
و  »کوری«  کتاب های  از  ترجمه هایش  که  مترجم  این 
در  می شود،  منتشر  قاچاقی  ساراماگو  ژوزه  »بینایی« 
گفت وگو با ایسنا درباره قاچاق کتاب، اظهار کرد: کارهایی 
و  ناشران  اتحادیه  توسط  کتاب  قاچاق  با  مقابله  برای 
آن ها  می شود.  انجام  ناشران  از  گروهی  و  کتاب فروشان 
مدام پیگیر بودند. البته قاچاق کتاب دیگر بیخ پیدا کرده 
بود و نهایتا به کمک اتحادیه آمدند و یک سری از انبارهای 

قاچاق را کشف کردند.
او درباره این دیدگاه که جمع آوری کتاب های قاچاق  کافی 
نیست و تغییری در مسئله قاچاق کتاب ایجاد نمی کند، گفت: بله، 
تغییری در صورت مسئله شکل نمی گیرد و ممکن است شکل کار 
و ارائه کتاب های شان را تغییر دهند. ناشر بدون مجوزی که ارشاد 
در اختیارش قرار می دهد یک ورق  هم نمی تواند چاپ کند، اما 
قاچاقچیان خیلی راحت کتاب چاپ می کنند و آن را در مقابل 

فروشگاهی که کتاب هایش را قاچاقی چاپ کرده اند، می فروشند.
امرایی با بیان این که اگر چند عامل دست به دست هم بدهند 
به حل این موضوع کمک می کنند، گفت: اول این که مردم کتاب 
قاچاق نخرند. اگر  مردم وقتی با چنین فضایی مواجه می شوند، 
این کتاب ها را نخرند و از کتاب فروشی قانونی کتاب بخرند،  قطعا 
آن فرد هم نمی تواند کتاب قاچاق بیاورد و در بساطش بفروشد؛ در 
واقع انگیزه چاپ کتاب قاچاق کم می شود. برخی از کتاب فروشی ها 
با نصب شعارهایی گفته بودند »کتاب قاچاق نمی فروشیم«، »نه به 
کتاب قاچاق« و ... ؛ این ها به این موضوع کمک می کند. تبلیغ 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی می تواند به این موضوع کمک 
کند. از طرف دیگر برخورد فیزیکی با کسانی که کتاب قاچاق 
می فروشند می تواند موثر باشد، این که به آن ها بگویند حق ندارند 
نصف پیاده رو را  بگیرند تا کتاب بفروشند. مأموران انضباط شهری 
که جلو بساطی ها را می گیرند می توانند جلو این ها را هم بگیرند. 
در پیاده رو انقالب نمی شود راه رفت از بس که سد معبر کرده اند. 
یکی دکه روزنامه فروشی دارد و نصف پیاده رو را اشغال کرده است 
و همه چیز هم می فروشد؛ سیگار، آب معدنی، آبمیوه و دفترچه 
یادداشت، در حالی که خود اتحادیه های صنفی نباید اجازه بدهند.
او در ادامه افزود: از طرف دیگر باید به کتاب فروشی ها کمک 
کنند؛ معافیت های مالیاتی و اقدام های دیگری که هزینه های آن ها 
را کمتر کند. مردم هم باید تشویق شوند تا کتاب فروشی های 
محلی را حفظ کنند. خیلی از کتاب فروشی های کوچک محلی 
تغییر کاربردی داده اند؛ باید سازوکارهایی برای این موضوع درنظر 
گرفته شود تا مانع تغییر کاربری کتاب فروشی ها شود. خیلی کارها 

باید انجام داد، اما باید دید در عمل چه پیش می آید.

این مترجم سپس خاطرنشان کرد: بخشی از کتاب های قاچاق 
کتاب های ممنوعه ای هستند که اجازه چاپ ندارند، بخش دیگر 
نیز کتاب هایی هستند که در خارج از کشور چاپ و در داخل کشور 
توزیع می شوند. یک سری با این بهانه ها و یک سری هم به بهانه 
سانسور کتاب، کتاب غیرقانونی چاپ می کنند. مسئله سانسور 
خود انگیزه ای برای قاچاق کتاب ایجاد می کند و با عنوان »بدون 
سانسور« بودن مشتری جذب می کنند. پس یکی از کارهایی که 
باید به حداقل برسد، این است که نظارت پیش از چاپ و خالف 

قانون را از روی کتاب بردارند.
اسداهلل امرایی درباره گفته محمود آموزگار - رئیس اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان تهران -  مبنی بر استفاده قاچاقچیان کتاب 
از کاغذ با نرخ ارز دولتی، و این که گفته می شود قاچاقچیان از 
حمایت برخوردارند، اظهار کرد: حتما حمایت هایی وجود دارد. اگر 
به اداره های دولتی، مترو یا فروشگاه های بزرگ  سر بزنید خواهید 

دید میز چیده اند از این ور تا آن ور و کتاب با تخفیف ۴۰ درصد 
می فروشند. از ناشر چقدر خریده اند که با این تخفیف می فروشند؟ 
آن ها بدون حمایت نمی توانند چنین کاری انجام بدهند. حتما 
حمایت دارند و بخشی از پول شویی با این حمایت های پشت پرده 
انجام می شود. من کس خاصی را متهم نمی کنم، اما واقعیت این 
است که شما نمی توانید بدون مجوز حتی یک ورق چاپ کنید چه 
برسد کتاب با تیراژهای باال. ناشر ۲۰۰۰ نسخه از یک کتاب دارد 
در حالی که ۵۰۰۰ نسخه قاچاق از انبار کشف شده است. نکته 
جالب تر این است که برخی از این آدم ها خودشان عضو اتحادیه 

هم بوده اند؛ رفیق دزد و شریک قافله.
او در ادامه بیان کرد: به هرکسی که از راه رسیده است، امتیاز 
نشر داده اند. طبعا برخی از این ها صالحیت ندارند. می شود جلو 
این ها را گرفت و یا فعالیت شان را محدود کرد؛ وقتی می بینید 
کتاب چاپ نمی کنند، مجوزشان را باطل کنید. ۱۷ هزار ناشر 

داریم که هر کدام سهمیه کاغذ می گیرد، کاغذ می فروشد و خیلی 
کارهای دیگر. متأسفانه قانون در این موارد یا ساکت است و یا 
خأل دارد. قانون فقط برای این است که اگر یک کلمه در متن 
۳۰۰ صفحه ای من وجود داشته باشد که به مذاق بررس خوش 
نیامده باشد، کتاب را چند سال نگه دارند. این ها جزء معضالت 
جامعه است. البته خیلی از ناشران  هم شرافتمندانه کار می کنند 
و حق تألیف و ترجمه را می دهند. عده ای هم هستند که با انواع 
و اقسام بهانه حق مولف را نمی دهند، اگر کسی اعتراض هم بکند 
به جایی نمی رسد، در حالی که وزارت ارشاد و هیئت حل اختالف 
باید به آن رسیدگی کنند. به طور مثال مولف کتاب را برای ناشر 
می فرستد و  ناشر به بهانه ای کتاب را چاپ نکرده و بعدا همان 
کتاب را به نام خود چاپ کرده است یا اثر را با نام مستعار منتشر 
کرده که آدم نمی داند چند سال دارد و چند کالس درس خوانده 

است.  

6فرهنگی

جشن ونگوگ برای کودکان

خانه طراحی کودک با همکاری انتشارات مبتکران، جشن ونگوگ را از 
سری جشن های تاریخ هنر برگزار می کند.

به گزارش ایسنا، در این جشن که با هدف معرفی سبک نقاشی ونگوک به کودکان 
برگزار می شود، قرار است کودکان با تم ونگوگ یعنی ریش نارنجی و کاله حصیری 
حضور داشته باشند و در کنار آشنایی با این نقاش هلندی، در ورکشاپ های مختلف، 

آثاری به سبک و شیوه رنگ گذاری او خلق کنند.
در حاشیه این جشن نیز نمایشگاهی از کتاب های کودک انتشارات مبتکران)میچکا( 

برگزار و قصه هایی نیز برای کودکان حاضر در جشن خوانده می شود.
واحد کودک و نوجوان انتشارات مبتکران )میچکا( فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ 
آغاز کرد و تاکنون موفق به انتشار بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب برای رده های سنی 

خردسال و کودک شده است.
خانه طراحی کودک نیز از آغاز تاسیس خود تاکنون در کنار آموزش های هنری 
برای کودکان و در راستای اهداف تعریف شده برای گسترش هنر در دل جامعه و 

مردم، اقدام به برگزاری ورکشاپ های هنری متعددی کرده است.
این فعالیت های هنری با همکاری خانوادها در مکان های عمومی، سازمان ها، 
موزه ها، طبیعت و جنگل، مدارس و مراکز کودک، ونیز در قالب جشن های ملی 

برگزار شده اند.
جشن »امپرسیون و پیکاسو« اولین جشن از سری جشن های تاریخ هنر بود که 
سال گذشته از سوی خانه طراحی کودک در دو مرحله برگزار شد. هدف از برگزاری 
جشن های تاریخ هنر آشنا کردن خانواده ها و کودکان با استادان بزرگ هنر در قرن 

بیستم عنوان شده است.
جشن ونگوگ و نمایشگاه کتاب کودک مبتکران روز چهارشنبه )۲۱ آذر ماه( در 
محل خانه طراحی کودک واقع در اکباتان، فاز ۲، بلوک ۱۲، ورودی ۲، طبقه همکف 

برگزار می شود.
مخاطبان این جشن کودکان ۳ تا ۱۳ ساله و خانواده هایشان هستند و از آن ها 
خواسته شده که برای کودکانشان لباس های مناسب برای نقاشی و بازی با رنگ 

همراه داشته باشند.

بازیگران »گذر لوطی هاشم« معرفی شدند
سیاوش خیرابی، زهرا جهرمی و شهرام عبدلی به عنوان بازیگران نمایش 

»گذر لوطی هاشم« معرفی شدند.
به گزارش ایسنا، این نمایش به کارگردانی حسین تبریزی در پردیس تاتر شهرزاد 

به روی صحنه می رود.
نمایشنامه »گذر لوطی هاشم« را ابولفضل حاجی علی خانی نوشته و میثم 

آهنگری تهیه کننده این پروژه است.
»گذر لوطی هاشم« داستان عشق لیال دختر مرحوم آشیخ فرج اله را روایت 
نادر)سیاوش  پسر عمویش  انتظار  )زهرا جهرمی( ۱۰ سال چشم  لیال  می کند. 
خیرابی( بوده تا تحصیل طب را در فرنگ به پایان رساند و به وطن بازگردد. فرخ 
)شهرام عبدلی( لوطی اول پاتخت، پهلوان محله، دوست دیرینه و یار بازی کودکی  
لیال و نادر است که در غیاب نادر چندین نوبه از لیال خواستگاری نموده. سرانجام 

نادر میآید و جدالی شیرین و تلخ میان این ۳ تن یار دبستانی شعله ور می شود.
حسین تبریزی کارگردان سینما و تلویزیون است که فیلم های سینمایی )افسونگر 
(- »مسئله مهین مشکل ملیحه«،   و... را کارگردانی کرده است. همچنین فیلم 
سینمایی  »سالم علیکم حاج  آقا« به کارگردانی حسین تبریزی وتهیه کنندگی 

محمد رضا محمدی به زودی از این گروه اکران خواهد شد.
 نمایش »گذر لوطی هاشم« اولین تجربه ی حسین تبریزی در زمینه ی تئاتر است.

سه فیلم نامه مجوز ساخت گرفتند
شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت سه فیلمنامه موافقت 

کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری؛ 
فیلم نامه های« شیهه اسب« به تهیه کنندگی مهدی کریمی ، کارگردانی و نویسندگی 
و  نوری،کارگردانی  شجاع  علیرضا  تهیه کنندگی  به  »دیاپازون«   ، عظیمی  علی 
نویسندگی حامد میرزا علیزاده طهرانی و«ممنوع الخروج« به تهیه کنندگی محمود 
فالح ،کارگردانی و نویسندگی سید جالل اشکذری  هر سه با موضوع اجتماعی  

موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

»دشمن« رونمایی می شود
رونمایی  ترجمه رضی هیرمندی  با  کالی  نوشته دیوید  کتاب »دشمن« 

می شود.
 به گزارش ایسنا، مراسم رونمایی این کتاب روز سه شنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۱۸ 
با حضور رضی هیرمندی، مهدی حجوانی و علی اصغر سیدآبادی در فروشگاه نشر 

چشمه واقع در خیابان کریمخان برگزار می شود.
»دشمن«  نوشته دیوید کالی با  تصویرگری سرژ بلوک و ترجمه  رضی هیرمندی 
در ۶۰ صفحه  مصور برای گروه سنی نوجوان از سوی کتاب چ )بخش کتاب های 

کودک و نوجوان نشر چشمه( منتشر  شده است.
در معرفی این کتاب عنوان شده است: »دشمن« در فضایی انتزاعی آغاز می شود؛ 
در جهانی سفید و تُهی، با دو گودال، سربازهایی تنها و پناه گرفته در آن ها و جمله ای 

تکان دهنده: »جنگ ادامه دارد...«
نویسنده با این جمله، همان ابتدای کتاب آب پاکی را می ریزد روی دست تان و این 
واقعیت تلخ را یادتان می آورد که جنگ از آن چه فکر می کنید به شما نزدیک تر است 
و بی رحمانه میانه  نزاعی طوالنی رهایتان می کند. بی مقدمه پرت می شوید در جهانی 
که انتظارش را نداشتید. صفحه به صفحه پیش می روید و تصویر به تصویر جنگ این 
دو سرباز را تماشا می کنید: گلوله ها از یک گودال به دیگری پرتاب می شوند و هر دو 

تشنه  این هستند که دیگری را از پا دربیاورند.
در طول داستان گفت وگوهای درونی یکی از سربازها پیوسته با صدای بلند به 
گوش می رسد: »از تنهایی که بگذریم، از هر نظر که بگویی با هم فرق داریم. او یک 
هیوالست، یک غول بی شاخ و ُدم. رحم و مروت سرش نمی شود. زن و بچه ها را 
می کشد. بی خود و بی جهت آدم می کشد. این جنگ تقصیر اوست. من این چیزها را 
خوب می فهمم، چون احمق نیستم. تمام این حرف ها را در دفترچه  راهنما خوانده ام.«

اخبار
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مهناز افشار به دادسرا احضار شد
مهناز افشار امروز برای ارائه برخی توضیحات به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به گزارش ایسنا، احتماال احضار مهناز افشار به دادسرا، به دلیل معرفی و تبلیغ یک آمپول برای معتادین در فضای مجازی بوده است.

اسداهلل امرایی عنوان کرد

حمایت  پشت پرده از قاچاقچیان کتاب

ارزیابی وضعیت آموزش هنر در دانشگاه ها

سطح آکادمیک موسیقی پایین  آمده است

 دبیر جشن انجمن منتقدان :

سینمای ایران نیازمند یک بزنگاه کیفی است

دانشجویی که اخیرا در رشته اتنوموزیکولوژی فارغ التحصیل شده، معتقد 
است: سطح آکادمیک موسیقی نسبت به 3۰ سال گذشته خود پایین تر آمده 

و برای فارغ التحصیالن این رشته هیچ فکری نشده است.
میالد دیلم صالحی که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته اتنوموزیکولوژی 
از دانشگاه تهران است، در گفت وگویی با ایسنا درباره وضعیت دانشجویان این رشته 
بعد از تحصیل، گفت: مقوله ای که در تئوری و عملی موسیقی در دانشگاه وجود دارد، 
کاربردی نیست و مباحث قدیمی است. دانشجو بعد از دوران تکمیلی تحصیلی به 
دنیای بزرگتر خودش وصل نمی شود و درس هایی که در حوزه موسیقی تدریس 

می شود کلی است.
او با بیان اینکه سرفصل های درسی، مدرسین دانشگاه و به روز نبودن دانشجویان از 
جمله مشکالت موجود دانشجویان رشته موسیقی محسوب می شوند، افزود: از طرفی 
بازار کار هم معنی ندارد زیرا وضعیت موسیقی نامشخص است. فارغ التحصیالن بعد 
از پایان دانشگاه یا باید به صورت شخصی کار و پژوهشی را شروع یا با فستیوال ها 
و دانشگاه ها ارتباط بگیرند. پشت آموزشگاه های موسیقی که غیرانتفاعی محسوب 

می شوند نیز نه حقوق مشخصی وجود دارد نه بیمه ای.  
این فارغ التحصیل رشته اتنوموزیکولوژی اظهار کرد: در نهایت به نظر می رسد برای 
خروجی فارغ التحصیالن رشته موسیقی هیچ فکری نشده است. تعداد سالن  دانشگاه ها 
در سطح کشور بیشتر شده است اما به این که نتیجه این ورودی ها باید به چه خروجی 
ختم شود، فکری نشده است. دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته موسیقی حتی برای 

گرفتن مجوز و بازگشایی آموزشگاه ها هیچ حقی ندارند.
صالحی بیان کرد: کسانی که در دانشگاه ها به صورت حق التدریسی مشغول به کار 
می شوند برای برخورداری از بیمه به هیچ نهادی وصل نمی شوند. صرفا رشته موسیقی 
در کنار رشته های دیگر وجود دارد و باید باشد اما وضعیت آن اسفناک تر است. ورودی 
استادان این رشته نیز بسیار دشوار و محافظه کارانه است. در این زمینه با گروهایی 
روبرو هستیم که اگر فردی به نام استاد دانشگاه ورود پیدا می کند باید از فیلترینگ 
این گروه عبور کند. در کل فضای بازی در این زمینه وجود ندارد و خروجی هم در 

این زمینه دیده نشده است.
او گفت: به نظر می رسد برای جور شدن جنس آموزش عالی باید رشته ای نیز به نام 
موسیقی وجود داشته باشد. حتی درباره رشته اتنوموزیکولوژی هم جای بحث وجود 
دارد و سرفصل هایی که در این رشته تدریس می شود بسیار ُگنگ است. از طرفی هیچ 

رشته موسیقی در کشور ما مقطع دکترا ندارد.  
این نوازنده تار و دوتار که بعد از فارغ التحصیلی برای زندگی به نوشهر رفته، 
معتقد است: فضای کاری در شهری مثل تهران خیلی بسته است. من نیز بر حسب 
ارتباط هایی که داشتم و کارهای پژوهشی که انجام دادم به صورت پاره وقت، موسیقی 
تدریس می کنم. من با ۲۰ سال سابقه نوازندگی و ۱۲ سال تدریس هیچ سابقه بیمه ای 
ندارم واگر هم بخواهیم از شرایط بیمه ای خانه موسیقی برخودار شویم هم باید هفت 

خان رستم را طی کنم.
به گزارش ایسنا، اتنوموزیکولوژی بررسی »موسیقی غیرغربی«، »موسیقی قومی« 

یا »موسیقی جهانی« و مطالعه انسان شناختی موسیقی به مثابه یک پدیده خاص 
فرهنگی و جنبه ای جهان شمول از رفتار اجتماعی انسان و موسیقی  شناسی قومی 

محسوب می شود.

دبیر دوازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، گفت: 
سینمای ایران در شرایط امروز به یک بزنگاه کیفی نیازمند است تا اتفاقی رو به 

جلو برای آن بیفتد که جشن انجمن یکی از آنها است.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، جعفر گودرزی در نشست رسانه ای دوازدهمین 
دوره جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که ظهر امروز )یکشنبه( 
در سالن سیف اهلل داد خانه سینما برگزار شد، اظهار داشت: ویژگی جشن منتقدان 
پرداختن به شاخصه فرهنگی و کیفی است و آکادمی برگزار کردن جشن به این معنا 
است که تعداد بیشتری از اعضا حضور دارند و رای بیشتری جمع کرده و به جنبه های 

کیفی جشن توجه کنیم.
وی افزود: در شرایط امروز سینما ما به یک بزنگاه کیفی نیازمند هستیم که به آن باید 

برسیم تا اتفاقی برای سینما بیفتد که جشن انجمن یکی از آن ها است.

وی ادامه داد: جشن منتقدان تنها جشنی است که سلیقه در آن نقشی ندارد و دیدگاه 
اهالی قلم و روشنفکران بدون غرض ورزی جمع می شود.

گودرزی، گفت: امسال اولین سالی بود که تصمیم گرفتیم عالوه بر فیلم های جشنواره 
فیلم فجر، فیلم های جشنواره جهانی هم به داوری گذاشته شود.

وی از برگزاری جشن انجمن منتقدان در عصر روز سه شنبه ۲۷ آذر در ایوان شمس 
خبر داد، و گفت: در این دوره سه بزرگداشت اصغر رفیعی جم فیلمبردار، اسحاق خانزادی 
صدابردار پیشکسوت سینما و سعید عقیقی فیلمنامه نویس و منتقد نیز برگزار خواهد 
شد. گودرزی ادامه داد: همچنین به مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی برگزیدگان 
نظرسنجی انجمن در جشنواره فیلم کودک معرفی می شوند که این می تواند اتفاقی 

نوستالژیک برای اهالی سینما باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری دوست داشتند تا اسپانسر برگزاری 

جشن شوند که ما قبول نکردیم و قصد داشتیم تا آن را فرهنگی تر برگزار کنیم و در 
کنار حمایت های بنیاد سینمایی فارابی، خانه سینما و سازمان سینمایی از حمایت مجله 

حقوقی دادگر برخوردار بودیم تا این اتفاق فرهنگی بیفتد.
کامران ملکی نیز در بخشی از این نشست با اشاره به این که سینماگران همواره از ارزش 
جشن منتقدان صحبت می کنند و جایزه آن برایشان ارزشمند است، گفت: نگاه منتقدان 
همواره برای سینماگران مهم و تاثیر گذار بوده است. به این نکته باید توجه کرد که ما در 

سینما نقد فیلم داریم، اما نقد سینما نداریم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از همکاران که وارد این عرصه شدند، بهتر است به نقد 
سینما هم بپردازند، افزود: در نقد فیلم چگونه گفتن را در فیلم ها داریم ولی در نقد سینما 
به چه گفتن اصرار داریم. ملکی ادامه داد: برپایی این جشن از گرفتن آرای اعضای محترم تا 

انتخاب و استخراج نامزدها بدون همکاری اعضای انجمن امکان پذیر نبود.

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: باید در برخورد با پیام رسان ها نگاه ایجابی باشد 
نه سلبی، اما متاسفانه تاکنون همانند برخورد با ماهواره نگاه ها 

به این صورت نبوده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا محمد سلطانی فر روز یکشنبه در 
نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 
گفت: سکوت ما و نپرداختن به موضوعات در این زمینه ممکن است 

بعدها باعث پشیمانی شود.
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
افزود: این طرح ابتدا به ساکن برای صیانت از حقوق شهروندی ، امنیت 
ملی و حریم خصوصی نهاده شده است اما زوایای نگاه به این قضیه و 

نوع دید بسیار مهم است.
سلطانی فر گفت: با محدود کردن کامل یک زمینه یا حوزه و موضوع 
گاهی قصد داریم این قضیه محقق شود، دنیا هم از این قضیه نگران 
است اما نوع برخورد دنیا هم شامل نگاه های صمیمی یا ایجابی به این 
امر است. وی افزود: باید در برخورد با پیام رسان ها نگاه ایجابی باشد 
نه سلبی، اما متاسفانه تاکنون همانند برخورد با ماهواره نگاه ها به این 
صورت نبوده، اما در حال حاضر باید قانونی ایجاد کنیم که بعد از مدتی 

مورد مضحکه قرار نگیرد و حتی لعو شود.
معاون وزیر ارشاد گفت: قانون ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 
به حدود بیشتر توجه دارد تا حقوق، بند بند این قانون را باید به چالش 

بکشیم، باید همه کمک کنند نگاه ها ایجابی شود.

سلطانی فر افزود: آنچه در حال اتفاق است وظیفه ما را گوشزد می 
کند که اعالم کنیم به عنوان کارشناسان حوزه رسانه آمادگی دادن 
هرگونه مشورت در این حوزه را داریم قبل از اینکه این طرح بخواهد 

به امضا برسد.
وی گفت: خیلی از اینگونه طرح ها را قبل از مشورت با کارشناسان 
امضا می کنند و بعد از واکنش ها امضاها پس گرفته می شود و نمی 
خواهیم در مورد این طرح نیز چنین اتفاقی بیفتد. معاون وزیر ادامه 
داد: ما نسبت به آنچه به آینده جوانان و فضای مجازی ما اتفاق می 
افتد بی تفاوت نخواهیم بود، هر نامی روی این بحث نهاده شود حتی 
طرح و الیحه از حساسیت ما کم نمی کند. سلطانی فر افزود: باید به 
این نکته هم تاکید کنیم که در تغییر و تصویب این طرح هرگز با نگاه 

جناحی برخورد نکنیم بلکه برخوردها باید کامال باید فراجناحی و براسا 
منافع ملی بوده و مساله حقوق بیشتر باید در این قضیه مدنظر باشد.

وی تاکیدکرد: اجازه ندهیم اتفاقاتی خارج از ساختار تکنیکی و فنی 
و ساختاری اتفاق بیفتد که قوانین ما را خدشه دار کند.

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که در ۴ فصل و ۳۲ ماده 
شرایط متقاضیان و تایید فعالیت ها، صیانت از حریم داده ها، حمایت 
ها و مجازات ها را در برمی گیرد، ٢٨ آبان ماه با امضای 9۵ نماینده 

تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسالمی شد.
بررسی اولویت این طرح یکشنبه هفته گذشته رای نیاورد و بنا شده 
که کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی های بیشتری در این طرح انجام 

دهد.

 معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ:

برخورد با پیام رسان ها باید ایجابی باشد


