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معرفی هیات انتخاب بخش مستند جشنوارهی فیلم فجر
هیات انتخاب بخش مستند سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند .به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ،طی احکامی از سوی ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر مرتضی
رزاق کریمی ،سید سلیم غفوری و آرش الهوتی به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش مستند این دوره جشنواره منصوب شدند .سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 10الی 22بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقالب اسالمی برگزار
میشود.

اخبار

به بهانه زدیک شدن به شب یلدا بررسی شد

درخشش ظروف کهن در بلندترین شب ایرانی

«بچه مهندس» جایگزین «بیقرار»

سریال دهه فجر شبکه دو انتخاب شد

«روشنایی روز ،تاریکی شب» عنوان سریالی است که برای ایام ده ه فجر
انتخاب شده و قرار است از ( ۱۵بهمن ماه) از شبکه دو سیما به روی آنتن
برود.
به گزارش ایسنا ،شبکه دو پس از اتمام مجموعه «بیقرار» ،فصل دوم «بچه
مهندس» را به روی آنتن میبرد.
داستان سریال «بچه مهندس» در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکی ،نوجوانی
و جوانی شخصیت اصلی مطرح میشود و زندگی پسری را روایت میکند که در
کودکی رها شده و در پرورشگاه بزرگ شده است.
فاز اول سریال «بچه مهندس» به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی سعید
سعدی در ایام رمضان ساعت  ۲۱:۳۰از شبکه دو سیما پخش شد.
پرویز پورحسینی ،بهاره رهنما ،اندیشه فوالدوند ،بهناز جعفری ،افشین نخعی،
سلمان فرخنده ،سیاوش چراغیپور ،فرزین محدث ،سوگل طهماسبی ،عباس
جمشیدیفر و حمید شریفزاده از بازیگرانی هستند که هم در فاز یک و هم در فاز
دو حضور دارند که در کنار آنها بازیگران دیگری هم به کار پیوستهاند.
پیش از این سیما تیرانداز ،علی اوسیوند ،مریم کاویانی ،نسرین نکیسا ،صحرا
اسداللهی ،فرجاهلل گلسفیدی و سیامک اشعریون هم به این سریال اضافه شدهاند و
مانی رحمانی نقش نوجوانی جواد را بازی میکند.
مجموع ه «روشنایی روز ،تاریکی شب» نیز به عنوان سریال ده ه فجر قرار است از
 ۱۵بهمن به روی آنتن برود.
این مجموعه در  ۱۹قسمت به تهیهکنندگی مجید رضاباال و کارگردانی حجت
قاسمزاده اصل ساخته شده است.
از فرهاد قائمیان ،روزبه حصاری ،حمید رضا آذرنگ ،فرخ نعمتی ،مائده طهماسبی،
امیر حسین مدرس ،پرویز پور حسینی ،مهوش وقاری ،سید مهرداد ضیایی ،مهرداد
ضیایی و ناصر ممدوح به عنوان بازیگران این مجموعه یاد میشود.
داستان این سریال در دو برهه زمانی گذشته و حال اتفاق میافتد .این سریال
داستان زندگی بهنام طریقت است که جریان روزمره حیاتش از مدار عادی خارج
میشود .او مجبور است جواب چرایی مشکالت امروزش را در گذشته پیدا کند .بیش
از  ۷۰درصد از قصه در زمان حال روایت میشود و  ۳۰درصد از ماجرا در گذشته
رخ میدهد .بهنام طریقت به همراه همسرش در گذشته دانشجوی پزشکی بودند که
فعالیت سیاسی هم داشتند.

برگزاری مراسم پایانی جشنوارۀ «نشان دهخدا»
آیین اختتامیۀ چهارمین دورۀ جشنوارۀ نشان دهخدا (انتخاب کتاب سال
اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشوردر حوزۀ علوم انسانی)
برگزار میشود.
به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده ،در این مراسم که پیشکسوتان و استادان
بنام حوزۀ علوم انسانی چون استاد احمدسمیعی گیالنی ،دکتر مقصود فراستخواه،
دکتر عباس بازرگان ،دکتر اسماعیل منصوری الریجانی ،دکتر سهیال شهشهانی و
دکتر داود فیرحی در آن حضور خواهند داشت  ۳اثر برگزیده و  ۱۳اثر شایستۀ
تقدیر این جشنواره که از بین حدود هزار اثر ارسالی انتخاب شدهاند ،معرفی شده و
به پدیدآورندگان این آثار جوایز نقدی و لوح تقدیر با امضای وزیران فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،علوم ،تحقیقات و فنآوری ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اهدا خواهد شد.
امسال هم چون سال قبل ،جایزۀ قلم برتر جشنوارۀ دهخدا به یکی از استادان
باسابقۀ علوم انسانی که آثار وی به لحاظ کیفیت و کمیت در سطح باالیی باشد
اهدا میشود.
دبیرخانۀ دائمی جشنوارۀ نشان دهخدا در انتشارات علمی و فرهنگی شکل گرفته
و شورای سیاستگذاری آن متشکل از نمایندگان وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،علوم ،تحقیقات و فنآوری ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ،خانۀ کتاب و انتشارات علمی و فرهنگی است.
آیین اختتامیۀ چهارمین دورۀ جشنوارۀ نشان دهخدا روز سهشنبه  ۲۹آبان ۱۳۹۷
از ساعت  ۱۵تا  ۱۷در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشود.

معرفی نامزدهای بخش رمان جایزه «احمد محمود»

سالهای دور ،با نزدیک شدن یلدا ،مادرها و مادربزرگها
سراغ گنجه و کمدهای قدیمی خود می رفتند و از آن،
پارچه های صنایع دستی ،ظروف مسی یا فنجانهای
شاه عباسی کمر باریک را برای تزیین سفره یلدا بیرون
می آوردند ،عادتی ایرانی که قرنهاست این هویت کهن
مستتر در ساخته ها و بافته های دست ایرانیان را در خانه
ها پاسداری کرده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ،اگرچه ایرانیان طی قرون
متمادی با حفظ سنتهای باستانی و داستان های کهن نگذاشته
اند فرهنگ های بیگانه ،هویت هزاران ساله آنها را از بین ببرد اما
بی انصافی است اگر نگوییم در طول همه این قرنها ،ساخته ها و
بافته های دست ایرانیان که در هر گوشه خانه هایشان بود ،سهم
بزرگی در زنده ماندن این هویت و فرهنگ دارد.
امروزه مقوله صنایع دستی در جهان به یکی از فرصت های
گسترده اقتصادی و به طور حتم فرهنگی بدل شده است.
کشورهای برخوردار از پیشینه تمدنی ،از این موهبت فرهنگی
می توانند در جهت توسعه اقتصادی بهره جویند اما آیا ما در خانه
هایمان از صنایع دستی ایرانی استفاده کرده ایم که به توسعه
اقتصادی آن و معرفی آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی توسط
صنایع دستی در خارج از مرزهای کشورمان نیز بیندیشیم؟
پیشینیان ما در حفظ میراث صنایع دستی کوشیده اند و
اکنون وظیفه تک تک افراد جامعه ،صیانت از این میراث کهن
است.
اما این روزها صنایع دستی وارداتی از چین و هند که همگی
چاپی ،کار ماشین و بی کیفیت هستند ،با عرض اندام در آیین
های سنتی و اعیاد باستانی ایرانی ،عرصه را بر صنایع دستی
کشورمان تنگ کرده اند و رمقی بر جان این میراث چندین هزار
ساله نگذاشته اند.
شاید اگر کمی بیندیشیم ،خواهیم دید با جایگزینی صنایع
دستی ماشینی وارداتی ،چه زخمی بر پیکره میراث کهن
صنایع دستی کشورمان که این روزها اتفاقا با ابتکار هنرمندان
پیشکسوت و دانشجویان هنر درآمیخته ،خواهیم زد.
صنایع دستی کشور ما چنان متنوع و با ارزش است که
منطبق با هر روحیه و سلیقه می توان وسایل تزئینی ،کاربردی
و مصرفی آن را مورد استفاده قرار داد.
در همین راستا و در آستانه شب یلدا ،نمایشگاه ظروف
کاربردی و تزیینی ویژه بلندترین شب سال شامل 150
نوع ظرف در محل سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری برپا شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.
ظروف ِچل ِن َگری (آهنگری سنتی) ،شیرینی خوری مسی،
ظرف های خاتم کاری همراه با خالقیت ،ظروف چوبی ،گل
سرخ ،سرامیک نقاشی زیرلعابی با اِلمان های شهر یزد و کیف
نمد طبیعی ،آثار ارائه شده در این نمایشگاه است.
به سراغ مسئول نمایشگاه رفتیم تا از چند و چون برگزاری
آن بپرسیم« ،فهیمه قلی زاده» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در
این باره توضیح داد :ظروف ایرانی می تواند بسیار بهتر از ظروف
صنایع دستی خارجی با روحیه مردم ایران ارتباط برقرار کند چرا
که برگرفته از تاریخ و هنر ایران است.

وی گفت :ظروفی که برای این نمایشگاه انتخاب کرده ایم
ظروفی کاربردی با محتوای شب یلداست که از آن جمله می
توان به آجیل خوری ،میوه خوری ،انارهای سرامیکی یا پرنده
های سرامیکی اشاره کرد که برای تزیین و چیدمان شب یلدا
استفاده می شود.
این فعال صنایع دستی اظهار داشت :برای تولید برخی از این
ظروف صنایع دستی ،از هنر کالیگرافی (نقاشی خط) استفاده
شده است ،زیرا ظروفی که روی آن خوشنویسی شده ،شب شعر
یلدا را تداعی می کند که برای استفاده در سفره یلدا بسیار
جذاب است.
قلی زاده افزود :هنرمندان صنایع دستی ،یک سری ظروف
دیگر را نیز با الهام از طبیعت و میوه های شب یلدا تولید کرده
اند؛ همچون ظروف با اشکال هندوانه که کاربردی نیز هست ،در
این نمایشگاه همچنین رومیزی هایی با چاپ سیلک به روش
دستی تولید شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از این ظروف ،دستساز هستند،
ادامه داد :تولید این ظروف با ابزارهای دستی انجام می شود،
یک سری از ظروف در قالب سرامیک با دمای پخت باال هستند،
برخی دیگر از ظروف سفال با دمای پخت پایین تر است ،ظروف
دگر نیز مسی است که با روش خم کاری تولید می شود.
قلی زاده اظهار داشت :یکی از هنرمندان یک مجموعه آجیلی
خوری را طراحی و تولید کرده که با هنر خراطی روی چوب
گردوست و خالقیت او در تولید این ظرف اینگونه بوده که خاتم

را مینیمال و ساده تر کرده که با روحیه امروز جامعه ایرانی
بیشتر سازگار است.
وی با بیان اینکه اصل خاتم اینگونه است که به طور کامل و پٌر
روی ظروف کار می شود ،توضیح داد :اما در سبک جدید یکی از
هنرمندان پیشکسوت خاتم کاری ،آن را خالصه کرده است که
هم سادگی چوب گردو را نشان می دهد و هم نوار خاتمی که
در اطراف آن کار شده زیبایی دوچندانی به ظرف بخشیده است.
این فعال صنایع دستی اظهار داشت :ما ظروف صنایع دستی
را برای این نمایشگاه به نمایش گذاشته ایم که کاربردی باشد
و با روحیه جامعه امروز ما سنخیت داشته باشد تا مردم بتوانند
بیشتر با آن ارتباط برقرار کنند و بیش از قبل چرخه تولید آن
گسترش یابد.
قلی زاده ادامه داد :اکنون بازار از ظروف سنتی و صنایع دستی
چینی ،هندی و خارجی پر شده و واردات آن افزایش یافته است،
اما فروشگاه ما تالش می کند ،کاربرد صنایع دستی را در اعیاد
و جشن ها بیشتر به مخاطب نشان دهد چرا که هم زیباتر است
و هم دارای اِلمان های ایرانی است که فرهنگ سرزمین ایران
را نشان می دهد.
این هنرمند جوان توضیح داد :هدف ما در نخستین گام،
حفظ چرخه تولید ظروف صنایع دستی ایرانی و شناساندن
این هنر به مردم است و اینکه می توانند به راحتی از این
ظروف استفاده کنند ،اقدام دیگری که انجام شده این است
که تنوع قیمت وجود داشته باشد تا مردم بتوانند با سلیقه

های مختلف راضی شوند و هر قشری از جامعه قادر به خرید
صنایع دستی باشد.
اقبال مردم به صنایع دستی ،نسبت به  15سال قبل
بیشتر شده است
وی در پاسخ به این سوال که امروز اقبال مردم به صنایع
دستی چگونه است؟ گفت :اقبال مردم ایران به صنایع دستی
بسیار بیشتر از  15 -10سال قبل است چرا که پیش از این،
صنایع دستی به صورت بسیار سنتی تولید می شد ،خالقیت
چندانی در آن به کار نمی رفت و آثار ،سالها به یک شکل ،مدام
تکرار می شد و شاید این موضوع یکی از دالیل کم اقبالی مردم
به صنایع دستی بود.
قلی زاده با بیان اینکه اکنون فارغ التحصیالن صنایع دستی
در رشته های مختلف تولیدات خود را با خالقیت درآمیخته
اند ،ادامه داد :آثار این هنرمندان ،امروزی تر تولید می شود ،به
همین خاطر مردم نسبت به قبل ،بهتر می توانند با صنایع دستی
ارتباط برقرار کنند و ما شاهدیم که ارتباط مردم با صنایع دستی
هر روز بهتر می شود.
وی با بیان اینکه هنرمندانی که به صورت آکادمیک درس
خوانده اند ،خالقیت خود را وارد کار کرده اند ،اضافه کرد :تکرار
مکررات در صنایع دستی و عدم داشتن خالقیت در مقطعی
برای مردم یکنواخت شده بود و از لحاظ کاربردی نیز برخی آثار
صرفا جنبه تزیینی داشت و بسیار گران قیمت هم بود که امروز
دیگر شاهد آن نیستیم.

یک ناشر:

قاچاق کتاب بیش از سرقت بانک سود دارد!
یک ناشر میگوید :قاچاقچیان کتاب بخش سودآور ناشران بزرگ را هدف
قرار دادهاند که سودش بیشتر از سرقت بانک است.
علیرضا بهشتی  -مدیر انتشارات روزنه  -در گفتوگو با ایسنا ،درباره قاچاق کتاب
اظهار کرد :قاچاق کتاب قطعا کار صحیحی نیست و به نشر لطمه میزند .هر ناشر
موفقی را که در نظر بگیرید ،از تعداد معدودی از کتابهایش که پرفروش شده،
ج تا از
سود میبرد؛ مثال نشر ققنوس ممکن است  ۵۰درصد از فروشش به خاطر پن 
کتابهایش باشد ،یا آقای مرادی انتشارات نگاه به من میگفت قسمت عمده بار این
نشر بر دوش  ۱۰تا از نویسندههاست .افست کردن کتاب هم کار راحتی است ،زیرا نه
هزینه تایپ میدهند ،نه ویراستاری ،نه طرح جلد و نه حق تألیف و به یکباره قسمت
سودآور  ۵۰ناشر را از آن خود میکنند که فکر میکنم سودش از زدن بانک هم بیشتر
است .طبعا برخی تحریک میشوند تا این کار را انجام بدهند ،و اگر با آنها برخورد
نشود ،رویشان زیاد شده و کارشان را علنی میکنند.
او درباره مقابله با قاچاقچیان کتاب نیز بیان کرد :باید از نزدیکترین بخش به
مشتری ،مقابله را شروع کرد؛ جم ع کردن بساطیهای کنار خیابان ،کار سختی نیست.
کارهای سختتر از این را هم انجام دادهاند؛ اما کسانی که باید با این کار مقابله و
برخورد کنند ،انگیزه ندارند .کتابفروشها هم با کوچکترین واکنش ارشاد کتابهای
ی دوست ندارد به خاطر این موضوع
قاچاق را جمع میکنند زیرا هیچ کتابفروش 
پروانهاش ابطال شود یا دو روز مغازهاش را ببندند .اگر کتابفروشی احساس کند در
صورت فروش کتاب قاچاق با قوه قضاییه و وزارت ارشاد درگیر میشود ،قطعا این
کتابها را جمع میکند .البته قبال زیاد میشنیدم در کتابفروشیها کتاب قاچاق
میفروشند که این موضوع کمرنگتر شده و بیشتر بساطیهای کنار خیابان و مترو
این کار را میکنند.

بهشتی درباره حمایتهایی که بعضا گفته میشود وزارت ارشاد از قاچاقچیان کتاب
دارد ،اظهار کرد :فکر نمیکنم چنین موضوعی صحت داشته باشد .این موضوع چه
منفعتی برای ارشاد دارد که بخواهد از آن حمایت کند؟ بعید میدانم ارشاد از چنین
کاری حمایت کند .البته انگیزهای هم برای این کار ندارد .اگر به کتابهای بساطیها
نگاه کنید ،قسمت عمده کتابهایشان ،کتابهای ممنوعه است؛ مثال کتابهایی
که قبل از انقالب چاپ میشده و االن اجازه چاپ ندارد .مسلما خو ِد ارشاد به دنبال
جمعآوری این کتابهاست؛ چرا دنبال حمایت باشد؟
او درباره نحوه آگاهیبخشی به مردم درباره کتابهای قاچاق نیز گفت :آنها برای
کسب مشتری از دو موضوع استفاده میکنند؛ یکی مسأله سانسور و ممنوعیت
کتابهاست .مردم احساس میکنند این کتابها را از کتابفروشیها نمیتوانند بخرند.
زیادهرویهایی که در ممنوعیتها وجود دارد مردم را حریصتر کرده است؛ وزارت
ارشاد باید سختگیریهایش را معقولتر کند تا در بازار کتاب اثر مثبت بگذارد .مسأله
دوم ارزانقیمت بودن این کتابهاست؛ کسی که کتاب را افست کرده ،هزینههایی را
که من ناشر پرداخت میکنم ندارد ،بنابراین کتاب را ارزانتر میفروشد .این موضوع بر
روی کسی که میخواهد کتاب بخرد اثر دارد.
مدیر انتشارات روزنه درباره متضرر شدن این نشر از بحث قاچاق کتاب نیز توضیح
داد :بحث قاچاق برای چندتا از کتابهای ما اتفاق افتاده است و اینگونه نبوده که
بخواهند کتابهای ما را مانند ناشران گردنکلفتی چون ققنوس و نگاه افست کنند.
این آدمها کتابهایی را افست میکنند که کتابهای پرفروشی بوده و به چاپ چندم
رسیدهاند .به صورت شفاهی شنیدیم کتاب «مصالح ساختمان» را در شهرستانها
ب ما هم تأثیر گذاشته و
افست کرده و میفروشند که این موضوع بر فروش این کتا 
فروشش پایین آمده بود .بعدا هم اعالم کردند شخص متخلف را گرفته و شش ماه

زندانیاش کردهاند .کتاب «ما چگونه ما شدیم» صادق زیباکالم را هم در کنار خیابان
دید هایم.
بهشتی در پایان درباره اقدامهای اخیر در برخورد با قاچاقچیان کتاب گفت :خودم
زیاد درگیر مسئله قاچاق نبودهام و نمیتوانم قضاوت کنم برخوردها خوب بوده یا نه.

تاثیرات مخرب حجم باالی آگهیهای بازرگانی

چه کسانی بر تبلیغات تلویزیون نظارت میکنند؟
نامزدهایی نهایی بخش رمان دومین دوره جایزه «احمد محمود» معرفی شدند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم دبیرخانه جایزه ،این نامزدها که با داوری محمد
حسینی ،کامران سپهران و امیر نصری از میان  ۱۰نامزد ابتدایی برگزیده شده و به
این مرحله رسیدهاند عبارتاند از:
«آتش زندان» ،ابراهیم دمشناس ،نشر نیلوفر
«آلوت» ،امیر خداوردی ،انتشارات نگاه
«بن ِد محکومین» ،کیهان خانجانی ،نشر چشمه
«راهنمای مردن با گیاهان دارویی» ،عطیه عطارزاده ،نشر چشمه
«سرزمین عجایب» ،جعفر مدرسصادقی ،نشر مرکز
بنا بر اعالم ۱۰ ،نامزد نخست بر اساس نظرسنجی امتیازی و آماری بیش از
 ۵۰منتقد و نویسنده و روزنامهنگار انتخاب شده بودند .جایزه نهایی این دوره با
دبیری مهدی یزدانی خرم در روز  ۱۳دی  ،۱۳۹۷بین ساعت  ۱۸تا  ۱۹:۳۰در خانه
هنرمندان ،سالن شهناز و طی مراسمی به برگزیده هیات داوران اهدا خواهد شد.
این جایزه شامل تندیسی ساخته رضا قرباغی و یک میلیون تومان پول خواهد بود.

یک منتقد سینما و تلویزیون معتقد است که اگر تبلیغات
تلویزیون درست مدیریت نشود ،ممکن است روی جریان
فرهنگ عمومی کشور اثر بگذارد.
رضا درستکار در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت تبلیغات در
تلویزیون اظهار کرد :همیشه برای فعالیتهای تصویری در تلویزیون
پیشنهاد برای بهتر شدن شرایط و خالقیت وجود دارد .بخشی از
این تبلیغات بیشتر از این که محصول تلویزیون باشد ،محصول
سازمانهای تبلیغات یا آگهی بگیر است که سالیق خود را دارند.
افرادی که سفارش آگهی به شرکتها میدهند از چرخه روشن و
شفافی تبعیت نمیکنند .در چرخه تبلیغات ،بسیاری مسائل اتفاق
میافتد که ناشفاف است.
او ادامه داد :طبیعتاً اداره بازرگانی سازمان صداوسیما درگیر
این موضوع میشود .در اینجا هم میتوان نقد وارد کرد و پرسید
دستگاه ناظر بر تبلیغات چه کسانی هستند و خروجی این چرخهی
پخش آگهی بانک ،مواد خوراکی و  ...میشود.

این منتقد سینما و تلویزیون با بیان اینکه محتوای این پیامهای
بازرگانی بر اساس حقیقت زندگی ما نیستند ،گفت :این آگهیها
زندگی ما را فراتر از آن چیزی که هست نشان میدهند و قرابت
با واقعیت جامعه متوسط یا متوسط به پایین ندارند و بیشتر
نمایانگر طبقه مرفه جامعه هستند؛ البته باید گفت که ذات تبلیغات
بزرگنمایی است و به هر حال تبلیغاتی موثر است که رگ خواب
تماشاگر را پیدا کند که ممکن است در محتوای این آگهیها باشد.
مجموعه این موارد باعث ذائقهسازی ،فرهنگ سازی و انتظار آفرینی
میشود .شاید تبلیغات بر روی تقاضا برای مصرف زیاد هم دامن
میزند.
درستکار با اشاره به پیامدهای تبلیغات تلویزیونی تصریح کرد :اگر
تبلیغات تلویزیون درست مدیریت نشود ممکن است روی جریان
فرهنگ عمومی کشور اثر بگذارد .به نظرم باید صداوسیما به سمت
چابکسازی برود؛ به دلیل اینکه برنامههای سازمان بهروز نیست و
با وضعیت جامعه ما مطابقت ندارد  .البته کوچکسازی هم جای

بحث دارد به دلیل اینکه سازمان صداوسیما یک جریان انحصاری
دارد.
او اضافه کرد :پوشش هزینههای سازمان صداوسیما در انحصار
چند شرکت بزرگ است و بده و بستانی پشت پرده وجود دارد.
درصدی از قرارداد آگهیها به سمتی میرود که تعیینکننده
مسائلی است که در اختیار ما و شاید سازمان صداوسیما هم نباشد.
چرخه مالی در همه جا بخصوص در آگهی گرفتن وجود دارد.
زمانی که آگهی گرفته میشود ،چک آن متعلق به حساب سازمان
صداوسیما است و وقتی که آگهی از تلویزیون پخش میشود،
صداوسیما درصدی که تعیین شده را به سفارشدهنده آگهی یا
شرکتی که طرف حساب است ،برمیگرداند .البته به نظرم این
درصد شفاف نیست .همچنین رقابت زیادی هم میان شرکتهای
تبلیغاتی وجود دارد .به نظرم جای بهبود ،بازنگری و نوسازی در
آگهیهای تبلیغاتی است زیرا ارتباط آن فقط تبلیغ یک کاال نیست
بلکه منوط به فرهنگسازی ،امنیت ،فراوانی و  ...است.

