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بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 1402 در 
حالی افزایش داشته که هیچ جزئیاتی در آن از سهم معاونت 

هنری و تئاتر، اعالم نشده است.
الیحه بودجه سال 1402 با سقف کلی 52۶1 هزار میلیارد 
تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری 
حدود 1502 هزار میلیارد تومان و معادل 40 درصد افزایش 
دارد. در این الیحه در بخش بودجه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اشاره شده که برآورد کل هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای این وزارتخانه در سال 1402، ۶ هزار و 430 میلیارد 
و ۸۹7 میلیون تومان است. برآورد کلی که برای سال 1402 
سازمان سینمایی در الیحه بودجه ذکر شده نیز 4۸2 میلیارد 

و 15۶ میلیون تومان است.
همچنین در بخــش اعتبــار طرح های تملــک دارایی 
سرمایه ای دستگاه های اجرایی ســال 1402، برای »برنامه 
حمایت و گسترش سینمای ملی و ارتقای دانش و فناوری های 
نوین صنعت سینما« رقم 320 میلیارد و 5۹ میلیون تومان 
قید شده است. این رقم سال گذشــته 33۶ میلیارد و ۹0۸ 

میلیون تومان برآورد شده بود.
در الیحــه امســال همانند ســال گذشــته بــه بودجه 
زیرمجموعه های دیگر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 

بخش معاونت هنری و نیز تئاتر به طور مجزا اشاره نشده اما 
برای فصل فرهنگ و هنر برآورد اعتبارات ســال 1402، رقم 
پنج هزارو ۸12 میلیارد و 3۹۶ میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است.
با این افزایش بودجه، به نظر می رسد وزیر ارشاد و همکارانش 
در مجموعه های مختلف بایستی به سمت تولید آثار فاخر و 
ارزشمند در سینمای ایران، توجه به مشکالت عدیده هنرمندان 
تئاتر و هنرهای تجســمی و تحقق عدالــت فرهنگی بروند. 
مســئولین مربوطه در وزارت فرهنگ با توجه به گرانی بازار 
کاغذ، باید مشکالت عدیده ناشران را برطرف و تولیدکنندگان 

محصوالت فرهنگی ایرانی را یاری دهند. / تسنیم

نمایندگان گیتار راک تایید کردند جف بک، نوازنده اســطوره ای راک، 
گیتاریست مشهوری که با یاردبردز می نواخت و گروه جف بک را رهبری می کرد، 
پس از ابتال به مننژیت باکتریایی روز چهارشنبه، در سن 78 سالگی درگذشت. 
بک، که اغلب به عنوان یکی از بزرگترین گیتاریست های تمام دوران توصیف 
می شود )که انگشتان و شست هایش به مبلغ 7 میلیون پوند بیمه شده بودند( 
به عنوان یک مبتکر مشتاق شناخته می شد. او پیشگام موسیقی جاز-راک 
بود، افکت های فاز و دیستورشن را تجربه کرد و در طول زندگی حرفه ای خود 
راه را برای زیرژانرهای سنگین تری مانند سایک راک و هوی متال هموار کرد. 
او هشت بار برنده جایزه گرمی شد، جایزه ایور نوولو را برای کمک برجسته به 
موسیقی بریتانیا دریافت کرد و به عنوان یک هنرمند انفرادی و به عنوان عضو 

یاردبردز به تاالر مشاهیر راک اند رول راه یافت. /ایسنا

گیتاریست مشهور دهه 60 درگذشت فرهنگ و هنر سال آینده نو نوار می شود؟

خرب فرهنگ و هرن 

 آیین بزرگداشت مرحوم شهریار تیمورپور، از هنرمندان فقید عرصه چهره پردازی تئاتر ایران به همراه 
مراسم افتتاحیه گالری فروش آثار نقاشی این هنرمند روز گذشته بیست و سوم دی در سالن جلیل شهناز 
خانه هنرمندان ایران برگزار شد. شهریار تیمورپور، از طراحان پیشکسوت چهره پردازی تئاتر ایران و یکی 
از همکاران سابق واحد گریم تئاتر شهر و حوزه های تلویزیون و سینما، عصر روز سه شنبه بیست و یکم 

دی بعد از مدت ها مبارزه با بیماری، دارفانی را وداع گفت.
این هنرمند پیشکسوت طی ماه های گذشته به دلیل عوارض ناشی از بیماری کووید 1۹ مدت های 

زیادی تحت نظر تیم پزشکی بوده و بارها از ناحیه ریه دچار نارسایی و اختالل شده بود. /مهر

50 اثر از مطرح ترین آثار منوچهر معتبر، دیروز جمعه بیست وسوم دی ماه، در قالب برپایی نمایشگاهی 
در اصفهان برای بازدید عموم ارائه شد. گالری »اکنون«، سعی کرده است، آثار هنرمندان مطرح معاصر 
کشور را برای بازدید عموم شــهروندان اصفهان به عرصه نمایش بگذارد. زیرا مدیریت مجموعه معتقد 
اســت رویدادهای هنر معاصر در کشور نباید فقط در پایتخت خالصه شــود. این 50 اثر جزو گنجینه 
گالری طراحان آزاد تهران است که در قالب آثار طراحی و نقاشی است و عالقه مندان می توانند این آثار را 
خریداری کنند. بازدید از این نمایشگاه که تا چهارم بهمن ماه جاری دایر است رایگان است و عالقه مندان 

می توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه به گالری »اکنون«،  مراجعه کنند./ایمنا

ارائه ۵0 اثر از »منوچهر معتبر« در اصفهانبرگزاری بزرگداشت تیمورپور در خانه هنرمندان

چهارمین همایش ملی سواد رسانه ای برگزار می شودپویش آزادی مادران زندانی در برج آزادیمهدی سالم، مدیرعامل بنیاد رودکی شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس هیات  امنای بنیاد فرهنگی و 
هنری رودکی در حکمی، مهدی سالم را به عنوان مدیرعامل این بنیاد 

منصوب کردند.
مهدی سالم متولد سال 13۶2 و دانش آموخته دکترای مدیریت 
فرهنگی است. مدیریت شبکه امید، عضو هیات مدیره کانون پرورش 
فکری، مشاور فرهنگی و رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت ارتباطات و 
مدیر فرهنگسازی مرکز رسانه های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از جمله سوابق اوست. پیشتر در اردیبهشت ماه امسال وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و رئیس هیات امنای بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی، در حکمی مجید زین العابدین را به عنوان مشاور وزیر و مدیر 
عامل این بنیاد منصوب کرده بودن و حاال پس از هشت ماه این سمت 

به فرد دیگری سپرده است.
 مهدی سالم مهر ماه سال گذشته با شبکه امید خداحافظی کرده و 

به وزارت ارتباطات رفته بود./ایسنا

همزمان با ایام والدت حضــرت زهرا )س( و روز زن، چهارمین 
پویش مردمی آزادی مادران زندانی در برج آزادی برگزار شد.

در این رویداد مدیرکل امور بانوان، مدیرکل زندان های استان 
تهران و مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و جمعی دیگر 
حضور داشــتند. هنرمندانی چون اکبر عبدی، جهانگیر الماسی، 
جلیل فرجاد، رضا بنفشــه خواه، امید زندگانی، محمد شــیری 
و ورزشــکارانی مانند حسن روشــن، پهلوان محمودی، ابراهیم 
شکوری، اسماعیل حاللی، مجتبی شیری و یعقوب وطنی، میهمان 
این ویژه برنامه بودند.  نقالی مرشد میرزاعلی، شعر خوانی استاد 
حمید عســگری و اجرای زنده مصطفی راغب با چند ترانه ویژه و 

نوستالژیک از ویژگی های متمایز این برنامه بود.
 در این رویداد، تابلوها و آثار هنری فاخر و ارزشــمندی توسط 
خیرین، خریداری و مبالغ آن صرف آزادی مادران زندانی شــد و 

بیش از 35 میلیارد ریال در این پویش جمع آوری شد.

رئیس »چهارمین همایش ملی سواد رســانه ای« از برگزاری این 
همایش در روز چهارشنبه 2۸ دی در مجموعه باغ زیبا وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی خبر داد.
حامد حاجی مالمیرزایی رئیس »چهارمین همایش ملی ســواد 
رسانه ای« گفت: در این همایش، از میان بیش از ۶0 مقاله رسیده به 
دبیرخانه چهارمین همایش ملی سواد رسانه ای، 14 مقاله برگزیده 
و داوری شده توســط کمیته علمی همایش در حوزه های مختلف 
مرتبط با تکنیک های شناســایی و مقابله با اخبار جعلی، در قالب 4 
پانل تخصصی ارائه می شود. به گفته وی، موضوع اخبار جعلی و نحوه 
شناسایی و مقابله با آن، از مأموریت های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است که بر اساس ابالغیه های شورای عالی فضای مجازی به 

این دستگاه محول شده است.
حاجی مالمیرزایی از همه عالقمندان به حوزه سواد رسانه ای دعوت 

کرد تا در این همایش، به صورت آنالین حضور بهم رسانند. /مهر


