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اخبار

فراخوان بخش رقابتی سی و هفتمین
جشنواره موسیقی فجر به صورت باکالم و
بیکالم در بخشهای موسیقی (دستگاهی،
نواحی ،کالسیک غربی ،تلفیقی ،پاپ ،معاصر
و ارکسترال ایران ،کودک) و ناشر برگزیده منتشر
شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
انجمن موسیقی ایران ،با اعالم دبیرخانه سی و
هفتمین جشنواره موسیقی فجر ،فراخوان بخش
رقابتی به صورت باکالم و بیکالم در بخشهای
موسیقی (دستگاهی ،نواحی ،کالسیک غربی،
تلفیقی ،پاپ ،معاصر و ارکسترال ایران ،کودک)
و ناشر برگزیده منتشر شد.
فراخوان بخش رقابتی سی و هفتمین جشنواره
موسیقی فجر بر اساس آیین نامه جشنواره
با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده اهالی
موسیقی ایران ،اعتالی هنر موسیقی و ارتقای
سلیقه شنیداری مخاطبان ،صیانت از هویت
ملی مبتنی بر آموزههای دینی و ایرانی ،تقویت و
حمایت از هنر خالق و همچنین شناسایی ،تبیین
چهارچوبها و استانداردهای کیفی گونههای
مختلف موسیقی تهیه و تنظیم شده است.
صاحبان آثار از پانزدهم آبان ماه میتوانند،
تمامی آلبومهای صوتی که دارای مجوز از
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
سایر نهادهای رسمی بوده و دربازه زمانی یکم
مهرماه  ۱۳۹۸تا یکم مهرماه  ۱۴۰۰به صورت
فیزیکی و یا دیجیتال منتشر گردیده ،تا پایان
وقت چهارشنبه یکم دیماه  ۱۴۰۰براساس اعالم
فراخوان و با مراجعه به سایت جشنواره به
نشانی  fajrmusicfestival.comمراحل ثبت
نام خود را انجام دهند.
سیوهفتمین جشنواره موسیقی فجر همزمان
و در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران از تاریخ  ۲۴تا  ۲۹بهمن ماه ۱۴۰۰
در بخشهای رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی
برگزار میشود و جایزه ترانه ،جایزه موسیقی و
رسانه و نشستهای پژوهشی برنامههای دیگر
این دوره از جشنواره خواهد بود.

اختالف با اتحادیه تهیه کنندگان باعث شد

چاه ضرغامی برای پاسارگاد

«دینامیت» تا نوروز  ۱۴۰۱روی پرده
میماند

اعالم فراخوان بخش رقابتی سی و
هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اخبار

آیا حریم محوطه تاریخی آرامگاه کوروش تهدید خواهد شد؟

ابراهیمعامریان:

تهیهکننده فیلم سینمایی «دینامیت» با اشاره
به ادامه استقبال مخاطبان از فیلم تأکید کرد
اکران این فیلم سینمایی تا نوروز  ۱۴۰۱ادامه
خواهد داشت.
سیدابراهیمعامریان،تهیهکنندهفیلمسینمایی
«دینامیت» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی ،در
گفتوگو با مهر درباره وضعیت اکران این فیلم
سینمایی توضیح داد :هدف از اکران «دینامیت»
احیای سینماها بود و واقعا ًهم این هدف محقق
شد .منتی بر سر سینماداران نیست اما علت به
میدان آمدن فیلمهای دیگر هم انگیزهای بود که
فروش خوب «دینامیت» برای سایر صاحبان
آثار بهوجود آورد .امیدوارم در ادامه راه به فیلم
«دینامیت» بیمهری نشود و به راحتی آن را از
چرخه اکران کنار نگذارند .وی ادامه داد :هنوز
همه مخاطبان «دینامیت» این فیلم را ندیدهاند
و طبق آمار تا امروز تنها  ۷۰۰هزار نفر موفق
به تماشای فیلم شدهاند .این فیلم تا  ۲میلیون
مخاطب ظرفیت اکران دارد و به راحتی میتواند
این میزان مخاطب را در سالن سینما داشته
باشد .به همین دلیل از سینماداران میخواهم
که فراموش نکنند «دینامیت» بود که سینماها
را اکران کرد و این واقعیت قابل کتمان نیست.
این تهیهکننده سینما در پایان تأکید کرد :فیلم
«دینامیت» در سال  ۱۴۰۰تنها در سالن سینما
اکران میشود و تا نوروز  ۱۴۰۱روی پرده میماند.
بعد از آن برای ورود فیلم به شبکه نمایش
خانگی تصمیمگیری خواهیم کرد .فیلم سینمایی
«دینامیت» تنها فیلمی است که این اجازه را دارد
تا زمانی که فروش دارد روی پرده بماند و این
امتیازی بود که برای اکران فیلم در نظر گرفته
شده است .آنچه امروز شاهد هستیم ،با توجه به
فروش یک و نیممیلیاردی فیلم در هر هفته ،آن
هم در شرایط کرونایی فیلم تا نوروز  ۱۴۰۱میتواند
اکرانش را ادامه دهد.

فرهنگوهنر

نه تنها ایرانیها بلکه حتی مردم جهان ،محوطه
پاسارگاد را میشناسند .هر کسی که سفری به شیراز
داشته باشد ،حتما بازدیدی هم از این محوطه تاریخی
خواهد داشت تا به چشم خودش عظمت تاریخ را
ببیند .مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعهای از
سازههای باستانی برجامانده از دوران هخامنشی است
که در شهرستان پاسارگاد در استان فارس قرار دارد.
این مجموعه دربرگیرنده ساختمانهایی چون آرامگاه
کوروش بزرگ ،پاسارگاد ،باغ پادشاهی پاسارگاد ،کاخ
دروازه ،پل ،کاخ بارعام ،کاخ اختصاصی ،دو کوشک،
آبنماهای باغ شاهی ،آرامگاه کمبوجیه ،ساختارهای
دفاعی تل تخت ،کاروانسرای مظفری ،محوطهٔ
مقدس و تنگه بالغی است.
این مجموعه ،پنجمین مجموعه ثبتشده در
فهرست آثار میراث جهانی در ایران است که در
نشست یونسکو که در تیرماه سال  ۱۳۸۳در چین
برگزار شد به دلیل دارا بودن شاخصهای فراوان با صد
در صد آرا در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
بقایای این محوطه تاریخی که امروز ما میراثدار آن
هستیم توانسته بیش از  2500سال از تمام زلزلهها،
سیلها ،جنگها و غارتها جان به در ببرد .به همین
دلیل امروزه با حفظ حریم چنین مجموعههای تاریخی
تالش میشود از آسیب بیشتر به آن جلوگیری شود.
یکی از مهمترین اقدامات برای حفظ یک محوطه
تاریخی ،آن هم با چنین قدمتی ،جلوگیری از فرسوده
شدن خاک است .تقریبا  5سال پیش همین موضوع
تخت جمشید و محوطه پاسارگاد را تهدید میکرد.
ماجرا از این قرار بود که حفر چاههای آب غیر مجاز
در این منطقه ،این مجموعه تاریخی را به خطر
انداخته بود .آن زمان فعاالن میراث فرهنگی میگفتند
درصورت تداوم حفر چاه در محدوده تخت جمشید
و پاسارگاد فاجعهای همچون زلزله بم این دو اثر ثبت
جهانی شده ایران را تهدید میكند .ببراز بازوبندی،
دبیر وقت جمعیت آریایی از سازمانهای غیرمردمی
فعال در حوزه میراث فرهنگی گفته بود كه از سال 86
به این سو نباید چاه در منطقه تخت جمشید حفر
میشد؛ مگر آنكه مجوز میراث فرهنگی میداشت.
اما عدهای صاحب نفوذ توانستهاند با دور زدن قوانین
میراث فرهنگی به حفر چاه در حریم درجه یك تخت
جمشید در فاصله 200متری این اثر ثبت جهانی شده
اقدام كنند.
او با اعالم اینكه با این اقدام ،فاجعه فرونشست در
انتظار تختجمشید است گفت :مشكل كنونی این
است كه اگر حفر چاه در اطراف تختجمشید و نقش
رستم اتفاق بیفتد با توجه به مشكل كمبود بارندگی
در این منطقه  2اثر ثبت جهانی شده ایران آسیب
جدی میبینند.
بازوبندی با اعالم اینكه اكنون  15هزار حلقه چاه
مجاز و غیرمجاز در دشت مرودشت وجود دارد تأكید
كرد :همین حاال در كنار تخت جمشید و نقش رستم
مكانهای زیادی وجود دارد كه نشست كرده و اگر
رانش ادامه یابد ضایعه بزرگی گریبان میراث فرهنگی
ایران را میگیرد .او به مذاكرات انجام شده دوستداران
میراث فرهنگی استان فارس با رئیس پایگاه جهانی
تخت جمشید و پاسارگاد در اعتراض به حفر چاه در
نزدیكی تخت جمشید و نقش رستم اشاره كرد و گفت:
فرونشست زمین در تخت جمشید و نقش رستم

حبخش:
فر 

تعطیلی پروژههای فیلم و تلویزیون
آمریکا

گروه فرهنگ و هنر – ایران سرزمینی است با تاریخ هزاران ساله و تمدنی شگفتانگیز .روایت این تاریخ و تمدن بر عهده کتابها و اسناد تاریخی و همچنین
بناهایی است که در طول این سالیان باقی مانده است .حفظ این تمدن برای روایت داستان این سرزمین تاریخی از وظایفی است که ما در مقابل آیندگان بر
عهده داریم .بنابراین هر اقدامی که به نوعی باعث به خطر افتادن بقایای این تمدن شود اقدامی پرسشبرانگیز است .عزتالله ضرغامی ،وزیر تازه گردشگری،
میراث ففرهنگی و صنایع دستی به تازگی در اظهارنظری عجیب گفته است «امروز مردم پاسارگاد بهدلیل مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند ،چاه
بزنند ،باید این مشکالت برطرف شود و قوانین حریمها مقداری انقباض پیدا کند»!

ضرغامی :امروز
مردم پاسارگاد
ب هدلیلمقبره
کوروش
نمیتوانند
کشاورزیکنند،
چاه بزنند ،باید
این مشکالت
برطرف شود و
مها
قوانینحری 
مقداریانقباض
پیدا کند!
ش برای پر كردن شكافها
بهاندازهای است كه حتی تال 
نیز نتیجه بخش نیست .براساس خبرهای رسیده به
همشهری بهرغم آنكه مدیر پایگاه میراث جهانی
تخت جمشید و پاسارگاد مدعی است مدیرعامل آب
منطقهای مرودشت دستور توقف فعالیت حفر چاه
در نزدیكی تخت جمشید و نقش رستم را صادر كرده
ولی دستگاههای حفر چاه ،شبانه فعالیت خود را از سر
میگیرند و فعالیتهای حفر چاه در دشت مرودشت
و نزدیكی تخت جمشید متوقف نشده است.
رئیس پایگاه جهانی تختجمشید و پاسارگاد اعالم
كرد :گروه زمینشناسی دانشگاه شیراز برداشت
بیرویه آبهای زیرزمینی را عامل آسیب رساندن
به دشت مرودشت و فرونشست زمین میداند .وی
افزود :در تخت جمشید بخشی از بحران اتفاق افتاده
است و نمیتوان گفت كه حفر چاه در محدوده تخت
جمشید اهمیت ندارد .تخت جمشید در دایرهای قرار
دارد كه بحران فرونشست زمین اتفاق افتاده است .او
گفت6 :چاه در محدوده تخت جمشید وجود داشت
كه سال  89پلمب شدند.
اما حاال با توجه به خشکسالیهای چندساله کشور،
کشاورزان منطقه با مشکالتی برای تامین آب روبهرو
شدهاند .در حالی که رفع چنین مشکلی ،راهحلهای
گوناگونی دارد ،چند روز پیش عزتالله ضرغامی ،وزیر
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در سفری
که به استان فارس داشت ،در اظهاراتی عجیب گفت:

همه جای استان در خصوص ساختوساز در بخش
حریمها دچار مشکل است ،امروز مردم پاسارگاد
بهدلیل مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند ،چاه
بزنند ،باید این مشکالت برطرف شود و قوانین حریمها
مقداری انقباض پیدا کند.
البته این اظهارات با واکنش کاربران شبکههای
اجتماعی مواجه شد .کاربری نوشت« :اگر اطراف
پاسارگاد چاه زده شود ،به زودی مقبره کوروش به
طور کامل فرو میریزد .یعنی وزیر گردشگری نه
اصول حفاطت آثار باستانی میداند و نه خبر از بحران
خشکسالی و فرونشست کشور دارد» .کاربر دیگری
نوشت« :ضرغامی میگوید باید کشاورزی را در
پاسارگاد رونق دهیم .متوجه نیست که استان فارس
دچار بحران بیآبی است فروچالهها به زودی آرامگاه
کوروش را میبلعند!» کاربر دیگر هم گفت« :استان
فارس ساالنه  700میلیون متر مکعب بیشتر از آنچه
وارد آبخوانهایش میشود ،برداشت میکند؛ یعنی
بیش از  3برابر استان اصفهان! چگونه ضرغامی چنین
سخنی میگوید؟ مگر نشانههای فروپاشی سرزمین
در اصفهان ،مرودشت ،بختگان ،ارسنجان ،تخت
جمشید و پاسارگاد را نمیبیند؟»
این گفتههای ضرغامی درحالی است که او در عین
حال در همان سفر درباره اهمیت پاسارگاد گفته
است« :منطقه گردشگری پاسارگاد از موضوعاتی
است که در سفر ریاستجمهوری به فارس مورد توجه

است و برای آن اعتبار در نظر گرفتهشده است .عمده
اعتبارات را به زیرساختها ،مرمت و تسهیالتی که به
مردم باید داده شود ،اختصاص میدهیم.
پاسارگاد یک موقعیت بینالمللی منحصربهفرد
است ،اگر نگوییم جایگاه ویژهای دارد یک نشان از
تمدن مدنی و بشری است .پاسارگاد نمادی از مدنیت
است ،بنابراین پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی
کوروش است صرفنظر از اینکه در اینجا دفن شده یا
نشده آنچه مهم است احترام به شخصیتی است که
متعلق به ایرانیان است».
او گفت« :تاریخ ایرانیان قدمت  ۷هزارساله و
حتی بیشتر دارد .یک نقطه برجسته تاریخ ،اقدامات
کوروش است و باید گفت مدنیت پاسارگاد که هویت
پدران ماست ،ارزشمند محسوب میشود.
آثار باقیمانده نشانههای رفتار و عبرت مردم است
البته دشمنان با بهانههایی میخواهند دوقطبی راه
بیندازند که باید وحدت را مورد توجه قرار دهیم.
تاکنون در این سفر  ۲۰میلیارد تومان اعتبار قطعی
تخصیص دادهشده و در جاهای دیگر اعتبارات دیگری
را نیز تخصیص خواهیم داد».
حاال پرسش این است که چگونه با وجود آگاهی از
اهمیت محوطه تاریخی پاسارگاد ،وزیر حفظ میراث
فرهنگی کشور ،معتقد است انقباض در حریم این
محوطه آسیب جدی برای بقای حیات این مجموعه در
پی نخواهد داشت؟!

کارکنان پروژههای مختلف سینمایی و
تلویزیونی آمریکا پس اختالف با اتحادیه
تهیهکنندگان راهی خانه شدند و قصد برگزاری
تجمعهای اعتراضی دارند.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،دستاندرکاران
پروژههای مختلف فیلم و تلویزیونی آمریکا
جمعه در حالی محل کار خود را ترک کردند
که هیچ اطمینانی نداشتند دوباره کی سر کار
بازمیگردند .این در حالی است که خیلی از
آنها امیدوارند نیازی به اعتراضهای گستردهای
که برنامهریزی شده نباشد.
اتحاد بینالمللی کارکنان صحنه نمایش
( )IATSEبه کارکنانش گفت بهتر است تمام
ابزار و تجهیزاتی را که متعلق به خودشان است
به خانه ببرند چون از دوشنبه به بعد ممکن است
دیگر به آنها دسترسی نداشته باشند .متیو دی.
لوب رییس این سازمان گفته اگر تا آغاز دوشنبه
توافقی با اتحادیه تهیهکنندگان فیلم و تلویزیون
صورت نگیرد ،کارکنان از ساعت شش صبح
شروع به برگزاری تجمعهای اعتراضی میکنند.
جو مارتینز که برای سریالهایی مانند
«مندلورین» و «برای تمام بشر» تجهیزات
صحنه درست میکند ،گفت حس کارکنان
در انتهای جمعه مانند افرادی بود که پیش از
یک وقفه بلندمدت کار خود را تمام میکنند .او
بیشتر روز خود را صرف جمع کردن وسایل و
قرار دادن آنها در کامیون برای خانه بردن کرد.
او گفت« :یک بازی شطرنج است .چه ۲
هفته باشد چه  ۲ماه یا  ۲سال ،ما میدانیم که
برمیگردیم .فقط مسأله این است که با قراردادی
خوب یا قراردادی بد برمیگردیم».
تعدادی از مسئوالن اتحادیه گفتهاند نسبت
به دستیابی به قراردادی جدید خوشبین
هستند .مسأله تا حدود زیادی در مورد بازههای
استراحت کارکنان است ،البته اتحادیه همچنین
خواستار افزایش حقوق برای کارکنان کم درآمد
و کارکنان پروژههای مخصوص سرویسهای
استریمینگ شده است.
اگر تجمعهای اعتراضی صورت بگیرد ،اثر آن
در سراسر کشور حس خواهد شد چون  ۶۰هزار
فرد شاغل در پروژهها دست از کار میکشند.
اتحادیه در آخر هفته رخدادهایی را در نیویورک،
شیکاگو و آتالنتا ترتیب دیده و دارد افرادی را برای
هدایت اعتراضها تعلیم میدهد.

هری پاتر به دست «هری پاتر»
حراج شد

همه حرفها درباره نوستالژی سینما «عصر جدید» دروغ است

محمدحسین فرحبخش ،یکی از مالکان سینما عصر جدید
میگوید :همه کسانی که از نوستالژی این سینما صحبت میکنند
دروغ میگویند چون اگر اینطور بود در این سالها میآمدند و در
عصر جدید فیلم میدیدند.
ماجرای تعطیلی و تغییر کاربری سینما عصرجدید اسفندماه سال
گذشته در ایسنا خبررسانی شد و عبدالله علیخانی  -مدیر این
سینما -ضمن تایید آن گفت :با وضعیت فعلی نمیدانیم باید چه
کنیم و برای رسیدن به تصمیمی قطعی آن را تعطیل کردیم .او پس
از انتشار عکسهایی از برداشتن صندلیهای سالن ،در تماس اخیر
ایسنا تاکید کرد که «فعال منتظریم ارشاد تکلیف را مشخص کند».
این در حالی است که پیگیریهای ایسنا نشان میدهد مجوز تغییر

کاربری این سینما چند ماه قبل صادر شده است.
خبرهایی که درباره تغییر کاربری و تخریب سینما منتشر شده
بحث نوستالژیک بودن این سینما و اینکه یکی از خاطرههای جمعی
مردم تهران و اهالی سینماست در روزهای گذشته بسیار داغ بوده
و در این باره محمد حسین فرحبخش که تقریبا اظهارنظر رسمی
پیرامون سینما عصر جدید کمتر داشته صحبتهایی را مطرح کرد.
ی از سوی ارشاد برعهده
او که تاکید دارد مسائل مدیریتی و پیگیر 
علیخانی دیگر مالک سینماست و خودش از جزئیات اطالع دقیقی
ندارد ،در گفتوگویی با ایسنا نسبت به برخی اعتراضها برای تغییر
کاربری سینما بیان کرد :من از آنهایی که درباره نوستالژی سینما
عصر جدید صحبت می کنند  -چه مردم و چه سینماگران  -چند
سوال دارم .خیلی از آنها ممکن است در سالهای گذشته یعنی
یک سال ،پنج سال 10 ،سال یا  20سال گذشته پدر و مادرهای خود
را از دست داده باشند .به من بگویند که در این مدت چند بار بر سر
مزار پدر و مادر خود رفتهاند؟ پدر و مادرشان نوستالژیکتر است یا
سینما عصر جدید؟ اول تکلیف این را مشخص کنند بعد درباره مال
و اموال مردم اظهار نظر کنند .اگر من این سوال را میپرسم ،کسی
هستم که بگوید؛  ۲۵سال قبل مادرم به رحمت خدا رفته و هر هفته
سر خاک او میروم .پدرم تا زمانی که در قید حیات بود  60سال از
فوت مادرش میگذشت و جمعه به جمعه در تمام آن  60سال بر
سر مزار مادرش رفت .اینها یعنی نوستالژی.
او افزود :سوال بعدی این است که آنهایی که درباره نوستالژی
سینما عصرجدید صحبت می کنند چرا در این چند سال به این
سینما نیامدند تا فیلم ببینند؟ خودشان پیش وجدانشان قضاوت

کنند چرا در این سالها نیامدند؟ حاال االن در فضای مجازی حس
نوستالژیک نسبت به سینما پیدا کردهاند؟ همه اینها حقه بازی و
دروغ است ،مثل بقیه چیزها.
این تهیهکننده سینما گفت :این همه سال بنده و آقای علیخانی
خسارت دادیم اینها کجا بودند؟ این سینما هیچ چیزی برای ما
نداشت و فقط از جیب برایش خرج کردیم .در همین سال قبل فقط
 ۲۵۰میلیون تومان پول صرف کردیم .اما کسی سراغ سینما نیامد
آن هم سینما عصر جدید که به همراه سینما قدس اصفهان تنها
سینماهایی هستند که در تاریخ سینمای ایران زمانی که سهشنبه
شب فیلمها عوض میشدند ،چهارشنبه صبح پورسانت صاحب
فیلم را پرداخت میکردند .مگر ما ضرر نمی کردیم؟ آن پورسانت را
هم از جیب میدادیم و حاال االن سینما عصر جدید نوستالژی شده
است .خیلی این حرفها را باور نکنید.
فرحبخش تاکید کرد :اگر سینما عصر جدید برای ما ارزشمند نبود
جور دیگر رفتار میکردیم .همه پول خود را از سینما در آوردند و
رفتند جای دیگر ملک خریدند ولی من ملکی را که در لواسان داشتم
برای این سینما و آن هم  ۲۰درصد سینما فروختم .اما با چند برابر
قیمت آن ملک هم دیگر نمیتوانم آن را بخرم .من و آقای علیخانی
به سینما عالقه داشتیم که اینجا را خریدیم .سینما عصر جدید در
تهران یک آدرس است و ما می توانستیم سینمای دیگری را بخریم
اما سراغ اینجا آمدیم و برایش همه کار کردیم.
او در پاسخ به اینکه چه برنامهای برای سینما دارند؟ گفت :فعال
آقای علیخانی صندلیهایش را جمع کرده چون قابل استفاده
ف و رجا ماندهایم.
نبودند .ما در کرونا بالتکلیف شدیم و بین خو 

ی پاتر» نسخهای از چاپ
مردی به نام «هر 
اول کتاب «هریپاتر و سنگ جادو» را به مزایده
گذاشت.
به گزارش ایرنا از روزنامه نیویورک پست ،مردی
 ۳۳ساله به نام هری پاتر از شهر واترلوویل واقع
در همپشایر انگلیس یک جلد از چاپ اول کتاب
هری پاتر وسنگ جادو را که در سال ۱۹۹۷
همزمان با انتشار این کتاب از پدرش هدیه گرفته
بود ،به فروش گذاشت .این کتاب برای پاتر
ارزش باالیی داشت چون در سال  ۲۰۱۷پدرش
را به دلیل ابتال به سرطان از دست داد .اما این
اواخر تصمیم گرفت با فروختن این کتاب هزینه
سفر به کنیا را تامین کرده و در آنجا خاکستر
پدرش را به دست باد بسپارد .اگرچه گوشه
صفحات این کتاب رفته و عطف آن تا خورده
و شکسته است ،این رمان در حراجی هانسونز
آکشنیرز به قیمت  ۳۸هزار دالر چکش خورد.
البته این رقم چندان باال نیست .نسخه دیگری
از چاپ اول این کتاب که امضای نویسنده را هم
داشت ،در سال  ۲۰۱۹به قیمت استثنایی ۹۰
هزار دالر فروش رفت .از چاپ اول هری پاتر و
سنگ جادو تنها  ۵۰۰نسخه وجود دارد.

کمیسیون طرح صیانت از فضای مجازی به وعده قالیباف به مردم عمل میکند؟

در انتظار یک جلسه علنی

اخیرا پس از برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون مشترک بررسیکننده
طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و اظهارات برخی
نمایندگان ،این سوال در ذهن افکار عمومی قوت گرفت که وعده علنی بودن
جلسات کمیسیون محقق میشود و یا خیر؟
به گزارش ایسنا ،طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی
فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت که چندین ماه است به کلی افکار
عمومی را به خود معطوف ساخته و حواشی زیادی هم به همراه داشته چرا
که طرح اولیه وقتی منتشر شد این تلقی در افکار عمومی شکل گرفت که با
تصویب و اجرای آن دسترسی کاربران به اپلیکیشنها و سایتهای بینالمللی
مسدود و یا محدود میشود؛ از سویی هر بار رسانهها و کارشناسان خواستند به
بررسی آن بپردازند نمایندگان گفتند که محتوای طرح تغییر کرده است .در زمان
موافقت نمایندگان با هشتاد و پنجی شدن طرح و ادامه نگرانیها و انتقادات
افکار عمومی ،کارشناسان و رسانهها ،محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای
اسالمی در تاریخ  ۸مرداد ماه  ۱۴۰۰در حساب توئیتری خود نوشت که «طرح در
کمیسیونی از منتخبین کمیسیونها بصورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد».
پس از آن مدافعان و طراحان طرح مستمرا تاکید داشتند که جای هیچ نگرانی
وجود ندارد و بررسی طرح در کمیسیون ویژه به صورت علنی و شفاف انجام
خواهد شد؛ برای مثال غالمرضا منتظری عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی
مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه
کاربردی فضای مجازی پیشتر گفته بود که در حال رایزنی هستیم که موضوعات

مطروحه در کمیسیون مشترک از طریق رسانه ملی منعکس شود.
اما اکنون با تشکیل اولین جلسه کمیسیون مشترک به صورت غیرعلنی
این گمانهزنیها مطرح شد که شاید وعدههای علنی بودن جلسات کمیسیون
مشترک در حد همان وعده باقی بماند و مذاکرات کمیسیون به صورت غیرعلنی
دنبال شود.
مهرداد ویس کرمی ،دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت ،در همین خصوص
گفت :با توجه به حساسیتهایی که در این حوزه در جامعه وجود دارد اعضای
کمیسیون همچنان بر شفافیت مذاکرات کمیسیون تاکید دارند ،بر همین اساس
این احتمال وجود دارد که گزارش مستمری از مذاکرات جلسه از سوی سخنگوی
کمیسیون و در غیاب وی توسط رییس یا نایب رییس اول کمیسیون به سمع و
نظر مردم برسد؛ البته این مباحث هنوز به تصویب اعضای کمیسیون نرسیده
است.
وی همچنین بیان کرد :این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات کمیسیون از
طریق درگاه اینترنتی مجلس شورای اسالمی پخش شود؛ اینها احتماالتی است
که باید به تصویب اعضای کمیسیون برسد و فعال موضوعی به صورت قطعی
مشخص نیست؛ اگرچه ثبت و ضبط مذاکرات و بررسیها موضوعی است که
همه اعضا بر آن تاکید دارند.
حسن نوروزی ،نایب رییس کمیسیون ویژه این طرح ،نیز بیان کرد :از نظر ما
هم تاکید بر این است که مذاکرات جلسات به صورت علنی پخش شود ،تصمیم
بر این بود جلسات در محل کمیسیون تلفیق تشکیل شود تا احتماال صوت

مذاکرات ثبت ،ضبط و منتشر شود ،البته این مباحثی است که باید به صورت
قطعی مشخص شود.
سید علی یزدیخواه ،نایب رییس کمیسیون مشترک ،عنوان کرد :مباحث
هنوز در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای
مجازی قطعی نیست ،قرار است روز یکشنبه هفته آینده در کمیسیون مشترک
در خدمت آقای قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی باشیم و در این جلسه
درباره مباحث مختلف کمیسیون رایزنی کنیم.
وی همچنین تاکید کرد :بحثهای مختلفی مطرح بوده که فعال قطعی نیست؛
هنوز موضوعی درباره زنده پخش شدن جلسات تصویب نشده است ،ممکن
است اظهار نظرهای غیرکارشناسی هم در این خصوص صورت گیرد که بیشتر
باعث تشویش اذهان میشود ،ولی به هر شکل قرار بر این است خبرگزاری خانه
ملت مذاکرات جلسات را به صورتی اینترنتی و مستقیم پخش کند یا اینکه ثبت
و ضبظ کند بعدا منتشر کند ،همچنین از ظرفیت صدا و سیما هم استفاده کنیم.
یزدیخواه اضافه کرد :تمام این مباحث فعال قطعی نیست ،آقای قالیباف نیز
پیشنهاداتی دارند که روز یکشنبه آنها را بررسی خواهیم کرد؛ قطعا به گونهای
عمل خواهد شد نه موجب تشویش افکار عمومی شود و نه قولهای داده شده
زیر سوال برود.
بر این اساس باید منتظر مشروح مذاکرات و تصمیمگیریهای جلسه روز
یکشنبه کمیسیون مشترک طرح طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه
کاربردی فضای مجازی باشیم و ببینیم آیا وعده رییس مجلس و مدافعان طرح

مذکور مبنی بر علنی بودن مذاکرات کمیسیون جزو مصوبات جلسه آن روز
کمیسیون خواهد بود و یا مجلس یازدهم که همواره مدعی حمایت از شفافیت
بوده افکار عمومی را در بی اطالعی از تصمیماتشان قرار میدهند.

