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پخش پویانمایی جدید «قطارها»
از شبکه پویا

فارس «-قطارها»یکپویانماییباتکنیکسهبعدیاستکهدر ۹۰قسمت ۵دقیقهایدرکشورروسیهتولیدشدهاست.اینپویانماییهرروزساعت
 ۱۰:۳۰ازشبکهپویاپخشخواهدشد.داستاناینمجموعهدربارهزندگیدرشهرقطارهاست«.اتان»یکقطارکوچکاستکهباپدرومادرشزندگی
میکند.اینمجموعهدرروندبهبودروحیهدوستیابی،زندگیاجتماعیوهمکاریوهمیاریدرکودکانتاثیرگذارخواهدبود.

کودک سرطانی«فرمولیک» و نامهجنجالی محک
سوال های نماینده های مجلس ۲ ،کارت زرد برای وزیر ارشاد در پی داشت

 43درصد نمایندگان در رایگیری برایکارت زرد
حاضرنبودند

در جلســه علنــی دیروز مجلس شــورای اســامی ،نصــرا...
پژمانفرنمایندهمردممشهددوسؤالازوزیرفرهنگوارشاد
اسالمیپرسیدکه قانعنشدننمایندگانازپاسخهایوزیر،
دو کارت زرد برای وی به همراه داشــت .ســؤال دوم و مهمتر
پژمانفر،بهنظارتوزارتارشادبرمحتوایبارگذاریشدهدر
سامانههایویدئویدرخواستی()VODاختصاصداشت.
▪پژمانفر:به VODهانظارتنمیشود

به گزارش ایســنا ،نصــرا ...پژمانفر در جلســه علنــی دیروز
مجلس در توضیح سؤالش از وزیر ارشــاد گفت« :بنا بر اعالم
رسمی ،این سامانه پنج میلیون کاربر دارد ،یعنی حدود ۲۰
میلیون نفر از آن اســتفاده میکنند .محتوایی که بدون هیچ
محدودیتیدراختیارفرزندانوخانوادههایماقرارمیگیرد؛
حال این که تکالیــف قانونی متعددی وجــود دارد که وزارت
ارشــاد به آن عمل نکرده و تخلف کرده است ».وی با بیان این
که فیلم و سینما مخاطبان بسیاری دارد ،افزود« :اروپاییها
اجازه نمیدهند که بیش از  ۳۰درصــد فیلمهای آمریکایی
در کشورهایشان پخش شود؛ چون معتقدند به فرهنگ شان
آسیبواردمیکند.بهنظرمیرسدکهدرمواردیقوانینآنها
حزباللهیترواصولگراتراست.سوالماایناستچراقانون
رها شده است و نظارت کافی نمیشود؟ آقایان میگویند که
درحوزهسینمانظارتدارنداماچوناینحوزهوسیعتراست
نمیتوانندبرآننظارتکنند».
ویتوضیحداد«:برخیفیلمهادرکشورماپخشمیشوندکه
حتی در خود آمریکا هم ممنوعیت انتشار دارند .در این حوزه
تخلفاداریوقانونیشدهکهبایدپاسخگوباشند.فیلمهای
مشــکلدار از جریانهــای اســتعماری و حتــی بــا محتوای
همجنسگرایی ،خیانــت ،قتل ،غارت و ترویج خودکشــی و
بسیاری از مسائل دیگر در کشور ما پخش شده که آمریکا هم
مجوز پخــش آن را نمیدهد .بنده در مجموعهای وارد شــدم
که در آن  ۱۰۰نمونه فیلم با محتوای همجنسگرایی پخش
شدهبود».ویادامهداد«:آقایانمیگویندباحداکثرتوانشان
مانیتورینگراانجاممیدهندامابیشازاینتوانندارند؛پس
بروزتخلفاتهمطبیعیاست».
▪صالحی:حجمتخلفاتبسیارمحدوداست

سپس وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به پشت تریبون مجلس
رفت و پاسخ پرسشهای نماینده مشــهد در مجلس شورای
اســامی را داد .وی در پاســخ به این ســوال گفــت« :یکی از
مســیرهایی کــه در حــوزه فنــاوری قابلیــت اســتفاده دارد،
سامانههای آنالین است که مخاطب از طریق موبایل ،تبلت
یا رایانه امکان دسترســی به آن را دارد .طبیعتا مسیر نظارت

ما بر این سامانهها هم متفاوت از روشهای دیگر است ».وی
افزود « :مرکزسامانههایویدئوییازسال ۹۴آغازبهکارکرد
و ۱۹مرکزمجوزدریافتکردندکهدرمراحلتمدید ۱۰مرکز
مجوز تمدید گرفتند و مجوز  ۹مرکز دیگر بر اســاس بررسی
کارکردومیزانپایبندیبهقوانیننمایشتمدیدنشدهاست».
وزیرارشادادامهداد«:نظارتهایپایهبراینمراکزوسامانهها
اعمال میشود .ما در بخش فیلم و ســریالهای ایرانی همه
فیلمهاوسریالهاراپیشازبارگذاریبازبینیمیکنیم.این
فیلم ها باید پروانه نمایش بگیرند تا امــکان عرضه در فضای
سامانه ویدئویی را داشــته باشــند .اما در فیلم و سریالهای
خارجیبیشترآنهاازنمایشخانگیمجوزدارندولیدرباره
فیلمهای روز بــه دلیل رقابت با ســامانههای دیگــر ،نظارت
پســینی اتفاق میافتد ».وزیر ارشــاد همچنین خاطرنشان
کرد « :احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم ،در زمان کوتاهی
با آن برخورد میکنیــم اما از ۶۰هزار مورد بارگذاری شــده،
میزان تخلفات درصد بســیار محدودی نســبت به حجم کل
داشته است .ما باید حوزه ســامانههای ویدئویی را به عنوان
یک فناوری ارتباطــی جدی بگیریم و اقتضائــات آن را هم در
نظرداشتهباشیم».
صالحی با بیان این که آییننامه و دستورالعملهای روشنی
براینظارتبرسامانههایویدئوییتنظیمشده،خاطرنشان
کرد « :گزارش ما فقط بر مبنای گزارش های بیرونی نیســت
بلکه گزارشهای پیوســته داخلی هم داریم و برای باال بردن
سهم نظارت پســینی ،رصد و مانیتورینگ قوی دراین زمینه
داریم ».وزیر ارشــاد با بیان این که در حجم باالی تولید قطعا
تخلفاتی هم اتفــاق میافتد ،اظهار کرد« :مهم این اســت که
فرایند نظارت ،پیش بینی شود ضمن این که درصد تخلفات
نسبت به حجم تولید بسیار محدود است ».صالحی در پایان
تصریح کرد« :تضعیف سامانههای ویدئویی آنالین داخلی به
نفعسامانههایغیرمجازخارجیاست.بیتردیدسامانههای
دارایمجوزبهصنعتفرهنگیوفرهنگماکمکمیکنندو
ماتالشداریمبانظارتدقیقتراینسیستمراارتقادهیم».
▪کارت زرد برای وزیر

پاسخهایوزیرفرهنگوارشاداسالمیبهرأیگذاشتهشدو
نمایندگانبهآنرأیدادند.بهدلیلآنکهنمایندگانمجلس
از پاســخهای وزیر درباره علــت نبود نظارت بر ســامانههای
ویدئوی درخواســتی ( )VODاز ســوی ایــن وزارتخانه قانع
نشــدند ،ســیدعباس صالحــی یــک کارت زرد از مجلــس
گرفت .وی در جلسه امروز به دلیل قانع نشدن نمایندگان از
پاسخهایش به سؤالی درباره بازیهای رایانهای ،یک کارت
زرد دیگر هــم گرفت .علــی الریجانی رئیس مجلــس نیز در

همین باره با اشاره به رأی مجلس به اولین سؤال پژمانفر از
وزیر فرهنگ و ارشــاد که نتیجه آن قانع نشدن نمایندگان از
پاسخهایوزیربود،گفت«:دررأیگیریقبلیتعدادزیادیاز
نمایندگانرأیندادهبودندبنابرایننمایندگاندررأیگیری
مشارکتکنند».درنهایتنمایندگانبا ۹۴رایموافقو۷۴
رایمخالفوچهاررایممتنعازمجموع ۱۹۵نمایندهحاضر
درمجلساعالمکردندازپاسخهایوزیرقانعنشدندودومین
کارت زرد را در یک روز به صالحی دادند.
▪یککارشناس:بازبینیپیشازپخشممکننیست

دربارهصحبتهایمطرحشدهدرجلسهسؤالدیروز،باحامد
جوادزاده تهیهکننده و فعال عرصه  VODو  IPTVگفتوگو
کردیم .او درباره نظارت پیش از پخش آثار ،به خراسان گفت:
«این بحث از اســاس اشــتباه اســت ،زیرا ســرمایهگذار برای
بازگشت سرمایه ،محتوایی را تهیه میکند که با عرف جامعه
همخوانی داشته باشد و اصو ًال نیازی به نظارت ندارد .مردم
ایران نیز تاکنون نشان دادهاند که خودشان به محتوا نظارت
دارند .مثال بارز این مورد ،شبکه ماهوارهای فارسیوان بود
که مخاطبان به خاطر محتوای نامتعــارف ،آن را پس زدند و
در نهایت به دلیل نبود استقبال ،تعطیل شد ».وی همچنین
نظارت پیش از پخش آثار را در ســامانههای  ،VODناممکن
دانست و با ذکر مثال اپلیکیشن آیو ،اینگونه توضیح داد« :به
عنوانمثالسازمانصداوسیماکهنظارتپیشازپخشرادر
موردآیوآغازکرده،حدود 7000محتواییراکهدرسامانهآیو
بود ،از آرشیو حذف کرد تا پس از بازبینی ،مجوز دهد .فرایند
بازبینیاینحجممحتوا،حدوددوسالونیمزمانمیبرد.در
حالیکهدراینمدت،حجمزیادیمحتوایجدیدتولیدشده
کهآنهاهمبایدبازبینیشوند.اینروشبهاقتصادمجموعه،
ضربهمیزند».
این تهیهکننــده تلویزیون دربــاره محتــوای خارجی موجود
در ســامانههای  VODگفــت« :محتوای اصلی مــورد عالقه
کاربــران ایرانی ،محتــوای ایرانی اســت و تنها چند ســریال
معدود خارجی هســتند که مورد عالقه مخاطبان هســتند.
محتوای ایرانی هم که پیشتر در ســینما اکران شده یا مجوز
پخــش در شــبکه نمایــش خانگــی را کســب کرده اســت».
وی در پایان احتمــال وجــود محتــوای همجنسگرایانه در
ســامانههای  VODایرانــی را تکذیــب کرد و گفــت100« :
مورد همجنسگرایی؟! امکان ندارد .این مســئله شاید تنها
در ســامانههای آمریکایــی ماننــد نتفلیکس یافت شــود و به
هیچ عنوان در سامانههای ایرانی پیدا نمیشود .کاش آقای
پژمانفر نام اپلیکیشن مد نظرشــان را مطرح کنند تا امکان
بررسی آن وجود داشته باشد».

تاملی بر  2کارت زرد و استمرار یک رفتار غلط
شــاید به جرئت بتــوان گفت بخشــی از دالیــل دو کارت
زردی که دیروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مجلس
شورای اسالمی دریافت کرد ،جدای از توضیحات ایشان
و نماینــده ســؤالکننده ،ماحصل یک آســیب قدیمی و
یک ســنت غلط در مجلس شــورای اســامی است و آن
چیزی نیست جز غیبت بخشــی از نمایندگان در هنگام
رأیگیــری و حتی بدتــر از آن حضــور برخیهــا اما رأی
ندادنشــان که هیچ توجیهی ندارد به خصــوص با توجه
مسئولیت بزرگشان در قبال مردم و موکالنشان.
همان گونه که در اخبار آمده است ،رأیگیری اول درباره
پاسخوزیربهسؤالیدرخصوصبازیهایرایانهایصورت
گرفت کــه در آن  ۸۰رأی موافــق ۸۳ ،رأی مخالف ،چهار
رأی ممتنع از مجموع  ۱۹۸نماینده حاضر ،کســب شــد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

یعنــی  31نماینده در زمــان رأیگیری حضور داشــته اما
رأی ندادهاند! در رأیگیری دوم نیز که در خصوص پاسخ
وزیر به ســؤالی درباره ســامانههای ویدئــوی آنالین بود،
نتیجهای شــامل  ۹۴رأی موافق  ۷۴ ،رأی مخالف ،چهار
رأیممتنعازمجموع ۱۹۵نمایندهحاضرحاصلشدوباز
هم مشاهده میشود که 23نفر از نمایندگان یعنی چیزی
حدود  13درصد حاضران رأی ندادهاند که بدیهی است
شرکت آنان در مجلس قطع ًا میتوانست نتیجه را متفاوت
کند و جالبتر آن که در فاصله زمانی رأیگیری اول و دوم،
سه نفر صحن مجلس را ترک کردهاند!
این رفتار و این رویکرد چه توجیهی میتواند داشته باشد
جز بیتفاوتی به مســائل و مشــکالت جاری کشــور؟ به
عبارت دیگر چنین رفتارهایی یکی از مســائلی است که

همواره در مجلس مطرح بــوده و بعض ًا به موضوعی برای
اعتبارزدایی این نهــاد مهم در میان افــکار عمومی بدل
گشــته اســت .اگرچه طی ماهها و یکی دو ســال گذشته
تالشهایی از سوی هیئترئیسه برای اصالح آییننامه
داخلــی و حــذف چنیــن رفتارهــای غیرمســئوالنهای
انجام شده اما مشخص اســت این اقدامات کافی نبوده
یا حداقــل در عرصــه اجرا ،درســت اجرا نشــده اســت.
در ایــن میان تالشهایــی همچون طرح شــفافیت آرای
نماینــدگان کــه میتوانــد برخــی خألهای موجــود در
خصوص پارلمان را رفع کند نیز متأسفانه به رغم این که
 190امضا را در پای نامه بررسی و تقدیم به هیئترئیسه
می توان دید در زمان تصویب رأی اندکی آورد و عم ً
ال به
حاشیه رفت.

مؤسسه محک :علی ولیخانی تیرماه 95بهبود یافته و همه هزینههای
بیمارستانیاش توسط محک پرداخت شده است
روابــط عمومی موسســه خیریــه محــک در واکنش به
برخی اخبار منتشــر شــده مربوط به علــی ولیخانی
کودک بیمــاری که حضور پــدرش در برنامــه «فرمول
یــک» و گالیــه از هزینههــای دارو و درمــان فرزنــدش
حاشیهســاز شــد ،توضیحاتی را ارائه و از بهبود و قطع
درمان کودک مذکور در تیر ماه  ۱۳۹۵و ادامه چکاپ
و آزمایشهای دورهای وی تاکنون ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،روابط عمومی محک در اطالعیهای
ضمن اعالم نبود امکان پذیــرش پولهای جمعآوری
شده در برنامه «فرمول یک» برای کمک به این کودک
و انتقــال آن به حســاب موسســه محک ،آورده اســت:
«ایــن فرزنــد محــک از مــرداد ســال  ۱۳۹۴مبتال به
بیماری لنفــوم هوچکین (یکی از انواع ســرطانهای
غــدد لنفــاوی) بــوده و از همــان تاریــخ بــا ضریــب
حمایت 100درصد تحت حمایت محــک قرار گرفته
اســت .مندرجات و مســتندات پرونده ایشــان حاکی
از آن اســت که خوشــبختانه این فرزند عزیز محک در
ســایه حمایتهای بیدریغ و بیکران مــردم نیکوکار
سرزمینمان در تیر ماه سال  ۱۳۹۵از چنگال بیماری
رهایی یافته و به استناد گزارش مکتوب پزشک معالج
در بیمارســتان مرکــز طبــی در تاریــخ  ۶تیــر ۱۳۹۵
شــیمی درمانی به اتمام رســیده اســت و اکنون برای
معاینــات دورهای مراجعــه می کنــد .این بیمــار از تیر
مــاه ســال  ۱۳۹۵تاکنون ،به طــور مکرر بــرای انجام
چکاپهــای دورهای و آزمایــش های مرتبــط با آنها
بــه بیمارســتان مرکــز طبــی مراجعــه و در هــر نوبت،
هزینههای مرتبط با آن را نیز از موسسه محک دریافت
کرده است.
آخرین مراجعه بیمار به بیمارســتان مرکز طبی تهران
بــرای چــکاپ و آزمایشهــای دورهای در تاریخ  ۲مهر
 ۱۳۹۷بــوده که هزینه آن نیز توســط مؤسســه محک
پرداخت شده است .ضمنا به دلیل قبولی در امتحانات
مدرسه ،جایزه کارنامه برای تشــویق کودک در ادامه
تحصیل پرداخت شده اســت .همچنین ایشان هزینه
مسافرت به تهران را نیز دریافت کردهاند .گزارشهای
حمایت مالی و مصاحبههای مددکاران موسسه محک
مســتقر در درمانــگاه خون بیمارســتان مرکــز طبی و
همچنیــن آخرین گزارش پزشــک معالج بیمــار که در
مورخ  ۱۷مهر  ۱۳۹۷دریافت شده است ،خوشبختانه
حاکی از تداوم وضعیــت درمان علی فرزنــد عزیزمان
مبنی بر پایان شیمی درمانی و انجام معاینات دورهای
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چهره ها و خبر ها
نوید محمــدزاده این روزها مشــغول بــازی در فیلم «متری
شــیشونیم» و تمرین برای اجرای نمایش
«بینوایــان» اســت .او «مغزهــای کوچک
زنــگزده» را روی پرده ســینما دارد که با
استقبال تماشاگران روبهرو شده است.

مهناز افشــار بازی در فیلم «قســم» به کارگردانی محســن
تنابنده را در شمال کشــور آغاز کرد .او در
این فیلم که یک درام اجتماعی است ،در
کنار سعید آقاخانی و حسن پورشیرازی
ایفای نقش خواهد کرد.

است».
همچنین آراسب احمدیان مدیرعامل موسسه خیریه
محک درباره مبالغ جمعآوریشده برای کمک به این
کودک و درخواست انتقال این مبالغ به حساب محک،
در نامــهای خطــاب به ســیدعلی ضیــا مجــری برنامه
«فرمول یک» آورده است« :با ســام و احترام متقابل،
بازگشــت به نامه فاقد شــماره مــورخ  ۱۷مهر ۱۳۹۷
جنــاب عالــی در موضــوع گفتوگــو بــا آقای افشــین
ولیخانی در قســمت  ۳۵برنامه «فرمــول یک» و پیرو
اطالعیه شــماره /۱۰۰۳م مورخــه  ۱۷مهر ۱۳۹۷
محک و بــا ابراز مســرت مجــدد از قطع درمــان فرزند
دلبندمان ،به استحضار میرساند ،محتوای ارائه شده
در برنامه جناب عالی که منجر بــه جمعآوری مبالغی
شده است با اطالعات مستند موجود در
 پرونده حمایتی بیمار در مؤسسه خیریه محک پرونــده درمانــی بیمــار در بیمارســتان مرکــز طبیکودکان
 اظهار نظر صریح و مکتوب پزشک معالجمطابقت ندارد و هر سه مستندات فوق تصریح بر قطع
درمــان کودک بیمــار در شــهریور ماه ســال  ۱۳۹۵و
انجام چــکاپ و آزمایشهــای دورهای تاکنــون دارد.
با عنایــت به مــوارد فــوق و همچنین بــا توجه بــه نیت
اهداکنندگان وجوه به حساب آقای افشین ولیخانی
که برای پرداخت هزینههای درمان فرزند ایشان بوده
اســت ،روش انتقــال قانونــی مبالغ جمعآوریشــده
براساس اطالعات مبهم و غیرشفاف ارائه شده و برای
مؤسسه خیریه محک ناشناخته است».

جنجالها و اعتماد مردم
حواشی گفتوگوی «فرمول یک» با افشــین ولیخانی در حالی به وجود آمده که پیشتر نیز شاهد گفتوگوها
و جنجالهای مشــابه در تلویزیون بودهایم .ماجرای پرسروصدای یاسی اشــکی و بیماری  HPVکه پای وزارت
بهداشت را هم به حواشی باز کرد ،آخرین مورد مشابه در صداوسیما بوده است.
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد ،بیدقتی برنامهسازان تلویزیون در دعوت از سوژههای بحثبرانگیز
استکهپیامدهایسنگینیبرایبرنامهوتلویزیوندارد.بایدپرسیدچرابرنامهسازانبرنامههایمهمتلویزیونی،
بدون آن که اطالع کافی از سوژههای مورد بحث خود داشته باشند ،مهمانانی را دعوت میکنند و با دادن آنتن
زنده ،اجازه میدهند ادعاهای نادرستی را درباره مسائل مختلف مطرح کنند؟
اولین پیامد این اتفاق ،به خود تلویزیون ،برنامه و مجری بازمیگردد .طبعــ ًا مخاطبان بعد از جنجالهایی این
چنینی ،به فراخوانهای بعدی این برنامه پاســخی نخواهند داد .به عالوه شاید بسیاری از مخاطبان به همین
دلیل از پیگیری قسمتهای بعدی برنامه یا حتی برنامههای مشابه رویگردان شــوند .پیامد دوم ،از بین رفتن
حس اعتماد عمومی و همدلی خیرخواهانه مردم درباره این طور اتفاقات است .مخاطبانی که اعتمادشان دو
بار از دو برنامه پربیننده «ماه عسل» و «فرمول یک» و مجریان خوشنامشان لطمه ببیند ،ممکن است دیگر به هیچ
فراخوانی برای کمکهای انساندوستانه لبیک نگویند.

حامد بهداد برای بازی در فیلم «قصر شیرین» به کارگردانی
ســیدرضا میرکریمــی در شــهر یاســوج
جلوی دوربین رفته است .او با این فیلم
در سیوهفتمین جشــنواره فیلم فجر
حضور خواهد داشت.

بهناز جعفری به تازگی بازی در فیلم «ماهــی و برکه» را در
ارمنســتان به پایان رسانده اســت و با این
فیلــم در جشــنواره فجر حضــور خواهد
داشت .او اکنون فیلم «پاسیو» را در گروه
هنروتجربه روی پرده سینما دارد.

الهام چرخنــده برای بازی در فیلم «شــاخههای شکســته
بلوط»جلویدوربینرفتهونقش رئیس
منافقیــن عملیــات مرصــاد را بــازی
میکنــد .او احتمــا ًال در فصــل دوم
ســریال پربیننــده «آوای بــاران» نیز
حضور خواهد داشت.
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سینمای ایران

تکذیب حضور  7هزار هنرور
در «متری شیشونیم»
عوامــل تولیــد فیلــم «متــری شــیشونیم» ،صحبتهــای
تهیهکننده این فیلم (سیدجمال ساداتیان) را درباره فیلم
تکذیب کردند.
به گزارش ســینما دیلی ،روز گذشــته خبری دربــاره فیلم
«متری شیش و نیم» در رســانهها منتشر شــد .در این خبر
آمده بود که قرار است در این فیلم هفت هزار هنرور جلوی
دوربین بروند که تا االن سه هزار نفر جلوی دوربین رفتهاند
و بقیه هم در ماههای آینده خواهند رفت .گروه تولید «متری
شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی ،ضمن تکذیب
این خبر اعالم کردند که چنین خبری به هیچ عنوان صحت
ندارد و تمــام اعدادی که دربــاره حضور هنــروران در فیلم
منتشر میشود از اساس کذب است.
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