان هم راجع به هرچیز صحبت
کنندفکرنمیکنیددمدستیشوندواعتبارشانراازدستبدهند؟

تورج نصر ،دوبلورقدیمی سینما و تلویزیون عنوان کرد

ëëخدشــه واکنشهای آنی و هیجانی بر
اعتمادمردم
اگر چه این احســاس مسئولیت نه تنها در
هنرمندان ایرانی بلکه در اغلب چهرههای
فرهنگــی و هنــری جهان هم درونی شــده
و در ســالهای اخیر فعالیتهای ســازنده
خوبــی از آنهــا گــزارش شــده امــا گاهــی
موضعگیریهای شــتابزده و واکنشهای

آنی و هیجانی نســبت به برخــی پدیدهها
باعــث ایجاد حواشــی شــده اســت کــه به
اعتقاد صاحبنظران پیامدهای آن ســلب
اعتمــاد جامعه نســبت بــه ایــن الگوهای
مرجع اســت« .اکنون با بحــران اظهار نظر
مواجهیم و متوجه نمیشــوم که چرا باید
همکاران هنرمندم در مورد هر چیزی نظر
بدهند .به همکاران خودم میگویم که اگر
میخواهیــم جایگاه مرجعیــت و اعتماد
مردم نســبت بــه خودمــان را حفظ کنیم،
الزمهاش این است که نسبت به هرچیزی
اظهار نظر نکنیم یا کمی با تأمل صحبت
کنیم».این عبارات بخشی از صحبتهای
همایوناسعدیانرئیسهیأتمدیرهخانه
ســینما در نشست خبری اســت که حدود
دو هفته پیش در خانه ســینما برگزار شــد.
در ایــن خصــوص محمد مهــدی فرقانی
(اســتاد علــوم ارتباطــات) و پرویــز اجاللی
(جامعهشــناس) و همایــون اســعدیان
(کارگــردان) دیدگاههای خــود را با «ایران»
در میان گذاشتهاند که در ادامه می خوانید.

کسب شهرت بیشتر یا همدلی؟

در اینجا دو بحث مطرح است ،اینکه فضای مجازی
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فرصتی را فراهم کرده تا هر شــهروند قادر به انتشــار
نـــگاه
نظــر و پیام خود باشــد و از ســویی به شــکل بالقوه به
محمدمهدیفرقانی آن پیــام دسترســی هم داشــته باشــد .ایــن یک حق
استاد علوم ارتباطات شــهروندی اســت که هرکســی نظرش را اعالم کند و
قضاوت بر عهده دیگران است اما مسأله این است که آیا همه ما میتوانیم
و قادریــم که در همه زمینهها نظر بدهیم و نظرمان تخصصی و قابل اعتنا
است؟ مانعی نمیبینم که سلبریتیها یا هرفرد دیگری نظرش را در فضای
مجــازی منتشــر کند اما باید دیــد این اظهارنظرها چقــدر دقیق ،مطمئن و
قابل اعتمادند؟ این را مردم قضاوت میکنند .به شخصه ترجیح میدهم
در امــوری کــه مربوط به یک شــهروند میشــود و در امــوری که تخصص یا
نظر دارم اعالم نظر کنم .اگر هرکســی درباره حوزههایی که در آنها صاحب
تخصص نیست اظهار نظر و بحث کند ممکن است اعتبار خودش زیر سؤال
بــرود .ولــی در عین حال نمیتــوان این حق را از کســی گرفت که اظهارنظر
نکند ،اما باید این نکته را در نظر گرفت که اینگونه اظهارنظرها عمالً همان
اشــکاالتی را به وجود میآورد که ما در انتقاد نسبت به روزنامهنگاری غربی
مطرح میکنیم ،یعنی بحث قهرمانپروری و قهرمانسازیهای دروغین و
کاذب .سؤال این است که آیا سلبریتیها برای کسب شهرت بیشتر و مطرح
کردن بیشتر خودشان این کار را میکنند یا بحث دلسوزی ،عالقه و احساس
مسئولیت نسبت به جامعه مطرح است؟! اگر دلسوزی و عالقه است بهطور
قطع باید در سایر رفتارهای فردی و اجتماعیشان هم این اظهارات بازتاب
پیدا کند ولی اگر هدف پنهان آن کسب شهرت و محبوبیت بیشتر است ،باید
بدانیم که این فرآیند در خدمت تجاریســازی اســت بنابراین باید از هر دو
منظر به این ماجرا نگاه کرد .در پایان ذکر این نکته الزم است که این اتفاق
یک پدیده جهانی اســت و در ســطح بینالمللی هم ســلبریتیها به اعتبار
دسترســی به فضای مجازی و امکان انتشار پیامشــان به همه حوزهها ورود
کرده و اظهارنظر میکنند که برای آنها کارکرد دوگانه دارد؛کســب شــهرت و
محبوبیت بیشتر و در نتیجه تجاریسازی و یا خدمت عمومی و همراهی و
همدلی با شهروندان و جلب توجه مدیران و سیاستگذاران نسبت به مسائل
اجتماعی.

ترجمه آلمانی کتاب سال ایران در نمایشگاه فرانکفورت رونمایی شد

لزومکاهشسانسورانیمیشنهایخارجی

رادیو صبا

تــورج نصــر یکــی از قدیمیهــای دوبلــه ســینما و تلویزیــون اســت ،او که
صداپیشــگی شــخصیتهای کارتونی مشــهوری همچون «شــیپورچی»،
سینمــا «یوگی»و«تنسی»رابرعهدهداشتهدربارهاینکهچراکارتونهایامروزدیگر
در ذهن کودکان نمیمانند ،میگوید«:کارتونهایی که امروزه دوبله میشوند در ذهن کودکان
امروز نمیمانند ،چون خوب ســاخته نمیشــوند ».او در مقایســه وضعیت آثار دوبلهشده در
گذشــته و امروز میافزاید« :در ده ه ،۶۰کارتونهای بســیار زیبایی مانند پسر شجاع ،وودی وود
پیکر و ...دوبله شــدند که به کارهای ماندگاری تبدیل شــد که همچنان برای نسل حال حاضر
هم جالب است .اما بعد از آن زمان ،دیگر اهمیتی به کارتون ندادند ».به گفته نصر جوانان و
نوجوانان امروزه انیمیشنهایی را در قالب
ســیدی نگاه میکنند کــه تلویزیون پخش
نمیکنــد؛ بنابراین کــودکان در حال حاضر
بــا کارتونهــای جدیــد از طریق ســیدیها
آشنا میشوند .او تأکید دارد که این روزها در
دوبله کارتونهای چندانی حضور نداشــته
بهدلیل اینکه کارتونهای خوب خریداری و
وارد نمیشود .به عقیده نصرانیمیشنهایی که به کشور وارد میشود برای دوبلورهای قدیمی
و جدید جذابیت ندارد زیرا صداپیشــگی در این نوع کارتونها صدای آنها را ماندگار نمیکند.
او درباره وضعیت سانســور انیمیشنها نیز میگوید«:انیمیشــنهایی که برای دوبله به کشور
وارد میشوند باید سانسورشان کاهش پیدا کند؛ یعنی محتوای داستان و فیلم به شکلی تغییر
نکندکهبینندهمتوجهموضوعنشود.همچنینآهنگآنراتغییرندهند.بایدفیلمهاییبرای
کودکانساختهودرسینماهااکرانشودامامتأسفانهایناتفاقنمیافتد».

نمایشــگاه کتاب فرانکفورت عصر روز
سهشــنبه ( ۱۷مهــر) بــا حضورفدریــکا
موگرینــی ،مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا و میخاییــل جانلیــدزه،
وزیرامور خارجه گرجســتان افتتاح شد
و بهدنبــال آن از صبــح چهارشــنبه و
همزمانباآغازفعالیتایننمایشگاه،
غرفه ملی ایران نیز فعالیتهای خود
را آغاز کرد.
در غرفــه بزرگســال ،اتحادیه ناشــران و
کتابفروشــان تهــران  ۱۸۰عنــوان کتاب
را در موضوعــات مختلــف بــه نمایش
خواهد گذاشــت که طی یــک فراخوان
عمومی از ناشــران جمــعآوری و برای
نمایــش و ارائــه در نمایشــگاه انتخاب
شــده اســت .در غرفه کودک و نوجوان
هم که کنــار غرفه ایران برپا شــده ۲۶۲
عنوان از بهترینهای نشــر این حوزه از
بیش از ۵۰ناشر عرضه میشود.
امــا درمراســم افتتاحیــه غرفــه ایــران
درهفتادمیــن نمایشــگاه بینالمللــی

کتــاب فرانکفــورت کــه روز چهارشــنبه
بــا حضــور علــی ماجــدی ســفیر ایران
در آلمــان ،ســید علــی موجانــی رایزن
فرهنگــی ایــران در آلمــان ،محمــود
آمــوزگار رئیــس اتحادیــه ناشــران و
کتابفروشانتهران،اولریشنولتمدیر
انتشــارات بِک و جمعی از اهالی کتاب
ایران و آلمان در غرفه ایران برگزار شــد
از ترجمه آلمانــی مصیبتنامه عطار
نیشــابوری به عنــوان کتاب ســال ایران
در آلمان در غرفه ایران و در نمایشــگاه
کتابفرانکفورترونماییشد.
همچنیــن از یــک صفحــه کتــاب زبور
داوود که  ۳۸۰ســال پیش به ابتکار یک
کشیش ایرانی در اصفهان چاپ شده،
نیز به عنوان یکی از اسناد قدیمی تاریخ
چاپ ایران ،رونمایی شد.
ماجــدی ســفیر ایــران در ایــن مراســم
گفت :من  ۴ســال اســت که سفیر ایران
در آلمــان هســتم و حضــور امســال را
که نســبت به  ۴ســال گذشــته مقایســه

میکنــم ،میبینم کــه فرهنــگ و ادب
کشــورم ،چه غنایی دارد! ما خیلی جا و
گنجایش برای تبلیغ فرهنگمان داریم
تــا آن را بــه رخ جهانیــان بکشــانیم و
فرهنگ و ادبیــات ایران هنوز در جهان
شناختهنشدهاست.
وی افــزود :ایــن کــه کتابهای فارســی
بــه آلمانــی ترجمــه شــود ،فکر بســیار
پســندیدهای اســت و ظاهــراً از  ۳ســال
پیــش آغــاز شــده اســت .این هــم یک
مشوق و انگیزه برای ترجمه آثار خوب
اســت .بدانیم آنچــه که ماندگار شــده
و روی روابــط کشــورها تأثیــر خواهــد
گذاشــت ،همیــن کتابهاســت .چون
سیاســت آمــد و شــد دارد امــا فرهنگ
ماندگار میشود و روابط بین کشورها را
تعمیقمیبخشد.
ëëمذاکره با ناشــر امریکایی بــرای خرید
رایتآثارایرانی
همچنین روز گذشته انجمن فرهنگی
زنان ناشــر در غرفه ایران در نمایشگاه

توگــو با
فرانکفــورت بــه مذاکــره و گف 
یک ناشــر امریکایی برای تبــادل رایت
پرداخت.بهگفتهمسئوالنونمایندگان
ایــن انجمــن کــه در هفتادمیــن دوره
نمایشــگاه فرانکفورت حاضر شدهاند،
این ناشر متقاضی چاپ کتابهای غیر
داستانی ،اجتماعی و مربوط به مسائل
روز ،جنگ و ...از میان آثار ایرانی است.
اعضای انجمن فرهنگی زنان ناشر که
بــا  ۱۱۰عنوان کتاب در نمایشــگاه کتاب
فرانکفورت حضور پیدا کرده ،میگویند
این ناشر کاتالوگ تعدادی از کتابهای
مــا را دریافــت کــرده و قــرار اســت طی
روزهــای آینــده برگــزاری نمایشــگاه،
تمایل یا عدم تمایل خود را برای چاپ
ترجمــه آنهــا اعالم کند .تبــادل رایت
کتابهــای ایــن انجمــن نیــز از طریق
آژانس ادبی پل صورت خواهد گرفت.
امســال ششــمین دورهای اســت کــه
انجمنفرهنگیزنانناشردرنمایشگاه
کتابفرانکفورتشرکتمیکند.

ایرنا

سیمین غانم هنرمند نام آشنای موسیقی
ایران اســت و کمتر کســی اســت که آثار او
را بــه خاطر نداشــته باشد.ســیمین غانم
در میــان بانــوان هنرمند معاصــر جایگاه
ویــژهای بیــن مخاطبــان موســیقی دارد
و امــا با وجــود بیــش از  50دهــه فعالیت
درعرصه موســیقی و مشــکالتی که وجود
داشت همچنان کنسرتهایش مخاطبان
پــرو پــا قرصــی دارد و بــا اســتقبال برگــزار

میشــود؛ غانــم تمــام مشــکالتی را کــه
بــرای بانــوان هنرمنــد ســرزمینش وجود
داشــت پذیرفت و هیچگاه خاک وطنش
را تــرک نکرد و معتقد اســت تــا زمانی که
مردم بخواهنــد روی صحنه خواهد ماند.
توگویی که پیشــتر
ســیمین غانــم در گف 
بــا «ایران» انجــام داده بود ،بیان داشــت:
«زندگــی آرام و بیدغدغــهام را بــا هیــچ
چیز و هیچ قیمتی معاوضه نمیکنم .نه

دنبالــه رو دیگــران هســتم ،نه خــودم را با
کسیمقایسهمیکنم.شخصیتمستقلی
دارم بــا طرز فکر خــاص خودم و اینکه اگر
میرفتــم چنیــن و چنــان ،هیچکــدام مرا
راضی نمیکند ...فقط صادقانه میگویم
خوشــحالم از اینکــه در وطنــم و در کنــار
مردم خوبم زندگی میکنم»...
قرار بر این اســت ســیمین غانــم روزهای
پنجشــنبه و جمعــه اول و دوم آذرمــاه

ســاعت  14در تــاالر وحــدت ،ویــژه بانوان
روی صحنــه بــرود .در این اجرا کــه هر روز
طــی یــک ســئانس اجــرا میشــود ،غانم
چون همیشــه برنامه خــود را با قطعهای
مــدح حضرت علــی(ع) آغاز میکند و
در ِ
قطعات خاطرهانگیز
پس از آن تعدادی از
ِ
خود چــون «گل گلــدون من»« ،ســیب»،
«آســمان آبــی»« ،مــرد مــن»« ،گل
پامچال»« ،بیقرار» و «حلقه» را به همراه

قطعاتــی جدید کــه خودش آهنگســازی
کــرده ،اجرا میکنــد .نوازندگانی که در این
کنســرت خواننده قطعات معروفی چون
«گل گلدون من»« ،ســیب»« ،مرد من»،
«پرنــده» و «قلــک چشــات» را همراهــی
میکنند عبارتند از؛ ســارا احمــدی (دف)،
آزاده شــمس (ویولــن) ،آرمینــا جعفــری
(درامــز) ،فــروغ فضلــی (پیانــو) و ارغوان
منتظری(فلوت).

وزیر فرهنگ در پاسخ به نمایندگان مجلس:

میزان تخلف بسیار کم است اما با متخلف
همبرخوردمیکنیم

صبح دیروز نمایندگان مجلس از پاسخهای سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره نظارت بر سامانههای «وی او
فرهنـگ دی »و بازیهای رایانهای قانع نشــدند و به او دو کارت زرد دادند.
این دومین باری است که در دولت حسن روحانی وزیر فرهنگ دو کارته میشود .علی
جنتی وزیر فرهنگ دولت یازدهم هم با این چالش روبهرو شد.
صالحیدرپاسخبهسؤالاحمدپژمانفرنمایندهکمیسیونفرهنگیمجلسپیرامون
نبود نظارت کافی در بازیهای رایانهای گفت :ما بر بازیهای رایانهای نظارت داریم و
ایننظارتدرمراحلمختلفصورتمیگیرد.ماازمیانناشرانمتقاضیبه ۱۵ناشر
برای انتشار بازیهای رایانهای خارجی مجوز دادیم و این بازیها قبل از انتشار نیازمند
صدور پروانه و ردهبندی سنی است .همچنین بازیهای رایانهای موبایلی تا هفت روز
پس از عرضه زیر نظر قرار میگیرند و بعد مجوز آنها صادر میشود .صالحی با اشاره
بــه نظارت جــدی بر بازیهای رایانــهای ایرانی گفت :از حدود  ۱۰هــزار بازی موبایلی
بررســی شــده؛ حدود  ۲۴۵بازی عرضه آنها ممنوع شــده اســت و بازیهای رایانهای
کنسولی و موبایلی ایرانی قبل از انتشار ،رده بندی سنی میشود که در حوزه بازیهای
کنسولی  ۳۴۰۰بازی و در حوزه بازیهای موبایلی تاکنون  ۱۸هزار بازی موبایلی مجوز
گرفتهاند .وزیر ارشاد با اشاره به نظارت بر فروشگاهها و گیمنتها یادآور شد ۳۵ :هزار
فروشگاهو ۴۵۰۰گیمنتدرسالگذشتهبررسیشدندکه ۴۴۰واحدمتخلفشناسایی
و به مراجع ذیربط معرفی شدند .همچنین از بین سایتها و لینکهایی که بازیها را
در اختیار قرار میدهند ،حدود هفت هزار لینک به کمیته مصادیق ارجاع داده شــد.
وی بــا اشــاره به اینکه در فضــای مجازی امکان راهانــدازی آدرس جدید وجــود دارد،
گفت :باید برای جلوگیری از تخلف حوزه حمایتی را تقویت کنیم تا بازیسازان ایرانی
بازیهایی را بسازند که به فرهنگ ما کامالً توجه کنند و خوشبختانه در این مسیر روند
رو به جلویی داشــتیم و تعداد بازیهای ایرانی در ســال  ۹۰از  ۹۴بازی به  ۱۹۰بازی در
ســال  ۹۶افزایش پیدا کرده است .وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به سؤال دیگر احمد
پژمانفر پیرامون نظارت بر سامانههای وی او دی در شبکه نمایش خانگی تأکید کرد:
درسالهایگذشتهمرکزسامانههایآنالینویدئویی ۱۹مجوزبرایفعالیتدرعرصه
وی او دی صادر کرده است .این مجوزها بعد از بررسی صالحیت مدیران و تعهداتی
کهگرفتهمیشودوهمچنین استعالمها،صادرمیشود.
وی ادامه داد :در سال  ۹۶مجدداً مجوزهای صادر شده ،بررسی شد و از میان  ۱۹مرکز
مجوز گرفته فقط مجوز ۱۰مرکز تمدید شد و مجوز ۹مرکز تمدید نشد.
صالحــی ادامــه داد :ما بر این مؤسســات نظارتهای پایهای داریــم و تمام فیلمها و
سریالهاقبلازبارگذاریبازبینیوپروانهنمایشمیگیرندواینمسألهبرایفیلمهای
خارجــی نیز مصداق دارد هرچند برخــی از فیلمهای خارجی از قبل مجوزهای الزم
را از شــبکه نمایش خانگی دریافت کردهاند .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به
اینکه حدود  ۶۰هزار فیلم و ســریال تاکنون در ســامانههای وی او دی بارگذاری شده،
گفت :میزان تخلف بسیار کم است هر چند اگر ما براساس نظارتها و گزارشهایی
که دریافت میکنیم تخلفهایی را مشاهده کنیم ،قطعاًبا آن برخورد خواهیم کرد.
وی ادامه داد :نظارتی که ما بر حوزه سامانههای وی او دی داریم تقریباً شبیه نظارتی
اســت که در حــوزه مطبوعات انجام میشــود و اگــر مجوز فیلمها و ســریالها صادر
میشــود و بعد از صــدور پروانه نمایش اجازه بارگــذاری داده میشــود اما اگر بعد از
نمایش و بارگذاری ،ایرادی در آن دیده شــود ،دوباره بررســی خواهد شــد و این گونه
نیســت که این حوزه رها شــود .صالحی ادامه داد :در هفته آینده ســامانه هوشــمند
نظــارت بــر وی او دی راهانــدازی میشــود تا نظارتهــا بهتر صورت بگیــرد ،هرچند
ی ها و سامانههای آنالین داخلی تقویت شوند زیرا در صورت
معتقدیم باید وی او د 
تضعیف این بخش فعالیت ســامانههای خارجی که مورد تأیید ما نیست گسترش
پیدا کند و به فرهنگ ما لطمه میزند.
در پایان جلسه دیروز از نمایندگان مجلس درباره پاسخهای وزیر ارشاد رأیگیری شد
کــه درباره هر دو ســؤال مطرح شــده نمایندگان رأی منفی دادنــد و اعالم کردند که از
پاسخهای وزیر قانع نشدند و وزیر ارشاد دو کارت زرد از مجلس دریافت کرد.

پیام تسلیت رئیس کتابخانه ملی به سران ایفال

اشــرف بروجردی ،رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملــی ،در پیامی
روی خط درگذشتدبیرکلپیشینفدراسیونبینالمللیانجمنهاومؤسسات
خبـــــر کتابــداری (ایفال) ،مارگریــت واینســتروم ()Margret Wijnstroom
را تسلیت گفت .در بخشی از این پیام آمده«:مارگریت واینستروم در زمزه زنان نامدار
حوزه کتابداری بود که در دوران حیات حرفهای خود به گسترش وحدت بینالمللی ایفال
عالقه داشــت و برای این منظور ،توجه خاصی به تعریف مجدد کتابداری در کشــورهای
درحالتوسعهمیکردودراینراستااقداماتدرخورتوجهینظیرتأسیسصندوقیبرای
توسعهکتابخانههایمنطقهایکهبعدهابه«صندوقمارگریتواینسترومبرایتوسعه
کتابخانههایمنطقهای»تغییرنامداد،درکارنامهخودبهیادگارگذاشت».

نمایش ویژه «اینستاگرامر» برای منتقدان

مستند «اینستاگرامر» ساخته سینا کیانپور که این روزها در گروه هنر و تجربه در حال
اکران است ظهر روز جمعه  20مهرماه میزبان اهالی رسانه و منتقدان خواهد بود.
این مستند ساعت  14روز جمعه در تالر ناصری خانه هنرمندان در سئانس ویژه به
نمایش درمیآید .اینستاگرامر داستان پیدایش و رشد ستارههای دنیای اینستاگرام
است؛ ستارههایی که نمیتوان دلیلی برای ستاره شدنشان پیدا کرد.

صداپیشگی جکی چان در نقش گربه سالخورده

جکی چان ،بازیگر هنگ کنگی مطرح سینمای اکشن بهعنوان
آن سوی صداپیشــه و مدیر تولید در ساخت انیمیشن کانادایی «روزی
مـــــــرز روزگاری یک زودیاک» همکاری خواهد داشت .تهیهکنندگان
این انیمیشن اعالم کردهاند که ستاره «ساعت شلوغی» صدایش را در اختیار این
انیمیشن که هماکنون در شهر تورنتو کانادا در حال تولید است قرار میدهد ،قرار
شده او صداپیشگی یک گربه سالخورده را در این انیمیشن برعهده داشته باشد.
«روزی روزگاری یک زودیاک» دنیایی شگرف و مرموز را که از حیوانات صورفلکی
پرشــده اســت ترســیم میکند .داســتان این انیمیشــن مربــوط به ببــر و موش و
اژدهایی است که به ترتیب مظهر قدرت ،هوش و شجاعت هستند و با هم برای
حــل معمایــی اقدام میکنند.جکــی چان پیــش از این در «عملیــات آجیلی :۲
آجیلی اصل» و فرنشایز «پاندای کونگفو کار» صداپیشگی کرده است.

