
خطرابتذالازآنچهتصورميشد
بهفيلمسازاننزديكتراست!

جريان فيلمس��ازي تجاري در س��ال هاي اخير به ورطه توليد 
كمدي هاي��ي افت��اده كه بي��ش از آنك��ه وام��دار كمدي هاي 
كالس��يك يا موزيكال هاي كالت ماندگار تاريخ س��ينما باشند 
به آثاري بدل ش��ده اند مشتمل بر مقاديري بش��كن و باالبنداز 
و ش��وخي هاي اروتيك كالمي. اگر تا يك ده��ه قبل فقط دو تا 
سه دفتر توليد حوالي چهارراه اس��تانبول بودند كه مبادرت به 
توليد چنين آث��اري مي كردند در پنج س��ال اخير حتي برخي 
فيلمسازاني كه مدعي انديشه ورزي بوده و شوراي مركزي صنف 
كارگردانان راه يافته اند هم سراغ اين سبك فيلمسازي رفته اند. 
توجيه اين جماعت، شكست تجاري آثار انديشمندانه شان است 
بي آنكه حواسشان باشد اگر با هر شكستي، كارگردان بخواهد 
وابدهد و مس��يري را برود كه مورد انتقاد قبل تر خودش بوده، 
طبيعي است كه هيچ پيشرفتي در كارنامه  اش رخ نخواهد داد. 
منوچهر هادي از جمله س��ينماگراني است كه بعد از شكست 
فيلم هايي خوش ساخت نظير »زندگي جاي ديگري است« و 
»كارگر ساده نيازمنديم« به دام ابتذال افتاد و به »سالوادور...« 
و »رحمان۱۴۰۰« رس��يد. مصطفي كيايي ديگر سينماگري 
اس��ت كه با وجود داش��تن تجربه هايي قابل اعتنا مثل »خط 
ويژه«، »ضدگلوله« و »چهارراه استانبول« مسير تجاري سازي 
را پيش گرفته و »مطرب« را ساخته كه به لحاظ كيفي حتي از 

خالتورهاي توليدي پويافيلم هم عقب تر است. 
هم منوچهر هادي و هم مصطفي كيايي تالش براي بازگشت 
مالي و ماندن در كورس كارگرداني را عامل اين تغيير مس��ير 
دانسته اند ولي سؤال اين است كه چرا حتي براي تغيير مسير به 

سينماي تجاري، فيلم هايي آبرومندتر توليد نكرده اند؟
س��ينماي ايران تجربيات امثال داري��وش مهرجويي و داوود 
ميرباقري را پيش رو دارد كه حتي وقتي به س��مت س��ينماي 
تجاري آمدند فيلم هايي مانند »اجاره نشين ها« يا »آدم برفي« 
را ساختند كه نه فقط در زمان خود كه در دهه هاي بعد همچنان 
مخاطب پس��ند و س��رپا باقي ماندند. در گونه استراتژيك هم 
قله اي به نام ابراهيم حاتمي كيا را داريم كه حتي سياسي ترين 
موضوعات را هم به  گونه اي مخاطب پسند دراماتيزه مي كند تا 
بتواند هم استانداردهاي سينمايي را ارتقا دهد و هم مخاطب را 
به سينماها بكشاند. چرا كارگردانان جوان مدعي انديشه ورزي، 
چنين الگوهايي را براي سودآوري در گيشه ها لحاظ نمي كنند 
و به جاي كار روي كمدي - موقعيت هاي استاندارد و جذاب به 

سمت ساده ترين كار مي روند؟ 
اساساً اگر بنا باشد هر شكست تجاري مقدمه اي باشد براي رفتن 
به سمت س��ينماي تجاري كم مايه چرا اين همه نهاد و ارگان 
دولتي و شبه دولتي به نام حمايت از سينماگران مشغول دريافت 
بودجه هاي ميلياردي هس��تند؟ آيا بهتر نيس��ت براي امتداد 
حركت امثال كيايي و هادي در مس��يري پالوده هم كه شده، 
هنگام شكست تجاري، همين ارگان ها باشند كه به ياري شان 

بشتابند تا به دام »مطرب« و »رحمان۱۴۰۰...« نيفتند؟
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اي�رانب�همنظ�ورپاسداش�تتأثي�رواهمي�تتمدنهاي
نامگ�ذاري خواس�تار م�درن، جه�ان ب�ر باس�تان
ش�د. باس�تان« »تمدنه�اي ن�ام ب�ه جهان�ي روز
علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
كش��ورمان در اجالس وزراي تمدن هاي كهن كه در كشور چين 
برگزار ش��د، گفت: »به گواه تاريخ، نسل بش��ر همواره و در همه 
اعصار، با مش��كالت و چالش هاي مختص زمان خود روبه رو بوده 
است و هم زمينه هاي پيدايش و هم شيوه هاي برخورد و مقابله با 
هر يك از چالش ها در تمام دوره هاي تاريخي و همه نقاط جهان، 
كم وبيش تكرار شده است. اگرچه گاه برخي جوامع با زياده خواهي 
و تفوق طلبي، حقوق انس��اني يكديگر را ناديده انگاشته و صلح و 
امنيت خود و ديگران را به چالش كشيده اند، پيروزي راستين، از آِن 
جوامع و ملت هايي بوده است كه با پرهيز از ستيزه جويي و با احترام 
به ارزش هاي انساني و از رهگذر تفاهم و تعامل فرهنگي، بر روحيه 

سلطه جويي، فائق آمده و صلح و امنيت را تضمين كرده اند. «
مونسان گفت: »ميراث فرهنگي عالوه بر كمك به بازيابي ريشه هاي 
فرهنگي مش��ترك، همچنين جايگاه مهمي در پاس��خگويي به 
مقتضيات عصر حاضر از جمله حفاظت از محيط زيست و كمك به 
تحقق توسعه پايدار دارد و به  عنوان پيشران توسعه، از اين رهگذر 
نيز به تحقق صلح و امني��ت جهاني كمك مي كن��د. آموزه هاي 
تاريخي ما دستاورد مهمي است كه كل بشريت در آن شريك است 
و از همين رو است كه هيچ تمدني بر ديگري برتري ندارد بلكه همه 

آنها در ايجاد پايه هاي تمدن مشترك امروز سهم دارند.«
وي تأكيد كرد: »تمدن ايران نيز سهم ارزشمندي در تشكيل و 

تكامل ميراث مهم بشريت دارد. اين تمدن باشكوه در اوج قدرت و 
اقتدار، سنت هاي ناپسندي چون برده داري و قدرت طلبي را نفي 
كرده و در طول تاريخ، به حقوق و فرهنگ هاي ديگر ملل احترام 
گذارده است. اين ميراث ارزشمندي است كه زيربناي بسياري از 
ارزش هاي جامعه جهاني امروز ازجمله لزوم رعايت تنوع فرهنگي 
بوده و منطبق با عرف و قواعد شناخته ش��ده حقوق بين الملل و 
حقوق بشر امروز اس��ت. تمدن ايران سرش��ار از روحيه اعتدال، 
تعامل و تفاهم فرهنگي است و مايه تعجب نيست كه از بستر اين 
تمدن بزرگ است كه ميراث ارزشمندي چون منشور حقوق بشر 

به نسل هاي امروز و آينده تقديم شده است.«
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بيان داشت: »تأثير 
و اهميت تمدن هاي باستان بر جهان مدرن به  اندازه اي زياد است كه 
معتقدم هر ساله بايد يك روز به عنوان »روز جهاني تمدن هاي باستان« 
جشن گرفته شود. اين نامگذاري باعث افزايش نمود مجمع و پررنگ 

شدن اهميت و ارزش هاي مشترك تمدن هاي كهن مي شود.«

پيشنهادايراندراجالسوزرايتمدنهايكهن

روزجهانيتمدنهايباستاننامگذاريشود

 فرزينماندگار
س�ينماگراندف�اعمق�دسعزيزم�انازس�ينما
دورماندن�د،باي�دازايندوس�تانش�روعكن�م.چرا
خودم�انراارتق�انميدهي�م،روزيچن�دت�افيل�م
ميبيني�م،روزيچن�دتاكت�ابميخواني�م؟!كجاي
س�ينمايدنيااينج�وريميرون�دفيلمميس�ازند.

سيداحمد ميرعاليي تهيه كننده پيشكسوت سينما با بيان 
اين مطلب در گردهمايي سينماگران انقالب و دفاع مقدس 
گفت: چرا تصور مي كنيم هر طوري كه ما فكر كرديم درست 
اس��ت؟ من اگر شب نشستم در مراس��م دعاي كميل، دلم 
شكست و دلم لرزيد، همان موقعيت را نمي توانم به سينما 
بياورم و همه موظف باشند كه نگاه كنند. سينما يك فرمول 
دارد، يك دفتر لغت معني دارد، بايد تخصصمان را در اين 
حوزه باال ببريم، چگونه باال مي رود؟ با تمرين ما را از تمرين 

دور نگه داشتند تا خودمان را ارتقا ندهيم. 
تهيه كننده س��ريال حضرت موس��ي افزود: بعد از ۴۰سال 
انقالب، هنوز تكليف ما روش��ن نيست كه سينماي ارزشي 
كجاست، سينماي غيرارزشي كجاست؟ مگر در جمهوري 
اسالمي سينماي غيرارزشي بايد داشته باشيم؟ واي به حال 
ما با اين س��ردر س��ينماها! االن با دوربين موبايل از سردر 
س��ينما آزادي فيلم و عكس بگيريد. اين سردر سينماهاي 
ما با اين اسم هاي فجيعي كه روي اين فيلم ها گذاشته اند، 
چه نسبتي با انقالب دارد؟! راجع به شهيد گمنام اين سيد 
عزيز ما )سيدجواد هاش��مي( صحبت كرد، دل ما را لرزاند، 
اين ش��هداي ما االن بيايند توي خيابان ها قدم بزنند با اين 

فيلم هايي كه ما داريم، چه جوابي به آنها بايد بدهيم. 
ميرعاليي در ادامه با تأكيد بر اينكه يك نفر بايد ترمز ولنگاري 
موجود در سينما را بكشد، ضمن انتقاد از مديران سينمايي 
گفت: شوراي عالي انقالب فرهنگي ما خواب است كه ببيند 
سينماي ما در چه وضعي است؟! كميسيون فرهنگي مجلس 
جمهوري اسالمي كجاست؟ اين مس��ئوالن فرهنگي كجا 
هستند؟ وزير ارش��اد كجاست؟ مسئوالن س��ينمايي كجا 

هستند كه وضعيت سينماي ما چنين اسفبار شده است؟! 
به خدا خجالت مي كشيم كه به سينما برويم. مراكز فرهنگي، 
مروج فساد هستند، پشت صحنه تئاترهاي ما را لطفاً ببينيد 
چه خبر اس��ت. به واهلل جوانان ما تقصي��ري ندارند، فضا را 

اين گونه ديدند، فكر كردند فضاي هنري يعني ولنگاري. 
به خدا همين جوانان اگ��ر جنگي پيش آي��د از جان  مايه 

خواهند گذاشت و هميشه در ميدان مبارزه خواهند بود. 
جعفري، مديرعامل باغ موزه انقالب و دفاع مقدس نيز در 
بخشی از اين مراسم با اشاره به دستور ستاد كل نيروهاي 
مسلح در رابطه با حمايت از سينماي دفاع مقدس اظهار 
داش��ت: قرار اس��ت تمام ظرفيت هاي نيروهاي مسلح 
در يك چارچوب مش��خصي در خدمت سينماي دفاع 
مقدس قرار بگيرد تا بخشي از هزينه ها كاهش پيدا كند. 
گام دومي كه اين مجموعه مصوب كرده بحث افزايش 
سالن هاي سينماست و مجموعه هاي موجود ما مدتي 
است كه س��الن هاي موجود در مجموعه هاي نيروهاي 
مسلح را كه مي توانند به س��ينماي دفاع مقدس كمك 
كنند احصا مي كنند تا مورد بهره برداري و استفاده مردم 

قرار گيرند. 
به گفته وي مسئله بعدي تقويت شهرك سينمايي است 
كه زيرمجموعه بنياد فرهنگي روايت فتح است و با كمك 
اين عزيزان ظرفيت عظيم آن ارتقا پي��دا مي كند. در اين 
بين ديگر اقدام تش��كيل تي��م هنروران ب��ا بهره گيري از 
سربازان رش��ته هاي هنري در راستاي كاهش هزينه هاي 

توليد است. 
جمال شورجه نيز در اين مراس��م اظهار داشت: اميدوارم تا 
با ساخت سريال موسي)ع( پيروان حضرت موسي)ع( هم 
به انقالب اسالمي ايران بپيوندند زيرا ما درواقع مي خواهيم 
پيامبر مظلوم خودمان را تصوير بكنيم. براي رسيدن به اين 
جايگاه و منزل از همه شما التماس دعا دارم و اميدوارم هر 
چه زودتر از روي ويلچر بلند شده و به باالي تپه هاي شهرك 
سينماي دفاع مقدس بروم كه اكثر كارهاي آن  هم صورت 
گرفته اس��ت تا بتوانيم آنجا فيلمبرداري را شروع كنيم. در 
ادامه مراسم از مديران سابق انجمن سينماي انقالب و دفاع 

مقدس تقدير به عمل آمد.

حسيناسرافيلي:خوانندههايماشعرشناسنيستند!
نامهنگاريباوزارتارشادبرايصدورمجوزترانهضعيف!

ش�اعركش�ورمانبابي�اناينك�همتأس�فانهخوانندهه�ايما
شعرش�ناسنيس�تندوكوچكتريناطالعيازس�اختارشعر
ندارن�د،ميگوي�د:نمايندهمجل�سماب�اوزارتارش�ادبراي
ص�دورمجوزب�رايي�كتران�هضعي�ف!نامهن�گاريميكند.
حسين اسرافيلي، ش��اعر در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
در خصوص ترانه ه��اي ضعيفي كه اين روز ها با اقب��ال خوانندگان و 
مردم روبه رو شده است، گفت: خواننده هاي ما شعرشناس نيستند و 
كوچك ترين اطالعي از شعر ندارند. وقتي به ترانه هاي اين افراد ايراد 
مي گيري، مي گويند بازار همانطور مي پس��ندد كه در ترانه هايشان 
نوش��ته اند. خواننده هايمان به دنبال ترانه هاي بازاري هس��تند كه 
بفروشند. بخشي از اين ترانه هاي ضعيف در موسيقي زيرزميني منتشر 
مي شود. اين ترانه ها بسيار ضعيف هس��تند و هيچ بهره اي از عناصر 
ش��اعرانگي نبرده اند. متن را با آهنگ به ص��ورت دكلمه مي خوانند، 

مخاطب موسيقي هم بيشتر از شعر به آهنگ توجه دارد. 
او افزود: وقتي وزارت ارشاد به شعري كه خواننده براي اخذ مجوز آورده 

است، ايراد مي گيرد و مي گويد كارشان فاقد شاعرانگي است و اشكال هاي 
فني دارد، سر و صداي زيادي راه مي اندازند و عوامل زيادي را دنبال خود 
مي كشند تا اجازه بگيرند شعري را كه مي خواهند بخوانند و منتشر كنند. 
يكسري از ترانه هاي ضعيف از طريق موسيقي زيرزميني پخش مي شود 
كه وزارت ارشاد مجوز آن را صادر نمي كند. متأسفانه خواننده هايمان 
از شعر و ش��اعرانگي اطالعي ندارند و بيشتر كارهايشان كار بازار است؛ 
يكبار مصرف است و مي خواهند ترانه اي را بخوانند و منتشر كنند. اينها 
هم ذائقه مردم را پايي��ن مي آورند و هم خودش��ان ترانه يكبار مصرف 
مي خوانند.  اين شاعر با اشاره به اينكه يك تعداد خواننده مي خواهند با 
مجوز ارشاد ترانه ضعيف بخوانند، بيان كرد: اين افراد ترانه شان در وزارت 
ارشاد رد مي شود و آنقدر واسطه مي تراش��ند تا مجوز بگيرند، حتي از 
نماينده مجلس شوراي اسالمي نامه مي آورند تا مشكلشان حل شود. 
برخي خواننده ها براي اينكه ترانه را از ترانه سرا نخرند، به دختر عمو يا 
پسرعمويشان سفارش ترانه مي دهند. وقتي ترانه به بازار مي آيد، آهنگ 

بخشي از شعر را پر مي كند و به شعر توجهي ندارند. 
اسرافيلي ادامه داد: گاه گفتمان هاي بسيار نازلي كه در كوچه و خيابان 
از آن استفاده مي ش��ود، در ترانه مي آورند. متأسفانه ارشاد هم براي 
اينكه خواننده ها زياد پشت در ارشاد نايستند و از اين طرف و آن طرف 
واسطه نتراشند، به شعرهايش��ان مجوز مي دهد. االن فضاي مجازي 
گسترش پيدا كرده است و خواننده هايي كه ترانه شان مجوز نگرفته، 
در اين فضا سرو صداي زيادي راه مي اندازند. به ارشاد گفتم يكبار آن 
ترانه هايي را كه رد شده است در فضاي مجازي نشر دهند تا مخاطب 
بداند اين ترانه ها حتي ارزش يكبار خوانده شدن را هم ندارند. با انتشار 

ترانه هاي ضعيف هم به شعر و هم به موسيقي خيانت مي شود. 

    سینما

كامبيزديربازآخرينبازيگر»خروج«شد
فيلمبرداريفيلمس�ينمايي»خ�روج«بااضافهش�دن
كامبيزديربازدرروزه�ايپايانيبهكارخ�ودپايانداد.
به گزارش »ج��وان« تازه ترين محصول مركز فيلم و س��ريال 
اوج به كارگردان��ي ابراهيم حاتمي كيا پس از حدود س��ه ماه 

تصويربرداري در شهرهاي گچساران و قم به پايان رسيد. 
»خروج« بيستمين فيلم ابراهيم حاتمي كيا در مقام كارگردان 

در سينماي ايران است.
.............................................................................................................

گردهماييشاعران
برسرمزار»زرويينصرآباد«

نخس�تين هنرمن�دان، و طنزپ�ردازان ش�اعران،
زروي�ي ابوالفض�ل زندهي�اد درگذش�ت س�الگرد
نصرآب�ادرادركن�ارم�زاراوگرام�يميدارن�د.
به گزارش فارس، جمعي از شاعران، طنزپردازان، نويسندگان 
و هنرمندان دوستدار مرحوم ابوالفضل زرويي نصرآباد، فردا بر 
سرمزار او جمع مي شوند و نخس��تين سالگرد درگذشت وی 
را گرامي مي دارند. اين مراس��م از ساعت ۱۴ فردا درست يك 
سال بعد از درگذشت اين شاعر و طنزپرداز بلندآوازه در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا برگزار مي شود.

    خبر 

   محمدصادقعابديني
نامس�ازمانتنظيممق�رراتص�وتوتصوير
فراگي�ردرفض�ايمج�ازي)س�اترا(ازي�ك
ن�امغريب�ه،كمك�مدرح�التبدي�لش�دن
ب�هي�كاس�مآشناس�ت؛س�ازمانيك�ه
رگوالتوري)تنظيمكنن�ده(فض�ايمجازيرا
برعهدهگرفتهاس�توهرگونهانتشارويدئوو
صدابهصورتفراگي�ردرفضايمجازيبايدبا
نظارتفنيومحتوايياينسازمانانجامشود.
وحي�دبادرس�تاني،مديركلص�دورمجوز
وام�وررس�انههايس�اترادرگفتوگ�وب�ا
»جوان«دربارهعملكرداينسازمانونقش
آندرسالمس�ازيفضايمجازيميگويد.
بح�ثنظ�ارتب�رانتش�ارص�وتو
تصويرفراگيرمنحصربهايراناست؟

تقريباً در هم��ه دنيا براي انتش��ار فراگير صوت و 
تصوير، رگوالتوره��اي تنظيم كنن��ده اي تعريف 
شده است. در ايران نيز پيش از اين تنظيم مقررات 
راديويي انجام مي ش��د كه بيشتر در حوزه تنظيم 
فركانس ها و مربوط به ارائه كنندگان اينترنت بود. 
سابقه خدمات صوت و تصوير در فضاي مجازي در 
ايران به سال 87 باز مي گردد. از سال های 89 و 9۰ 
هم خدمات جدي تر شد. تا پيش از اين رگوالتوري 
 »VOD« جامعي وجود نداشت و صرفاً چند سايت
از ارش��اد مجوز گرفته بودند. اين مجوز براي ارائه 
محتواي نمايشي بود و فكر مي كنم در مجموع به 

۱5 تا ۱6 مجوز صادر شد. 
گويانظارتبرپخشفراگيرازارشادبه
ساترامنتقلش�دهاست،اينچرخش

چگونهشكلگرفت؟
از حدود پنج س��ال پيش، وظيفه نظارت و تنظيم 
مقررات بر رسانه هاي منتشركننده صوت و تصوير 
فراگي��ر، در يك تصمي��م حاكميتي به س��ازمان 
صداوس��يما قرار داده شد. بر اين اس��اس، حدود 
سه سال است كه »سازمان تنظيم مقررات صوت 
و تصوير فراگير در فضاي مجازي« ايجاد ش��ده و 
نزديك دو س��ال از فعاليت اين سازمان مي گذرد. 
در طول اين مدت 6۴ مجوز صادر شده كه شامل 
حوزه هاي مختلف از نمايش��ي گرفته تا آموزش، 

كودك، سرگرمي، اجتماعي و تخصصي است. 
مردميكهدراينترنتفيلموس�ريال
تماشاميكنندبيش�تربا»VOD«ها

آشناهستند،ساتراچهنظارتيبراين
سامانههادارد؟

بهتر اس��ت به جاي واژه »VOD« از واژه »ويدئو 
درخواس��تي« اس��تفاده كنيم كه در برگيرندگي 
بيش��تري دارد. »VOD« در كش��ورمان بيشتر 
براي س��ايت هاي ارائه كننده محتواي نمايش��ي 
كاربرد دارد، اما »ويدئو درخواستي« شامل طيف 
بزرگ تري از ويدئو ها از جمله ويدئوهاي آموزشي و 
تخصصي )در حوزه هايي مانند كشاورزي، معادن، 
نفت و پتروش��يمي و امثالهم( مي ش��ود. در حوزه 
ويدئ��و، عالوه ب��ر »VOD« )مانند س��ايت هاي 
نماآوا، فيليم��و، فيلم نت(، خدم��ات متنوعي در 
قالب»VSP« )مانند آپارات، دالف��ك و آينت( و 
»اليو«ها، شبكه هاي خطي)LameStream( و 
ديوايس ها )تجهيزات( تحت نظارت »ساترا« قرار 
مي گيرد. در حوزه صوت نيز ما سايت هاي پخش 
موسيقي و پخش زنده صدا را داريم كه رگوالتوري 

آنها بر عهده »ساترا« است. 
رگوالت�وريپخ�شفراگي�رصوتو

تصويريعنيانجامچهكار؟
پيش از اين نظارت ه��ا در حد ص��دور مجوز بود 
اما رگوالتوري ش��امل خود س��رويس، محتواي 
آن، زيرس��اخت ها و مديريت رس��انه مي ش��ود. 
تنظيم گ��ري صرفاً در حوزه محتوا نيس��ت حتي 
اينكه يك سرويس دهنده به اندازه حق اشتراكي 
كه از مردم دريافت مي كند خدمت مي دهد يا نه را 

هم شامل مي شود. 
»س�اترا«چگون�هبرفضايگس�ترده
انتش�ارويدئووصدادرفضایمجازی

متعددنظارتخواهدداشت؟
س��ازمان بناي فعاليت خود را بر تعامل با مديران 
رسانه ها گذاش��ته اس��ت. تا پيش از اين مقررات 
ابالغ مي ش��د، بدون اينكه مصاديق آن مشخص 

شود. قوانين كلي بود و برداش��ت هاي متفاوتي از 
آن مي شد اما االن فضا را تعاملي  و براي نظارت و 
ارزيابي و مميزي، شروع به توانمند سازي رسانه ها 
كرده ايم. دوره هاي آموزش��ي ب��ا محوريت حريم 
خصوصي، حق��وق كاربران و مالكي��ت معنوي با 
همكاري دانشگاه صداوسيما و وزارت علوم برگزار 
شده است. ما به مديران نمي گوييم كه چه چيزي 
را سانس��ور كن بلكه به آنها آموزش ه��اي الزم را 
مي دهيم تا خودكنترلي داش��ته باشند. مردم نيز 

مهم ترين بازوي نظارت بر اين فضاها هستند. 
دربحثحقمالكي�تمعنويياهمان

كپيرايتچطورورودپيداميكنيد؟
در حوزه مالكيت معنوي داخلي، انتشاردهندگان 
متعهد مي شوند كه حق مالكيت را پرداخت كنند. 
درباره محتواي خارجي هم در دوره اي كه ارش��اد 
مجوز مي داد تقريباً نظارتي ب��ر حق مالكيت آثار 
خارجي نداشت اما در س��اترا كارگروهي با حضور 
اس��اتيد و صاحبنظران تشكيل ش��ده و در حال 

استخراج قوانين هستند. 
مس�ئلهردهبن�ديس�نيفيلمه�او
س�ريالهايمنتش�رش�دهدرفضاي
مجازياهميتباالييدارد،»س�اترا«

برنامهايدراينحوزهدارد؟
رده بندي سني يكي از مواردي است كه »ساترا« 
روي آن حساسيت زيادي دارد. رده بندي محتوايي 
و هش��دار س��ني درباره محتوا پيش تر صرف ارائه 
رده بندي سني روي آثار بود كه بسياري از سايت ها 
براي اينكه مشتري شان را از دست ندهند آن را اجرا 
نمي كردند اما اكنون مقررات خاصي براي رده بندي 

سني در »ساترا« تدوين شده است. 
بگذاريدب�امث�الجلوبريم،انتش�ار
فيلم»جوك�ر«درس�ايتهايايراني
حاشيهسازشده،چطور»جوكر«باآن
حجمازخشونتوترويجهرجومرجدر

سايتهايمجوزدارقرارگرفته؟!
در فيل��م »جوك��ر« ترس و خش��ونت و مس��ائل 
روانش��ناختي وجود دارد. ما آثار بس��يار خشن تر 
از »جوكر« هم در س��ايت هاي »VOD« داريم. 
متأسفانه اين محتوا به راحتي در اختيار كودكان 
قرار مي گي��رد در حالي كه خش��ونت اين فيلم ها 
تاثير مخربي ب��ر روان كودكان دارد. »س��اترا« به 
دنبال ايجاد جدي س��اختار رده بندي سني است 
كه دسترس��ي كودكان به اين محتواها را محدود 
كند، حتي ارائه نس��خه هاي مختلف از يك محتوا 
براي گروه هاي س��ني مختلف هم از جمله تدابير 
اين حوزه اس��ت كه با تغييرات كوچك در محتوا 
آن را براي گروه هاي مختلف متناسب كرد. ديدن 
فيلمي مثل »جوكر« در خارج از كش��ور هم براي 
كودكان محدود شده اس��ت. چون قوانين در آنجا 
به شدت رعايت مي شود، ولي االن يك پدر وقتي 
براي كودكش اكانت يك س��ايت ارائه كننده فيلم 
را مي خرد، آن ك��ودك مي تواند بدون محدوديت 
فيلم هايي مثل »جوكر« را ببيند. ما در س��اترا به 
دنبال ايجاد دسترسي ها متناسب با گروه هاي سني 
هستيم كه كاري زمانبر اس��ت. در صورت اجراي 
آن يك كودك ۱۰ساله نمي تواند به محتوايي كه 

متناسب سنش نيست دسترسي داشته باشد.

گفتوگوي»جوان«بامديركلصدورمجوزواموررسانههاي»ساترا«

 دنبال ايجاد رده بندي سني 
براي فيلم هايي مثل »جوكر« هستيم

ديدن»جوكر«درخارجازكشورهمبرايكودكانمحدودشدهچونقوانيندرآنجابهشدترعايتميشود

ابوالقاسمطالبيدرتداركساخت»طالق«
درحاليكهقراراس�تابوالقاس�مطالب�يتصويربرداري»ط�الق«رابا
بودجهآثارفاخ�رتلويزيون�يدرتهرانآغ�ازكند،خبره�اازپيگيري
انتخاببازيگ�ران،لوكيش�نهاوارزيابيهاينهاي�يكارحكايتدارد.
به گزارش تسنيم، چند ماه قبل حسين كرمي رئيس سابق مركز سيمافيلم با 
اشاره به سريال ها و مجموعه هاي جديدي كه در دستور كار است، نام ابوالقاسم 
طالبي را به عنوان كارگردان سريالي تلويزيونی بر زبان آورد؛ سريالي كه نامش 
»طالق« است و در ابتدا قرار بوده به شبكه نمايش خانگي برود؛ سريالي كه فعاًل 

35قسمتي است و در صف سريال هاي الف فاخر تلويزيون از آن ياد مي شود. 
تيم كاري ابوالقاسم طالبي و »طالق« تلويزيون كار تصويربرداري را در تهران 
جلو مي برند. طالبي تهيه كننده و كارگردان اين سريال به اين نكته اشاره كرد 
كه در حال پيگيري بازيگران  اين سريال اس��ت؛ بخشي به پروژه پيوسته اند و 
بخشي هم در حال شناسايي و بستن قراردادند. لوكيشن ها و ارزيابي هاي نهايي 

كار هم به زودي اطالع رساني خواهد شد. 
داستان كار جديد ابوالقاسم طالبي به روز اس��ت و نام موقت »طالق« دارد. او 
درباره اين سريال گفته بود كه از خردادماه سال 95 مشغول تحقيق و نگارش 
فيلمنامه بوده اس��ت. كارگرداني كه دو س��ريال خاطره انگيز »به كجا چنين 
شتابان« و »بازگشت پرستوها« را براي تلويزيون ساخته كه در دهه هاي 7۰ 
و 8۰ پخش شد. حاال اين سومين سريال طالبي به حساب مي آيد كه در دهه 
9۰ براي سيما ساخته مي شود، البته حسين كرمي درباره »طالق« ابوالقاسم 
طالبي گفته بود اين اثر موضوع��ي اجتماعي دارد كه به اتفاقات روز اجتماعي 

مي پردازد. 

پیمان قادري     یادداشت

احمدميرعالييدرگردهماييسينماگرانانقالبودفاعمقدس:
سينماگراندفاعمقدسازسينمادورماندهاند

وبايدخودراارتقادهند
آياشورايعاليانقالبفرهنگيماخواباستكهببيندسينمادرچهوضعياست!

هش��دار س��ني درب��اره محت��وا 
پيش تر ص��رف ارائ��ه رده بندي 
سني روي آثار بود كه بسياري از 
سايت ها براي اينكه مشتري را از 
دست ندهند آن را اجرا نمي كردند


