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روح اهلل سهرابی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی گفت: پس از بررسی 
پیشنهاد شورای صنفی نمایش در خصوص افزایش قیمت بلیت سینما، سازمان سینمایی با هدف حمایت 
همزمان از رونق سینما و تقویت استقبال مخاطب، با شناور شدن دائمی و هدفمند قیمت بلیت سینما 
در سال 140۲ موافقت کرد. وی ادامه داد: بدین ترتیب قیمت بلیت سینما در سال جدید بر اساس درجه 
کیفی، موقعیت جغرافیایی قرارگیری سالن سینما و سانس های مختلف تعیین و در اختیار متقاضی قرار 
خواهد گرفت. به گفته وی؛ در این مصوبه سقف مبلغ بلیت 60 هزار تومان آن هم برای سینماهای مدرن 

در نظر گرفته شده است. /صباخبر

مدیر شبکه پنج سیما با اشاره به اجرای مصطفی امامی برای ویژه برنامه تحویل سال در این شبکه، درباره 
دیگر برنامه های ویژه این شبکه برای ایام نوروز و رمضان توضیحاتی داد. سعید اشناب مدیر شبکه پنج سیما 
درباره اجرای تحویل سال این شبکه گفت: اگر خدا بخواهد امسال مصطفی امامی مجری برنامه تحویل سال 
است و برنامه را هم به تنهایی اجرا می کند، مهمانان متنوعی هم دارد. وی بیان کرد: امسال بخش خبری 
همزمان با افطار است و ویژه  برنامه افطار به معنای کالسیک و مرسوم نداریم، اما برای سحر ویژه  برنامه ای 
داریم که تالش می کنیم از کربال آن را به آنتن برسانیم. اشناب درباره پخش سریال عنوان کرد: ما امسال 
سریال جدید برای نوروز و رمضان پخش نمی کنیم، اما یک سریال تامینی جاسوسی روی آنتن می رود./صباخبر

اشناب: سریال جدیدی برای نوروز نداریمقیمت بلیت های سینماها شناور شد

 نخستین نشست تخصصی معاونین سیمای مراکز استان ها 
روز های سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ۹، ۱۰ و ۱۱ اسفندماه 

جاری به میزبانی صداوسیمای مرکز اصفهان برگزار شد. 
وحید جلیلی، قائم مقام رئیس رسانه ملی در امور فرهنگی 
در این نشست گفت: وجود و ماهیت دفاع مقدس بدون بسیج 
نیرو ها و حضور گسترده، وسیع و دائمی مردم قابل تصور نبود 
و در جنگ فرهنگی نیز باید بتوانیم ساز و کار هایی برای حضور 
گســترده مردمی طراحی و اجرا کنیم. در حوزه سیاســی ما 
توانستیم نظامی را پایه ریزی کنیم که با همه نظام های موجود در 
دنیا فرق می کرد؛ مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی یک 

مدل جدید را به جهان ارائه کرد و نهاد های مختلف مردم ساالری 
شــکل گرفت.  قائم مقام فرهنگی صداوسیما تأکید کرد: باید 
فضایی در رسانه ملی ایجاد کنیم که همیشه در عمق میدان و در 
میان مردم باشیم، در هر زمانی که اراده کنیم متناسب با امکانات 
و توان موجود تالش کنیم و هر محله، مدرسه، مسجد و خانه یک 
مرکز تولید محتوا و اعزام به جبهه های جنگ نرم شود. تحول در 
رسانه ملی یعنی اینکه صدا و سیما باید به شکل قرارگاهی اداره 
شود. نباید اجازه دهیم در اثر غفلت ما استعداد ها حذف شوند. 

جلیلی با ابراز تاسف از اینکه در سال های گذشته رسانه ملی، 
نخبگان و دانشمندان را حذف کرد و سلبریتی ها را برجسته 

کرد گفت: در کشور ما یکی از بزرگترین دستاورد های انقالب، 
تشویق و فراهم کردن زیرســاخت های رشد و پیشرفت برای 

بانوان در جامعه بوده است. 
از ابتدای انقالب اســالمی تاکنون، بانوان جامعه رشــد 
چشمگیری داشته و به مدارج عالی رسیده اند، اما متأسفانه با 
نپرداختن درست رسانه به این ویژگی ها، دشمنان این نقاط قوت 
را به عنوان نقاط ضعف نشان می دهند. وی در ادامه گفت: فعاالن 
رسانه ای به ویژه مدیران صداوسیما باید در مقابله با جنگ نرم 
فرهنگی دشمن، ظرفیت ها و نقاط قوت جامعه را به شکل خالق 

و هنرمندانه در رسانه ملی منعکس کنند./صباخبر

صدا و سیما باید به شکل قرارگاهی اداره شود


