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دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو تأکید کرد

کمک جشنواره «وارش»
به ثبت پرونده جنگلهای هیرکانی

اکران چند فیلم مستند موسیقایی
در خانه سینما

همزمان با برگزاری ســی و چهارمین جشــنواره موسیقی
روی خـط فجــر چنــد فیلــم مســتند موســیقایی طــی  ۲نوبــت در
خـــــــبر ســاختمان شماره یک خانه سینما به نمایش در میآید.
این در حالی اســت که ناصر صفاریان مستندســاز شــناخته شــده کشــورمان
دبیــری این بخش را به عهده خواهد داشــت .فیلمهایی چون «شــش قرن
و شــش ســال» اثر مجتبی میرتهماســب« ،ســمفونی ایرانی» به کارگردانی
وحیــد موســاییان« ،دو کمانچــه» اثــر بهمن کیارســتمی« ،یک موســیقدان
فرانســوی در دربــار قاجار» اثر مهران پورمندان« ،آخرین بخشــی» ســاخته
فرشــاد فداییــان و «بــزم رزم» اثــر وحید حســینی از مســتندهای ایــن حوزه
هستند که در ایام جشنواره موسیقی اکران خواهد شد.

درگذشت یک کارگردان قدیمی در  ۷۵سالگی

نصراهلل زمردیان کارگردان قدیمی سینما در سن  ۷۵سالگی از دنیا رفت.از
جمله آثار این کارگردان میتوان به فیلم سینمایی«خبرچین» اشاره کرد.

درگذشت یکی از لوطیهای مازندران

محمــد ذبیحــی از هنرمنــدان و نوازنــدگان پیشکســوت موســیقی منطقــه
مازنــدران که در این منطقه به «لوطی» معروف هســتند ،در انزوا و ســکوت
دار فانی را وداع گفت.

علی رهبری در ارکستر فیالرمونیک اسلواکی

ارکســتر فیالرمونیک اســلواکی به رهبــری علی رهبری (موســیقیدان و رهبر
ارکستر) ،در روزهای  ۹و  ۱۰اسفند ماه در شهر براتیسالوا روی صحنه میرود.

رونمایی از اولین آنونس یک فیلم بعد از  4سال توقیف

اولین آنونس فیلم سینمایی «پارادایس» به کارگردانی علی عطشانی که پس
از  4سال توقیف از چهارشنبه  3بهمن ماه روی پرده میرود ،رونمایی شد.

معرفی داوران سودای سیمرغ فیلم

محمد احســانی ،محمدعلی باشــه آهنگر ،محمد بزرگنیا ،مهرزاد دانش،
پــوران درخشــنده ،ریما رامینفر و محمود کالری داوری آثار بخش ســودای
ســیمرغ این دوره از جشنواره را عهدهدار هستند.این داوران  22فیلم بخش
ســودای ســیمرغ و  3انیمیشــن راه یافتــه بــه جشــنواره فیلم فجــر را داوری
میکنند.

لغو اجرای  ۲نمایش لهستانی در جشنواره تئاتر فجر

مدیــرکل هنرهــای نمایشــی اعــام کرد بــه دلیل سیاســتهای ضــد ایرانی
کشور لهستان ،اجرای  ۲نمایش «سکوت» که قرار بود بهعنوان یک نمایش
محیطی عظیم در پارکینگ تاالر وحدت اجرا شــود و «شــهر بد» که قرار بود
در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود ،لغو شد.

«ترامپ» نامزد بدترین بازیگرسال شد

در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونان او مطرح شد

اعالم آتش بس در فضای فرهنگی کشور

شــامگاه روز دوشــنبه ســید عبــاس
صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
بــه همــراه معاونــان و مدیــران کل این
وزارتخانــه طی نشســتی مفصل و چند
ســاعته بــا رئیــس و اعضای کمیســیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی دیدار
توگو نشســتند .به گزارش
کرده و به گف 
مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در این
دیدار که در ساختمان وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی برگزار شــد ،سید عباس
صالحــی و برخی از معاونــان و مدیران
ایــن وزارتخانــه گــزارش جامعــی از
مجموعه فعالیتهای این وزارتخانه و
بخصوص کارهای انجام گرفته در حوزه
برگزاری جشنوارههای فرهنگی -هنری
فجــر ارائه دادند .تلخیصی از این دیدار
توگوهای مطروحه را میخوانید.
و گف 
ëëصالحــی :بــا همفکــری و همــکاری
کمیســیون فرهنگــی مجلــس صــدای
فرهنگکشوربیشترشنیدهمیشود
در ابتدای این نشست ،وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی ضمــن تســلیت ایام
فاطمیــه گفت :مســیر قابــل توجهی را
در حــوزه فرهنــگ و هنــر کشــور پیــش
رو داریــم کــه بــا همــکاری و همفکــری
کمیســیون فرهنگی مجلــس تکمیل و
نحوه پیمودن آن تسهیل میشود.
وی در ادامــه گزارشــی از مجموعــه
اقدامات این وزارتخانه در معاونتها و
بخشهای مختلف آن ارائه داد.
صالحــی گفــت :اولیــن برنامــه این
وزارتخانــه در ایــن دوره از فعالیــت
خــود تقویــت ظرفیتهــای مردمــی و
دسترسیهای مردمی بود .هدف از این
اقــدام توجه به ظرفیتهــای مردمی و
حداکثری شدن دسترسیهای فرهنگی
و شبکه توزیع است.
وی در عیــن حــال تصریــح کــرد:
گذرهــای فرهنــگ و هنــر یکــی از ایــن
اقدامات اســت .ایجاد  ١٠گذر فرهنگ و
هنر از سیاستهای این وزارتخانه است
کــه دو گــذر فرهنگ و هنر در شــهرهای
یزد و کاشان راه اندازی شده و  ٣گذر در
دهــه فجر افتتاح خواهد شــد و بقیه آن
نیز تا پایان سال راه اندازی میشود.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
توجــه بــه شــبکههای شــهرهای خالق
فرهنــگ و هنر ایران را اقــدام دیگر این
وزارتخانــه برشــمرد و گفت :شــهرهای
مختلف کشورمان با نمادهایی شناخته
میشــوند کــه بــه آن شــهرت دارنــد و
تاکنون  ٦٢شــهر بــرای عضویت در این
شهرها حضور یافتهاند.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی

گفــت :طــرح پردیــس اقــدام دیگــر
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در
بخــش تقویــت ظرفیتهــای مردمــی
و دسترســیهای فرهنگــی اســت .مــا
بــا این مشــکل مواجه هســتیم کــه اکثر
رویدادهــای کالن فرهنگــی و هنــری در
تهــران و کالنشــهرها برگــزار میشــود و
شــهرهای میانــی از ایــن مزایــا محروم
هســتند .طــرح پردیــس بــا اســتفاده از
فضــای اینترنتی که در دهه فجر افتتاح
خواهد شد امکان دسترسی رویدادهای
فرهنگی و هنری در شهرهای کوچک را
یآورد.
فراهم م 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ادامه
داد :توجــه بــه فضــای کســب و کارهای
فرهنــگ و هنــر و تســهیل و بهبــود
ایــن فضــا یکــی دیگــر از اقدامــات این
وزارتخانه اســت .اینکه بتوانیم در اتاق
بازرگانی جایــی برای فرهنگ و انجمن
فرهنــگ و هنــر در نظــر گرفتــه شــود از
جملــه اقدامــات مــا در حــوزه اقتصــاد
فرهنگ است.
صالحــی تصریح کــرد :در این طرح
تالش میشــود بخش خصوصی که در
حوزه اقتصاد دارای سرمایه مالی است
را با فعاالن فرهنگی متصل کنیم.
وی بــا اشــاره بــه تجمیــع صــدور
مجوزهــای ایــن وزارتخانــه ادامــه داد:
صــدور مجوزهــا نیــز یکــی دیگــر از
اقدامــات مهم این وزارتخانه اســت .بر
اساس وظایف محوله توانستیم تعداد
 ١٣٧مجــوز ایــن وزارتخانــه را تجمیــع
و آنهــا را بــه تعــداد  ٣٤مجــوز کاهــش
دهیــم .صالحــی ادامــه داد :یکی دیگر
از موضوعاتــی کــه در وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی دنبال میشود معرفی
جایگاه فرهنگ در اقتصاد و برنامههای
کالن کشــور اســت .مــا در ایــن زمینه با
وزارت اقتصــادی و دارایــی مذاکــرات و
تفاهمنامههایــی داشــتهایم تا فرهنگ
را در کالن نظام حمایتی قرار بدهیم.
وی تصریــح کــرد :تفاهــم  ٢هــزار
میلیارد تومانی با حدود  ٢٠هزار شــغل
در ســال  ٩٧مصداق این امر اســت تا از
ظرفیتهای کسب و کارهای فرهنگی و
هنری بهره کافی ببریم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت:
طرح پروانه نیز یکــی دیگر از طرحهای
ایــن وزارتخانــه اســت کــه همزمــان بــا
دهــه فجــر افتتاح میشــود .ایــن طرح
برای کســب و کارهــای خــرد و میانی از
طریق فضــای مجازی اســت که امکان
ارتباط مســتقییم بین هنرمندان با یک
اپلیکیشــن را فراهــم میکند .همچنین
امکان ارتباط با مصرف کننده و فرصت

دوران جدایی سیاست و فرهنگ

حجتاالســام مهدی شــیخ ،عضو
کمیســیون فرهنگی مجلس شورای
بــــرش
اسالمی گفت :وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی در فضــای فرهنگــی کشــور آتــش بــس اعالم
کردهاند .وی افزود :دکتر صالحی توانســتند سیاســت و
فرهنــگ را از هم جدا کنند .ترکیب سیاســت و فرهنگ
آفت بزرگی بوده که فرهنگ همیشــه دامنگیر مســائل
سیاســی شــده اســت .ایــن اقــدام دکتــر صالحــی بایــد
نهادینه شــود و بعد از ایشــان نیز ادامه یابد و این امر از
طریق گفتمانهای فرهنگی قابل حل شدن است.
وی ادامه داد :بودجههای فرهنگی در مقایسه با سایر
دستگاههای فرهنگی ناچیز است .بنابراین بودجههای
فرهنگی خارج از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی باید
در جهت سیاستهای فرهنگی کشور ساماندهی شوند.
دسترســی به بازار را افزایش و منجر به
کاهش واسطه گری میشود.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن
وزارتخانــه در راســتای اهــداف دولــت
الکترونیــک و هوشــمند افــزود :هــر
مقــدار بــه ســمت دولــت الکترونیــک
حرکــت کنیــم منجــر بــه کاهش فســاد
میشــویم .مــا در یــک ســال گذشــته
در راســتای دولــت الکترونیــک حــذف
تمامــی خدمــات حضــوری و کاغــذی
را داشــتهایم .همچنیــن پنجــره واحــد
خدمات الکترونیــک را داریم .صالحی
درباره اقدامات وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی در حــوزه شفافســازی نیــز
توضیحاتــی ارائه داد و گفت :با افزایش
شفافسازی به ایجاد و افزایش اعتماد
اجتماعی کمک میکنیم.
صالحــی افــزود :گفتوگوهــای
فرهنگــی طــرح دیگــری اســت کــه در
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مورد
توگوهای
تأکید اســت .مــا نیــاز بــه گف 
مختلــف در ســطوح مختلــف داریــم
توگوهایــی کــه دنبال
کــه از جملــه گف 
توگوهای من با
میشود میتوان به گف 
توگوهای
اشــخاص فرهنگ و هنر ،گف 
معاونــان بــا اصحــاب فرهنــگ و هنر و

شیخ افزود :نویســندگی یک هنر است باید بیشتر مورد
توجــه قــرار بگیــرد زیــرا از طریــق نویســندگی میتــوان
تولیــدات علمــی و باورهــا و ارزشهــای خــود را منتقل
کنیم.در ادامه طیبه سیاوشــی شــاه عنایتــی عضو دیگر
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی گفــت:
توگوهای فرهنگی شــکل بگیرد و مــا آن را در
بایــد گف 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس دنبــال میکنیــم ولی به
رایزنیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه
نیز نیاز است.وی با اشاره به راه اندازی گذرهای فرهنگی
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :این اقدام
بســیار خوبی است و باعث شده عرصه فرهنگ بخوبی
به میان مردم بیاید .به نظرم در  ٤٠سالگی انقالب باید
همه عرصههای فرهنگی و هنــری به میان مردم آید و
مردمی شود و صرفاً به سینما اکتفا نکنیم.

رســانه در ارتبــاط بــا حــوزه کاری خود،
گفتوگوهــای در ســطح اســتانها،
توگوهــای اهالــی فرهنــگ و هنر با
گف 
کارگزاران ،گفتوگوهای با دستگاههای
توگوهــای اهالــی
مدیریتــی کشــور ،گف 
فرهنگ و هنر با حوزویان و ...اشاره کرد.
وی ادامــه داد :تــا کنون به  ١١اســتان
سفر داشــتهام و  ٦٨٠میلیارد تومان در
بخش نقدی با این استانها تفاهمنامه
داشتهایم .البته معاونتهای وزارتخانه
نیز ملزم به تخصیص ســهم استانی از
بودجه خود شدهاند.
ëëمازنی :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به
عهد خود وفا کرد
رئیــس و اعضــای کمیســیون فرهنگــی
مجلــس شــورای اســامی نیــز درایــن
توگــو دربــاره مســائل
دیــدار بــه گف 
فرهنگــی کشــور و مجموعــه اقدامــات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه
فرهنگ و هنر پرداختند.
حجت االســام احمد مازنی رئیس
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای
اســامی گفــت :وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی بــه عهــد خــود وفــا داشــتند و
ســخنانی را کــه در صحــن مجلــس در
روز رأیگیــری داشــتند رعایــت کردند.

گزارشــی که آقای دکتر صالحی از کالن
پروژههای این وزارتخانه ارائه داد نشان
از وفای عهدشان به سخنانشان است.
مازنــی تصریــح کــرد :انتظــار ما نیز
در مجلس شــورای اســامی نیز همین
است که وزرا وفای به عهد داشته باشند
نــه اینکه صرفاً برای گرفتن رأی اعتماد
در مجلس به سخنرانی بپردازند.
او با شــاره بــه اینکه در حــال حاضر
در تدویــن موضوعــات دارای ضعــف
هستیم گفت :اکنون فصل بودجه است
و باید ضرورت کار و اقدامات فرهنگی را
در نظر بگیریم .دراین فصل معموالً با
مشــکالت زیادی مواجه هستیم و دکتر
صالحی در شرایطی که دچار مشکالت
اقتصادی هســتیم از مجلس کارت زرد
دریافــت میکنند و این حکایــت از این
دارد کــه موقع غرامت همه اشارهشــان
بــه ســمت فرهنــگ اســت ولــی زمانی
کــه بایــد بــه آن توجه شــود ایــن اتفاق
نمیافتد.
وی ادامــه داد :اگرامســال بودجــه
فرهنگ افزایش یافته باید نرخ گرانیها
را نیزدراین افزایش در نظر بگیریم.
مازنــی گفــت :یکــی از ضعفهایی
که ما داریم این اســت که نتوانســتهایم

ضــرورت کار فرهنگــی را بــرای خواص
تدویــن و تبییــن کنیــم و در کنــار
محدودیتهــای گســتردهای کــه داریم
بــه تعریــف درســت از مقولــه فرهنگ
نرسیدهایم.
وی ادامــه داد :وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی در اقدامــات خــود
میتوانــد از ظرفیتهــای رســانه ملی،
فضــای مجــازی و رســانهای بهــره ببرد
و تعامــل کمی و کیفی خــود با مجلس
شــورای اســامی بویــژه بــا مجمــع
نمایندگان استانی را بیشتر کند.
حجتاالســام احد آزادیخــواه هم
در ایــن نشســت گفــت :اخیــراً طرحــی
را درمجلس شــورای اســامی بررســی
کردیم بــا عنــوان اســتقرار وزارتخانهها
در خــارج از شــهر تهران کــه فوریت آن
رأی نیــاورد .در ایــن زمینه ما پیشــنهاد
میکنیــم بــه جــای اینکــه وزارتخانهها
در خــارج از تهــران مســتقر شــوند
مأموریتهــای آنهــا را بــه اســتانها
منتقل کنیــم و اختیارات را بــه مدیران
کل استانی واگذار کنیم.
آزادیخواه گفت :ایــن اقدام با توجه
بــه شــرایط امــروزی از جملــه کمبــود
اعتبارات کمک میکنــد تا انجمنهای
فرهنگی و هنری در شهرستانها فعال
شوند و به پویایی روح فرهنگ و هنر در
شهرستانها منجر شود.
در ادامه سیده فاطمه ذوالقدر عضو
دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:
مشــکالت بودجه جدی است و در حال
حاضــر نمیتوانیــم از درآمــد دولــت
بکاهیــم .بنابراین بایــد از منابع جدید،
ایجــاد درآمد جدید کنیم تا کمبودهای
حوزه فرهنگ جبران شود.
سیداحســان قاضــیزاده هاشــمی
دیگــر عضــو ایــن کمیســیون گفــت:
هیــأت دولت توان کارشناســی در حوزه
برنامــهای و بودجــهای را دارد و در ایــن
زمینه قوی اســت و نباید همه چیز را در
این حوزه به مجلس محول کند.
قاضیزاده هاشــمی ادامه داد :باید
در جشــنوارههای فجــر نیــز رویشهای
انقالبــی معرفی شــوند .اینکه خروجی
فرزنــدان انقــاب در ایــن زمینههــا
چیست باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افــزود :در حــوزه فرهنگی نیز ما
نیازمنــد احیــای جایزه جالل هســتیم.
ما نیازمند تفکرســازی هستیم تا مؤلف
ســازی .و این امــر در جایزه جــال باید
محقــق شــود .ایــن عضــو کمیســیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :توجه به دیپلماســی خارج از کشور
نیز ضروری است.

نگاهی به درآمد میلیاردی یک شبکه در یک روز

وقتی ادعا و درآمد با هم نخواند؟

در حالــی کــه صداوســیما کمتــر
بهصــورت شــفاف از درآمدهــای
پیامهــای بازرگانــیاش صحبــت
میکنــد ،خبرگــزاری جمهــوری
اســامی ایــران بــر اســاس اطالعــات
ســایتهای صداوســیما بــه عددهای
شــگفتانگیزی (آن هــم فقــط بــرای
یک روز) رسیده است .این خبرگزاری
با مالک قرار دادن آخرین روز دیماه
در شــبکه ســوم ســیما و بــر اســاس
دادههای ســایت شــبکه  3و بازرگانی
خود صدا و ســیما به جزئیاتی رسیده
که بد ندیدیم تلخیصی از این گزارش
را به چاپ برسانیم.
برنامههای شــبکه ســوم ســیما در
بامــداد یکشــنبه  30دیماه با «شــب
آفتابــی» بــه مــدت  75دقیقــه آغــاز
شــد .در این روز تــا اذان مغرب ،صدا
و ســیما بهواســطه شــهادت حضرت
زهــرا(س) منــع آگهــی داشــته و پس
از پایــان اذان مغــرب ،تــازه پخــش
پیامهــای بازرگانی خــود را آغاز کرده

اســت .طوالنیترین زمان یک برنامه
غیرزنــده در روز  30دیمــاه بــه فیلم
بادیــگارد بــا  104دقیقــه اختصــاص
مییابــد که در نیمههای شــب پخش
شــد .کمتریــن زمــان برنامــه هــم به
ســرود جمهــوری اســامی یــا دعــای
فرج با یک دقیقه تعلق دارد.
در مــاده  24تعرفــه تبلیغــات
صداوســیما و در موقعیــت آگهــی در
بســته در بنــد الــف آمــده اســت :در
برنامههــای ورزشــی درصــد افزایــش
موقعیــت آگهــی بــا توجــه بــه زمــان
پخــش توســط اداره کل بازرگانــی
صداوسیما تعیین میشود .بر اساس
جدول شــماره  ،42تعرفه قیمت پایه
آگهیهــای تلویزیونــی قبــل از برنامه
برای طبقه اول بر اســاس هــزار ریال،
 350و طبقــه ( 80500 ،35یعنــی
ثانیــهای  8میلیــون تومان در شــرایط
خوب) میشود.
در این آییننامه درباره آگهیهای
دعــوت بــه تماشــا اینچنیــن آمــده

عکس :ایسنا

نامزدهای جایزه تمشک طالیی برای معرفی بدترینهای
آن سوی ســال هالیوود در شــاخههای مختلف اعالم شــد و «دونالد
مرز
ترامــپ» رئیس جمهــوری امریکا برای حضور در مســتند
انتقــادی «فارنهایــت  »۱۱//۹ســاخته «مایکل مور» و همچنیــن فیلم تبلیغاتی
«مرگ یک ملت» به کارگردانی «دنیس دســوزا» نامزد بدترین بازیگر سال شد
و «مالنیا ترامپ» همســر وی نیز در شــاخه بدترین بازیگر نقش مکمل شــانس
کســب جایزه دارد .به گزارش ایســنا به نقل از گاردیــن ،در بخش بدترین بازیگر
مرد ،نام چهرههای سرشناسی چون «جانی دپ» برای صداپیشگی در انیمیشن
«شــرلوک گنومــز»« ،جــان تراولتا» (گاتی)« ،بــروس ویلیــس» (آرزوی مرگ) و
«ویل فارل» (هولمز و واتسون) در کنار ترامپ قرار گرفته است.

ماجــرا از یــک عکــس شــروع شــد.
تصویراکبرعبــدی در بخش اورژانس
بیمارســتان آمــل که در ایــن یکی دو
روز در فضای مجازی منتشر و دست
بــه دســت شــده ،خیلیهــا را نگران
حــال ایــن بازیگر با ســابقه ســینما و
تلویزیون کرد.
ســاعاتی از بازنشــر ایــن عکــس
در فضــای مجــازی نگذشــته بــود که
صحبتهای حســین قناعت ،خیال

عالقهمنــدان ایــن بازیگــر محبــوب
را راحــت کــرد« :خوشــبختانه هیــچ
مشــکل خاصــی نبــوده و ایشــان
فقــط ویزیت شــدند ،بعــد از ویزیت
مرخــص شــدند و االن در مســیر
صحنه هستند تا ادامه کار را با ایشان
بگیریم».
اکبــر عبــدی کــه ایــن روزهــا در
ســریال «شــش قهرمان و نصفی» به
کارگردانــی حســین قناعــت در آمــل

مشــغول به کار اســت حوالی ســاعت
 6بامــداد (سهشــنبه دوم بهمن ماه)
بهدلیل تعریق شــدید و افزایش فشار
خــون ،راهــی بیمارســتان میشــود و
چــون پیــش از ایــن ســابقه دیابــت و
پیوند کلیه داشته برای اقدامات کامل
درمانی ســاعاتی در بیمارستان تحت
نظــر قرار میگیرد .آنطور که حســین
قناعت به ایســنا خبــر داده حتی بعد
از انجام آزمایش های تکمیلی جلوی

دوربیــن این ســریال حاضر میشــود.
حســین قناعت بــا اطمینــان از بهبود
حال عبــدی ،این گالیــه را هم مطرح
کــرده کــه عکــس گرفتــن از حضــور
ایــن بازیگــر در اورژانــس و بازنشــر
آن در فضــای مجــازی چــه تبعــات
نگرانکنندهای داشــته اســت« :فردی
ایشــان را در بیمارســتان دیــده و از او
عکــس گرفتــه و ایــن عکــس را پخش
کــرده اســت .ایــن مســأله بیاخالقی

برخی کاربــران فضای مجازی اســت
کــه گوشــی دســت خــود میگیرنــد و
خبری را به اشتباه منتشر میکنند.
متأســفانه هیــچ امنیتــی بــرای
بازیگــران وجــود نــدارد .بــا پخش
ایــن عکــس  ۲۰نفــر از صبــح به
مــن زنــگ زدنــد ،در حالــی
کــه مــا ســر فیلمبــرداری
سریال «شش قهرمان و
نصفی بودیم».

عکس :روابط عمومی وزارت ارشاد

«ایــران» :دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو با اشــاره به
اهمیــت برگــزاری جشــنواره بینالمللی فیلــم وارش که
فرهنــگ
به موضوعاتی چون جنگلهــای هیرکانی نیز میپردازد،
گفــت :این جشــنواره میتواند ثبت پرونــده جنگلهــای هیرکانی در مجمع
عمومــی یونســکو را تســریع کنــد .حجــتاهلل ایوبــی دربــاره برگــزاری ایــن
رویدادهای مهم هنری در خارج از تهران ،گفت :برخی اســتانهای به ظاهر
برخــوردار از جملــه مازنــدران ،از جهــت فرهنگــی جزو اســتانهای محروم
هســتند و میزان برنامههای فرهنگی در این اســتانها بویژه برنامههای ملی
و بینالمللــی بســیار انــدک اســت .ایوبی با تأکید بــر اینکه اســتان مازندران
شایســتگی میزبانــی از یک جشــنواره بینالمللــی با موضــوع فرهنگ عامه
را دارد ،افــزود :جشــنواره فیلــم وارش تنهــا یک جشــنواره نیســت بلکه یک
مطالبه برای اهالی فرهنگ و هنر اســتان مازندران اســت و خوشــحالیم این
جشنواره پس از یک وقفه چند ساله دوباره راه افتاده است.
دبیر کل کمیســیون ملی یونســکو با اشــاره به اهمیت برگزاری جشــنواره
بینالمللــی فیلــم وارش که بــه موضوعاتی چــون جنگلهــای هیرکانی نیز
میپــردازد ،گفــت :جنگلهــای هیرکانی ،تنهــا منحصر به اســتان مازندران
نیســت و به اســتانهای دیگر نیز مربوط میشــود .خوشــحالم بخشی از این
جشــنواره به موضوع جنگلهای هیرکانی اختصاص پیــدا میکند .او افزود:
در سال  2019پرونده جنگلهای هیرکانی که زحمات زیادی برای آن کشیده
شــده ،در دســتور کار مجمــع عمومــی یونســکو قرار گرفتــه و حــاال امیدوارم
جشــنواره فیلــم وارش بــه ثبت این میراث بشــری کمک کنــد .ایوبی با بیان
اینکه با کشــورهای حاشــیه دریای کاســپین و کشورهای فارســی زبان میراث
مشــترکی داریم ،خاطرنشــان کرد :آیینها و میراث ملموس و ناملموس با
این کشــورها به جای وصل موجب اختالف شدهاند .امیدوارم این بخش در
توجه به ثبت مشــترک آیینها کمک و اســتان مازندران با ایجاد همدلی بر
سر میراث مشترک ،آن را به نقطه وصل کشورها تبدیل کند.

حال عبدی خوب است

editorial@iran-newspaper.com

اســت :نــرخ دعوت بــه تماشــای قبل
برابر
معــادل  2برابر و بین معــادل ِ 2
قبــل و بعــد معــادل  80درصــد نرخ
طبقه همان برنامه محاسبه میشود.
طبــق جــدول  44اداره بازرگانــی،
دیمــاه  40درصــد و بهمنمــاه 50
درصــد ضریــب دارنــد .یعنــی هزینه
آگهــی در دی مــاه در عــدد  1.4ضرب
میشود.

ëëبازی ایران و عمان
حــاال بــا احتســاب ســاعت پخــش
برنامــه «آســیا  »2019بــا اجــرای
محمدحســین میثاقــی بــه اعــداد
عجیبــی میرســیم .این برنامــه که به
پخــش بازی تیــم ملی ایــران و عمان
میپرداخــت ،از ســاعت  18و 44
دقیقــه آغــاز شــد .قبــل از آن حــدود
 10دقیقــه آگهــی پخش شــده اســت.

آخرین بخــش از این برنامــه نیز قبل
از ســاعت  23به پایان رســیده اســت.
بر اساس اطالعات سایت شبکه سوم
جمع ســاعتهای روز یکشنبه برنامه
«آســیا  »2019بــه حــدود  220دقیقــه
میرســد امــا مجمــوع زمانی کــه این
برنامه برای شبکه سه پر کرد ،نزدیک
به  300دقیقه است .حدود  80دقیقه
از زمان دیــروز به آگهی و پخش اخبار
کوتاه اختصاص یافته است.
ëëضریب هشتصد درصدی
مدیــر یــک شــرکت تبلیغاتــی کــه
عالقــهای نداشــت نامــش منتشــر
شــود در گفتوگــو بــا «ایرناپــاس»
گفــت :ضریــب هــا بــرای شــرایط
معمولــی اســت و مثــاً در مواقعــی
ماننــد بازیهای جام جهانــی یا جام
ملتهــای آســیا ضریــب هشــتصد
درصد میخورد .با این ضریب هزینه
پخش پیامهای بازرگانی بین ثانیهای
 70میلیون تومان تا  90میلیون تومان
نیز میرسد .البته این رقم مخصوص

زمــان های خاص مانند بــازی ایران و
عمان میشود.
ëëزمانی برای شفافیت
اگر میانگین زمــان پخش آگهیها
در یــک روز غیرعــزاداری محاســبه
شــود ،بــه عــدد  60دقیقه میرســیم؛
یعنــی چیــزی حــدود  60دقیقــه یــا
 3600ثانیــه از برنامههــای روزانــه
شــبکه ســوم به تبلیغات تعلق دارد و
حتــی اگر رقم  1میلیون تومان را برای
هــر ثانیــه در نظر بگیریــم ،صحبت از
رقمی بیش از  3میلیارد تومان است.
این تنها مربوط به یک شبکه است که
البته مخاطبان زیادی نیز دارد.
در ایــن زمــان کــه صــدا و ســیما از
دولــت و ســازمانهای دیگــر تقاضای
شــفافیت دارد ،وقــت آن رســیده
اســت که خود نیز پیشــقدم شــود و به
این شــفافیت کمک کنــد .درآمدهای
فوقالعاده این سازمان چقدر هستند
و کجاهــا خــرج میشــوند و چــرا عدد
دقیق و درستی ارائه نمیشود؟

