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نوایی فراتر از شیرینی دیپلماتیک

ایرنا

دردیدار وزیران فرهنگ ایران و ترکمنستان مطرح شد

هنر ،شاه کلید روابط ایران و ترکمنستان

ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی شــامگاه
یکشنبه ۲۶خردادماه در دیدار با آتاگل شاهمرادف وزیر فرهنگ
فرهنگ جمهوری ترکمنستان با تأکید بر این موضوع که دو کشور روابط
تاریخی کهن با یکدیگر داشتهاند ،اظهار کرد :ما فقط همسایه نیستیم ،بلکه یک
خانــواده در کنار یکدیگریم .برخی از شــخصیتهای بزرگ ترکمنســتان در ایران
متولد شدهاند .همچنین برخی شخصیتهای علمی و ادبی مورد احترام هر دو
کشــور هســتند .وی با تأکید بر این موضوع که با کشــور ترکمنســتان فقط همسایه
نیستیم بلکه یک خانواده در کنار یکدیگریم ،گفت :ما فرصتهای بسیار زیادی در
حوزه ادبیات ،میراث ،نقاشی ،خوشنویسی ،فیلم ،تئاتر و ...داریم که از این طریق
میتوانیم روابط بین دو کشور را مستحکمتر کنیم.
او خاطرنشان کرد :روابط سیاسی بین دو کشور پس از استقالل ترکمنستان روابط
خوبی بوده اســت .ســفر آقای روحانی ،رئیسجمهوری ایران در ســال گذشــته به
ترکمنســتان و سفر سایر مقامات دو کشــور با یکدیگر روابط خوبی را بین دولتها
و ملتها ایجاد کرده اســت .خوشــحالیم که هفته فرهنگی ترکمنســتان در ایران
در حال برگزاری اســت .این اتفاقات میتواند روابط تاریخی و سیاســی دو کشور را
مستحکمتر کند .صالحی یادآور شد :ما بیش از گذشته میتوانیم از ظرفیتهای
فرهنگــی هــر دو کشــور بهــره ببریم .در ســیل اخیری کــه در ایــران رخ داد شــاهد
همبستگی جامعه ایران با جامعه ترکمنستان بودیم .ظرفیتهای متعددی در
حوزه مبادالت فرهنگی داریم که بخشــی از آنها در حوزه اســناد تاریخی ماســت.
بخش دیگری در حوزه میراث و بخشــی در حوزه مفاخر دو کشــور دیده میشــود.
همچنیــن در حــوزه شــعر و ادبیات نیز آثــار و مشــترکات فرهنگی زیــادی داریم.
در زمینــه هنــری حوزههــای متعــددی وجــود دارد که دو کشــور میتواننــد در آن
فعالیت داشــته باشند .موســیقی ایران از قدیماالیام جایگاه ویژهای داشته است.
چه حوزه موســیقی مقامی چه نواحی و چه حوزه کالســیک و معاصر و جدید .در
حوزه هنرهای نمایشــی هم میتوانیم ارتباط گســترده و وســیعی داشــته باشیم.
همکاری در حوزه عکس و نقاشــی نیز یکی دیگر از موضوعاتی اســت که میتوان
به آن پرداخت .سینمای ایران سینمای فاخری است و ساالنه در حدود  ۱۰۰فیلم
بلند و دهها ســریال ســاخته میشــود .از قدیماالیام هنر ،شــاه کلید دو کشور ایران
و ترکمنســتان بــوده اســت .در ادامه آتاگل شــاهمرادف ،وزیــر فرهنگ جمهوری
ترکمنستان با تقدیر و تشکر از میهماننوازی گرم ایرانیها گفت :ریشه روابط ایران
و ترکمن ریشــه در اعصار گذشــته دارد .ایران برای ترکمنســتان یک کشور دوست
و همســایه مهم اســت .رؤسای جمهور دو کشــور برای استحکام این روابط تالش
زیادی کردهاند و تفاهمنامههای فرهنگی بین رؤســای دو کشــور به امضا رســیده
است که خوشبختانه به تمام تفاهمنامهها عمل میشود.
در پایان این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به رسم یادبود کتابی نفیس از آثار
استاد فرشچیان را به همتای ترکمنی خود اهدا کرد.

دیدار مدیرکل دفتر موسیقی با علیاکبر مرادی

محمدالهیاری،مدیرکلدفترموسیقیوعلیثابتنیا،مدیرعامل
انجمــن موســیقی ایــران از تمرین ارکســتر ملی ایران بــه رهبری
موسیقی میهمان ســهراب کاشف و خوانندگی حســامالدین سراج در تاالر
وحدت دیدن کردند .کنســرت ارکستر ملی ایران  31خردادماه در تاالر وحدت برگزار
میشــود و محمد الهیاری در ادامه دیدار با هنرمندان و فعاالن موســیقی ،به همراه
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران با علی اکبر مرادی ،هنرمند موسیقی و نوازنده تنبور
توگو کرد .الهیاری در این دیدار ،بر ضرورت توجه به موسیقی نواحی و
هم دیدار و گف 
استادان موسیقی و اهمیت جشنواره تنبورنوازی کهن آواهای تنبور تأکید کرد.

علــی قمصــری آهنگســاز و نوازنــده سرشــناس تار قرار اســت
درعــراق بــرای «صلح» بنوازد .این هفته در قلعه شــهر اربیل،
سولیستهایی از چند کشور در کنار هم نوای صلح سر خواهند
داد و علــی قمصــری از ایران در این رویداد حضور پیدا میکند.
در کنار او نوازندگان مشهوری چون «نصیر شمه» نوازنده بزرگ
عراقی« ،اشرف شریفخان» نوازنده برجسته پاکستانیKaren،
 Briggsاز امریــکا Aytaç Dogan ،از ترکیــه و Luis Robiscoاز
اسپانیا حضور دارند .قمصری در این خصوص به موسیقی ما،
گفت« :برگزاری چنین رویدادی از طرف چهرههای فرهنگی در

شــرایطی که سیاســت بر طبل جنگ میکوبد ،میتواند یکی از
رســالتهای اصلی هنر باشد .تیم ورزشــی ایران و امریکا وقتی
مقابل هم قرار میگیرند ،فقط پیروزی یک طرف مهم هست و
جنگ در مسابقهشان تداعی میشود؛ اما فقط در هنر است که
نوازنده ایرانی و امریکایی و عراقی کنار هم مینشینند و پیروزی
همه اهمیت دارد .زیبایی دیدار من و این نوازندهها ،چیزی حتی
فراتر از شــیرینی دیپلماتیک اســت .ما زبانمان مشترک است.
حتی شعر و کالم را برای هم تبدیل به مرز نمیکنیم .راه همین
اســت .هنر ،ایــران را زیباتر میکند و حقیقت زیبایش را نشــان

میدهــد ».او درادامه افزود« :با نام صلحآفرینان قرار اســت با
همصدایی در قالب موسیقی ،ظرفیتهای نوازندگی و فرهنگ
متفاوتی را که زادهاش هســتیم با هم به اشتراک بگذاریم .قبالً
شاید همنشینی هنرمندان مختلف از کشورها وجود داشته ،اما
کمتر پیش آمده ویرتئوزهایی (نوازندگان حرفه ای) با این سطح
نوازندگــی کنار هم قرار بگیرند و البتــه من بهعنوان جوانترین
عضو ،بسیار از حضورشان بهرهمند میشوم .به نظرم با وجود
تمام مشغلههای هنری این چهرهها« ،صلح» دغدغه مهمی
برایشان بوده که همه چیز را رها کرده و کنار یکدیگر نشستهاند».

پیشنهاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و پاسخ معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گزارش اختصاصی «ایران»

آیا ساختار ممیزی در بخش نمایش خانگی تغییر خواهد کرد؟

نرگس عاشــوری  /ســامانههای تماشــای آنالین فیلم حــاال دیگر
عرصهای شناخته شــده برای عالقهمندان سینماست و در اغلب
گوشــیهای همراه میتوان نمونهای از اپلیکیشــنهای مربوطه را
پیدا کرد؛ ســامانههایی که تحت عنوان کلــی  vodبا دریافت مجوز
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی این امکان را برای کاربر فراهم
میکنند تا برنامهها ،ویدئوها و فایلهای صوتی موردعالقهشان را
هر زمان که بخواهند روی نمایشگر تماشا کنند .عرصه  vodاگرچه
از نــگاه تمام فعــاالن فرهنگی فرصتــی برای در دســترس عموم
قــرار گرفتن آثار نمایشــی اســت اما این فرصت چند وقتی اســت

که با تهدید همراه شده است .مخالفان وضعیت فعلی فعالیت
ایــن ســامانهها ،بر ایــن باورند که نبود نظــارت و ممیــزی دقیق و
انتشــار برخی آثار به تعبیر آنها مســتهجن! این فرصت را تبدیل
بــه تهدید کــرده و موافقان هم برچســب کردن واژههای مشــابه و
برجستهسازی خطاهای اندک را تهدید این فرصت و عاملی برای
توسعه شــبکههای ماهوارهای و ســایتهای مستهجن میدانند.
صــف آرایی مخالفان و موافقان روی آنتن شــبکه ســه ســیما و در
برنامه «هفت» این جمعه شــب کلید خورد .در میز نقد و بررسی
این برنامه بــا محوریت «نمایش خانگی ،فرصتها و چالشها»

نصراهللپژمانفر:

اگر ارشاد نمیتواند ،نظارت به بخش خصوصی سپرده شود

عرصــه  Vodبــرای هــر کشــور فرصت
اســت امــا چون متولیــان این حــوزه در
کشــور ما رفتار نظاممنــدی ندارند ،این
فرصت تبدیل به تهدید میشود؛ اینکه
حجم قابل توجهی از فیلمها بهصورت
دوبله یا زیرنویس در معرض اســتفاده
مردم قرار میگیرد امری ضروری است
امــا نباید بــا بینظمی و بــدون نظارت
انجام شود و اینکه بگوییم توانمندی ما
در نظارت بر محتوا کم است پس آن را
رها کنیم ،قابل قبول نیست .به اعتقاد
مــن آثــار عرضــه شــده در ایــن عرصه
فاقــد نظــارت جــدی از ســوی متولیان
مربوطه است چرا که اگر نظارت وجود
داشــت شــاهد این حجم از محتواهای
مســألهدار نبودیم بخصــوص در حوزه
کــودک .انتشــار فیلمهایــی در ژانــر
وحشت یا پوچگرایی و ...باعث شده که
پدر و مادرها بشدت نگران شوند که در
غیبت آنها کودکانشان چه فیلمهایی را
تماشا میکنند.
مــن از عالقهمندان به ســینما هســتم،
فیلــم هــم زیــاد میبینــم و بــا نــگاه

مســئولیتی هــم ایــن کار را انجــام
میدهــم ،امــا معتقــدم نبایــد اجــازه
بدهیــم هرچیــزی دیده شــود .مشــکل
تنهــا در موضوعات اخالقــی و خارج از
عرف جامعه نیســت و عالوه بر وزارت
ارشاد بهعنوان مثال به لحاظ بهداشتی
هــم وزارت بهداشــت و مســئوالن
مربوطــه بایــد نســبت بــه نظــارت این
محتواهــا مســئولیت داشــته باشــند تــا
نظارت جامع در قالب سازمان تنظیم
مقــررات و نظارت بــر محتواها صورت
بگیرد .تأکید میکنم که مخالف رویکرد
ســلبی در این باره هستم و بهطور حتم

بــا چنین برخوردهایی مــردم به ناچار
سراغ نسخههای ممیزی نشده خواهند
رفــت اما با حذف دقایقــی کوتاه از یک
فیلــم میتــوان زهــرش را گرفــت و آن
را بــه اثــری قابــل نمایــش تبدیــل کرد
امــا مســأله دقیقــاً همینجاســت کــه
بایــد مجموعهای بــرای اعمال نظارت
و ممیــزی شــکل بگیــرد .میتــوان
در توافقنامــهای بــا وزارت ارشــاد یــا
صداوســیما ایــن امــر را بــه بخــش
خصوصــی و یــا افراد نخبه و دلســوزی
کــه پــای کار هســتند ســپرد و از آنهــا
خواســت که نســبت به تأییدیههایشان
و فیلمهایــی که در فضای مجازی ارائه
میکنند پاســخگو باشــند .شــبیه مراکز
پلیس  10+که امروز بخشــی از خدماتی
را کــه پیــش از این بهصورت مســتقیم
توسط نیروی انتظامی انجام میشد با
دریافت هزینــهای مختصر در کمترین
زمان و باالترین ســرعت ارائه میکند یا
دفاتر خدماتی پســتی که در کل شهرها
و روســتاها شــکل گرفتهاند در حالی که
پیش از این اداره پست داشتیم.

محمدرضا عباسیان میزان عرضه فیلمهای مستهجن در فرمت
 vodرا وحشتناک عنوان کرد و مدعی شد که این اقدام از سر ناتوانی
نبوده و انگار الزام شده کاری به آن نداشته باشند .نصراهلل پژمانفر
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در جایگاه منتقد عنوان کرد
کــه اهداف افــرادی که پرچــمدار ایــن موضوع بودنــد با مخاطب
همسو نیست .سعید رجبی فروتن مدیر کل حوزه ریاست سازمان
ســینمایی هم در مقام دفاع از عملکرد عرصه  vodعنوان کرد که
شبکه نمایش خانگی کارکرد اصلی خود را حفظ کرده و با پیگیری
بیشتر مشکالت موجود برطرف خواهد شد .گالیههای مطرح شده

اگرچهبازتابیدررسانههانداشتاماتوئیتابراهیمداروغهزادهدر
پاسخبهاتهاماتمطرحشدهنگاههارانسبتبهاینمسألهکنجکاو
کرد .معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی از سیاهنمایی و
برجستهسازی خطاهای اندک شبکه نمایش خانگی انتقاد کرد و
این اقدام را عاملی برای توسعه شبکههای ماهوارهای و سایتهای
مســتهجن دانســت .پیرو حواشــی مطرح شــده در گفتوگویی با
نصراهلل پژمانفر انتقادها و انتظارات از عرصه  vodرا جویا شدیم
و از ابراهیم داروغهزاده خواســتیم تا از ســازوکارهای اعمال شده و
برنامههای آتیسازمانسینمایی در اینعرصه بگوید.

ابراهیمداروغهزاده:

جامعه را نمیتوان با فرماندهی از باال به پایین اداره کرد

ســازمان امور ســینمایی در یک ســال
گذشــته ضمن رصــد و بازبینی تعداد
زیــادی از محتواهــای بارگــذاری شــده
از طریــق ســرویسهای یــاد شــده،
حسب مورد دستور به حذف و اصالح
عناویــن خارجی و داخلی داده اســت
و بــه موازات آن برای یافتن شــیوهها و
تکنیکهای تازهای برای بازبینی فیلم
در محیط وب ،یک نرم افزار هوشمند
بــه منظور بازبینــی آنالین تهیــه کرده
اســت که بــزودی مــورد اســتفاده قرار
میگیــرد .در حــال حاضــر تنــی چنــد
از اعضــای شــورای پروانــه نمایــش با
تقســیم کار بازبینــی مســتمر فیلــم و
ســریالهای بارگذاری شــده را شــروع
کردهانــد و نتیجــه گــزارش هایشــان را
به معاونت ارزشــیابی و نظــارت ارائه
خواهند کرد.
نکتــه بعــد تغییــر صحنــه مناســبات
اســت و مــا معتقدیــم در ایــن جنــگ
نابرابــر نبایــد بگذاریــم ذینفعــان
اقتصادی اصلی سایتهای غیرمجاز
بــدون هویــت باشــند و بایــد از تقویت

کســب و کار داخلــی حمایــت کنیــم و
محصول در دســترس قابــل اصالح را
اصالح شــده بــه مخاطب برســانیم تا
از زیــان اقتصــادی و فرهنگــی توأمــان
جلوگیری کنیم.
نتیجه پیشــنهاد آقایان گرایش بیشــتر
مخاطبان به دسترســیهای غیرمجاز
اســت که این بحث در کشور ما از زمان
ظهــور پدیده ماهواره در  20ســال قبل
تاکنون همچنــان وجــود دارد و هر روز
یک تصمیمــی گرفتهایم و قطبهای
فرهنگــی سیاســی همنظــر نبودهاند و
نتیجتاً عمدتاً سرمایه سوزی کردهایم.

لذا تأکید کنم که وضع ما از نظرنظارت
نه تنها بدتر نشــده که مضاعف و البته
روزآمــد شــده و البتــه روزآمــدی نگــه
داشــتن نظامها و سیســتمهای جدید
هــم نقطه پایــان ندارد .ما هــم هر روز
سیســتمهای خودمــان را دقیقتــر و
نظاممندتــر و بــه روز میکنیــم کــه بــا
اشــکال کمتری روبــهرو شــویم .یعنی
هــم در بــازار حضــور داشــته باشــیم
و ایــن صنعــت رونــق داشــته باشــد و
هــم اشــکال کمتری داشــته باشــیم و
فکــر میکنــم آنچــه آزار دهنده شــده
موفقیــت مــا در تلفیــق ایــن رونــق و
صیانت فرهنگی اســت و این انتقادها
از تبعات این موفقیتهاست.
نظام ردهبندی ســنی محصوالت هم
یکی از همین نظامهای پشتیبان است
و از تبعات این باور است که جامعه را
نمیتوان با همان شیوههای قبیلهای و
فرماندهی از باال به پایین و غیراقناعی
قبلــی اداره کــرد و بایــد در اداره حــوزه
فرهنگ از شــیوههای جدیــد و روزآمد
استفاده کرد تا کارآمد باشیم.

