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اخبار
البي گري در سينماي ايران

مه��دي باقربيگ��ي بازيگ��ر س��ينما و
تلويزي��ون در رابطه ب��ا البي گريهاي
رايج در سينماي کشور گفت :البي گري
آفتي اس��ت که در همه زمينهها به جان
کشورمان افتاده است از سينما تا ورزش
گرفته تا ش��هرداري و وزارتخانهها همه
و هم��ه درگير باندبازي ،سياس��ي کاري
و البي گري ش��دهاند و اين اتفاق بسيار
ناپس��ند و دردآور است .بازيگر فيلمهاي
س��ينمايي «ش��رم» و «صبح روز بعد»
در گفتگو با س��ينماپرس افزود :تفکرات
حزب��ي ،جناحي و سياس��ي عامل اصلي
باندبازي و البي گري در تماميارگانها
و نهادها است و سينما هم از اين قاعده
مس��تثني نيست .وي ادامه داد :متأسفانه
ما ش��اهد آن هس��تيم که افراد متبحر،
پيشکسوت ،شايسته و کاربلد جايي براي
کار و فعاليت در سينما و تلويزيون ندارند
و از س��وي ديگ��ر هم��واره خيل عظيم
عالقمندان به س��ينما را ميبينيم که به
واس��طه باندبازي ،پارتي داش��تن ،البي
گ��ري و يا پول خرج کردن وارد س��ينما
ميشوند و مرتب کار و فعاليت ميکنند
و در کارنامه کاري شان حتي يک اثر که
حاکي از استعداد آنها باشد وجود ندارد.
در واقع شايس��ته س��االري در سينماي
کش��ور ما به طور کلي مفهوم خود را از
دست داده و اين اتفاقي بسيار تلخ است.
باقربيگي سپس در پاسخ به اين سوأل که
چرا مسئوالن و مديران فرهنگي چارهاي
براي برون رفت از اين اوضاع نابسامان
انديشه نميکنند و جلوي فعاليت باندها
و گروهه��اي مختلف را نميگيرند اظهار
داش��ت :مس��ئوالني ک��ه خودش��ان با
باندبازي و البي گ��ري مديريت و اداره
سيستم فرهنگي و سينمايي کشور را در
دست گرفتهاند قطع ًا نه مخالف باندبازي
و الب��ي گري هس��تند و ن��ه دغدغهاي
براي جلوگيري از اين ش��رايط بحراني و
تأسف برانگيز دارند و به همين دليل هم
وضعيت ما س��ال به س��ال و روز به روز
رو به بدتر ش��دن ميرود و هيچ اميدي
براي بهبود شرايط شاهد نيستيم .بازيگر
سريالهاي تلويزيوني «در مسير زاينده
رود» و «در چشم باد» خاطرنشان کرد:
ما اگ��ر ميخواهيم تغييري در ش��رايط
نابسامان سيس��تم فرهنگي کشور ايجاد
ش��ود بايس��تي در ابتداي امر از خودمان
ش��روع کني��م؛ م��ا نباي��د وارد باندها و
جريانها بش��ويم ،ما نبايد رانت بگيريم
و ران��ت خ��واري را گس��ترش دهيم و
باي��د مرتب ًا اعتراضات خ��ود را به گوش
مس��ئوالن فرهنگي برس��انيم .قطع ًا اگر
اين اتفاق محقق ش��ود م��ا ميتوانيم به
آين��ده ح��وزه فرهنگي و هنري کش��ور
اميدوار باشيم و از ش��رايط بحران عبور
کنيم .اين سينماگر در خاتمه اين گفتگو
با انتقاد شديد از روحيه فردگرايي که در
کل کشور حاکم شده تأکيد کرد :ما بايد
روحي��ه جمع گرايي را در کش��ور ترويج
و گس��ترش دهيم .ما بايد با هرگونه کار
فردي و کاري ک��ه تنها به نفع خودمان
اس��ت و منافع جمعي در آن لحاظ نشده
است «نه» بگوييم و نگذاريم که وضعيت
روز به روز بغرنج تر شود.
راديو نمايش
به «حاشيه خليج فارس» ميرود

به مناس��بت فرارس��يدن روز ملي خليج
فارس ،نمايش «حاش��يه خليج فارس»
از راديو نمايش پخش ميش��ود .نمايش
«حاشيه خليج فارس» را ياسمن شکرگزار
نوش��ته و در خالص��ه داس��تان آن آمده
اس��ت :امير حقيقي جواهر ساز و هنرمند
جواني است که شهرت کارهايش به آن
س��وي مرزها رسيده اس��ت .او به دعوت
نمايش��گاهي براي ارايه آثارش به يکي
از ش��هرهاي حاشيه خليج فارس ميرود
و  ...در اي��ن نمايش راديويي هنرمنداني
چون مهدي طهماسبي ،ماندانا محسني،
ميرطاهر مظلومي ،رامين پورايمان ،مجيد
حمزه و مين��و جبارزاده ب��ه ايفاي نقش
پرداختهان��د .اين نمايش ب��ه کارگرداني:
مهدي نمينيمق��دم ،تهيهکنندگي :ژاله
محمدعلي ،صداب��رداري :رضا طاهري و
افکت :نرگس موسيپور روز دوشنبه دهم
ارديبهشت ماه س��اعت  ۱۵:۱۵دقيقه از
راديو نمايش پخش ميشود.

گروه فرهنگي :انتظار اهالي فرهنگ س��رانجام به سر آمد و چراغ
نمايشگاه بين المللي فردا روشن ميشود تا بار ديگر همه آنهايي
که ب��ه کتاب و کتابخوان��ي عالقه دارند فرصت��ي  10روزه پيدا
کنن��د تا کتابهاي مورد عالقه خ��ود را از مهمترين و بزرگترين
روي��داد فرهنگي کش��ور تهيه کنن��د و حال و ه��واي تهران در
ميان همه دلمش��غوليهاي مادي اش کميهم فرهنگي شود .به
گزارش«عصر ايرانيان» ،نشست خبري سي و يکمين نمايشگاه
بينالمللي کتاب تهران ديروز با حضور محسن جوادي رئيس اين
دوره از نمايش��گاه بينالمللي کتاب تهران ،اميرمسعود شهرام نيا
قائم مقام نمايش��گاه و يحيي دهقاني معاون اجرايي اين دوره در
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي برگزار شد .محسن جوادي رئيس
نمايشگاه کتاب در ابتداي اين نشست گفت:در آستانه افتتاح سي
و يکمين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران هستيم ،همگي واقفيم
اين نمايش��گاه يک رويداد بزرگ فرهنگي و نمايشگاهي است و
بزرگترين نمايش��گاهي است که در ايران برپا ميشود و به لحاظ
فرهنگ��ي مجموعهاي از فعاليتها را دربرميگيرد .وي گفت:اين
نمايشگاه در ايجاد زمينهاي براي آشنايي نسل جوان و مخاطبان
با کتاب همچنين ديدار با نويس��نده ،ناشر و آثار تازه منتشر شده
از ويژگيهاي برتر و ممتاز آن اس��ت .در س��نوات گذشته ديديم
در بخشهايي چون کميتههاي علميو اطالعرساني مستقيم ًا به
همين دليل کار فرهنگي صورت ميگرفت که نشان ميدهد بخش
عظمياز فعاليتهاي در حوزه تحوالت فرهنگي تعريف ميشود.
وي افزود :طي ماههاي گذش��ته براس��اس ضوابط آئيننامههاي
باالدستي و سياستهايي که آقاي اصلحي در زمان معاونت خود
و در حال حاضر در منصب وزارت ارشاد داشتند ،دنبال آنها باشيم
و پيگير ش��ويم .بر اين اساس بخشي از فعاليتهاي نمايشگاه به
صنف واگذارشد تا تشکلها و اتحاديهها ادامهدهنده مسير باشند،
اين سياس��ت را در آينده نيز تقويت خواهيم کرد و واگذاريهاي
بيشتري را شاهد خواهيم بود و ما نيز در کنار اين واگذاري ،نقش
نظارتي و حمايتي را عهده دار ميشويم.رئيس نمايشگاه کتاب با
بيان اينکه در آستانه چهل سالگي پيروزي انقالب اسالميهستيم،
گفت :همزماني برپايي س��ي و يکمين از نمايشگاه کتاب با چهل
سالگي انقالب را بايد به فال نيک گرفت ،چرا که نشان ميدهد
از  9سالگي انقالب اسالميهويت فرهنگي را برگزيد.
وي در ادامه ،به مکان برگزاري نمايش��گاه و تغييرات سال جاري
گف��ت :به رغ��م نگرانيهايي که به لحاظ ج��ا و مکان برگزاري
اين دوره از نمايش��گاه داشتيم ،از باب اينکه مصال آماده نيست،
اما دوس��تان ما در مصال و مؤسسه نمايش��گاهها همت کردند تا
اين نگرانيها رفع شود ،من خوشبين هستم که امسال نمايشگاه
ميتواند خاطرهاي براي مخاطبي��ن باقي بگذارد ،تمام تالشها
شده که عالوه بر توجه به فضاهاي فروشگاهي ،فضاهايي براي
ديد و بازديد اهالي نشر و چاپ در مصال فراهم شود.
 ساعت نمايشگاه قابل تمديد است

اميرمسعود شهرامنيا قائم مقام نمايشگاه کتاب نيز در اين نشست
گفت :نمايشگاه کتاب تهران حاصل کار جمعي از همکاران است
و بنا بر برنامهاي که اعالم شده از  12تا  22ارديبهشت از ساعت
 10ت��ا  20در محل مصالي امام خميني(ره) برگزار خواهد ش��د،
البته ساعت نمايشگاه قابل تمديد است.
وي گفت :مراس��م افتتاحيه اين دوره از نمايش��گاه روز سهشنبه
 11ارديبهش��ت با حضور رئيسجمهور برگزار خواهد شد .امسال
ب��ا توجه به اينکه از س��وي رهبر معظم انقالب س��ال حمايت از
کاالي ايراني به عنوان ش��عار مطرح ش��ده ،تبعا کتاب به عنوان
کاالي فرهنگي و ايراني بيش از پيش بايد مورد توجه باشد .وي
به همزماني و تقارن نمايشگاه کتاب با اعياد شعبانيه اشاره کرد و
گفت:اين همزماني و تقارن موجب شده تا برنامههاي متعددي را
به مناسبت نيمه شعبان ،روز معلم و سالگرد چهل سالگي انقالب
اسالميداشته باش��يم .وي با اشاره به مشارکت تشکلها در اين
دوره از نمايش��گاه هم گفت :مس��يري که از چهار سال قبل آغاز
ش��ده بود شتاب گرفت و مشارکت بسياري از تشکلها را داريم،
در اين دوره واگذاريهاي بيش��تري به صنف نشر عملياتي شد و
اميدواريم به شکل فزايندهاي شاهد اين واگذاري باشيم.
ش��هرامنيا در م��ورد مهمتري��ن اولويتها گفت :بح��ث تقويت
ديپلماس��ي فرهنگي و ايجاد گفت وگوي بهتر با جهان بر مبناي
کتاب از اولويتهاي ماست و حضور کشور و شهر ميهمان در اين
نمايش��گاه در جهت همين برنامه است ،ما سعي کرديم همزمان
با بحثهاي نمايش��گاهي از رويکردهاي فروشگاهي و فرهنگي
غافل نش��ويم و همزمان عالقمندي��م بعد بينالمللي ،فرهنگي و
اقتصادي نمايشگاه را نيز مورد توجه داشته باشيم .با توجه به اين
اولويتها ذکر چند نکته ضروري است.
وي گفت :فضاي نمايشگاه کتاب تهران  130هزار مترمربع است
و خوشحاليم طي ده س��ال اخير توانستيم در اين دوره حدود 75
درصد فضاهاي نمايش��گاهي را مسقف داشته باشيم ،و نسبت به
س��ال قبل قدري شرايط بهتر است اما با ش��رايط ايدهال فاصله
داريم.
به گفته ش��هرام نيا عالوه بر بخش عموميکه در تمام س��الها
در فضاي مس��قف بود ،بخش اعظمياز گروه آموزشي و کودک
به فضاي مس��قف منتقل شده است .البته بخش ناشران خارجي
وبينالملل در همان فضاي دائميمسقف تشکيل ميشود که جزء
بخشهاي افزوده ش��ده است ولي متأسفانه بخش دانشگاهي و
ديجيتال بيرون از فضاي مس��قف داير خواهد ش��د که اميدواريم
با ارائه امکانات بيش��تر اين بخشها نيز به فضاي مسقف منتقل
شوند .مديرعامل مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي تصريح کرد :در
بخ��ش بينالملل چند نکته بايد م��ورد تأکيد قرار گيرد چرا که تا
به امروز حضور  53کش��ور در نمايشگاه قطعي شده است بخشي
از کشورها در بخش فروش و بخشي در فضاي بينالملل حضور
خواهند داشت .شهرام نيا ضمن اشاره به ميهمان ويژه اين دوره از
نمايشگاه گفت:هيأت  30نفره از کشور صربستان در ايران حاضر
خواهد ش��د .صربس��تان در اين دوره ميهمان ويژه است و تونس
ش��هر ميهمان نمايشگاه خواهد بود که از س��وي اين کشور نيز

معاون صداي جمهوري اسالميگفت :ظرفيتهاي
هم اف��زاي فراواني در معاونت صدا وجود دارد که
موجب شد امکان احياي برنامه خاطره انگيز «صبح
جمعه با ش��ما» فراهم ش��ود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران پويا ،حميد ش��اه آبادي معاون صداي
جمهوري اسالميگفت :در سالهاي گذشته برنامه
«صبح جمعه با شما» با نامهاي مختلف از جمله
«قن��د و نمک»« ،جمعه ايراني» و «راديو جمعه»
در جدول پخش شبکههاي راديويي حضور داشته
اس��ت و در حال حاضر مقدمات احياي اين برنامه
فراهم ش��ده و از نيمه ارديبهش��ت ماه شنوندگان
راديو ايران ميتوانند باز هم شنونده برنامه «صبح
جمعه با ش��ما» باش��ند .معاون صداي جمهوري
اس�لاميدرباره ويژگيهاي «صبح جمعه با شما»

يارانهه��اي باقي مانده را به صورت صحيح در زيرس��اختهاي
حوزه نشر هزينه کنيم.
مشاور اجرايي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد گفت :در بحث اهل
قل��م نيز  10هزار نفر از اهالي قلم به بهانه نمايش��گاه کتاب بن
کارت  250هزار توماني دريافت خواهند کرد .اعتبار کل اين يارانه
دو ميليارد و  56ميليون تومان است .در حوزه فعاليتهاي حمايتي
همچنين شاهد تجهيز و نوسازي کتابخانهها خواهيم بود1500 .
واحد آموزش��ي با انتخاب وزارت آموزش و پرورش و با مشارکت
مدارس تجهيز خواهند شد .يک ميليارد و  500ميليون تومان به
اين امر اختصاص پيدا خواهد کرد.
 هيچ کدام از آراء نقض نشده است

گفت :يک��ي از پرجاذبهترين و
بهترين قس��متهاي نمايشگاه
کميته علميو فرهنگي خواهد
بود امس��ال هم نزدي��ک به 4
ه��زار مترمربع فض��ا در اختيار
اين بخش قرار گرفته که بيشتر
برنامهه��ا در آن برگزار خواهد
شد و برنامههاي اعياد شعبانيه
در دو روز اول نمايش��گاه ويژه
خواهد بود.

وزي��ر فرهنگ و يا معاون وزير
فرهن��گ اين کش��ور با هيأت
 18نفره به ايران ميآيند .وي
گفت :رئيس نمايش��گاه تورين
نمايشگاه کتاب تهران
ايتالي��ا ،هيأت  4نف��ره از اين
از  12تا  22ارديبهشت
کشور نيز به مصلي امام خميني
از ساعت  10تا  20در محل مصالي
ميآين��د .همچنين از کش��ور
چين دو هيأت و از کشورهاي
امام خميني(ره) برگزار خواهد شد،
چون آلمان ،عمان ،مجارستان،
البته ساعت نمايشگاه قابل تمديد
اتريش و س��وريه شاهد حضور
  50دستگاه شاتل و خودروي

هيأته��اي مختل��ف خواهيم
است
ون کار انتق�ال و جابجاي�ي
بود .البت��ه در بخش بينالملل
بازديدکنندگان را برعهده دارند
هيأتي از عتبات کش��ور عراق
نيز حضور پررنگي خواهند داشت .وي به بخش بازار جهاني اشاره حس��ين صفري مدي��ر کميته اجرايي و رفاهي نمايش��گاه کتاب
کرد و گفت :بازار جهاني نمايش��گاه امس��ال فعالتر از سالهاي در اين نشس��ت با ارائه گزارشي گفت ش��رکت اتوبوسراني قصد
قب��ل با بخش جديدي از حضور تصويرگران فعال خواهد ش��د و دارد ک��ه از  11نقطه پايتخت ،بازديد کنن��دگان و عالقه مندان
در بخش ناش��ران داخلي  2050ناش��ر حاضر خواهند شد ضمن ب��ه حضور در نمايش��گاه کتاب تهران را ب��ه مصلي منتقل کند.
اينکه ما س��راهاي اهلقلم خواهيم داش��ت که در بخش داخلي همچنين ش��رکت تاکس��يراني با ظرفيت  323خودرو در خدمت
و بينالملل  60برنامه را در قالب س��النهاي کتاب ،نما و هنرنما مردم و بازديدکنندگان خواهد بود .ضمن اينکه در فضاي داخلي
اجرا خواهند کرد ،البته آثار  40هنرمند به مناسبت چهلمين سال نمايش��گاه کت��اب در مصلي هم  50دس��تگاه ش��اتل و تعدادي
خودروي ون کار انتقال و جابجايي بازديدکنندگان را در مجموعه
انقالب به نمايش گذاشته خواهد شد.
انجام خواهند داد .مدير کميته اجرايي و رفاهي نمايش��گاه کتاب
 حضور  2050ناشر داخلي در نمايشگاه
يحيي دهقاني معاون اجرايي نمايشگاه کتاب نيز در بخشي از اين از تأمي��ن تمامينيازه��اي خوراکي و غذاي��ي و همچنين ايجاد
نشس��ت گفت :نمايشگاه کتاب در اين دوران سعي دارد با حضور ايستگاههاي امانت و غرفههاي مادر و کودک در مصلي خبر داد
فعال و مش��ارکت صنف نش��ر برپا شود البته ما در جريان  8سال و در ادامه اعالم کرد :شرکت پست محمولههاي کتاب خريداري
رياس��تجمهوري دولت آقاي احمدينژاد به عنوان صنف نشر از ش��ده از طرف مردم را با تعرفه هر کيلو هزار تومان براي تهران
جريان برگزاري نمايش��گاه دور مانديم ولي  4سالي است که به و هزار و دويس��ت تومان براي شهرستانها به مقصدهاي تعيين
شده ارسال کند.
صورت مستقيم در اجرا دخالت ميکنيم.
 توزیع  152هزار و  414بن کارت
وي افزود :دو س��ال در شهر آفتاب نمايشگاه کتاب برگزار شد اما
همواره در پي محل مناسبي براي اين پروژه فرهنگي بوديم اما ما همايون اميرزاده س��خنگوي نمايش��گاه کت��اب و رئيس هيات
به خواست خودمان دو سال به شهر آفتاب رفتيم اما آنچه که فکر رس��يدگي به تخلفات نمايشگاه نيز در اين نشست گفت :سامانه
ميکرديم نبود .بنابر اين با درخواست خود صنف مجدداً به مصلي حمايتي و نظارتي تدارک ديده و فعال ش��ده اس��ت که براساس
آييننامه نمايش��گاه عمل ميکند .از دو س��ال گذش��ته معاونت
بازگشتيم و اميدواريم امسال ناراضي از اين بازگشت نباشيم.
دهقان��ي با بيان اينکه نمايش��گاه کت��اب  15کميته دارد که  7فرهنگي به دنبال اصالح زيرس��اخت يارانهايهاي نش��ر بوده و
کميت��ه از آن به صنف واگذار ش��ده،گفت:مديران اين  7کميته اقدامات��ي در اين مورد صورت داده اس��ت .در مورد بنکارتهاي
توس��ط صنف معرفي و پيش��نهاد ش��دهاند اما يکي از مس��ائل خري��د کتاب جمعيت هدف پنج ميليوني متصور هس��تيم که اگر
و کميتهه��اي که دوب��اره به صنف واگذار ش��د کميته تبليغات براي هر ک��دام تنها  50هزار تومان هم درنظر بگيريم بودجهاي
نمايش��گاه اس��ت؛ امس��ال به طور کلي اين کميته واگذار شده بالغ بر  250ميليارد تومان نياز اس��ت که دو برابر بودجه معاونت
و صنف به عنوان پيمانکار وارد عمل ش��ده است که اميدواريم فرهنگي محسوب ميشود .ما هشت ميليارد تومان در اختيار داريم
از نظر مس��ائل مالي کمککننده باش��د .وي افزود :انتظار ما از که به خوبي فاصله مطالبات از داشتهها را نشان ميدهد يعني با
ارشاد در سالهاي آتي اين است که به تدريج ساير بخشها نيز اين ش��يوه ما تنها دو درص��د از جمعيت هدف را ميتوانيم تحت
به صنف واگذار ش��ود چرا که چنين ارادهاي در ارش��اد مشاهده پوش��ش قرار دهيم .البته تمهيداتي انديشيده شده تا بخشهايي
ميشود و البته صراحتا اعالم ميکنم هيچ مشکلي در ارتباط با از اين حمايتها در نمايش��گاههاي اس��تاني و طرحهاي حمايتي
برگزاري نمايشگاه وجود نداردو مسئوالن وزارت ارشاد همکاري فصلي ارائه شود تا عدالت برقرار گردد.
اميرزاده تاکيد کرد :تا امروز  152هزار و  414نفر موفق ش��دند
الزم را با صنف داشتهاند.
معاون اجرايي نمايشگاه اعالم کرد :در حال حاضر کليه غرفههاي بنکارته��اي خود را دريافت کنند .امس��ال ب��راي باال بردن
نمايش��گاه توسط ناش��ران داخلي و خارجي به غرفهداران واگذار ضري��ب ايمني و پايي��ن آوردن ضرايب تخلف از روش تکميلي
شده است و در نمايشگاه امسال شاهد حضور  2050ناشر داخلي ،مثل کارتهاي  NFCو کارتهاي هوش��مند که با همکاري
شرکتکننده در نمايشگاه خواهيم بود .ناشران داخلي در  4گروه س��ازمان ثبت احوال محقق شد اس��تفاده کرديم 10 .هزار نفر
از اهال��ي قلم نيز با اعتبار  2.5ميليارد توماني ش��ارژ ميش��وند
آموزشي ،دانشگاهي ،کودک و عموميفعاليت ميکنند.
وي با ارائه آمار ابراز داشت :در بخش آموزشي که در رواق غربي که تقريبا س��هم هر کس  250هزار توم��ان خواهد بود .وي با
طبقه همکف مستقر خواهد شد  113ناشر 15633 ،عنوان کتاب بيان اينکه از ديگ��ر هدفهاي ما تجهيز کتابخانههاي مدارس
را عرضه ميکنند؛ در بخش ناش��ران دانش��گاهي  501ناشر 64 ،ش��هر تهران اس��ت که  500واحد آموزش��ي به انتخاب وزارت
ه��زار و  444عنوان کتاب را زير چادر و در ش��رق نمايش��گاه در آموزش و پ��رورش براي اين منظور درنظر گرفته ش��ده گفت:
خيابان قنبرزاده عرضه ميکنند؛ در بخش کودک و نوجوان  228ي��ک ميليارد و  500ميليون تومان ني��ز معاونت براي اين مورد
ناشر  33هزار عنوان کتاب را به نمايش ميگذارند ناشران کودک هزينه کرده است .از سوي نهادها و ارگانها نيز  310درخواست
در س��ه بخش رواق ش��رقي و دو بخش در بالکن رواق شرقي و بن مش��ارکتي ثبت شده که س��هم مشارکت معاونت  25درصد
صحن زير چ��ادر خواهند بود .اما در بخش عمومي 1147ناش��ر خواهد بود تاکنون س��هم آورده موسس��ات چهار ميليارد تومان
 86ه��زار عنوان کتاب را به شبس��تان ميآورند .وي اعالم کرد :و س��هم معاونت يک ميليون تومان اس��ت .البته چهار ميليارد و
 357هزار عنوان کتاب امسال در بخش داخلي نمايشگاه عرضه  200ميليون تومان نيز در انتظار پرداخت اس��ت و چهار ميليارد
خواهد شد اما در بخش خارجي مجموع ًا  158هزار عنوان عرضه و  600تومان نيز در انتظار تاييد که در مجموع آورده سازمانها
ميش��ود که در بخش عربي  86ناش��ر حضور دارند که  37هزار ميتواند به گردش مالي نمايش��گاه کمک خوبي کند .همايون
و 500عن��وان و در بخش التين  46ناش��ر حضور دارند که  120اميرزاده س��خنگوي سي و يکمين نمايش��گاه بينالمللي کتاب
هزار عن��وان را عرضه ميکنند و بايد تأکيد کرد که در اين دوره تهران در پاسخ به اين سوالي مبني بر اينکه تاکنون حدود 150
 132ناشر خارجي به مصلي امام خميني ميآيند و ما  1690غرفه هزار دانش��جو اقدام به ثبت نام قطعي جهت دريافت بن کتاب
ارائه کردهايم که البته اين رقم قابل افزايش است .دهقاني گفت :براي خريد از اين نمايش��گاه کردهان��د و هنوز يک ظرفيت 50
 80ناشر ديجيتال در يک سالن مجزا به مساحت  1200مترمربع هزار نفري تا سقف تعيين شده ( 200هزار دانشجو) باقي مانده،
در شمال نمايش��گاه جانمايي شدهاند انجمنهاي دوستي نيز در سرنوشت مابه التفاوت يارانه مربوطه چه خواهد شد؟ گفت :ما از
نيمطبقه دوم شبستان و غرفه شهرداري و باغ کتاب هم در همان اينکه کل يارانههاي تخصيصي مورد استفاده قرار نگيرد ،نه تنها
فضا فعال خواهد بود .وي درباره هيأتهاي حاضر در نمايش��گاه نگران نيستيم بلکه از اين موضوع استقبال ميکنيم .اميدواريم

«صبح جمعه با شما» باز ميگردد

در سري جديد بيان کرد :اين برنامه در فاز اول به
مدت  120دقيقه از ساعت  9صبح جمعهها از راديو
ايران پخش خواهد شد .همکاران تالش کردهاند
که هس��ته اصلي بازيگران اين برنامه قديميدور
هم جمع شوند و با بهره گيري از ظرفيت بازيگران
جوان ،گروه بازيگران تکميل شود .در حال حاضر
هنرمنداني چون عليرضا جاويدنيا ،عباس محبي،
اصغر سمسارزاده ،صادق عبداالهي ،حسينهاشمي،
مرتضي تبريزي ،فرانک رفيعي و شوکت حجت از
جمع قديميهاي «صبح جمعه» با برنامه همکاري
ميکنن��د و در دوره جديد حس��ين عرفاني ،مينو
غزنوي ،حسين محب اهري ،مهين برزويي و ...به
جمع گروه هنرمندان برنامه اضافه ميش��وند .شاه
آبادي درباره تغييرات س��اختاري برنامه نيز گفت:

عالوه بر احياي شخصيتهاي قديميبرنامه مانند
آقاي دست و دلباز ،نازيال ،همسر ملون و ...تالش
شده است بخشهاي جديدي نيز به برنامه اضافه
شود .يکي از اين بخشها ،بهره گيري از ظرفيت
طنازان در سراس��ر کش��ور است .به همين منظور
هماهنگيهاي الزم با معاونت امور استانها صورت
خواهد گرفت ت��ا بخشهاي متنوعي با همکاري
صداي اس��تانها به برنامه اضافه شود .وي افزود:
از تغييرات محتوايي برنامه بخش تعاملي است که
در قالب يک مسابقه غيرحضوري اجرا ميشود .در
اين مسابقه عالقه مندان طنز قطعات طنز توليدي
خود را براي برنامه ارس��ال ميکنند .برگزيده اين
قطعات در برنامه پخش ميش��ود و در يک رقابت
جذاب ،برندگان هر فصل ب��ا رأي مردميمعرفي

اميرزاده با اش��اره به بن کارتهاي مشارکتي نيز گفت :موسسات،
س��ازمانها ،نهادها و کتابخانههاي عموميدانش��گاهها نيز براي
درياف��ت بن کارت مش��ارکتي اقدام کردن ک��ه از اين ميان 31
درخواس��ت تاکنون نهايي ش��ده و  70درخواست در نوبت انتظار
براي بررس��ي هس��تند .به طور متوسط س��هم مشارکت معاونت
فرهنگي در اين زمينه  25درصد بوده اس��ت که براي نمايشگاه
در مجموع  4ميليارد تومان س��هم آوري کرده اس��ت .به عبارت
ديگر مجموع آورده سازمانها براي خريد کتاب از نمايشگاه کتاب
تهران بيش��ترين ميزان آورده به نمايشگاه کتاب تهران است که
به گردش مالي نمايش��گاه کمک بزرگي ميکند .وي در بخش
ديگري از س��خنان خود با اش��اره به تعليق آراي نمايشگاه قبلي
گفت :اصل موضوع اين بود که هيچ کدام از آراء نقض نشده است
بلکه به برخي ناش��راني که مکرراً ب��ا اخذ تعهدات الزم تقاضاي
حضور در نمايش��گاه کتاب تهران و يک فعاليت سالم اقتصادي
داش��تند ،فرصتي داده ش��د .تصميم گرفته شده فرصت مجددي
داده شود با اين قيد که اوال مجموعه کساني که شاکي خصوصي
دارند اقدام ب��ه تکثير غيرمجاز کرده و ي��ا ترجمههاي غيرمجاز
منتش��ر کردند در دايره اين شموليت قرار نگيرند .همچنين با اين
سياست توانستيم آرايي که صادر کرديم داراي اثر بيشتري کنيم
چ��را که اگر اين آرا به صورت عادي درنظر گرفته ش��ده بود اين
ناشران تنها تا نمايشگاه س��ي و يکمين محکوم بودند اما با اين
تعليق اثر آراي صادره تا نمايشگاه سي ودوم ادامه يافته است.
 سامانه رصد بن کارت فعال شد

س��خنگوي سي و يکمين نمايشگاه تهران از آغاز فعاليت سامانه
رصد بن در نمايشگاه از امروز خبر داد و گفت :سامانه رصد ناظر
براين اس��ت که تماميتراکنش��هايي که از دستگاههاي پز انجام
ميش��ود را بررسي و س��اماندهي ميکند اين يک هشدار جدي
به برخي افراد اس��ت که ممکن است بخواهند سوءاستفادههايي
داشته باشند اگرچه ناشران حرفهاي تن به اين تخلفات نميدهند.
اين هش��دار جدي براي ايجاد آرامش صنفي در نمايشگاه است.
همچنين احتمال اين وجود دارد که هيئت رس��يدگي به تخلفات
در همان روزنخست وارد حوزه رسيدگي شود در سالهاي گذشته
ما دو روز اول را به ناش��ران فرصت ميداديم تا برنامههاي خود
را تنظيم کنند اما امس��ال از همان روز نخست بررسيهاي دقيق
را آغاز خواهيم کرد.

 ع�دم درياف�ت وج�ه از ناش�ران حاضر در فضاي مس�قف و
چادر

اميرمسعود شهرام نيا درباره دريافت هزينه غرفه از ناشران حاضر
در فضاي مسقف و چادرها که بنا به مصوبه شوراي سياستگذاري
براي ناشران مستقر در فضاي چادرها نبايد با افزايش همراه باشد
اما امس��ال برخالف اي��ن مصوبه هزينهها افزاي��ش يافته گفت:
شوراي سياستگذاري نمايشگاه بينالمللي کتاب مصوبهاي مبني
بر افزايش تعرفه اجاره غرفه ناشراني که در فضاهاي غير مسقف
واقع شده اند ،نداشته است و تنها ناشراني که متراژ غرفه آنها زياد
بوده است ،مشمول افزايش اجاره بها شده اند.
وي اضافه کرد :اما در زمان ثبت نام از ناش��ران ،تشخيص ميزان
اجاره غرفه براي ناش��راني که زير چادر مستقر هستند با ناشراني
که در فضاهاي مسقف فعاليت ميکنند ،از حيث نرم افزاري دشوار
بود چرا که مبالغ بايد به دو گونه محاس��به ميش��د ،لذا مقرر شد
که فع ً
ال پرداختها براس��اس نظام يکس��ان و مطابق تعرفههاي
تعيين ش��ده براي نمايشگاه سي ام انجام شود تا متعاقب ًا و با نظر
شوراي سياستگذاري ،هزينههاي اضافه اخذ شده از ناشران واقع
در فضاهاي غيرمس��قف به آنها عودت داده ش��ود که اين اتفاق
قطع ًا خواهد افتاد.
  wifiبراي بازديدکنندگان

حس��ين صفري مدي��ر کميته اجرايي و رفاهي نمايش��گاه کتاب
تهران هم درباره اينکه گفته ميش��ود مصل��ي در ارائه فضاهاي
مورد توافق با مس��ئوالن نمايش��گاه ،همکاري الزم را ندارد و به
نظر ميرس��د نوعي کم کاري در اين خصوص مشاهده ميشود،
گف��ت :تماميفضاه��اي مورد توافق ما با مصل��ي ،به طور کامل
تحويل ستاد اجرايي نمايشگاه کتاب شده است .تأکيد ميکنم در
حال حاضر در مصلي ،هيچ فضايي نداريم که تحويل نمايش��گاه
کتاب تهران نش��ده باشد .دبير کميته اجرايي و رفاهي نمايشگاه
کتاب از تأمين تمامينيازهاي خوراکي و غذايي و همچنين ايجاد
ايس��تگاههاي امانت و غرفههاي مادر و ک��ودک در مصلي خبر
داد و گفت :ش��رکت پست هم تقبل کرده است که محمولههاي
کت��اب خريداري ش��ده از طرف مردم را با تعرف��ه هر کيلو هزار
تومان براي تهران و هزار و دويست تومان براي شهرستانها به
مقصدهاي تعيين شده ارسال کند .وي همچنين از خدمات بانک
شهر گفت و توضيح داد :زيرساختهاي مربوط به برق ،مخابرات
و اينترنت هم در نمايشگاه تأمين شده است و واي فاي رايگان در
محيط نمايش��گاه براي مراجعه کنندگان قابل استفاده خواهد بود
ضمن اينکه چهار دستگاه  ATMو سه دستگاه شهر نت براي
انجام تراکنشهاي مالي و بانکي ،در دس��ترس مراجعه کنندگان
خواهد بود .به گزارش «عصر ايرانيان» ،بايد منتظر بود و ديد آيا
نمايشگاه امس��ال ميتواند عطش مشتاقان کتاب در بخشهاي
مختلف را از بين برده و انها را در زمينه تامين نيازهاي فرهنگي
خود ياري کند؟

ميش��وند و به ش��کل حضوري در برنامه ايفاي
نقش ميکنند .معاون صداي جمهوري اسالميدر
پاسخ به اين پرسش که چرا بعد از دو دهه تصميم
به احياي برنامه «صبح جمعه با شما» گرفته شده
 ،اظه��ار کرد :اين برنامه شناس��نامه طنز راديو به
حساب ميآيد و مطالبه مردميهم توليد و پخش
مجدد آن اس��ت .اين وظيفه ما اس��ت که از تمام
ظرفيتهاي راديو براي ارايه برنامههاي جذاب و
مخاطب پسند استفاده کنيم و من از همه افرادي
که در گذشته همکاري داشته اند ،دعوت ميکنم
تا تجربياتشان را در اختيار برنامه قرار دهند .برنامه
«صبح جمعه با شما» س��ال  1387تعطيل شد و
هنرمندان آن به دو گروه تقس��يم ش��دند که يک
گروه بعدها برنامه «جمعه ايراني» را اجرا کردند و

ع��دهاي نيز از برنامههاي طنز دور ش��دند .برنامه
«جمعه ايراني» نيز از س��ال  1394به درخواست
تهيه کننده برنامه تعطيل ش��د و اکنون پس از 2
دهه هنرمندان برنامه «صبح جمعه با ش��ما» دور
هم جمع شدهاند تا با کارگرداني عليرضا جاويدنيا
و تهيه کنندگي ساجد قدوسيان ،اين برنامه را اجرا
کنند.

