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منبع :سینما تیکت

صدور مجوز ۲۱آموزشگاه
موسیقیدرپاییزامسال
در ســهماهه پاییز امسال مجوز فعالیت

یک ســاله برای  ۲۱آموزشگاه از سوی
شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای

آزاد هنری(موسیقی) صادر شد و مجوز
فعالیت  ۱۰۵آموزشگاه برای مدت پنج

سال تمدید شد.

مجو زهــای تأســیس و فعالیــت

آموزشگاههای موســیقی در سهماهه
پاییز سال جاری برای استانهای تهران،

خراســان رضوی ،خراســان شمالی،
خوزستان ،خراســان جنوبی ،کرمان،
مازندران ،البرز ،چهارمحال و بختیاری،

فارس و یزد صادر شده است.

دفتر آمــوزش و توســعه فعالیتهای
فرهنگی و هنری معاونــت امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تشکیل

شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای

آزاد هنری درخواستهای دریافت مجوز

آموزشگاه را بررسی میکند.
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مهدی احمدی

سینما هنر
استقبال از
روزنامه نگار
 1895برادران لومیر جانب مخاطب
در
است .حدود
ایستگاه را اکران کردند .زیرزمین گراندکافه شهر 120سال پیش
28دسامبر
سیفرانکی فروختند .با خودشان در مقابل درب پاریس فیلم
ورود قطار به
ورودی
استقبال از
بود که هم از
ایستادند و
لحاظ معنوی و هم از این فیلم و به
بلیتهای
دست آمدن
بعدی خود را
لحاظ
مادی انگیزه پیدا درآمد مورد نیاز
و انتقال یافت بسازند .همین
کردند
و
استقبالها
باعث شد که سینما که فیلمهای
می
تجربهاندوزی
ها شــد و
در کنند و رکورد
االن آواتار و جنگ پیشرفت کرد
فروش را جابه
مسیر
قرار گرفته است و جا میکنند.
ســتارگان خلق
همیشه هم با
از لحاظ مادی سرمطمئنا سینمای
خواســته
سام
آنها حداقل
مردم پیش
متحیر کنند.
آور پیشرفت
فیلم ساخته حاال چون با خواسته رفتهاند و ســعی کرده کرده است.
اند
اند آثارشان سخیف مردم پیش
بینندگان را
خواسته
رفتهاند و برای
شده
مردم است.
است؟ اتفاقا بهترین رضایت آنها
سینمای ایران از
راهگشای سینما
است که ابتدا هالیوود هم
مسئولتر
نمیتواند ســینما را ملی کنیم است .باید
بدانیم
که
و
جهانی
شود .به فیلمهای بعد جهانی .سینمایی وظیفه ما این
نکردهاند
که
جهانی شده
نباید سینمای
ملی نیست
توجه باشد آشتی دادن جهانی شــده گفت .اکنون که مردم
مهم
ایران تاییدش
مردم با
لطف می
ترین هدفی
کنند میآیند
و
سینماست .به مردم باید احترام که باید مورد
فیلم
ما
هم باشد
را می
تا زمانی که
بینند .اگر کنار هر خانه گذاشت .مردم
فیلم خوب
سینما آمده
حتی
اکران نشود
را محقق تا انسانها
یک سینما
را برای همکاری فرا مردم استقبال
شده
نخواهند کرد.
میبینیم و
بخواند .با سینما
انسانها همدیگر را می برای رسیدن
به آن برنامهریزی می آرزوهای خود
سینما
هدایتگر بشریتشناسند و فرهنگ
های خود را به هم کنیم .با سینما
است
متاســفانه
و در دوران
نمایش داده برخی تاکید دارند که به با سینما باید مردممعرفی میکنند.
را
جای
شود .به جای
هدایت کرد.
رویاها ،باید
ترسو و ذلیل
امید ناامیدی
بدبختی و
کابوسها
درحالیکه تربیت میشوند .سرگرم القا میشود.
مخاطبان
شدن
همه عناصر
بیهویت و
هیچ چیز بیهوده در موجود در خلقت مردم سخیف
این
بهنوعی ســرگرم دانسته میشود
قدرتمند
دنیا وجود
باشند .ترین ابزار حکومت بر ندارد .سینما
کننده هستند و
هنر گسترده
انسان
سینما
ها.
باید
معاصر
حاکمان
است؛
فاخر باشد و نه
سینما باید
هم باید با
سینما دوست
سینما باید بزرگتر از ما باشد .فخرفروش .سینما
سینما
باید فروتن و
ارزشهای تربیت شویم تا به جنگ مادربزرگ قصهگوی پخته باشد.
با
انتقادی
نامالیمات برویم .کشورهاست .با
و اعتقادی
انسانهای
سینما
یک کشور است و جامعه باشــد.
باید تابلوی
همه
درنهایت راهگشای ســینما تعریف
فیلم خود
را بسازند.
کننده مسیر
به خودمان
بگذاریم .همه
سعادت بشریت.
سعی کنیم مردم را توهین نکنیم .به همه اجازه بدهید
باشند و مردم را
بهدرستی هدایت متحیر کنیم .منتقدان هم فیلمها احترام
را بیابند.
کنند.
ســینمایحداقل چارچوب
اجازه دهند
نماینده مردم
فیلمسازان
سازی نکنند.
درنتیجه ایران ظرفیت
خود راهشان
های خود را
شاهد
برای رضایت
چه برســد به سینمای تنبلی
مردم استفاده
این
هســتیم که خود را هم نمی نمیکند و
که به جامعه
امید
معیار خوبی و
و بصیرترین بدی فیلمها باید مردم زندگی دهد .درحالیکه تواند زنده کند
و
از
منصفترین داوران شمرده میشدند .زیرا مدتها قبل
کنند همیشه
آثار
مردم
هنریاند و
اشتباه می ماندگار بوده
عادلترین
هر اثری که
کند
است و یادش
ولی 100
از بین نرفته است .مردم انتخاب
مخاطب
عامهپسند و
عام
مسلما
اشتباه نمی
یک منتقد
االن تعداد داستانگو و ایرا
نی-اسالمی مقابله کنند .سال
هم برای آثاری درخور
می
هاست با آثار
و شایسته
شود و نتیجه
نجات
مردم بافرهنگ
این است که
خواسته مردم سینما نداریم
اما شــاید بهترین ایران نداریم
باشد.
و راهکاری
راهگشای
سینما ،عمل به

رسانه هنرمندان
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اقتصادفرهنگ وهنر

حسینیپور مدیرعامل خانه کتاب:

قراردادپستوخانهکتابدربهمنماهعملیاتیمیشود

تکاغذباالرفت،اماوقتیدالرارزانشد،همچنانپایهقیمت،همان۲۰هزارتومانماند
نایبرئیساولاتحادیهکاغذومقوایتهرانگفت:درمقطعیدالربهمرز۲۰هزارتومانرسیدوپایهقیم 
وتنزلیراشاهدنیستیم.ایننشانمیدهدبازاربدوننظارتولجامگسیختهاست.

نیکنام حسینیپور؛ مدیرعامل موسسه خانه کتاب ،با اشاره به امضای قرارداد موسسه خانه کتاب و شرکت ملی پست در هفته کتاب گفت :برای
اجرایی شدن این قرارداد باید زیرساختهای فنی و نرمافزاری فراهم میشد .اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده و در مراحل پایانی قرار دارد.
او ادامه داد :در این میان هماهنگی بین سه ضلع موسسه خانه کتاب ،شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران و شرکت پشتیبان باید انجام شود
تا عملیاتی شدن کار در هنگام اجرا با کمترین خطا انجام شود.
حسینیپور با بیان اینکه پیشبینی میکند بهمنماه این درگاه به مرحله بهرهبرداری برسد ،عنوان کرد :در این مدت طی مراحل مختلف ،با اتحادیه
ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت پســت در حال تبادل رایزنی بودیم همچنین نظرات و دیدگاههای ناشران را جویا میشدیم تا هماهنگی
پایانی شامل توافق خانه کتاب و ناشران باشد.
مدیرعامل موسسه خانه کتاب با اشاره به روند ثبتنام ناشران و کتابفروشان ،گفت :ناشران و کتابفروشان با مراجعه به سایت  ketab.irمیتوانند
ثبتنام کرده ،در آنجا درخواست استفاده از خدمات پستی را ثبت کنند .پس از آن درخواست بررسی میشود و واجدین شرایط تایید میشوند.
حسینیپور با بیان اینکه در مرحله نخست ثبتنام و درخواست اولیه ثبت میشود ،افزود :در مرحله دوم براساس مدارک ناشر و کتابفروش و تایید
آنها ،پنل در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و افراد دو هفته فرصت دارند قرارداد مربوط به پست را امضا و به خانه کتاب ارسال کنند.
به گزارش ایبنا ،به گفته او ،چارچوب همکاری و مباحث حقوقی این قرارداد نیاز به فرایندی دارد که در حال طی شدن است و قرارداد با شرکت
پشتیبان برای بررسیهای آتی در حال آزمایش و بررسی است.
حسینیپور با اشاره به تخفیفهای در نظر گرفتهشده برای مرسولههای پستی گفت :تخفیفها در این زمینه حدود  20تا 60درصد براساس وزن
کتاب محاسبه میشود.
30آبانماه امسال همزمان با بیستوششمین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران تفاهمنامه همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران امضا شد.

بررسیبودجهنهادکتابخانهها
بنیادسعدی
و بنیاد دایره املعارف اسالمی
سیدهفاطمه ذوالقدر گفت :جلســه کمیته بودجه و اصالح
ســاختار کمیســیون فرهنگی با حضور حجتاالســام
آزادیخواه؛ رئیس کمیته ،بنده و نمایندگان نهاد کتابخانهها،
بنیاد سعدی و بنیاد دایرهالمعارف اسالمی برگزار شد و در این
نشست به بررسی پیشنهادات و نقطه نظرات پرداختیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد:
پورمختار از نهاد کتابخانهها ابــراز گلهمندی از کاهش قابل
توجه بودجه پیشنهادی برای این نهاد در الیحه بودجه۹۸
داشت؛ بهطوری که این کاهش به گونهای است که پاسخگوی
هزینههای جاری نهاد کتابخانهها نخواهد بــود و یقیناً در
پرداخت حقوق کارکنان با مشــکل مواجه خواهند شد و از
طرفی ابراز نگرانی از احتمــال تعطیلی چهل باب کتابخانه
داشتند؛ چرا که هماینک خیلی از روستاها و شهرستانهای
کوچک و کمبرخوردار نیاز به کمک و حمایت هرچه بیشتر
دارند و با وجود آنکه سهم ۰.۵درصدی از محل شهرداریها
باید در اختیار کتابخانهها قرار گیرد اما باتوجه به مشکالت
موجود این تخصیص نیز صورت نمیگیرد.
او ادامه داد :ســخایی؛ معاون بنیاد ســعدی ،گزارشــی از
فعالیتهای این بنیاد در خارج از کشــور ارائه داد؛ بهطوری
که این بنیاد با تشکیل ۲۵۰کالس درس در خارج از کشور
نقش قابل توجهی در ترویج زبان فارسی داراست .این موسسه
بهصورت هیاتامنا اداره میشود و با وزارت آموزش و پرورش،
وزارت خارجه و وزارت ارتباطات تعامالت مستقیمی دارند و
۵درصد از اعتبارات سازمان فرهنگ و ارتباطات به این بنیاد
تخصیص مییابد و با وجــود صرفهجوییهایی که بنیاد با
بهرهگیری از اساتید محلی بهعنوان نمونه دارد بازهم باتوجه
به افزایش قابل توجه نرخ ارز تخصیص این ۵درصد تکافوی
نیازها و برنامههای بنیاد را نخواهد داشت.
به گزارش ایبنا :عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸خاطرنشان
کرد :دســتگاه دیگری که در این جلسه حضور داشت بنیاد
دایرهالمعارف اســامی بود این بنیاد از ســال ۶۲شروع به
فعالیت علمی و پژوهشی داشته و دارای نیروهای متخصصی
است که حداقل آشنا به سه زبان هستند و هماینک  ۲۴جلد
دایرهالمعارف اسالمی آماده دارند که مرجعی برای بسیاری
از پژوهشگران اســت .این بنیاد با کمال تعجب ابراز داشت
که احتماالً اشــتباهی در بودجه تخصیصی رخ داده چرا که
بودجه بنیاد از ۹میلیارد به ۲میلیارد کاهش داشته که یقیناً
اداره امور جاری و انجام فعالیتهای بنیاد را بسیار مورد تهدید
قرار خواهد داد.
او افزود :شــرایط اقتصادی موجود و انقباضی بودن بودجه
برای سال پیش رو یک واقعیت است که گذار از آن را منوط
به همکاری و همیاری همه دســتگاهها و نهادهاســت تا با
صرفهجوییهای الزم و پرهیز از انجام موازیکاریها بتوان
بهترین خدمات را به مردم ارائه داد اما بدون تالش و رایزنی
برای افزایش اعتبارات تخصیصی به برخی نهادها واقعاً امورات
جاری آنها با مضیقه مواجه خواهد شد.

