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رویخوشصداوسیمابهسایتهایدانلودفیلم
روند اعطای مجوز به سایتهای مسدود شده توسط صداوسیما آغاز شد

حضور گزارشگر زن در
رادیو ورزش ادامه خواهد داشت
مدیررادیوورزشدربارهاولینتجربهجدیوحرفهای
گزارش یک رقابت فوتبالی حساس بین تیمهای
آژاکس و چلسی توسط گزارشگر زن در این رادیو،
توضیحاتی ارائه کرد.غالمرضا میرحسینی مدیر
رادیو ورزش در گفت وگو با مهر درباره گزارشگری
رقابت دو تیم آژاکــس و چلسی که برای اولین بار
توسطیکگزارشگرخانماتفاقمیافتد،بیانکرد:
«البته قبال تجربیات گزارشگری خانمها را در سیما
همداشتهایم،مثالخانمزهرههاشمییاخانممائده
عالقمند برخی مسابقات را کوتاه یا گذرا گزارش
کردهاند ولی تیم حرفهای که مثل مسابقات آقایان
در آن ،کارشناس و گزارشگر و تحلیل داوری هم
خانم باشد ،بیسابقه است و این اولین بار است که
اتفاق میافتد ».وی ادامه داد« :این چند گزارشی
هم که بوده ،به شکل حرفهای نبوده است و بیشتر
برایاینبودهکهتصویریازاینمسابقاتارائهشود.
اما نجمه جعفری که قرار است امشب (چهارشنبه
اول آبــان) رقابت بین تیمهای آژاکــس و چلسی را
گزارشگری کند ،یک گزارشگر حرفهای است و در
یک سال اخیر بیشتر مسابقات فوتسال و فوتبال
بانوان که از شبکه پخش شده با گزارشگری او بوده
است یعنی او هم از نظر توانمندیهای گزارشگری
و هم از نظر اطالعات ورزشــی و فوتبالی در سطح
خیلیخوبیاست».میرحسینیدربارهاهمیتاین
اتفاق تصریح کرد« :این اتفاق از این نظر مهم است
که یک تیم کامل خانم رقابت را گــزارش و تحلیل
میکند و حتی تهیهکننده و گوینده برنامه نیز خانم
هستند ،آن هم مسابقهای که بسیار مهم است چون
این دو تیم آژاکس و چلسی برای اولین بار است که
در لیگ قهرمانان اروپا با هم رودررو میشوند ».وی
بااشارهبهادامهداربودناینتجربهاظهارکرد«:این
نشاندهندهتوانمندیخانمهاستکهتابهحالشاید
کمترموردتوجهقرارگرفتهومااکنونعرصهجدیدی
را باز کردهایم و این تجربه در صورت موفقیت ،ادامه
دارد و حتی امیدواریم مسابقات مهم لیگ خود را به
اینصورتگزارشوازتوانمندیهایخانمهابازهم
استفادهکنیم».مدیررادیوورزشدربارهاینرویکرد
جدید و این که پیش از این خانمها فقط مسابقات
مربوط به زنان را گزارشگری کردهاند ،اظهار کرد:
«اینگونهنیستکهبگوییمخانمهافقطدرحوزههای
مرتبطباخودشانتوانمندهستندبهطورمثالاکنون
یکیازکارشناسانبرنامهکشتیمایکخانماستو
زنانی هستند که در این زمینه مینویسند و تحلیل
میکنندوقلمخوبیهمدارند».ویخاطرنشانکرد:
«این رویکرد جدید رادیو ورزش است و ما یک سال
روی آن کار کردهایم .خانمها در عرصه کارشناسی
وداوریمسابقاتمختلفازآقایانچیزیکمندارند
شکلبرنامهریزیشده
واینفرصتتابهحالبهاین
ِ
وجود نداشته است و االن اولین بار است که در رادیو
ورزش رخ میدهد».میرحسینی که زمانی هم
بهعنوانمدیرشبکه3سیمافعالیتداشتهاست،در
واکنشبهخطاهاوگافهایاحتمالیحینگزارش،
بیانکرد«:معتبرترینگزارشگرانفوتبالچهایرانی
و چه خارجی در اولین تجربهها قطعا ضعفهایی
داشتهاند،جوادخیابانی،عادلفردوسیپور،پیمان
یوسفی یا گزارشگرانی در زمینه والیبال و کشتی
در اولین گزارشها ضعف داشتهاند .ما امیدواریم
این ضعفها که طبیعی هم هست و ممکن است در
کیفیت گزارش تاثیرگذار باشد کم رنگ شود ولی
درصورتتداومتجربههاشاهدگزارشهایجذابی
خواهیدبود»».

محمد اکــبــری  -ســازمــان تنظیم مقررات
صــوت و تصویر فراگیر با صــدور مجوز برای
چهار رسانه فاقد مجوز اعــام کرد به زودی
تمامی رسانههای دانلودی بسته میشوند
و مجوز فعالیت آزمایشی دریافت میکنند.
روز گذشته در آیین اعطای مجوز به فعاالن
رسانههای صــوت و تصویر فراگیر به چهار
سایت آپتـیوی ،موبومووی ،هکسدانلود و
فیلمتومووی در سازمان تنظیم مقررات صوت
و تصویر مجوز آزمایشی اعطا شد .در این مراسم
صادق امامیان ،رئیس سازمان تنظیم مقررات
صوت و تصویر گفت« :طی روزهای آینده ،کلیه
رسانههای مسدودشدهای که درخواست مجوز
داشتهاند ،فعالیت خود را از سر میگیرند ».وی
همچنین اظهار کرد« :سامان دهی و هماهنگی
سایتهای دانلودی در تمام دنیا سابقه دارد،
اما شل و سفت کردن پیچهای مقررات آن باعث
میشود سایتها متأثر از این تصمیمات شوند و
متعاقب ًا بر زنجیره مارکت آنها تأثیر بگذارد».
امامیان با بیان این که مواردی چون غیرقانونی
بــودن سایتها ،بحث کپی رایــت و مسائل
محتوایی ،مهم ترین موضوعات مــورد توجه
مراجع قضایی در برخورد است ،گفت« :باید
این سایتها با سازوکار مناسبی پیش بروند
و ارائــه خدمت کنند ».وی با بیان این که ما
در بحث محتوا ،تنها مکانیزم انجام کــار را

صنعت کمک کند و رسانههایی از این دست
را قلمروی رسانهای در مقابل ابررسانهها
میداند ».امامیان همچنین با بیان این که
تاکنون  73مجوز به این رسانهها اعطا شده
و  150درخواست مجوز نیز در دست بررسی
اســت گفت« :اعــطــای مجوز به رسانهها به
معنای شروع همکاری ما با دوستان است و
ما مسئولیت نظارت بر محتوا را به عهده خود
رسانهها میدانیم».
▪سهولت دریافت مجوز آزمایشی

رصد میکنیم و اصــاح محتوا به عهده خود
ارائـهدهــنــدگــان ویدئوهاست ،خاطرنشان
کــرد« :حتی معاونت محتوا هم در این میان
تسهیلکنندگان کــار فــعــاالن رســانـههــای
صــوت و تصویر هستند و کلیه امــور برعهده
ارائـهکــنــنــدگــان محصول اســـت ».امامیان
ادامــه داد« :بنابراین آن چه موجب برخورد
قضایی احتمالی با ارائهدهندگان محصوالت
تصویری مـیشــود ،شکایات مــردم و مراجع

قضایی است».
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر
فراگیر با اشاره به تغییرات و تنوع رسانهها در
سراسر دنیا تصریح کرد« :این سازمان بنا دارد
نقش حمایتی را برای فعاالن رسانهای داشته
باشد تا رقابت منصفانهای در این عرصه با
ایجاد تنوع برای تمامی رسانهها به وجود آید».
وی گفت« :سازمان تنظیم مقررات و صوت و
تصویر فراگیر درصدد است به پیشرفت این

در حاشیه این مراسم ،مدیران شرکتهای
رســان ـهای دانــلــود در گفتوگو بــا خبرنگار
خراسان درباره فرایند دریافت مجوز آزمایشی
اظهار کردند که سازمان تنظیم مقررات و
صــوت و تصویر فراگیر هیچ گونه هزینهای
بــرای اعطای مجوز از آ نهــا دریافت نکرده
است .نماینده شرکت آپتیوی در این باره
گفت« :شاید به جرئت بتوان گفت که این
تعاملیترین نشستی بود که ما با مسئوالن
سازمان تاکنون داشتهایم .بنابراین بسیار
دلگرمکننده بود ».وی همچنین یادآور شد:
«ســازمــان تنظیم مــقــررات و صــوت و تصویر
فراگیر ،هیچگونه تعهد مالی یا ضمانتی را
برای ارائــه مجوز از ما مطالبه نکرد و فضای
انجام کار بسیار خوب بود».

سینما به «خانه پدری» رسید

▪اکران فیلم بدون اعالم قبلی

با توجه به برگزاری جلسات شــورای صنفی
نمایش در روزهــای شنبه هر هفته ،معمو ًال
شنبهها خبر رسمی جدیدترین مصوبات این
شورا توسط غالمرضا فرجی سخنگوی شورا
منتشر میشود و اسامی جدیدترین فیلمهایی
که در هفتههای آینده نمایش داده خواهند
شد و تاریخ دقیق اکران آنها اعالم میشود.
اما خبر رفع توقیف فیلم «خانه پدری» و تاریخ

اکران آن ،بدون هیچ اعالم قبلی و در حالی
منتشر شد که فقط یک روز به اکــران فیلم
باقی مانده بــود .این روالــی بود که سازمان
سینمایی برای اعالم خبر اکران عمومی فیلم
توقیفی «آشغالهای دوستداشتنی» نیز پی
گرفته بود.

▪اکران محدود «خانه پدری» در تهران

پیشفروش بلیت فیلم «خــانــه پ ــدری» روز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شهاب حسینی که از دیروز با دو
فیلم «خانه پدری» و «هزارتو» به
سینماآمده،ویدئوییمنتشرکرده
وضمنتحسینامیرحسینترابی
کارگردان «هزارتو» ،مخاطبان را
بهتماشایآندعوتکردهاست.
رامــبــد جـــوان بـــرای اج ــرای
نمایش «قصر موروثی خاندان
فرانکشتاین» به کارگردانی
آتـــیـــا پــســیــانــی بـــه ایــــران
برمیگردد .این نمایش از 16
آبان ماه در تماشاخانه «ایرانشهر» روی صحنه
خواهد رفت.
گوهرخیراندیشبازیدرسریال
«زیرخاکی» اثر جلیل سامان را
به پایان رسانده .قصه این سریال
طنز که در  25قسمت ساخته
میشود،دربارهمردیاستکهبه
دنبالپیداکردنزیرخاکیوگنجاست.

بابک حمیدیان روزهای پرکاری
را سپری میکند .او بــه جمع
بازیگران فیلم «مغز استخوان»
ساخته حمیدرضا قربانی اضافه
شده و همچنین مشغول بازی در
فیلم«روزبلوا»ساختهبهروزشعیبیاست.

▪موارد ممیزی فیلم

همه مشکالت برای اکران فیلم «خانه پدری»
بر سر یکی از سکانسهای ابتدایی فیلم بود.
شدت خشونتی که در این سکانس نمایش
داده شــده ،باعث شد فیلم توقیف شــود .در
روزهای گذشته ،وقتی خبر رفع توقیف فیلم
اعالم شد ،اخبار ضد و نقیضی درباره حذف
ایــن سکانس منتشر شــد ،امــا طبق اعــام
محمدمهدی طباطبایینژاد معاون نظارت
و ارزشیابی سازمان سینمایی مشخص شد
این سکانس به طور کامل از فیلم حذف نشده
اســت .طباطبایینژاد در گفتوگوبا ایسنا
دربــاره این موضوع توضیح داد« :بر اساس
گفتوگوهایی که با آقای عیاری انجام شد ،با
اصالح صحنه مورد مناقشه و خشن به گونهای
که به کلیت فیلم آسیب وارد نشود ،آن را آماده
اکران کردیم و االن صحنهای که مشکل بود
اصالح شده است ».کیانوش عیاری دیروز در
گفتوگو با تابناک به مواردی که شورای پروانه
نمایش خواستار اصالح آن بوده اشاره کرده
و گفته ممیزی فیلم مربوط به پالن برخورد
سنگ با سر دختر و کاله خاص پدر خانواده
بوده است.

فاطمه معتمد آریا آبان ماه با فیلم
«جـــاندار» اثــر حسین دومــاری
و پـــدرام پــورامــیــری ،روی پــرده
سینماها دیده خواهد شد .او در
فیلم«مجبوریم»نیزبازیکردهکه
درجشنوارهفجررونماییخواهدشد.

حسن معجونی در فیلم «آبــادان
یـــــازده  »60ب ــه کــارگــردانــی
مهرداد خوشبخت ،ایفای نقش
خواهد کــرد .این فیلم محصول
ســازمــان اوج اســت و بــه شــروع
جنگ تحمیلی و دفــاع مقدس
یپردازد.
م 

متن و حاشیه نمایش فیلم کیانوش عیاری پس از  9سال توقیف

در حالی که امید چندانی به اکران فیلم «خانه
پدری» وجود نداشت و  9سال از ساخت فیلم
گذشته بود ،باالخره کیانوش عیاری با شورای
پروانه نمایش بر سر اعمال اصالحیه در فیلم
به توافق رسیدند و طلسم اکران فیلم شکسته
شد .فیلم «خانه پدری» سال  89ساخته شد و
پس از آن به دلیل یک سکانس خشونتآمیز
قتل ،فرصت اکران پیدا نکرد .تا این که سال
 92در بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر
به نمایش درآمد .پس از آن ،دی ماه سال 93
به صــورت عمومی اکــران شد ،اما در همان
روز اول از پرده سینما پایین کشیده شد و به
مدت چهار سال مهر توقیف خورد .مؤسسه
ناجی هنر وابسته به ناجا هم که به عنوان
سرمایهگذار در ایــن پــروژه حضور داشــت،
خواستار حذف  10دقیقه ابتدایی فیلم شد
و آن را مناسب اکران ندانست .اکنون پس از
گذشت  9سال از ساخت فیلم باالخره یکی
از دو فیلم توقیفشده عیاری ،فرصت اکران
پیدا کرده است .نمایش این فیلم از روزی که
خبر اکرانش منتشر شد تا روز چهارشنبه،
بــدون حاشیه نبوده و اکــران پرسروصدایی
داشته است.

چهره ها و خبر ها

سهشنبه در شرایط عجیبی آغاز شد .بعضی
از سینماها مانند پردیس کوروش ،مگامال،
ایرا نمال و چند سینمای دیگر ،همگی در
شهر تهران ،پیشفروش بلیت را آغاز کردند
اما مشخص نبود که این فیلم دقیق ًا قرار است
در چه سینماهایی اکران شود و چند سالن را
به آن اختصاص خواهند داد« .خانه پدری»
در اولین روز اکران ،تنها در سینماهای شهر
تهران ،نمایش داده شده بود و فع ً
ال خبری از
نمایش فیلم در شهرستانها نیست .پیش از
این روز دوشنبه ،تابناک خبری درباره اکران
محدود فیلم تنها در  15سالن سینما منتشر
کرده بود.
▪مخالفت با رفع توقیف

روز گذشته همزمان بــا آغــاز اک ــران فیلم،
مخالفتها با رفــع توقیف فیلم شــروع شد.
حجتاالسالم احمد سالک عضو فرهنگی
کمیسیون مجلس در گفتوگو با فارس ،ضمن
اظهار تأسف از اکران فیلم ،آن را ضدارزش
دانست و گفت که امیدوار است وزیر ارشاد
با دقت و کنترل بیشتر ،جلوی این حرکتها
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و فیلمها را بگیرد .جــواد شمقدری هم در
گفتوگو با همین رسانه ،ایراداتی به بعضی از
صحنههای فیلم وارد کرد و گفت اکران فیلم
بدون انجام اصالحات« ،جنایت فرهنگی»
اســت .محمدمهدی طباطبایینژاد معاون
ارزشیابی و نظارت ســازمــان سینمایی در
گفتوگو با صبا ،در واکنش به منتقدان گفت
که فیلم را ندیده قضاوت نکنند و تاکید کرد
این سازمان در مسیر قانون پای مجوز اکران
«خانه پدری» ایستاده است.
▪واکنش مثبت کیانوش عیاری به ممیزی

در این میان واکنش مثبت کیانوش عیاری به
انجام اعمال اصالحات در فیلم هم جالب بود.
او در گفتوگو با ایسنا از توافق با شورای پروانه
نمایش با انجام اصالحیه ابراز رضایت کرد و
گفت« :االن راضیتر هستم و این را محصول
گذشت زمان و فروکش کردن حسی که در
آن سا لها داشتم مـیدانــم ».عیاری خیال
تماشاگران را از تغییرات فیلم راحت کرد و
گفت که انجام اصالحات باعث نشده در فیلم
و ارتباط مخاطب با آن ،خللی ایجاد شود.

باران کوثری برای بازی در فیلم
اجتماعی «کشتارگاه» کاری از
عباسامینی،بهآبادانسفرکرده
است .عالوه بر او ،مانی حقیقی،
امــیــرحــســیــن فــتــحــی و حسن
پورشیرازینیزدراینفیلمایفاینقشمیکنند.

تلویزیون

حذفتبلیغاتپویا،تدریجیاست
معاون سیما در خصوص خبر خوش مدیر شبکه
کودک ،مبنی بر قطع پخش آگهیهای بازرگانی
از ایــن شبکه از اول آب ــان ،حــذف تبلیغات را
هــد فگــذاری کــان رسانه ملی دانست که به
تدریج انجام خواهد شد.
ب ــه گـــــزارش پــایــگــاه اطــــاع رس ــان ــی سیما،
سیدمرتضی میرباقری با بیان این که از مدتها
قبل و بهرغم شرایط نامساعد مالی سازمان بنابه
درخواست مخاطبان شبکه کــودک ،تبلیغات
در این شبکه رونــد نزولی داشته اســت ،گفت:
«بــا توجه بــه سیاست گ ــذاری صــورت گرفته،
روند کم کردن تبلیغات در این شبکه همچنان
ادامه دارد تا در بازه زمانی مشخص بتوانیم این
تبلیغات را به تدریج از شبکه کودک حذف کنیم».
معاون سیما تاکید کرد« :سازمان صداوسیما
عالقهمند است تا از همین امروز تبلیغات را در
شبکه کودک حذف کند اما شرایط سخت مالی و
اقتصادی اجازه این کار را نمیدهد و امیدواریم
با یاری نهادهای مسئول ،در این زمینه با سرعت
بیشتری حرکت کنیم».

