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مناظرهجلیلیوقوچانیدرشبکه4
ششمین قسمت از برنامه «شب سینما» با حضور
وحیدجلیلیومحمدقوچانیباموضوعبررسی۴۰
سال سینمای انقالب ،پنج شنبه سوم بهمن روی
آنتنزندهشبکهچهارمیرود .بهگزارشفارس،در
اینبرنامهبهآسیبشناسیسیاستیورویکردهای
سیاستگذاریسینمادرچهاردههفعالیتسینمای
ایران پرداخته خواهد شد .به همین منظور محمد
قوچانی روزنامهنگار و سردبیر بسیاری از نشریات
و روزنامههای طیف اصالحطلب و وحید جلیلی
روزنامهنگاروسردبیرسابقمجلهسورهمهمانهای
اینقسمتاز«شبهایهنر»خواهندبود.

بالتکلیفیصوتوتصویرفراگیر
بهروایتیکمدیرسینمایی
معاون نظارت و ارزش یابی سازمان سینمایی
خواستار تعریف عبارت «صوت و تصویر فراگیر»
از س ــوی شــــورای عــالــی فــضــای مــجــازی شــد.
محمدمهدیطباطبایینژاددرگفتوگوییباایسنا
در پاسخ به این که تکلیف تولیدات شبکه نمایش
خانگی با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه
مبنیبراینکهصدورمجوزوتنظیممقرراتصوت
و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست،
چهخواهدشد؟بیانکرد «:براساساینبخشنامه
به مراجع قضایی ابــاغ شده که صوت و تصویر
فراگیردرحوزهتصمیمگیریساترا(سازمانتنظیم
مقررات و ارتباطات صوت و تصویر فراگیر) است و
ما هم در اینباره بحثی نداریم چون محل بحث ما
همینتعریفصوتوتصویرفراگیراستتابراساس
آنمشخصشودVODهادرچهتعریفیگنجانده
میشوند ».وی ادامه داد« :ما معتقدیم VODها
مشمول صوت و تصویر فراگیر نمیشوند ،چون
مرکزملیفضایمجازییکتعریفمقدماتیدارد
کهصوتوتصویرفراگیربایددارایدوویژگیباشد؛
یکیاینکهکنداکتورروزانهداشتهباشدودیگراین
که کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد .در حالی که
ازنظرماVODها،همکنداکتورروزانهندارندوهم
کاربرشان قابل شناسایی است .پس مصداق آن
َ
چهبیانشدهنیستندولیچوناینموضوعبایدبه
تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک
مرجع قانونی برسد ،این مسئله تا تعیین مصداق
دقیقصوتوتصویرفراگیربالتکلیفاست».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شیر ریخته ،جمعشدنی نیست!
ِ
تالش ادامهدار «سالم صبح بخیر»برای حل جنجال شیرهای آلوده که عبدا ...روا،
مجری برنامه نیز در آن نقش داشت

جنجال ماجرای شیرهای آلوده ،صبح شنبه
هفته جــاری ،از برنامه «ســام صبح بخیر»
شبکه سه شــروع شد و در پنج روز گذشته،
افکار عمومی را درگیر کــرده اســت .اگرچه
این برنامه تلویزیونی تالش کرد تا در چهار روز
متوالی ،ماجرا را فیصله بدهد و چندین مقام
و سازمان مسئول درباره این مسئله توضیح
دادند ،اما بحث احتمال وجود آلودگی در شیر
که توسط یک بازرس انجمن بهداشت و ایمنی
مواد غذایی آغاز شد ،در افکار عمومی به پایان
نرسیده است .امــروز عملکرد برنامه «سالم
صبح بخیر» را در این ماجرا بررسی کردهایم.
▪واکنش غیرحرفهای مجری

سهم عبدا ...روا به عنوان مجری برنامه ،در
دامن زدن به شایعه شیرهای آلوده کم نبوده
اســت .پس از این که بهادر حاجیمحمدی
کارشناس برنامه ،در میان صحبتهای خود
به موضوع وجود سم آفالتوکسین در شیرهای
پاستوریزه اشاره کرد ،عبدا ...روا در جایگاه
مجری نباید تنها با استناد به صحبتهای این
کارشناس ،با اطمینان و صراحت این مسئله
ر ا تأیید میکرد .او برخورد غیرحرفهای با
این موضوع داشت و با اشاره به ِسمت مهمان
ب ــرنــامــه گفت کــه رزومـــه او مشخص است
و ص حبت کارشناس را نتیجه تحقیقات و
پ ژ و هشهایی که در دانشگاه انجام داده
دانست! روا حتی بحث ذرتهای آلوده را هم
پیش کشید و در واکنشی عجیب ،در پاسخ
به کارشناس برنامه که به این موضوع اشاره
کرد و گفت متوجه نشدیم چند صدهزار تن
ذرت آلــوده وارد کشور شد یا نه ،گفت« :من
میدانم اما نمیتوانم بگویم!» این واکنش جز
التهابآفرینی ،هیچ دستاورد دیگری نداشت.
نتیجه این شد که از یک شنبه تا چهارشنبه ،روا
در این برنامه غایب بوده و ظاهر ًا به مرخصی
اجباری رفته است.
▪تالش برای تکذیب شایعه

بعد از باال گرفتن ماجرا در عصر روز شنبه،
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عوامل برنامه «سالم صبح بخیر» در برنامه روز
یک شنبه با ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت
گ فتوگویی تلفنی برقرار کردند .او بحث
آلودگی را تکذیب کرد و میزان آفالتوکسین
را در محدوده مجاز دانست .با این حال مسئله
به پایان نرسید و روز دوشنبه صبح ،بخشی
از برنامه به شایعه انتقال بیمار یها از دام به
محصوالت لبنی ،اختصاص داشــت .این بار
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد
غذایی سازمان دام پزشکی درباره این موضوع
صحبت کرد و درباره حضور دایمی بازرسان
در دامدار یهای صنعتی توضیح داد .صبح
روز سهشنبه هم بخش واکنش سریع با موضوع
بررسی سالمت شیر و وضعیت بهداشت در
کشور ،پخش شد و معاون وزارت بهداشت
مهمان این بخش بود تا نگرانی مردم را درباره
مسئله شیرهای آلوده از بین ببرد .او این بار نیز
اظهارات مهمان اول برنامه را تکذیب کرد .روز
گذشته هم بخش واکنش سریع برنامه «سالم
ص بح بخیر» ،با حضور دبیر انجمن صنفی
ص نایع لبنی و یک تولیدکننده محصوالت
لبنی ،بــرای آخرین بار به ماجرای احتمال
وجود سم آفالتوکسین در شیرهای پاستوریزه
پرداخت .اما شاید بهتر بود از ابتدا دربــاره
طرح چنین موضوع مهمی در برنامه احتیاط
و حساسیت زیــادی به خــرج داده میشد تا

ا طالعات غلط منتشر نشود و «ســام صبح
بخیر» مجبور نباشد هر روز بخشی از برنامه را
به تکذیب شایعهای که توسط مهمانش مطرح
شده بود اختصاص بدهد .به طور قطع بریده
ویدئوی صحبتهای کارشناس برنامه درباره
وجود سم در شیر ،بیشتر از چهار برنامهای که
روزهــای گذشته در رد آن شایعه پخش شد،
دیده شده است.
▪ل ــزوم بــرخــورد حــســابشــده بــا مسائل
حساس

این اولین بار نیست که برنامه «سالم صبح
بخیر» ،درباره یک مسئله ،حاشیه و جنجالی
ایجاد میکند .بهتر است ماجرای شیرهای
آلــوده و اتفاقاتی مانند شوخی حسین کلهر
با علی دایی و توهین او به باشگاه استقالل،
ب ــرای ایــن برنامه تجربهای بشود که از این
پس در برخورد با مسائل حساس و ملتهب،
واکنش حسا بشد های داشته باشد و باعث
ایــجــاد بــحــران و حاشیه نــشــود .هرچند که
مسئله شیرهای آلــوده از مثال شوخیهای
حساسیتبرانگیز مجری با علی دایی و باشگاه
استقالل جدیتر و مهمتر است ،اما ایجاد یک
حاشیه یا جنجال ،عذرخواهی و غیبت کوتاه
مجری خاطی در این برنامه ،دیگر دارد تبدیل
به یک روند تکراری میشود.

درباره نخستین قسمت سریال
سیروس مقدم در نمایش خانگی

شروعخوببا
خوابزدگی«هما»

روز س هشنبه اولــیــن قسمت از سریال
«خوابزده»درشبکهنمایشخانگیتوزیع
شد.اینسریالاولینتجربهسیروسمقدم
در مدیوم نمایش خانگی اســت و سعید
نعمتا ...که پیش از این فیلم نامهنویس
تعدادی از آثار سیروس مقدم بوده  ،برای
اولین ب ــار نویسندگی فیلم نامه سریال
ماورایی این کارگردان را برعهده داشته
است.
هنوز نمیتوان سریال «خــوابزده» را به
صورت کلی ارزیابی کرد ،اما این مجموعه
در قــدم اول ،موفق شــد شــروع جذابی
داشته باشد و مخاطب را با قصه درگیر
کند تا برای تماشای ادامــه قصه کنجکاو
باشد .ریتم سریال هم در قسمت اول تند
و راضیکننده بود .موضوع و تم ماورایی
این مجموعه باعث شده مخاطب پس از
مدتها،ازنظرمحتواوقصه،بااثرمتفاوتی
در نمایش خانگی روب ـهرو باشد .پیش از
انتشاروحتیکلیدخوردنسریال،اخباری
که دربــاره «خـــوابزده» منتشر میشد،
وعده تماشای سریالی در ژانر وحشت را به
مخاطبمیدادند،اماسریال«خوابزده»
فقط یک سریال ماورایی است و نباید از آن
انتظار داشت که مانند آثار ژانر وحشت،
تکاندهنده و ترسناک باشد .حالوهوای
کلی سریال «خــوابزده» بیارتباط با آثار
ماورایی سیروس مقدم یعنی «اغما» و «روز
حسرت» نیست و مانند
مــجــمــوعــه «اغـــمـــا»،
شـــــاهـــــد حـــضـــور
شیطان در زندگی
شــخــصــیــتــی بــه
نــــام «هــمــا»
هستیم.

چهره ها و خبر ها
رضـــا کــیــانــیــان بــــرای اجـــرای
نــمــایــش «دکــتــر ن ــون زن ــش را
بیشتر از مصدق دوســت دارد»
به کارگردانی هادی مرزبان در
تاالروحدترویصحنهمیرود.
اوبهعنوانطراحصحنهنیزدراینتئاترحضوردارد.
هادی حجازیفر با فیلم «منطقه
پرواز ممنوع» اثر امیر داسارگر،
حضور موفقی روی پرده سینما
دارد .این فیلم از ابتدای اکران
مورد استقبال مخاطب نوجوان
قرارگرفتهوبیشازپنجمیلیاردتومانفروختهاست.
الهام کــردا دو روز قبل ،بازی
در سریال «کــرگــدن» ساخته
کیارش اســدیزاده را به پایان
رســانــده اســت .ایــن مجموعه
ا کنون در نمایش خانگی در
حال توزیع است و تا به حال  11قسمت از آن
منتشر شده است.
پ ژمان بازغی با فیلم «سلفی
با دموکراسی» کــاری از علی
عــطــشــانــی ،در بــخــش بـــازار
ج ــ ش ــ ن ــوارهفیلمبرلیندیــده
خواهد شد .این فیلم متقاضی
حضور در جشنواره فجر شده بود اما به جشنواره
راه پیدا نکرد.
مــرجــانــه گــلــچــیــن بـــه جمع
شرکتکنندگان مسابقه «شام
ایرانی  »2به کارگردانی سعید
ابوطالب،اضافهشد.اوهمزمان
در حال بازی در سریال نمایش
خانگی «موچین» ساخته حسین تبریزی است.
عــلــیــرام نـــورایـــی ایـــن روزهـــا
مشغول بازی در سریال «نفوذ»
به کارگردانی جواد شمقدری
اســـت .قصه ایــن مجموعه در
سا لهای  57و  58میگذرد
و حــوادث مهم قبل و بعد از انقالب را به تصویر
میکشد.

