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فرهنگ و هنر

هیات رسانه ای هند از شبکه های برون مرزی 
صداوسیما دیدار کردند

| هيات رسانه اى هندى شامل جمعى از فعاالن فرهنگى و روزنامه نگاران 
برجسته اين كشور ، از بخش هاى مختلف شبكه هاى پرس تى وى و هيسپان تى وى 

مجموعه سعادت آباد معاونت برون مرزى صداوسيما بازديد كردند. 
ممتاز عالم رضوى، سرپرست اين هيات رسانه اى كه ســردبيرى روزنامه «انقالب» چاپ هند را عهده دار 
است، در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومى پرس تى وى، ســخت افزار و تجهيزات مورد استفاده در اين دو 
شبكه بين المللى را پيشرفته و قابل رقابت با امكانات موجود در ديگر شبكه هاى بين المللى توصيف كرد و افزود: 
ايران در طى سال هاى اخير پيشــرفت قابل توجهى را در عرصه خبررسانى بين المللى تجربه كرده و توانسته 

مخاطبان زيادى را در سراسر جهان با خود همراه كند. 
وى حضور شــبكه  هاى برون مرزى در فضاى مجازى و به طور خاص شبكه هاى اجتماعى را نسبتا خوب 
توصيف كرد و افزود: اين روزها، مخاطبان كمتر به تلويزيون گرايش دارند و اغلب به اســتفاده از شبكه هاى 
اجتماعى روى آورده اند كه اين مساله در كشــورى همانند هند كه به عنوان كشور هفتاد و دو ملت شناخته 
مى شــود، حرف اول را مى زند. به گفته عالم رضوى؛ اهميت اين شبكه ها به قدرى است كه حتى مى توانند 
در تعيين سياست هاى داخلى و خارجى يك كشور نيز تاثير بسزايى بگذارند. از اين رو، اگر پرس تى وى مى 
خواهد مخاطبان بيشترى را جذب كند مى بايست بيش از پيش در حوزه فضاى مجازى فعال باشد و با توليد 

محتواهاى جذاب و كوتاه با رسانه هاى جريان سلطه رقابت كند. 

روح اهلل حجازی میهمان اکبر نبوی و کافه فیلم آی 
فیلم می شود 

| شبكه آى  فيلم ، فيلم سينمايى « مرگ ماهى » ساخته روح  اهللا حجازى را  
براى نمايش پنجشنبه اين هفته درنظر گرفته است .

به گزارش كائنــات و به نقل از روابط عمومى شــبكه آى  فيلم ، پس از نمايش اين 
فيلم ســينمايى روح  اهللا حجازى در مقابل اكبر نبوى ، مجرى برنامه « كافه فيلم » ، به بررســى و نقد اين اثر 

مى  پردازند .
فيلم سينمايى « مرگ ماهى » ساخته روح  اهللا حجازى سال 1395 در سينما هاى ايران اكران شد و داستان 
آن درباره مادرى  ســت كه پس از مرگش ، فرزندان او به خانه  اش مى  آيند و از طريق پرستار مادر متوجه مى 
 شوند كه وصيت كرده كه سه روز پس از مرگش او را به خاك بسپارند …  فرزندان بر سر عمل به وصيت دچار 

اختالفاتي مي  شوند و پس از دو روز متوجه مي  شوند ...
« نيكى كريمــى » ، « على مصفا » ، « پانته  آ بهرام » ، « طناز طباطبايــى » ، « بابك حميديان » ، « ريما 
رامين  فر » ، « سحر دولتشــاهى » ، « بابك كريمى » ، « بهرنگ علوى » و « حسام محمودى » بازيگران اين 

فيلم سينمايى  اند .
آى  فيلم امروز پنجشنبه 18مرداد ، رأس ساعت 21 فيلم سينمايى « مرگ ماهى » ساخته روح  اهللا حجازى 
را روانه آنتن مى كند و پس از آن « كافه  فيلم » به  تهيه كنندگى « مجيد بشــيرى » به مدت 25 دقيقه به نقد 

و بررسى اين اثر مى  پردازد .

تحلیلی بر تالش های چین برای اعمال فشار 
بر آمریکا

| تالش هاى چين براى متحد شــدن با اتحاديه اروپا به منظور اعمال 
فشار بر آمريكا در شبكه پرس تى وى مورد تحليل و بررسى قرار مى گيرد.

به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه پرس تى وى ، اين موضوع 
در برنامه « شــكاف اقتصادى » (Economic Divide) به تهيه كنندگى كاوه تقوايى مورد بحث قرار مى 
گيرد و طى آن پيرامون اهداف چين از تالش براى اعمال فشار بر آمريكا در راستاى تاثير بر اقتصاد آمريكا 

و سياست خارجى اين كشور گفت و گو خواهد شد.
برنامه « شــكاف اقتصادى » (Economic Divide) بــه تهيه كنندگى كاوه تقوايى ضمن اشــاره به 
درخواست چين از اتحاديه اروپا مبنى بر اتحاد بر عليه آمريكا، نگرانى چين درخصوص آغاز جنگ تجارى 
با آمريكا و استفاده اين كشور از سرد شدن روابط ميان آمريكا با شركاى قديمى خود در طى ماه هاى اخير 
را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.در برنامه « شكاف اقتصادى » (Economic Divide) به تهيه كنندگى 
كاوه تقوايى همچنين در مورد واكنش ها و اظهارات مقامات اروپايى درخصوص سياست هاى اقتصادى 
ترامپ مانند افزايش تعرفه ها و حضور چين در كشورهاى اروپايى و ميزان سرمايه گذارى هاى آن در اين 
كشورها تبادل نظر خواهد شد.برنامه « شكاف اقتصادى » (Economic Divide) به تهيه كنندگى كاوه 

تقوايى ساعت 01:00 بامداد جمعه 19 مرداد از شبكه پرس تى وى پخش مى شود. 

رسانه

رئیس آکادمی اسکار ابقاء شد

| مدير شوراى ارزشيابى و نظارت دفتر موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در واكنش 
به اظهارات اخير محسن چاوشى درباره مجوز نگرفتن آلبوم «ابراهيم» توضيحاتى را ارايه داد. به 
گزارش كائنات به نقل از مهر، ابوالفضل صادقى نژاد مدير شوراى ارزشيابى و نظارت دفتر موسيقى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى درباره خبرى كه ديروز صبح از سوى محسن چاوشى در اعتراض 
به صادر نشدن مجوز آلبوم «ابراهيم» منتشر شد گفت: در تاريخ ششم مرداد ماه سال 96 با شماره 
ثبت 96.1495 هفت قطعه در قالب آلبومى با عنوان «ابراهيم» از سوى موسسه طرف قرارداد با 
آقاى چاوشى در دفتر موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ثبت شد. پس از ثبت اين آلبوم ما 
طبق روال ادارى و قانونى روز 18 مرداد ماه اين آثار را به شوراى شعر و ترانه دفتر موسيقى ارسال 
كرديم كه پس از بررسى 2 قطعه تاييد و پنج قطعه نيز اصالحيه خورد.وى افزود: پس از اعالم اين 

موضوع به موسسه ارسال كننده آلبوم، تاكنون هيچ اقدامى براى اصالحيه موارد ياد شده انجام 
نگرفته بنابراين اگر 90 ماه هم اين موضوع از سوى موسسه توليدكننده آلبوم راكد بماند، دفتر 
موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوزى به اين آلبوم نمى دهد زيرا پرونده هنوز به طور 
كامل تاييد نشده است. وقتى شما براى دريافت گواهينامه رانندگى به مراجع مربوط مراجعه مى 
كنيد و آن مرجع به شــما اعالم مى كند كه شما با عينك مى توانيد گواهينامه بگيريد و در غير 
اين صورت به شما گواهينامه اعطا نمى شود آيا در آنجا هم مى توان گفت چرا بدون عينك به من 
گواهينامه ندادند؟صادقى نژاد تصريح كرد: اگر آقاى چاوشى و موسسه توليدكننده آلبوم نسبت 
به روند صدور مجوز شكايت يا انتقادى دارند قطعا شرايط براى تجديدنظر وجود دارد كما اينكه 
پروسه صدور مجوز در دوره قبلى دفتر موسيقى انجام گرفته بود بنابراين ايشان به طور كامل حق 

قانونى داشت با ارسال نامه به مديريت دفتر موسيقى فرصتى براى دفاع و تجديدنظر روى راى 
شوراى شعر و ترانه داشته باشد. اصال شوراى شعر و ترانه دفتر موسيقى يك روز را به چنين مواردى 
اختصاص داده كه دوستان در مسالمت آميزترين شكل ممكن نسبت به تجديدنظر در آراى شورا 
پيگيرى هاى الزم را انجام دهند.مدير شوراى ارزشيابى و نظارت دفتر موسيقى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در پايان با اشاره به انتشار بخشى از انتقادها به معيارهاى اجراى برنامه در تاالرهاى 
برگزارى كنسرت و نظارت نكردن دفتر موسيقى گفت: ما پيش از اين هم كتبا به همه مديران سالن 
ها و تاالرهاى اجراى زنده موسيقى اعالم كرديم كه مسئوليت و سياست گذارى كنسرت ها به عهده 
مديران تاالرهاست و ما مسئوليتى درباره محتواى كار نداريم بنابراين آنچه به عهده دفتر موسيقى 

است صدور مجوز در حوزه كالم و موسيقى است كه در اين حوزه اقدامات الزم انجام مى گيرد.

 آلبوم محسن چاوشی
چرا مجوز نگرفت

| وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى از قرارگرفتن 
قانون مطبوعات در دستور كار دولت خبر داد و گفت: 
اين كار در راســتاى فضاى قوانيــن مطبوعات براى 

كمك به زيرساخت هاى مطبوعات انجام مى شود.
ســيدعباس صالحى در نشست با نمايندگان عضو 
فراكسيون مطبوعات و خبرگزارى هاى مجلس شوراى 
اسالمى با تشريح مســائل و مشكالت مختلف حوزه 
رسانه درباره پرداخت يارانه ها اظهار داشت: شفافيت 
هميشه مورد توجه بوده است و ارقام پرداختى يارانه 

به رسانه ها در سامانه «erasane» قرار دارد و امكان 
رصد ميزان پرداختى به هر رسانه وجود دارد.

وى در ادامه در زمينــه دغدغه هاى موجود درباره 
كاغذ نيز گفت: اصل اين دغدغه بســيار مهم است و 
بايد بتوانيم بحث كاغذ را كه نياز مطبوعات است به 
 شكلى كه در جريان است به طور پيوسته دنبال كنيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمى افزود: مسير واردات 
بيســت هزار تن كاغذ و افرادى كه آن را دريافت مى 

كنند مشخص است.

صالحى با اشــاره به جلســه وزارى صنعت، معدن 
و تجارت و فرهنگ و ارشــاد اســالمى با نمايندگان 
مجلس يادآور شد: در جلســه با نمايندگان مجلس 
و وزير صنعت مقرر شد مســئوالن گمرك براساس 
مصوباتى كه دارند، مشكلى براى ترخيص سريع كاغذ 

در گمركات وجود نداشته باشد.
عضو و شــوراى عالى انقالب فرهنگــى افزود: در 
مجموع با تالشــى كه هم در دولت و هم در مجلس 
صورت مى گيــرد، كميته اى با حضــور نمايندگان 

مجلس شــوراى اســالمى و برخــى از معاونان دو 
وزارتخانه تــا دو هفته ديگر گــزارش دقيق ترى از 
فضايى كه در مسير كاغذ در حال رخ دادن است در 

كميسيون فرهنگى ارائه شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمى ابراز داشت: با تمام 
قوا در تالش هســتيم دغدغه عزيزان رســانه اى را 
كه با موضوع كاغذ ســر و كار دارند برطرف كنيم و 
چشم انداز روشنى در اين خصوص وجود دارد، كاغذ 
خوشبختانه در گروه كاالهاى استراتژيك قرار گرفته 
است و قيمت پايه مشــخص شد و ستاد تنظيم بازار 
نيز قيمت ها را مشــخص كرده و كاغذ مطبوعات با 
قيمت پايه هر كيلوگرم 4100 تومان كه با ارز پيشين 

خريدارى شده است، ارائه مى شود.
صالحى بيان كرد: بايد در جهت ســرعت واردات 
كاغذ و حل مســائل پيرامون آن حركــت كنيم و از 
ســوى ديگر بر بازار داخلى نظارت داشته باشيم كه 
ستاد تنظيم بازار در اين مسير ما را يارى خواهد كرد.
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى درباره مشكالت 
خبرنگاران نيز تصريح كرد: در معاونت امور مطبوعاتى 
در اين خصوص جلســاتى داشــته ايم، همچنين با 
دوستان خود در اداره بيمه نيز جلساتى برگزار كرديم 
و قرار شد بيمه تكميلى حداقل سه هزار خبرنگار را تا 

آخر شهريورماه به اين حوزه اضافه كنيم.
صالحى ادامه داد: با وجــود آنكه منابع مالى ما در 
بخش بيمه افزايش پيدا نكرده و برغم نامساعد بودن 
شرايط، سعى كرديم اين تعداد را كه به همراه خانواده 
هايشــان نزديك به هفت هزار نفر مى شــوند تحت 

پوشش بيمه تكميلى قرار دهيم.
وى درباره يارانه مطبوعات نيز خاطرنشــان كرد: 
تالش زيادى در بخش يارانه مطبوعات انجام داده ايم 
تا رقم بودجه اى ما افزايش پيــدا كند، اما اين اتفاق 
عمال رخ نداد و با وجود تمام مشــكالت، در روزهاى 
گذشــته بخشــى از يارانه مطبوعات پرداخت شده 
است و اميدواريم مبالغ بيشترى را بتوانيم به رسانه 
ها بدهيم. اولين قســط روز گذشته پرداخت شده و 
طى 15روز آينده نيز دومين قســط به 1800 رسانه 

پرداخت خواهد شد.
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمى در راستاى فضاى 
قوانيــن مطبوعات بيان كرد: قانــون مطبوعات مى 
تواند به زيرساخت هاى مطبوعات كمك كند، قانون 
مطبوعات در حال حاضر در دولت در دستور كار قرار 

دارد و قرار بود تا قبل از پانزدهم مرداد ارائه شود.

صالحى درباره كاغذ ســنگ توضيح داد: در توليد 
كاغذ ايده هاى زيادى وجــود دارد كه يكى از آن ها 
كاغذ سنگ است و براســاس آن مى توانيم كاغذ را 
از لحاظ قيمت و مرغوبيت به نحــوى كه بخواهد با 
كاغذ موجود رقابت كند بررسى كنيم و بايد پيگيرى 
شــود، قطعا ما براى تامين نياز كاغذ كشور بايد اين 
موضوعات را بررســى كنيم تا كمتــر نيازمند كاغذ 

وارداتى باشيم.
وى دربــاره وضعيت فضاى مجــازى نيز گفت: در 
حوزه فضاى مجازى يك مشكل اساسى بخش هاى 
غيرمجوز دار است، فضاى مجازى مجوز دار مشمول 
قانون هستند و مورد مراقبت قرار مى گيرند و چنانچه 
شكايتى وجود داشــته باشد پيگيرى و تذكرات الزم 
داده مى شود. در مورد حوزه غيرمجوز دار در فضاى 
مجازى طبعا مشــكالتى دارند. فضاى انبساطى اين 
محيط باعث مى شــود كه مخاطب از فضاهاى ديگر 
سر در بياورد، متاسفانه حوزه فضاى مجازى انبساطى 
دارد كه كار ما را سخت مى كند كه حتما با همفكرى 
اعضاى كميســيون مطبوعات مجلس مى توانيم به 

راهكارى در اين باره برسيم. 
صالحى درباره منشــور اخالق حرفه اى نيز يادآور 
شد: منشور اخالق حرفه اى وجود دارد و بايد راه هاى 

التزام و تضمين هاى آن را افزايش بدهيم.
وى درباره وضعيت اختصاص آگهى ها نيز گفت: در 
بخش آگهى ها برخــى از مجموعه ها خود را ملزم به 
تبعيت از قوانين موجود در اين راســتا نمى دانند كه 
مكاتبه اى از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با 

آن ها صورت گرفته است.
در اين نشســت معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى نيز با اشــاره به ساماندهى وضعيت 
رســانه هاى خارجى در معاونت مطبوعاتى با اشاره 
به تعداد خبرنگاران حاضــر در حوزه خبرى خارجى 
اظهار داشت: باشگاه خبرنگاران خارجى را نيز ايجاد 
كرده ايم و دســتگاه هاى مختلف از روند فعاليت آن 
ها احســاس رضايت كرده اند و اميدوارم نمايندگان 
مجلس هم در اين باشــگاه حضور پيدا كنند تا فعال 

تر شود.
محمد سلطانى فرتاكيد كرد: در حوزه تبليغات ده 
هزار و 800 كانون تبليغاتى مجوز دارند كه 35درصد 
آن ها فعال هستند، تبليغات اين كانون ها رسانه اى، 
محيطى، كاغذى و تيزرى است و تعدادى از آن ها هم 

در حوزه تبليغاتى خارجى فعاليت مى كنند.

وى افزود: حوزه ديگر ما مطبوعات داخلى است كه 
طبق آمار 9300 مجوز داده شده كه 2300 مجوز در 
فضاى آنالين و 42 مجوز مربوط به خبرگزارى است، 
از اين ميان 29 خبرگزارى فعال هســتند. حدود 7 
هزار مجوز رسانه مكتوب هم داده شده كه تنها 3800 

نشريه فعال هستند.
معاون امور مطبوعاتى تصريــح كرد: معضل كاغذ 
بسيار اساسى است و از نمايندگان مى خواهيم ما را 
كمك كنند. پروسه ســخت ما در كاغذ به اين دليل 
است كه توليد كنندگان كاغذ در داخل، توليد بسيار 

محدودى دارند.
سلطانى فر تصريح كرد: با وجود اينكه ما در زمينه 
واردات كاغــذ تمام همت خود را بــه كار گرفته ايم 
موجودى امروز ما در كاغذ تا دو سه ماه آينده بيشتر 
نيست كه اين مى تواند روزنامه هاى اصلى را به چالش 

بكشاند.
در ادامه اين نشست رييس فراكسيون مطبوعات و 
خبرگزارى هاى مجلس نيز گفت: امروز همه مى دانند 
رسانه تا چه اندازه در مسائل مختلف كشور تاثيرگذار 
بوده و نيازمند توجه ويژه است، اگر مى خواهيم اعتماد 
عمومى مردم را باال ببريم بايد تمام مردم را حتى در 

دورترين نقاط كشور از طريق رسانه تغذيه كنيم.
جبار كوچكى ادامه داد: فضايى كه امروز در رسانه 
ايجاد شده است باعث شده كه نيمى از رسانه هاى ما 
فعال نباشــند و بايد ديد چگونه مى توان اين بخش 

را فعال كرد.
وى خاطرنشان كرد: وظيفه امروز وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در وهله اول ايجاد سواد رسانه اى است، 
به محض اينكه امروز يك خبرنگار نقص دســتگاهى 
را ارائــه مى كند بايكوت مى شــود و آزادى الزم را از 

او مى گيرند.
به گفته وى مسائل اقتصادى نيز بر خبرنگاران فشار 
مى آورد و كاغذ، بيمه و درآمد الزم در خبرنگارها يك 

دغدغه است.

تودلی: قانون مطبوعات 
ند به زیرساخت  می توا
هــای مطبوعات کمک 
کند، قانــون مطبوعات 
در حال حاضر در دولت 
در دستور کار قرار دارد 

و قرار بود تا قبل از پانزدهم مرداد ارائه شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 قانون مطبوعات
در دستور کار دولت قرار گرفت
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