
فرامرز مسعودی، مدیر پروژه »طرح استاندارد کتابخانه های 
عمومی ایران« از ثبت استاندارد کتابخانه های عمومی ایران 
در فدراسیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابداری 

)ایفال( خبر داد.
به بهانه فرارسیدن روز جهانی استاندارد )۲۲ مهرماه( و تدوین 
طرح »استاندارد کتابخانه های عمومی ایران« با سفارش و نظارت 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور و اجرای انجمن علمی کتابداری 
و اطالع رسانی ایران، فرامرز مسعودی، مدیر این پروژه در گفت وگو 
با روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به تشریح روند 
پروژه طرح  مدیر  فرامرز مسعودی،  پرداخت.  این طرح  تدوین 
استاندارد کتابخانه های عمومی ایران، در معرفی این طرح گفت: 
طرح استاندارد کتابخانه های عمومی، طرحی پژوهشی است که 
در سامانه طرح های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
نیز ثبت شده است؛ هدف این طرح تعریف و تدوین ۷ استاندارد 
برای کتابخانه های عمومی ایران است؛ این طرح طی قراردادی بین 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور و انجمن علمی کتابداری و اطالع 
رسانی ایران در مهرماه ۱۳۹۶، آغاز شد. عالوه بر نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور به عنوان کارفرمای طرح، سایر سازمان های متولی 
کتابخانه های عمومی شامل کتابخانه های زیرمجموعه سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه های زیرمجموعه ستاد 
عالی کانون های فرهنگی- هنری مساجد کشور و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در تدوین این طرح مشارکت می کنند.

طرح  این  تدوین  پیشینه  به  اشاره  در  مهر،وی  گزارش  به 
گفت: طرح تدوین استاندارد کتابخانه های عمومی از سوی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور مطرح شد و پس از انتشار فراخوان 
نهاد برای دریافت پروپوزال در این زمینه در سال ۱۳۹۵، انجمن 
طرح  این  تدوین  برای  الزم،  شرایط  داشتن  با  ایران  کتابداری 
انتخاب و از آن زمان مذاکرات آغاز و منجر به تنظیم قرارداد 
استانداردسازی  و ضرورت  استاندارد  تعریف  در  مسعودی  شد. 
کتابخانه های عمومی گفت: استاندارد بیان ویژگی ها و یا الزاماتی 
برای یک محصول یا فرایند است که چارچوب ها را برای تولید 
محصول و یا انجام اقدام مشخص می کند. استاندارد ها با تعریف 
حداقل ها کیفیت را تعیین و مسیر ارتقای محصول و یا فرایند را 
مشخص می کنند. با وجود استاندارد در حوزه کتابخانه های عمومی 
و تعریف چارچوب ها، از انجام فعالیت های سلیقه ای در این مراکز 
فرهنگی جلوگیری شده و کتابخانه ها به لحاظ مفهومی و کارایی به 

یکدیگر نزدیک شده، یکپارچه و هماهنگ می شوند.
وی در ادامه به ویژگی های طرح استاندارد کتابخانه های عمومی 
ایران اشاره کرد و گفت: نخستین بار است که برای کتابخانه های 
عمومی در سطح ملی استانداردی تدوین می شود؛ استانداردهای 
موجود در این طرح با توجه به ویژگی های کتابخانه های عمومی 
ایران تدوین می شود در حالی که تاکنون استانداردهای موجود 

از بررسی کتابخانه های عمومی  ترجمه محور بوده است. پس 
در کشور، برای حصول اطمینان از جامعیت این استانداردها و 
قابلیت اجرای آن در کتابخانه های عمومی، از افراد متخصص و 
کتابداران کتابخانه های عمومی دعوت به همکاری شد و حدود ۵۰ 
تن از اساتید و متخصصان به صورت مستقیم در مراحل مختلف 
طرح همکاری داشتند؛ عالوه بر این پیش نویس استانداردی که 
به مرحله نهایی رسید، جهت نظرسنجی برای حدود ۲۰۰ نفر از 
متخصصان و اساتید در سراسر کشور ارسال و پس از جمع بندی 

و بررسی نظرات، تغییرات مورد نیاز در پیش نویس اعمال شد.
عمومی  کتابخانه های  استاندارد  طرح  داد:  ادامه  مسعودی 
ایران شامل ۷ استاندارد برنامه های کتابخانه عمومی است که 
عبارتند از خدمات اطالعاتی، خدمات مشتریان، روابط عمومی 
کتابخانه  مجموعه  عمومی،  کتابخانه  کارکنان  بازاریابی،  و 
زیادی  منابع  این طرح  تدوین  برای  عمومی و ساعت کاری. 
همچون ۱۲ سند باالدستی )شامل قانون تأسیس کتابخانه های 
عمومی، آیین نامه های اجرایی، قوانین شورای انقالب فرهنگی 
و ...(، استانداردهای جهانی و نزدیک به ۶۰ استاندارد مربوط به 

کشورهای مختلف جمع آوری، بعضا ترجمه و مطالعه شد. این 
طرح قابل توسعه است؛ یعنی استانداردها به گونه ای تدوین 
شده که کتابخانه های عمومی را گامی به جلو می برد و صرفا 
بر اساس شرایط موجود نیست. همچنین در تدوین این طرح 
نیازهای  با  افراِد  نیز  و  نوجوانان  به کودکان و  مسائل مربوط 
ویژه در نظر گرفته شده و از این نظر، طرح جامعیت دارد. وی 
تصریح کرد: یکی از مهمترین معیارها در تدوین استانداردهای 
بومی،  بحث افعال وجهی است؛ در تعریف استانداردها عموما 
استفاده  و »توصیه می شود«  »باید«، »می تواند«  واژه های  از 
با  می شود که به لحاظ بار معنایی متفاوت هستند. در واقع 
توجه به شرایط کتابخانه های عمومی باید تصمیم گرفت که 
برای  یا  و  باشد  اجباری  کتابخانه  در  نظر  مورد  اقدام  انجام 
اجرای آن به کتابدار قدرت اختیار داده شود. تشخیص اینکه 
در خصوص کدام اقدام از»باید« و کجا از »می تواند« و »توصیه 

می شود« استفاده شود، فرایندی چالش برانگیز است.
استاندارد طرح  مسعودی تصریح کرد: ۱۶ مهرماه نخستین 
»استاندارد  عنوان  ایران، تحت  کتابخانه های عمومی  استاندارد 

برنامه های کتابخانه عمومی« پس از تأیید و تصویب اعضای هیات 
مدیره انجمن کتابداری، به صورت رسمی به نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور، تحویل داده شد.
مدیر پروژه طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران با اشاره 
به ثبت جهانی این طرح، گفت: فدراسیون بین المللی انجمن ها و 
مؤسسات کتابداری )ایفال( در برنامه ای استراتژیک، تحت عنوان 
اقدامات  از  »نقش کتابخانه ها در توسعه و پیشرفت جوامع«، 
مؤثر انجمن ها و مؤسسات کتابداری در پیشرفت جوامع، حمایت 
می کند. طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران نیز بهمن ماه 
۱۳۹۶ به عنوان اقدامی موثر در بخش حمایت جهانی ایفال از 
برنامه های توسعه، ثبت شده و مورد حمایت این فدراسیون قرار 

گرفته است.
الزم به ذکر است، روز شنبه ۲۱ مهرماه جلسه معرفی طرح 
استاندارد کتابخانه عمومی ایران از سوی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور با حضور ذی نفعان از سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر اداره 
کتابخانه های عمومی و دبیران تدوین این طرح در سالن جلسات 

نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار خواهد شد. 

6فرهنگی

دو کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  
در یک روز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته دو کارت زرد از مجلس دریافت 
کرد. 

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی روز گذشته به مجلس رفت تا به سواالت 
نصراهلل پژمان فر نماینده درباره  نظارت وزارت ارشاد بر عملکرد ضعیف و شائبه دار 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای و همچنین علت عدم نظارت بر سامانه های ویدئوی 

درخواستی )VOD(  از سوی این وزارتخانه پاسخ دهد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد در جلسه علنی روز گذشته مجلس در پاسخ به سوال نصراهلل 
پژمان فر نماینده مشهد درباره  علت عدم نظارت بر سامانه های ویدیویی  گفت: یکی 
از مسیرهایی که در حوزه فن آوری قابلیت استفاده دارد سامانه های آنالین است که 

مخاطب از طریق موبایل، تبلت یا کامپیوتر امکان دسترسی دارند. 
طبیعتا مسیر نظارت ما بر این سامانه ها هم متفاوت از روش های دیگر است. وی 
افزود:  مرکز سامانه های ویدیویی از سال ۹۴ آغاز به کار کرده و ۱۹ مرکز مجوز 
دریافت کردند که در مراحل تمدید ۱۰ مرکز مجوز تمدید پیدا کردند و مجوز 
۹ مرکز دیگر بر اساس بررسی کارکرد و میزان پایبندی به قوانین نمایش تمدید 

نشده است. 
وزیر ارشاد گفت:  احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم، در زمان کوتاهی با آن 
برخورد می کنیم. اما از ۶۰ هزار مورد بارگذاری شده میزان تخلفات درصد بسیار 

محدودی نسبت به حجم کل داشته است. 
نمایندگان پس از استماع پاسخ های وزیر درباره نظارت بر عملکرد بنیاد ملی  
بازی های رایانه ای  با ۸۰ رای موافق، ۸۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ 
نماینده حاضر پاسخ های وزیر را قانع کننده ندانستند. همچنین نمایندگان پس از 
شنیدن پاسخ های وزیر به نحوه نظارت بر سامانه ویدئویی با ۹۴ رای موافق و ۷۴ رای 
مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ های 

وزیر قانع نشدند و دومین کارت زرد را در یک روز به صالحی دادند.

بازگشایی یک مجموعه تئاتری با پرفرمنس »جریان«
با اجرای رایگان  پردیس تئاتر »باربد«، در محل سابق تماشاخانه پالیز 
از سر  را  افشار اجراهای خود  با هدایت حمیدرضا  پرفرمنس »جریان« 

می گیرد.
به گزارش روابط عمومی پردیس تئاتر باربد، پرفرمنس »جریان« یک اجرای 
کارگاهی با تکیه بر نظریات گروتفسکی است که زیر نظر حمیدرضا افشار شکل 
گرفته است. این اجرا حاصل یک پژوهش دانشگاهی است. اجراگران این پرفرمنس 
سینا شیبانی، محمدرضا حیاتی، اسما اسدی زاده، مهناز میرجلیلی و ... هستند که 
یک اجرای تعاملی با تماشاچیان را برگزار خواهند کرد. این پرفرمنس ساعت۱۹:۳۰ 
روز جمعه در مجموعه باربد به نشانی خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی 
)آبان(، خیابان سپند، پالک ۶۹ اجرا خواهد شد. الزم به ذکر است باربد نام یک 
مجموعه هنری قدیمی است که بزرگانی چون استاد علی نصیریان و استاد شجریان 
در آن رشد کرده اند. مجموعه باربد پس از این اجرا و بازسازی و تجهیز مجدد با به 

روز ترین امکانات فنی شروع پذیرای اهالی فرهنگ و هنر خواهد بود.

مسعود فراستی به تلویزیون بازگشت
اولین قسمت از شب سینمایی »شب های هنر« با اجرای مسعود فراستی به 

روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.
به گزارش روابط عمومی شبکه چهار، شبکه چهار سیما از ۱۴ مهر ماه اقدام به 
پخش مجله زنده تصویری »شب های هنر« کرده است که در پنج برگ به تئاتر، 
موسیقی، شعر، کتاب و سینما می پردازد. بنا بر این گزارش، در اولین قسمت از 
شب سینمایی این برنامه موضوع »فرم و تکنیک در سینما« مورد بررسی قرار 
می گیرد. مسعود فراستی مجری برنامه میزبان سید ناصر هاشم زاده محقق، نویسنده 
و فیلمنامه نویس و جاناتان ُرزنبام منتقد سینما شد. »شب های هنر« محصول گروه 
ادب و هنر شبکه چهار سیما است و شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ به صورت زنده از 

شبکه چهار سیما پخش می شود.

آغاز پیش فروش »بینوایان«
پیش فروش بلیت های نمایش موزیکال »بینوایان« به کارگردانی حسین 

پارسایی از شنبه 21 مهر ماه آغاز می شود.
طبق گزارش رسیده، بلیت های این نمایش موزیکال از ساعت ۱۴ شنبه ۲۱ 
مهرماه در سایت ایران نمایش به آدرس  www.irannamayesh.com   در 
دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت و پیش فروش خواهد شد. نمایش موزیکال 
»بینوایان« از ۲۰ آبان ماه به کارگردانی حسین پارسایی و با حضور پارسا پیروزفر، 
نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، پریناز ایزدیار، هوتن شکیبا، اشکان خطیبی، 
امیرحسین فتحی به همراه ۳۰۰ بازیگر، خوانند و نوازنده در سالن رویال هاِل هتل 

اسپیناس روی صحنه می رود.
بردیا کیارس رهبری ارکستر ۱۵۰ نفره این نمایش را برعهده دارد.

شیما  چهره پردازی،  طراح  اسکندری  سارا  صحنه،  طراح  احصایی  سیامک 
میرحمیدی طراح لباس، علی براتی طراح حرکت، بامداد افشار طراح صدا، مرتضی 
نجفی طراح نور، فراز اسکندری ویدئو دیزاینر، کوروش دالوند کامپیوتر گرافیک، 
هاسمیک کاراپتیان سرپرست بخش آوازی و سحر ستوده به عنوان مترجم و ترانه 

سرا دیگر عوامل این نمایش موزیکال هستند.
محمدصادق رنجکشان سرمایه گذار این پروژه است و میثم احمدی و محمد قدس 

تهیه کنندگی آن را برعهده دارند.

آغاز »کافه فیلم« جدید  با اجرای اکبر نبوی
فصل جدید برنامه سینمایی »کافه فیلم« با اجرای اکبر نبوی به روی آنتن خواهد 

رفت.
به گزارش روابط  عمومی برنامه کافه فیلم، تهیه کننده سری جدید برنامه تلویزیونی 
»کافه فیلم« با اشاره به آغاز تولید و پخش این برنامه سینمایی اظهار کرد: این برنامه 
طبق روال گذشته، در ۲۷ قسمت هر هفته پنجشنبه روی آنتن شبکه آی فیلم 

می رود و در محل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ضبط خواهد شد.
عباس یوسفیان درباره مجری این برنامه گفت: »آقای اکبر نبوی، منتقد سینما 
با توجه به داشتن تسلط و دانش در حوزه سینما، همانند گذشته اجرای این برنامه 
را بر عهده دارند و حتما مانند گذشته با توجه به دانش گسترده شان باعث جذب 

بیشتر مخاطب می شوند.«
او با اشاره به اینکه فیلم هایی که در برنامه پخش می شود با توجه به سالیق مخاطب 
و همچنین مناسبت های مختلف شادی و عزا در تقویم ملی انتخاب می شوند، اضافه 
کرد: »تالش ما بر این است در ساختار و حال و هوای فیلم ها، موضوعاتی را مورد 
تحلیل و بررسی قرار دهیم که برای مردم جذاب و بتواند تا حدودی پاسخگوی 

سواالت ذهنی آن ها باشد.«

اخبار
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تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه پژوهش سال سینمای ایران
مهلت شرکت در دومین جایزه پژوهش سال سینمای ایران تا اول آبان ماه تمدید شد. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دومین جایزه پژوهش سال سینمای ایران، بر اساس فراخوان اولیه جایزه پژوهش سینمایی پژوهشگران می توانستند آثارشان را تا 2۰ 
مهر ماه به دبیرخانه جایزه تحویل دهند که به دنبال درخواست پژوهشگران برای فراهم آمدن فرصت بیشتر برای ارسال آثارشان، مدت ارسال آثار تا اول آبان ماه 1397 تمدید شد. مقاالت علمی - پژوهشی، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی که در فاصله 

زمانی اول آبان ماه 139۶ تا پایان شهریور 1397 منتشر شده باشند، امکان شرکت در این رویداد فرهنگی را دارند. دومین جایزه پژوهش سال سینمای ایران به دبیری احمد ضابطی جهرمی نیمه دوم آذر ماه همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.

مدیر پروژه »طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران« خبر داد

ثبت طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران در ایفال

 نگاهی به سریال »زیر تیغ« که این روزها از شبکه تلویزیونی »آی فیلم« روی آنتن رفته است

قصه آزمون ها
آنچه باعث شده »زیر تیغ« یکی از سریال های قابل اعتنا و ماندگار تلویزیون 
به مقوله درام است. درام در  اثر  این  باشد، پرداخت درست و استاندارد 
یافته و کامل شده  به درستی شکل گرفته، قوام  اثر محمدرضا هنرمند 
است. اتفاقا همین پرداخت اصولی به درام است که عیار جذابیت سریال 
را باال می برد و محبوب چشم و دل مخاطبش می کند، وگرنه داستان اثر، 
بالفطره چندان بدیع و خارق العاده نیست. دعوای میان دو دوست قدیمی 
که قضا را ببین، پسر و دخترشان دل در گروی محبت هم دارند و خطبه 
و حلقه ای هم میان شان رد و بدل شده، منجر به قتل ناخواسته یکی به 
دست دیگری می شود و همین اتفاق، چندین زندگی را تحت الشعاع قرار 
داده و تا مرز اضمحالل پیش می برد. مداقه هوشمندانه محمدرضا هنرمند 
در مقام کارگردان بر المان ها و اجزای درام است که »زیر تیغ« را به یکی از 

پرمخاطب ترین سریال های همه تاریخ تلویزیون ارتقاء می دهد.
فیلمنامه همه کاره

همه چیز در فیلمنامه سریال شکل منطقی دارد و برای بیننده ملموس و باورپذیر 
است. داستانک ها به موازات قصه اصلی نقشی تاثیرگذار در پیشبرد سریال دارند و فقط 
بار کش دهی و افزایش زمان آنتن را برعهده نگرفته اند. همه وقایع به آرامی در بستر 

فیلمنامه پهن می شود و با طمانینه جمع.
»زیر تیغ« از آنجا که از اوج و فرودهای احساسی رایج در سریال های ایرانی تا حدود 
زیادی مصون مانده، در نتیجه باز بسان غالب آثار نمایشی دچار نوسان ریتم نشده و در 

قسمت های میانی، با یکنواختی و ماللت دست و پنجه نرم نمی کند.
 قصه آزمون های دراماتیک

»زیرتیغ« قصه آزمون هاست؛ حکایت غفلت، ماجرای ابدی آدم و ابلیس، خراب 
شدن همه چیز در چشم بر هم زدنی، انسان هایی بر سر دو راهی. محمود در اثر 
خطایی سهوی، جان جعفر دوست چندین و چند ساله و یار غارش را می گیرد و 
می گریزد. جوانکی بی گناه را به جای او دستگیر و راهی بازداشتگاه می کنند. محمود 
می ماند بر سر یک دوراهی؛ میان مهر سکوت بر لب زدن و رهیدن یا معرفی خود و 
سبک کردن روح و جان از بار عذاب وجدان. رضا نیز بر سر دوراهی بزرگی است؛ 
پسر جوان جعفر که قرار بوده داماد محمود باشد حاال اما پدر زنش شده قاتل پدر و 

عروسش، دختر قاتل. رضا می ماند و آزمونی سخت و یک انتخاب؛ بخشش و گذشت 
و زندگی با محبوب یا انتقام گیری و بر سر دار کردن محمود. همین چالش ها و 
تردیدهاست که به »زیر تیغ« رنگ و لعاب جذابیت می زند و مخاطب را ترغیب و 
تحریص می کند تا پایان بماند و فرجام کار را ببیند. فرجام کار نیز نه بر اسلوبی است 
که در بیش و کم اغلب آثار نمایشی قابل رصد است که در قسمت پایانی و در چشم بر 
هم زدنی گره ها معجزه وار گشوده می شود و کارها همه ختم بخیر. در »زیر تیغ« قرار 
بر مدار دیگری است؛ برای آنچه در قسمت پایانی قرار است اتفاق بیفتد، از میانه های 
سریال زمینه چینی و بسترسازی شده تا نتیجه، کلیشه ای و تکراری از آب در نیاید و 

برای مخاطب، ثقیل و ناهضم نماند. 
 شخصیت پردازی ها و بازیگرها

شخصیت پردازی های منطقی و همراه با مطالعه به انضمام انتخاب بازیگرانی که 
مناسب ایفای این کاراکترها هستند، سریال »زیر تیغ« را به یکی از تجربه های موفق 
تلویزیون در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی بدل می کند. بهره گیری از یک 
تیم بازیگری فوق العاده مجرب و توانا از دیگر نقاط قوت سریال محمدرضا هنرمند است. 
پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، آتیال پسیانی، کوروش تهامی، سیاوش طهمورث، 
نگار جواهریان و الهام حمیدی ترکیبی عالی را پدید آورده اند و هر کدام یکی از بهترین 
و خاطره انگیزترین بازی هایشان را ارائه می دهند. در این میان اما، پرویز پرستویی و 
فاطمه معتمدآریا چیز دیگری هستند. بازی پرستویی در کل سریال و خاصه آنجا که 
احساسات ناگفته اش را به چشمانش منتقل و به مخاطب عرضه می کند، خارق العاده 
است، همچنان که طاهره )فاطمه معتمدآریا( در شمایل زنی تنها و دلشکسته که باید 

برای شوهرش رضایت بگیرد، آن هم از کسانی که تا دیروز نزدیکترین هایش بوده اند.
بسترسازی های اخالقی مناسب و ارجاعات تاریخی برای شخصیت های سریال 
باعث همذات پنداری مخاطب با آنها می شود، تا جایی که حتی کاراکتر قدرت با بازی 
سیاوش طهمورث هم با وجود تپیکال بودن، باز هم غیرواقعی به نظر نمی رسد و 
مخاطب با او احساس بیگانگی نمی کند. اصوال شخصیت های سریال »زیر تیغ« به 
شدت واقعی و ملموس هستند؛ شبیه افرادی که هر روزه در اطراف مان می بینیم. 
هر یک از این کاراکترها برای رفتارهای خود دالیلی دارند که دستکم برای خودشان 

منطقی و موجه است.

در پایان هم همه به نوعی عاقبت بخیر و خوش فرجام می شوند، به خصوص رضا 
که در معرض سخت ترین آزمون ها بوده است. رضا بزرگوارانه می بخشد تا محمود از 
زیر تیغ بیرون بیاید و در عوض، خود هم به وصال محبوبش می رسد و هم به آرامش 
و خوشبختی. سریال در پیچ و خم روایت قصه اصلی و داستانک های جانبی، نگاهی 
هم دارد به فرهنگ و مکارم اخالقی ای که در خانواده های ایرانی جاری و ساری است. 
حضور شخصیت هایی همچون دایی رضا با بازی هوشنگ توکلی در شمایل پهلوان 
سینه سوخته ای که برای پیوند دوباره خانواده محمود و جعفر از هیچ کوششی فروگذار 
نمی کند با نوع کنش ها و ادبیات خاص خود، المان های ایرانی بودن را در سریال 
پررنگ تر می کند. نشانه هایی همچون صمیمیت، محبت و گذشت و مردانگی به شکل 
ملموس و موجهی در فیلمنامه و شخصیت های سریال جانمایی شده است و همین 
مهم، »زیر تیغ« را به گزینه بسیار مناسبی برای پخش از کانال عربی »آی فیلم« 

تبدیل کرده است.

همایش بین المللی »سینما در عصر دیجیتال« با حضور 
نظری و عملی سینما در  استادان حوزه  و  صاحب نظران 
حوزه فناوری دیجیتال در عرصه ملی و بین الملل به همت 
مدرسه ملی سینمای ایران از تاریخ 21 تا 23 آبان ماه در 

مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
به گزارش ستاد خبری همایش بین المللی »سینما در عصر 
دیجیتال«، نخستین همایش بین المللی »سینما در عصر دیجیتال« 
با حضور صاحب نظران و استادان حوزه نظری و عملی سینما در 
حوزه فناوری دیجیتال در عرصه ملی و بین الملل به همت مدرسه 
ملی سینمای ایران به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی سازمان 
سینمایی از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در مرکز همایش های کتابخانه 

ملی ایران برگزار می شود.
روح اهلل حسینی دبیر نخستین همایش بین المللی »سینما در 
عصر دیجیتال« و مدیرعامل مدرسه ملی سینمای ایران با بیان 
این مطلب درباره ضرورت برگزاری این همایش گفت: »فناوری 
اجتماعی  و  زندگی شخصی  مختلف  عرصه  های  در  دیجیتال 

انسان امروز تحوالت عظیم و گاه بنیادینی پدید آورده است؛ 
دستگاه ها و ابزار حاصل از این فناوری به شکل بی  سابقه ای با 
زندگی روزمره ما درآمیخته و در سطوح و حوزه  های مختلف، 
امکان تجاربی را برای افراد فراهم کرده است که در گذشته به 

خواب هم نمی  دیدند.«
وی ادامه داد: »حوزه فکر و عمل ما هم گسترش پیدا کرده 
است. البته این فناوری خطرات و تهدیدهایی را هم پدید آورده از 
جمله اینکه برای مثال، به گفته فردریک جیمسون زمانی که در 
معرض »استفاده دائمی« از آن قرار می گیریم، آسایش و کنترل 
الزم را برای برخی رفتارها و کارهای روزمره از دست می  دهیم و به 
قول متفکر دیگری به نام لیندا استون، دچار گونه ای »توجه نسبی 
پیوسته« می  شویم، یعنی توجهی که کامل نیست. از طرفی انحصار 
دانش، قدرت و ثروت حاصل از تجمع این دو شکسته شده و از 
طرف دیگر مدام در معرض حجم گسترده و انبوهی از اطالعات 
ناموثق و ناآزموده  ایم که در تولید و نشر آنها سلیقه  ها و تقاضاهای 

فردی بیش از تامل و تفکرات جمعی نقش و سهم دارد.«

 اعالم برنامه های همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال


