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معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا 
درباره انتقادها مبنی بر وضعیت تنظیم گری 
»وی او دی« هــا و نامــه یکی از نمایندگان 
مجلس به دبیر مرکز ملی فضای مجازی که 
عنوان کرده بود »از ابزار اینماد و بستن درگاه 
بانکی سیستم های VOD استفاده سلیقه 
ای شــده اســت«، تاکید کرد: کاربران حق 
دارند بدانند برای تماشای یک فیلم یا سریال 
در یــک پلتفرم چقدر هزینه می دهند و در 
این مســیر نمایندگان محترم قاعدتاً مدافع 

حقوق مردم خواهند بود.
محمدحسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و 
توسعه کسب و کار ساترا در گفت و گویی با 
ایسنا، درباره انتقادها مبنی بر وضعیت تنظیم 
گری »وی او دی« ها و اتفاقی که چندی قبل 
در قبال بســتن درگاه بانکی یکی از سیستم 
های VOD صورت گرفت و مخاطبان برای 
چند ســاعت امکان خرید اشتراک نداشتند، 
گفت: این اقدام از ســوی ســاترا در راستای 
حمایــت از حقوق مــردم و کاربران صورت 
گرفت و نمایندگان محترم مجلس نیز قاعدتاً 

مدافع حقوق مردم خواهند بود.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا 
گفت: اتفاقی که مشــخصا افتاد این بود که 
تعدادی شــکایت مردمی از ســوی کاربران 
دریافت کردیم. برای نقض حقوق کاربران در 
فضای مجازی و شــکایت هایی که می شود 
معموال نهادهای تنظیم گر در دنیا اقداماتی 
انجام مــی دهند. یکــی از وظایف ســاترا 
رســیدگی به مطالبات کاربران است. مردم 
در فضای مجازی حقوقی دارند. کاربران حق 
دارند بدانند برای تماشای یک فیلم و سریال 

در یک پلتفرم مشــخص دقیقاً چه مبلغی را 
پرداخت می کننــد. چقدر هزینه ترافیک و 
اینترنت می دهند. اگر اشتراک می خرند چه 
میزان تبلیغ باید تماشا کنند یا تماشا نکنند. 
وقتی نکات مردمی را دســته بندی کردیم، 
مشخص شــد یکی از مهم ترین حوزه های 

مورد شکایت تبلیغات است.
او ادامــه داد: در حوزه تبلیغــات در فضای 
مجــازی، قوانینی که در کشــور وجود دارد 
متناســب با تغییرات صنعت و بــازار به روز 
نشده اســت. قوانین صنعت و بازار ما بیشتر 
در حوزه های رسانه های مکتوب و متناسب 
با روزنامه ها و ناظر بر بحث های مطبوعاتی 
اســت؛ بنابراین پاســخگوی وضع موجود و 
مشکالت مردم و حتی فعاالن صنعت نیست. 
برای خیلــی از پدیده هــای موجود فضای 

مجازی قانون و مقرراتی وجود ندارد.
وی با اشــاره به عملکرد ساترا طی دو سال 
گذشته برای پر کردن خأل موجود در حوزه 
تنظیم گــری تبلیغات در فضــای مجازی، 
اظهار کرد: ما شــروع به تدوین و گردآوری 
دستورالعمل تبلیغات تجاری کرده ایم. نحوه 
تدوین این دستورالعمل اینگونه بود که اسناد 
بین المللی را بررسی کردیم، با فعاالن صنعت 
و برخی از اصحاب رســانه و دانشــگاهیان 
سلسله نشســت هایی برگزار شد. مطالعات 
تطبیقی انجام دادیم که اسناد آن قابل انتشار 
اســت. در نهایت به اجماعی رسیدیم که در 
جاهای مختلف دنیا برای تبلیغات در فضای 
مجازی چه چهارچوب هایی را در نظر گرفته 
انــد. حاصل این کار یک دســتورالعمل ۹۶ 
بندی به نام دســتورالعمل ارتباطات تجاری 

بود. این دســتورالعمل در ســال ۱۴۰۰ به 
فعاالن صنعت و رســانه ها ابالغ شــد و هم 
اکنون روی سایت ساترا قابل دسترس است. 
بدیهی است قدم بعد از تدوین دستورالعمل 
نظارت بر حســن اجرای آن و ایجاد ضمانت 
اجرا برای آن اســت. خلعتبــری بر این باور 
ارتباطات تجاری به  اســت: دســتورالعمل 
صورت یکپارچه اجرا نمی شود و برای اجرای 
آن مراحلی در نظر گرفته شده است. در قدم 
اول اگر رســانه ای خط قرمزهای سطح اول 
در حوزه تبلیغات از جمله تبلیغاتی که باعث 
تضییع حقوق ســایر افراد یا رســانه ها می 
شــود، رده بندی سنی در تبلیغات، تبلیغات 
مروج خروج سرمایه از کشور و تبلیغات مخل 
امنیت عمومی را رعایت نکند، به آن رسانه به 
صورت شفاهی و مکتوب تذکر داده می شود. 
اگر رســانه در تعیین مصادیق تعیین شده 
اعتراضی داشته باشــد می تواند درخواست 
برگزاری جلســه داشته باشــد و شخصاً به 
عنوان مجــری این دســتور العمل وظیفه 
دارم بــه دغدغه این رســانه و فعال صنعت 
رسیدگی کنم. اگر نسبت به پاسخ نامه ساترا 
اقدامی صورت نگیرد با توجه به حساســیت 
کار فعاالن محترم صنعت چند ماهی مهلت 
داده می شــود و مجــدداً در این زمینه نامه 
نگاری می شود. اگر با این وجود این مراحل 
هیچ کدام به نتیجه نرسید و رسانه بی توجه 
به همه این مســائل به اقدامــات خود ادامه 
داد و هیچ پاســخی به ســاترا در این زمینه 
ارائه نشد طبیعی است که سازوکار ضمانت 
اجرا فعال خواهد شــد. معاون تنظیم بازار و 
توسعه کسب و کار ساترا در عین حال گفت: 
البته بیشتر فعاالن محترم صنعت، همکاری 
مناسبی در این زمینه داشته اند. حتی برخی 
که با ســاترا در حوزه های دیگر شاید تعامل 
مناسبی نداشــته اند در این زمینه و تا این 
لحظه قبل از اعمال سازوکار اجرایی نسبت 
به رفع دغدغه هــای موجود اقدام کرده اند. 
صرفــاً یک مورد به اعمال ســازوکار اجرایی 
رسیدیم. پس از چند شکایت مردمی و چند 
نوبت نامه نگاری، زمانی که پاسخی دریافت 
نشد، شکایت در پنل اینماد به صورت قانونی 
ثبت شــد. در حدی که اطــالع دارم در این 
مجموعه محتــرم نیز دقت قابــل توجهی 
صورت می پذیرد و چندین نوبت تالش می 
شود با رسانه تعامل و همکاری شود. اما اگر 
بــاز هم هیچ اقدام حتــی در حد اعالم نظر 

مخالف از طرف رسانه صورت نپذیرد، بدیهی 
است که در هر کشوری و هر ساختار سیاسی 
و نظارتی حتی در مدل های نظارتی پسینی 
سازوکار اجرایی فعال می شود. البته در این 
زمینه پس از اینکه این سازوکار فعال شد، با 
نظر ریاست محترم ساترا و هماهنگی به عمل 
آمده با رســانه محترم مسئله به وجود آمده 
پس از چند ســاعت مرتفع شد.  وی درباره 
تعامل ســاترا با وزارت صمت برای بســتن 
درگاه بانکی پلتفرم هــای متخلف، تصریح 
کــرد: طبیعتاً زمانی که اینقدر دقت شــده 
است و دســتورالعمل با تعامل خود فعاالن 
و دانشگاهیان نوشته شده و نامه نگاری هم 
صورت پذیرفته است، ادعای رفتار سلیقه ای 
دقیق نیست. از اینکه دو بخش از حاکمیت 
در مســئله ای بــا هم همگــرا عمل کردند 
باید خوشــحال بود. همگرایی حلقه مفقوده 
معضالت کشــور اســت. نه تنها بخش های 
حاکمیت که حاکمیت با بخش خصوصی نیز 
در مواردی در فضای مجازی می تواند همگرا 
عمل کنــد. برنده این هماهنگی و همگرایی 
در نهایت مردم و فعاالن صنعت هستند. در 
عین حال در شــرایط کنونی فعاالن محترم 
صنعت به منظور تعامل و همکاری بیشــتر 
الزم اســت تعامل هوشمندانه تری با تنظیم 
گر داشته باشند. معنای تعامل با تنظیم گر 
این نیست که هر چه ما بگوییم آن ها انجام 
دهند. برعکس منظور از تعامل این است که 

تجربیات خود را در اختیار ما بگذارند.
خلعتبــری دربــاره ی اینکــه در میان این 
ناهماهنگی ها، تکلیف بیننده ای که مخاطِب 
هر کدام از این پروژه ها می شــود و ریســک 
هر لحظه احتمال تعطیلی پروژه ها و پلتفرم 
هــا را با وجود پرداخت مبلغی قابل توجه به 
جان می خرد، چیســت؟ بیان کرد: مخاطب 
هم بــرای ما و هم فعــاالن صنعت اهمیت 
بســیار زیادی دارد. هدف مداخله هایی هم 
که انجام می شــود، پرهیز از تضییع حقوق 
مردم و فعاالن صنعت اســت. فعاالن صنعت 
حق دارند که شــفاف و مشخص بدانند در 
چه چهارچوبی و بر اســاس کدام ضوابط بر 
فعالیت آنها نظارت می شود. معاونت تنظیم 
بازار و توسعه کســب و کار ساترا تالش می 
کند از این حــق فعاالن حمایت کند. الزمه 
ایــن امر تعامل نزدیــک و همفکری پلتفرم 
های محترم اســت. اعمال یکسان و عادالنه 
مقرره ها مطالبه خود فعاالن صنعت اســت. 

زمانی که دستورالعملی را تنظیم گری وضع 
می کند و فقط بخشــی از فعاالن آن را اجرا 
می کنند طبیعی است حق آنهایی که رعایت 
می کنند، نسبت به افرادی که نسبت به آن 
بی توجه هستند ضایع می شود. ما از بخش 
خصوصی و فعاالن صنعتی که در چارچوب 
قاعده مند فعالیت می کنند و حقوق مردم و 
حاکمیــت را در نظر می گیرند، حمایت می 
کنیم. حمایت ما برای همه اســت و نه یک 

رسانه خاص.  
خلعتبری در پایان دربــاره ی رویکرد حوزه 
معاونت تنظیم بازار و توسعه ی کسب و کار 
اظهار کرد: این معاونت همانگونه که از عنوان 
آن مشخص است، وضع موجود صنعت رسانه 
در کشــور را ارزیابی می کند و متناسب  با 
آن برای بلــوغ این صنعــت راهکارهایی را 
تــدارک می بیند و حمایــت های موثری را 
برای فعاالن رســانه تعریف می کند که در 
این راستا این اولویت ما بود و نقشه بازاری از 
صنعت رسانه به دست آوردیم و روندهایی که 
در بازار وجود دارد را شناسایی کردیم. نسبت 
به فعاالنی که به ما مراجعه می کنند حمایت 
هایی از جمله مشاوره مدل های کسب و کار 
و خدماتی دیگری را نیز ارائه می دهیم. سعی 
ما این است که به توسعه زیست بوم سالم در 
کنار نظارت توجه شود و دعوت می کنیم از 
فعاالن صنعت رسانه که بیایند و به ما کمک 
کنند، نقاط ضعف را بگویند و بتوانیم فضای 

روشنی با هم برای آینده ترسیم کنیم.
چندی پیش انتقاد و هشدار مجتبی توانگر، 
رئیــس کمیتــه اقتصاد دیجیتــال مجلس 
مشــخص کرد که در اواخر آذر ماه امسال، 
درگاه بانکی یکی از پلتفرم های پخش فیلم 
و ســریال به مدت ۱۴ ساعت مسدود شده 

و کاربران امکان خرید اشتراک را نداشتند.
در ادامه مشــخص شــد که دربــاره میزان 
تبلیغــات قبل از نمایش ســریال ها به این 
پلتفرم هشــدار داده شــده و در نهایت در 
تعاملی میان ساترا و مرکز تجارت الکترونیکی 
وزارت صمــت این رفتار نظارتی )مســدود 
شدن درگاه بانکی پلتفرم( شکل گرفته است؛ 
تعاملی که عــده ای از جمله رئیس کمیته 
اقتصــاد دیجیتال مجلس را نگران و اینگونه 
عنوان کردند، در شــرایطی که حوزه اقتصاد 
دیجیتال مورد هجمه شــدید قــرار گرفته 
چنین رفتارهایی »فشار مضاعف بر کسب و 

کارهای مجازی« است.

یکی از معاونان ساترا:

مردم باید بدانند تماشای یک سریال چقدر هزینه دارد

باستان شناســان در کاوش نجات بخشــی محوطه شماره 
۱۴ در محدوده سد چم شیر به سازه ای با معماری سنگی 
مرتبط با اقوام کوچ رو، یک گوشــواره مفرغی شکســته، 
یک سپیدُمهره، شیشه، نخ، قطعات فلزی، زغال و سفال، 
دســت یافتند. به گزارش ایسنا، رضا حیدریـ  سرپرست 
هیأت باستان شناســی محوطه ۱۴ سد چم شیر ـ، درباره 
نتیجه کاوش نجات بخشــی که تا پیش از آب گیری این 
سد انجام شده است، گفت: محوطه شماره ۱۴ در فاصله 
۴ کیلومتری سد چم شیر، در بررسی های باستان شناختی 
در ســال ۱۳۹۵ مورد شناســایی قرار گرفت و در نهایت، 
به عنوان یکی از ۳۰ محوطه شــاخص منطقه چم شیر در 

استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شد.
او ادامه داد: با توجه به احداث ســد در منطقه و آبگیری 
آن، با هدف خواناسازی فضای معماری و مطالعه یافته های 
فرهنگی این محوطه، با مجوز پژوهشکده باستان شناسی 
برنامه کاوش نجات بخشی محوطه ۱۴ آغاز و بعد از بررسی 
سطحی محوطه، ۴ ترانشه باستان شناسی به ابعاد ۷×۱۵، 
۹×۱۵ و ۹×۱۰ و ۷×۱۱ ایجاد شد تا تمام فضای معماری 

محوطه را پوشش دهد.
این باستان شــناس بــا بیان  این که محوطه شــماره ۱۴ 
دارای سازه های معماری سنگی با پالن راست گوشه است 
و بــا توجه به نوع معماری و کیفیت ســاخت، مربوط به 
استقراری فصلی و مرتبط با اقوام کوچ رو بوده است، افزود: 
مصالح به کاررفته در ســاخت فضاها، شامل الشه سنگ و 

قلوه سنگ همراه با مالِت ِگل است.
او ادامه داد: به دلیل شیب محوطه و به منظور تسطیح آن، 
فرایند کف سازی پس از ایجاد فضای معماری و با توجه به 

نیازها صورت گرفته و با توجه به پالن به دست آمده به نظر 
می رسد که این محوطه دارای حیاطی مرکزی و اتاق هایی 
در اطراف آن اســت که سنگ های دیوار به  مرور زمان به 
درون و بیرون فضاها ســقوط کرده و توده هایی از آوار را 
تشکیل داده اند. سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه 
۱۴ چم شــیر افزود: از طرفی شواهدی از وجود آوار سقف 
در فضاهای معماری مشــاهده نشــده و برآوردهای اولیه 
حجم آوار قلوه سنگی نشان می دهد ارتفاع دیوارها در این 
محوطه کمتر از ۱۰۰ ســانتیمتر بوده است و به احتمال، 

این سازه ها دارای سقف هایی سبک از جنس چوب یا چادر 
بوده باشــند. روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشــگری با اســتناد به اظهارات این باستان شناس، از 
جمله یافته های این محوطه را قطعات سفال های شکسته، 
بخشی از یک گوشواره مفرغی شکسته، یک سپیدمهره، 

شیشه، نخ و قطعات فلزی)جنس آهن( اعالم کرد.
حیدری اضافه کرد: از دیگر یافته های این کاوش، قطعات 
چوب و زغالی است که به عنوان نمونه های آزمایشگاهی، 

برای مطالعات و پژوهش های آتی برداشت شده است.

سرپرســت هیأت باستان شناســی محوطه ۱۴ چم شیر 
همچنین گفــت: از دیگر نکات قابــل  توجه در فضاهای 
معماری این محوطه، وجود سازه های حرارتی است که در 
برخی بخش ها ثبت و مستند شده اند و نشان از به کارگیری 
آتش به منظور امور روزانه و گرم کردن فضای داخلی است.
باستان شناسان در حوضه آبگیر سد چم ِشیر حدود ۱۴۰ 
محوطه را شناســایی کرده اند که در بررســی های اولیه 
فرضیــه وجود آثــاری با قدمت بیــش از ۱۶ تا ۱۰ هزار 
ســال از دوره های فراپارینه سنگی و همچنین دوره های 
نوســنگی، عیالم میانه و اســالمی را مطــرح کردند ودر 
کاوش های پسین، به استقرار فصلی زمستانی، تفرج گاه یا 
دسکره ساسانی دست یافتند. در سال ۱۳۹۵ از میان ۱۴۰ 
محوطه شناسایی شده، حدود ۳۰ محوطه ای برای کاوش 
نجات بخشی مشخص شــد که باستان شناسان براساس 
آخریــن یافته ها اعالم کرده اند در بیشــتر این محوطه ها 
بقایایی از دوره اســالمی و جوامع کوچ رو یافته اند و برخی 
از فرضیه های باستان شناســی اولیه را رد کرده اند. با این 
وجود، به تازگی گزارش های باستان شناســان از محوطه 
۱۱۳، کشف آثار دوره عیالمی را تایید کرده است. کاوش 

باستان شناسان در این محوطه ادامه دارد.
بنا به گفته باستان شناسان با آب گیری سد چم شیر، تمام 
محوطه های کاوش شده زیر آب خواهد رفت. مدیر پروژه 
و ناظر کاوش های نجات بخشی سد و نیروگاه »چم شیر« 
پیش تر از شناسایی ۱۴۰ اثر تاریخی از محوطه های کاوش 
شــده در روزهای اخیر خبــر داده و گفته که تمام آن ها 
به اداره کل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد 

تحویل داده شده است.

پخش مستند پرتره علی نصیریان کشف آثار تاریخی جدید در محوطه ۱۴ »چم شیر« 
چند روز مانده به تولدش

مســتند پرتــره زندگــی 
علــی نصیریــان، هنرمند 
کشــورمان  پیشکســوت 
چنــد روز مانده به تولدش 
از رادیــو فرهنــگ پخش 

می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از 
صداوسیما،  عمومی  روابط 
در آستانه سالروز تولد علی 

نصیریان، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون مستند پرتره زندگی 
این هنرمند در برنامه »مســتند فرهنگ« امروز شنبه، هشتم بهمن ماه از 

رادیو فرهنگ پخش می شود.
برنامه »مســتند فرهنگ«، مســتندی درباره زندگی و فعالیت های علی 
نصیریان بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون است که ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه 

امروز از رادیو فرهنگ روی آنتن می رود.
در این مســتند بخش هایی از زندگی و فعالیت های هنری علی نصیریان 
قدیمی ترین و محبوب ترین بازیگر ایرانی که بیش از پنج دهه در ســینما، 
تئاتر و تلویزیون حضوری فعال و مســتمر داشــته، چهــره ماندگاری که 
نقش هایش در فیلم های »هزاردســتان«، »گاو«، »ســربداران« و »بوی 
پیراهن یوسف« هرگز از یاد مخاطبانش پاک نخواهد شد پخش می شود.

علی نصیریان ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ شمسی به دنیا آمد. 
او در ســال ۱۳۲۶ به دبیرستان پیرنیا در چهار راه گمرک رفت و در آنجا 
با جمشید الیق، اسماعیل داورفر و مهدی فتحی همکالسی شد و در سال 
۱۳۳۵ جایزٔه نخســتین مسابقه نمایش نامه نویســی را برای نمایش بلبل 
سرگشته دریافت کرد. فیلم »گاو« ســاخته داریوش مهرجویی نخستین 
فعالیت سینمایی او بود. نصیریان در سال ۱۳۶۲ نقش قاضی شارح را در 
سریال »سربداران« بازی کرد، نقشی که بین تمام نقش هایش تا آن تاریخ 
منحصر به فرد بود. »آقای هالو«، »کفش های میرزا نوروز«، »شیر سنگی«، 
»ناخدا خورشید«، »هزاردستان«، »سال های خاکستری«، »بوی پیراهن 

یوسف« و »میوه ممنوعه« از آثار قابل توجه و ماندگار اوست.
نصیریان در ســال ۱۳۸۰ به عنوان چهره ماندگار ایرانی در رشتٔه بازیگری 

تئاتر و سینما شناخته شد و نشان درجه یک هنری را دریافت کرد.

سمفونی »تخت جمشید« در روسیه اجرا شد
علی رهبری پنجشنبه )ششم بهمن ماه(، سمفونی »رقص های سمفونیک« 
از طالــب خان شــهیدی که خوِد آهنگســاز اثــر، آن را مجموعه »تخت 
جمشید« می نامد، با ارکستر سمفونیک تئاتر مارینسکی سنت پترزبورگ 

روی صحنه برد.
بــه گزارش ایســنا، طالب خــان شــهیدی از آهنگســازان ایرانی االصل 
تاجیکستان است که بیشــتر آثارش سوژه های ایرانی دارد و اغلب توسط 

ارکسترهای مشهور جهان اجرا شده اند.
علی رهبری که حدود ۱۸ سال پیش بعد از ۳۰ سال دوری از وطن برای 
مدت کوتاهی جهت رهبری ارکســتر ســمفونیک تهران به ایران آمد، با 

استاد طالب خان شهیدی در تهران آشنا شد.
علی رهبری که اکنون با ســمت رهبر مهمان دائم در کنار والری گرگیف 
همراه با ارکستر سمفونیک مارینسکی همکاری می کند، با ۱۲ کنسرت در 

سال مجموعه ای را به نام موسیقی شرق و غرب ارائه کرده است.
»تخت جمشید« هشــتمین برنامه علی رهبری در هفت ماه گذشته بود. 

برنامه های نهم و دهم به زودی اعالم خواهند شد.

ماهی نارنجی پس از ۵ سال بر فراز موزه هنرهای 
معاصر نصب شد

نارنجی  ماهــی  مجســمه 
الکســاندر کالــدر، اثری با 
مجموعه  از  جهانی  شهرت 
هنرهای  مــوزه  گنجینــه 
معاصر تهران که پنج سال 
بــود در مخــزن نگهداری 
بار دیگر به فضای  می شد، 

مرکزی موزه بازگشت.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، با 
پایان یافتن تعویض کف پوش ها، موزه هنرهای معاصر تهران برای برپایی 

نمایشگاه بعدی آماده شده است.
در این مدت مجسمه ماهی نارنجی الکساندر کالدر، اثری با شهرت جهانی 
از مجموعه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که پنج سال بود در مخزن 

نگهداری می شد، بار دیگر به فضای مرکزی موزه بازگشت. 
 محل نصب کنونی مجســمه ماهی نارنجی در راهروی رمپ و جایی است 

که در زمان تأسیس موزه جانمایی شده بود.
اثر الکساندر کالدر با عنوان ماهی نارنجی )۱۹۴۶( با اندازه ۴۴۷ در ۱۹۰ 
ســانتیمتر، از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر است و اثر دیگری از این 

هنرمند با عنوان »گالبی خاردار« در باغ مجسمه موزه قرار دارد.
کافــه موزه هنرهای معاصر تهران نیز که بیــش از این مدتی تعطیل بود 
به طور موقت آغاز به کار کرده اســت تا پذیرای هنرمندان و هنردوستان 
باشد. تعویض موکت و کف پوش موزه نیز تمام شده و موزه برای برگزاری 
نمایشــگاه بعدی آماده شــده اســت که درباره این نمایشــگاه به زودی 

اطالع رسانی می شود.

»المینور« به بلژیک می رود
»المینور«  سینمایی  فیلم 
اثر داریــوش مهرجویی در 
سومین حضور جهانی خود 
در جشنواره موسن بلژیک 

به نمایش درخواهد آمد.
به گــزارش ایســنا، طبق 
اعالم دســت اندرکاران این 
فیلــم، دهمین جشــنواره 
موســن از ۱ الی ۲۵ فوریه 

)۱۲ بهمن تا ۶ اســفند( در تاالر هنرهای زیبای بروکســل )بوزار بلژیک( 
برگزار خواهد شد.

در این  دوره از جشــنواره موسن که با محوریت تهران برگزار خواهد شد، 
فیلم »طهران: روزهای آشــنایی« ساخته داریوش مهرجویی  نیز در کنار 

فیلم »المینور« به نمایش درخواهد آمد.
»المینور« بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی داریوش مهرجویی است 

که به تهیه کنندگی رضا ُدرمیشیان تولید شده است.
فیلم داســتان عشــق به موســیقی اســت و دختــر جوانی که عاشــق 
موســیقی اســت اما پدرش مخالف موســیقی و مدام دخترش را محدود 
و ســرکوب می کند. علی نصیریان، سیامک انصاری، پردیس احمدیه،علی 
مصفا،مهــرداد صدیقیان، بی تــا فرهی، بهناز جعفــری،کاوه آفاق، امراهلل 
صابری،رضا داودنژاد، دیبا زاهدی، ســیامک ادیب،محمد رضا شــهبانی 
نوری،شراره رنجبر،محمد جواد جعفرپور و…  فریماه فرجامی از بازیگران 

»المینور« هستند.

قائم مقام سیما فیلم معرفی شد
رئیس مرکز ســیما فیلم در حکمی مجتبی نقی ئی را به سمت سرپرست 
قائــم مقامی این مرکز منصوب کرد. به گزارش ایســنا بــه نقل از مرکز 
اطالع رسانی سیما، در حکم مهدی نقویان خطاب به مجتبی نقی ئی آمده 

است:
»نظر به ســابقه و تعهد شما در امر تولید و تعامل سازنده با هنرمندان، به 
موجب این حکم به عنوان سرپرست قائم مقامی مرکز سیمافیلم منصوب 
می شوید. امید است در عصر تحول صداوسیما به دور از انحراف و انفعال، 
زمینه ســاز این امر مهم باشــید.« مجتبی نقی ئی دانش آموخته رشته 

سینماست و پیش از این مدیر دوبالژ صداوسیما بود.

اخبارکوتاه

ســال جاری برای ســینمای ایران ســالی پر از اتفاقات، 
حواشی و ماجراهای مختلف بود که تأثیرات ماندگاری بر 
ســینمای کشور داشت و کلیت سینما را بیش از هر چیز 
درگیر مســائلی کرد که ارتباطی با ماهیت اصلی سینما 
نداشت، تا جایی که امروز سینمای ایران در شرایطی قرار 
گرفته که حتی رئیس ســازمان سینمایی تأکید می کند 
ســال آینده ســال رکود و بیکاری در سینما خواهد بود. 
که از قضا کاهش شدید میزان مخاطبان سینما، حواشی 
سیاســی و اجتماعی که جامعه سینما با آن درگیر شده، 
کاهش میزان تولید فیلم های سینمایی به دلیل مشکالت 
اقتصادی و حتی کاهش میزان تولیدات در شبکه نمایش 
خانگی نشــان از پیش بینی درســت محمد خزاعی برای 
سال آینده دارد. به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ انتظارات 
از ســازمان سینمایی بیشــتر از همیشه است و مدیریت 
سینما مســئولیت سنگینی در بحران پیش رو دارد. قطعاً 
برای محقق شــدن ایــن هدف بودجه و ســرمایه نقش 
تعیین کننده ای دارد با این حال امسال با وجود افزایش ۴۰ 
درصدی بودجه کشور، بودجه سازمان سینمایی ۳۶ درصد 
افزایش داشته است. باید دید باوجود بحران های پیش رو، 
چه آینده ای برای ســینما و هزاران سینماگر رقم خواهد 
خورد و ســینمای ایران چگونه مســیری را برای ادامه ی 
راه پیش بینی می کند؟ ایلنا در گفتگو با چند تهیه کننده، 
از میزان بودجه تعیین شــده برای ســینما و انتظارات از 
سازمان ســینمایی برای نحوه هزینه بودجه ی پیش بینی 

شده سوال کرد که در ادامه می خوانید:
اگر فضای کار فراهم باشد، سینما نیازی به بودجه 

دولتی ندارد
حبیب اســماعیلی )تهیه کننده سینما( در گفتگو با ایلنا 
اظهار داشــت: برای همه ما مشخص است که سال آینده 
با تورم بیشــتری مواجه خواهیم بود و در این شرایط به 
نظر؛ الزم است دولت به حوزه فرهنگ و هنر نگاه ویژه ای 
داشته باشد و در حوزه سینما نیز رئیس سازمان سینمایی 
بهتر اســت بیــش از هر چیز به اولویت ها توجه داشــته 

باشد و مسائلی چون ساخت ســینماهای جدید را برای 
سال آینده کنار بگذارد. اسماعیلی خاطرنشان کرد: بارها 
گفته می شود که میزان تعداد سالن های ایران بسیار اندک 
است درحالیکه اگر نگاهی دقیق تر داشته باشیم، متوجه 
می شــویم درصد زیادی از فروش سینمای ایران محدود 
به نهایتاً ۳۰ سینما می شود و اکثر سالن ها در طول سال 
خالی هســتند. در این شــرایط ما باید از داشته هایمان 
حمایت کنیم. برای سال آینده که سینما با کمبود بودجه 
مواجه است و تورم اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت، 
بهتر است برای مناطقی که سینما وجود ندارد، از سینمای 
سیار استفاده شــود. وی افزود: ما قطعاً به فیلم های دفاع 
مقدس و آثار تاریخی مذهبی نیاز داریم اما این فیلم ها به 
لحاظ اقتصادی نمی توانند آورده ای برای ســینمای ایران 
داشته باشند و بهتر است برای سال آینده تولید این آثار 
محدود شــود. به نظر من ما با بحران کمبود تولید مواجه 
خواهیم بود و در این شــرایط دولت موظف اســت که به 
اقشار ضعیف تر سینماگران توجه داشته باشد و در تعامل 
با نهادهای مختلف مشکل بیمه آن ها را حل کند چراکه 

سینما برای سال آینده به حمایت جدی دولت نیاز دارد.
این تهیه کننده در ادامه گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی 
که سینما دارد بهتر است دولت برای سال آینده در صدور 
مجوزها نگاه بازتری داشــته باشد تا کسانی که می توانند 
ســرمایه ای وارد سینما کنند و بخش خصوصی قدرتمند 
امکان تولید فیلم داشته باشند. بیش از هر چیز بهتر است 
به فیلم های مخاطب پســند توجه شود تا این دوران را با 

اکران این آثار و بیشترین درآمدزایی بگذرانیم.
اسماعیلی تصریح کرد: اینکه سینما امروز نیازمند بودجه 
دولتی شده، اتفاقی اســت که در سال های اخیر رخ داده 
وگرنه دورانی را به یاد دارم که فیلم ها با بودجه شــخصی 

ساخته می شــدند و هیچکس هم از دولت انتظار کمک 
نداشــت. دولت باید کاری کند که سینما به همان روزها 
برگردد. کسانی که عمرشــان را در این حرفه گذاشته اند 
بیشــتر از حتی مدیران دولتی دلســوز سینما هستند و 
برای زنده ماندن ســینما تالش می کننــد. وی افزود: از 
آنجا که بخش خصوصی دغدغه بازگشــت سرمایه دارد 
قطعاً فیلمی می سازد که بودجه اش برگردد تا بدون اینکه 
نیازی به حمایت های دولت باشــد سینما به مسیر خود 
ادامه دهد و دولت هم فرصت داشته باشد مانند همه جای 
دنیا بودجه صرف زیرســاخت ها بکند. این تهیه کننده در 
پایان گفت: سینما متأسفانه مورد هجمه های بسیاری قرار 
گرفته که مستحق آن نیست. اگر مشکالتی مثل دخالت 
نهادهای مختلف در ســینما و حاشیه سازی های بی مورد 
و برخی ســختگیری ها کنار گذاشته شود مطمئن باشید 
ارتباطی بین ســینما و مردم ایجاد می شــود که همین 
ارتباط موفقیت ســینما را تضمین می کند و دیگر نیازی 

به حمایت های دولت وجود ندارد.
تولیدات سینمای ایران نیازمند قراردادهای

 منطقی هستند
امیر سمواتی )تهیه کننده سینما( به خبرنگار ایلنا گفت: 
واقعیت این است که تا ما فرهنگ مان رشد نکند، نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم شرایط اجتماعی و سیاسی مان رشد 
کند. به طور کل اســاس پیشــرفت فرهنگ قوی است و 
بــه همین دلیل انتظار می رود که حاکمیت روی فرهنگ 
سرمایه گذاری خوبی داشته باشد. اگر نگاهی به یک سال 
گذشته داشته باشــیم متوجه یک جریان تبلیغاتی علیه 
جمهوری اسالمی هســتیم که اتفاقاً بسیار تأثیرگذار هم 
بودند و این نشــان می دهد که تبلیغات چقدر در جهان 
امروز حرف اول را می زند. ما در حال حاضر باید به همین 

موضوع توجه داشته باشــیم و بدانیم هنرمندان سربازان 
اصلی کشــور هستند و هر چقدر این ســربازان حمایت  

شوند، نتیجه خوبی برای کشور حاصل می شود.
ســمواتی تصریح کرد: آنچه که ما به عنوان اپوزیســیون 
می شناسیم هم در واقع با سرمایه گذاری کارشان را انجام 
می دهند و درآمدهای خودشــان را دارند. در عصر حاضر 
ســرمایه حرف اصلی را می زند و وقتی نگاه می کنیم که 
برای سال آینده بودجه سازمان سینمایی تنها ۳۶ درصد 
افزایش داشته عالمت سوالی برایتان ایجاد می شود که آیا 

واقعاً به حساسیت امر فرهنگ و هنر توجه می شود؟
وی افزود: حتی اگر تا ۴ برابر بودجه نهادهای فرهنگی باال 
برود بازهم مطلوب نیست چراکه از اول بودجه کم تعیین 
شــده و باید به طور کل تجدیدنظــری درباره آن صورت 
بگیرد. ما هرقدر در فرهنــگ هزینه کنیم در زمینه های 
مختلف می توانیم پیشــگام باشــیم حتی زمینه فضای 
امن جامعه. برای تعییــن تأثیر فرهنگ بر دیگر زمینه ها 
به تجربه ســالی اشاره می کنم که آقای قالیباف مدیرکل 
نیروی انتظامی شــد و ما شــاهد بودیم که با چه حجم 
تبلیغاتی کار خود را آغاز کرد که اتفاقاً بســیار تأثیرگذار 
بود. اگر برای نهادهای فرهنگی بودجه های مناســبی در 

نظر گرفته شود، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
این تهیه کننده در ادامه گفت: فکر می کنم در حوزه سینما 
باید شــبیه قراردادهای پیمانکاری که در ساخت و سازها 
انجام می شود، عمل کرد. ما با یک نهاد برای ساخت یک 
فیلم ســینمایی قرارداد می بندیم یــا بودجه ای را برآورد 
می کنیم و بعد در عمل که قرار می گیریم با توجه به تورم 
بودجه ســاخت چندین برابر می شود. در حوزه ساخت و 
ساز کاری انجام می دهند و آن اینکه درصد مشخصی برای 
هر سال تعیین می کنند به عنوان مثال وقتی شما پروژه 
تولیدتان طول می کشد به میزانی که تعیین شده، مثاًل ۶ 
ماهه یا یک ســاله به طــور اتوماتیک ۱۵ تا ۲۰ درصد به 
قرارداد اضافه می شود. من فکر می کنم باید در قراردادها 

روالی منطقی در تولید شکل بگیرد.

پیشنهاداتی برای خروج از بحران تولید و اکران

سینمای ایران برای رکود پیش رو چه برنامه ای دارد؟


