انتشار جدیدترین آلبوم
خواننده پیشگام موسیقی
پاپ بعد از  51سال سکوت

این شماره تقدیم میشود به خاطره

ابوالفضل بلعمی

لئونارد کوهن؛
صدایی از
عشق واندوه

به احترام سالمرگش

شروع موسیقی و صداگذاری،
همزمان با تدوین

«حانیه»
هنوز نام ندارد!
آغاز پخش از سال آینده
2
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روزنامه فرهنگ و هنر

انتقادحجتالهایوبیدراختتامیههشتمینجشنوارهسینماحقیقتازنهادهاوسازمانهایدولتی

به علت سردی هوا و بارندگیهای مکرر در
شمالکشور

سری دوم «رالی ایرانی»
متوقفشد
2

تداومغفلتازظرفیتسینمایمستند
«آتالن» و «چنارستان» بیشترین جایزه را به خانه بردند

فرهاد مهرانفر کارگردان و
مستندسازدرگفتگوباصبا
مطرح کرد:

«ابرهادرراهند»و«حیاطدررگهایسرد»برندگانجایزهبزرگجشنواره

«آناهیتا افشار»
از فعالیتهای تازهاش به صبا گفت

مدتها بود
کهفیلمنامهایمثل
«پل خواب» نخوانده بودم

ترجیحمیدادم
بازیگرانم زودتر
بهخواببروند!

به تهیه کنندگی حمید فرخ نژاد

7

مهدی نادری «ماهی موتو»
میگیرد
2

گفتگو با حمید عسگری
خواننده پرکار موسیقی ایران

اسماعیلجمشیدی
درگفتگوباصبا

اشتباهاتـمرا
دوست دارم

12

روزتاجشنوارهسیوسوم

چشمامیدسینماگرانبه
صادقترین افراد جشنواره
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2

دلیل فروش غافلگیرکننده از زبان کارگردان

صدای مرتضی پاشایی و
اکران به موقع
«نطفه شوم»

کریم آتشی کارگردان و تهیه کننده «نطفه شوم»
درباره فروش این فیلم ســینمایی به صبا ،گفت:
«نطفه شــوم» همزمان با تهران در سینماهای
 ۱۹مرکز استان اکران شد و تاکنون بیش از ۵۵۶
میلیون تومان در کشور فروش داشته است.
او درباره فروش غافلگیرکننــده فیلم با توجه به
سالنهای آن گفت :تا آنجا که من تحقیق کردهام،
صدای زندهیاد مرتضی پاشــایی و اکران به موقع
فیلم در روزهایی که مردم در غم از دست دادن این
هنرمند داغدار بودند ،عواملی بود که سبب فروش
این فیلم شــده که البته این فیلم مدتها آماده
نمایش بود و اکران آن تصادفا در این شرایط واقع
شد .آتشی با اشاره به اینکه فیلم در شهرستانها
بیشتر از تهران فروخته اســت ،افزود ۲۵ :روز از
اکران این فیلم ســینمایی میگذرد و با توجه به
ســردی هوا ما فروش راضی کنندهای داشتیم و
امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
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گفتگوبامسعودامینی
تیرانی کارگردان
«بیداری برای سه روز»

3

انتقالتجربههدفکتاب
«عکسهای دونفره» است

4

آموزش
مهمترین
بخشسینمای
مستند

نظرسنجی ارشاد نشان داد:

نتایج نظرسنجی که به سفارش معاونت مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گرفته است نشان
میدهد در عرصه اطالع رسانی؛ رسانه ملی از لحاظ
درصد مخاطب و جلب اعتماد مردم باالتر از همه
رسانهها قرار دارد .براساس این نظرسنجی که در
پایگاه اینترنتی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی منتشر شــده است؛ مردم تهران
برای کســب اطالعات و اخبا ر از بین شش رسانه،
یعنی صداوســیما ،مطبوعات ،اینترنت ،ماهواره،
رسانههای بیگانه و مطبوعات خارجی؛ بیشترین
مراجعه (حدود  ۶۰درصد) را به بخشهای خبری

صداوســیما دارند .در این عرصــه مطبوعات در
جایگاه چهارم قرار دارند .ماهوارهها نیز با کمتر از
ده درصدکمترین مراجعه را در زمینه اطالعرسانی
دارند .در موضوع اعتماد هم نظرســنجی معاونت
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آشکار
میکند که اطالع رسانی رسانه ملی بیشتر از دیگر
رسانهها مورد اعتماد مردم است .بر این اساس اخبار
صداوسیما بیشتر از دیگر رســانهها ( ۵۳درصد)
اعتماد مردم پایتخت را جلب میکند.

آخرین خبرها از وضعیت مرتضی احمدی و انوشیروان ارجمند
سیدعباس عظیمی ،مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت درباره شرایط انوشیروان ارجمند که چند روزی
است در بیمارستان بستری شده است گفت :وضعیت این هنرمند پیشکستوت تغییری نداشته است و همچنان
در بخش مراقبتهای ویژه هستند .استاد مرتضی احمدی نیز خوشبتنانه بهبودی نسبی پیدا کرد ه و اکنون به
بخش منتقل شده است.

5

گزارش ویژه صبا
از گیم آواردز 2014

اسکار
بازیهای
ویدئویی
به ایستگاه
آخر رسید
11

ذوالفقار عسگریان

افزایش بودجه سینما
فقط  ۶میلیارد تومان

انتظارات بــرای افزایــش قابلتوجه بودجه
سینمای سال جاری ،با اعالم جزئیات بودجه
امســال به ناامیدی انجامید .بودجه امســال
فقط  ۶میلیــارد تومان افزایــش پیدا کرده
است .حجتاالسالم حســن روحانی رئیس
جمهوری صبح دیروز طبق وعده قبلی ،بودجه
پیشنهادی ســال  ۹۴را تقدیم مجلس کرد.
رقم پیشــنهادی دولت بــرای بودجه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بیش از  ۷۶۹میلیارد
تومان است .این در حالی است که در بودجه
پیشنهادی سال  ۹۳بودجه این وزارتخانه ۶۲۳
میلیارد تومان بوده اســت و این نشان از رشد
نسبی بودجه وزارت ارشاد دارد.
همچنین بودجــه پیشــنهادی دولت برای
حمایت از سازمان ســینمایی  ۱۰۶میلیارد
تومان است.
این رقم پیشنهادی در حالی اعالم شده است
که در سال گذشته اهالی ومدیران سینمایی
از کمبــود بودجه برای تولیــد فیلم گلهمند

عربنیا
سلطان
بازیگری
من است

خبرساز امروز:

انتظاری که به ناامیدی انجامید!

صداوسیما بر صدر اعتماد
مردمی رسانهها

شهرزادکمالزادهازتجربه
همکاریدر«رنگشک»
میگوید:

بودند .بنیاد سینمایی فارابی به عنوان یکی از
سازمانهای حمایتی سینمای ایران ،بدلیل
افزایش هزینههای تولید فیلم تعداد تولیدات
خود را کاهش داده اســت .نهادهای دیگر هم
از بودجه دولتی بیبهره هســتند و سینما در
سال جاری فیلمی با بودجه تولید فیلم فاخر
نداشته است.
حجتاهلل ایوبی رئیس سازمان سینمایی توجه
ویژهای به اکران دارد و بارها اعالم کرده است
که با ساخت و تجهیز ســالنهای سینمایی
میتوان بازگشــت ســرمایه را در تولیدات
سینمایی شــاهد بود .با این میزان بودجه که
سهم سینمای ایران شده است سوال اینجاست
که آیا سینما میتواند کارهای عمرانی در حوزه
اکران و تجهیز سالنهای سینما را انجام دهد
یا اینکه چشم امید سازمان سینمایی به حضور
بخش خصوصی در این بخش خواهد ماند.

درگذشت دوتارنواز
پیشکسوتخراسانی
ذوالفقار عســگریان ،دوتارنواز پیشکسوت خراسان ،پس
از مدتها دســتوپنجه نرم کردن با بیماری عصر دیروز
از دنیا رفت.
عســگریان از چندی پیش ،در بخــش مراقبتهای ویژه
بیمارســتان امام رضا (ع) بســتری بود و شرایط جسمی
مساعدی نداشت .اواخر آبانماه امسال ،فرزند این هنرمند
درباره وضعیت او گفته بود :متأســفانه حال پدرم خوب
نیست .دیالیز انجام میدهد ،اما کلیههایش کار نمیکند.
مسووالن تماس گرفته و احوال پدرم را جویا شدهاند .البته
متأسفانه حال پدرم ،مدام بدتر میشود و سطح هوشیاری
زیادی ندارد.
ذوالفقار عسگریان ،پیشکســوت دوتارنوازی خراسان و
متولد ســال  ۱۳۱۱بود .او از پنج سالگی دوتار مینواخت
و یکــی از هنرمندان برجســته دیــار خودش بــود .او
کنسرتهایی در کشورهای دیگر مانند فرانسه ،سوییس،
بلژیک و هلند برگزار کرد.

