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غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره بالتکلیفی سینماهای در 
اجرای طرح فروش نیم بهای بلیت در روزهای شنبه،  توضیحاتی ارائه کرد.

بعد از افزایش پرحاشیه قیمت بلیت سینما در آستانه نوروز ۹۸ و عدم اجرای طرح 
فروش نیم بها در روزهای شنبه و سه شنبه در ایام دوهفته ای تعطیالت نوروزی، امروز 
دومین شنبه بعد از تعطیالت است که برخالف مصوبه اعالم شده در سال گذشته 
مبنی بر نیم بها بودن بلیت سینماها در روزهای شنبه، شاهد قیمت های مختلف بلیت 
در سینماها هستیم به گونه ای که برخی از سینماها بلیت های نیم بها، برخی با کسر 
قیمت و برخی بلیت ها را به صورت تمام بها ارائه می دهند.این در حالی است که پیش از 
این هم در تعطیالت نوروز حتی در روزهای سه شنبه که جزو روزهای ارائه بلیت های 
نیم بها بود، بلیت های سینما به مبلغ ۲۰ هزار تومان به فروش رسید؛ قیمتی که طبق 
مصوبه به روزهای پنجشنبه و جمعه اختصاص داشت.غالمرضا فرجی سخنگوی 
شورای صنفی نمایش درباره اعمال نشدن مصوبه بلیت های نیم بها در سینماها برای 
روزهای شنبه در سال جدید و وجود قیمت های پراکنده در این روز در سینماهای 
مختلف عنوان کرد: طبق مصوبه ای که برای قیمت بلیت ها تصویب شده است ارائه 
بلیت ها پایین تر از سقف در نظر گرفته شده یعنی ۲۰ هزار تومان مشکلی ندارد بر 
همین اساس سینماداران می توانند ضمن توافق به صاحبان آثار بلیت هایی کمتر از 
سقف تعیین شده ارائه دهند.وی ادامه داد: مصوبه ای که برای ارائه بلیت های نیم 
بها در روزهای شنبه به تصویب رسیده بود، برای سال گذشته است و از آنجایی که 
آئین نامه اکران ۹۸ نهایی نشده و در این باره به اجماع نرسیده ایم بنابراین سینماها 
می توانند قیمتی را که با صاحبان آثار توافق کرده اند، ارائه دهند.فرجی در پایان عنوان 
کرد: همچنان سه شنبه ها به عنوان روزهای ارائه بلیت های نیم بها به روال خود باقی 
است اما این به معنای حذف شنبه ها از روزهایی که بلیت های نیم بها ارائه می شد، 

نیست و باید در این زمینه تصمیم گیری شود.

اکران نيم بهای شنبه ها لغو می شود؟

رگوالتوری اعالم کرد: براساس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین نامه های 
مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده، ارسال پیامک 

انبوه ممنوع است.
مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات 
و  مجازی  فضای  عالی  شورای  مصوبه ۲۱  اساس  بر  گفت:  رادیویی  ارتباطات  و 
آئین نامه های مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده، 

ارسال پیامک انبوه ممنوع است.

وی افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای 
ارسال پیامک در شبانه روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده که اپراتورهای تلفن همراه از امروز 

آن را اجرایی می کنند.
حقی گفت : این تصمیم در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
حمایت و حفاظت از حقوق مشترکان در حوزه ICT اجرایی شده است و این انتظار 

وجود دارد که رضایتمندی مشترکان را در پی داشته باشد.

رگوالتوری اعالم کرد؛

ارسال پيامک انبوه ممنوع است

رمضان هم پخش  ماه  در  برنامه  این  که  کرد  بیان  تهیه کننده »کودک شو« 
می شود و تا ابتدای ماه محرم روی آنتن شبکه نسیم می رود.

رضا نصیری تهیه کننده »کودک شو« درباره این برنامه تلویزیونی و پخش آن 
بیان کرد: ضبط و پخش »کودک شو« در شبکه نسیم تا اول محرم ادامه دارد و 

در ماه رمضان نیز پخش می شود بعد از آن فصل سوم به پایان می رسد.
وی درباره تغییر در ساختار این برنامه توضیح داد: برنامه جزو آثاری است که 
طبق الگوهای برنامه سازی در دنیا پیش می رود یعنی برنامه هایی که ۱۵ سال 

یک ساختار را حفظ کرده اند.
این تهیه کننده اضافه کرد: با این حال در ایران مردم به این شکل عادت ندارند 
و دوست دارند هر از گاهی این ساختارها تغییر یابد. ما هم باید ببینیم تا چه 
حد می توان این ساختار را تغییر داد. به طور مثال آیتم های برنامه مثل دوبله یا 

بخش های دیگر شاکله ای دارد که نمی توان به آنها دست زد.
نصیری در بخش دیگر درباره این تغییرات گفت: »کودک شو« جزو چند برنامه 
اول تلویزیون است و ما نمی خواهیم این برنامه دستخوش تغییرات زیاد شود 
بیندازیم  راه  آن  در  را  روبیکیو  مسابقه  خواستند  ما  از  وقتی  دلیل  به همین  و 

نپذیرفتیم.
وی در پایان گفت: حدود ۷۰ قسمت دیگر باید برنامه را ضبط کنیم تا پخش 

برنامه را تا ابتدای محرم ادامه دهیم.

رضا نصیری مطرح کرد؛

ادامه »کودک شو« تا محرم و بدون تغيير
اکبر منانی دوبلور باسابقه سینما و تلویزیون ضمن 
بیان  دوبله،   حوزه  به  مدیران  بی توجهی  از  گالیه 
کرد که دوبلورها دیگر بعد از ۶۰ سال کار، نیازی به 

معروف شدن ندارند.
اکبر منانی درباره اهمیت و جایگاهی که دوبله در 
از  حال حاضر در صداوسیما دارد، بیان کرد: دوبله 
نظر شخص من خیلی جایگاه باالیی دارد و جزو 
باالترین هنرهاست درحالی که اینجا توجه چندانی 

به آن نمی شود.
شبکه  توسط  که  بزرگداشت هایی  به  اشاره  با  وی 
مستند برای دوبلورها برگزار می شود، بیان کرد: من 
هیچ گاه اهل تبلیغ نبوده ام اما با این پروژه همکاری 
برای  مستندهایی  تولید  به  آن  عوامل  کردم چون 
به نمایش گذاشتن زحماتی که در این هنر کشیده 

می شود، پرداختند.
منانی اضافه کرد: ما دیگر نیازی نداریم بعد از ۶۰ 

جلد  روی  عکسمان  و  شویم  معروف  سال   ۷۰ یا 
مجالت و روزنامه ها بخورد و اگر حرفی می زنیم بابت 
سختی های کار است، ما حرفه سختی داریم که این 

سختی ها را هرکسی نمی تواند متوجه شود. ممکن 
است فردی وارد این حرفه شود اما چون نتوانسته 

است موفق شود می رود و بازیگر می شود.
با اشاره به احترام و توجه مردم به این حوزه  وی 
عنوان کرد: این مردم هستند که حق این هنر را 
ادا می کنند و احترام می گذارند و از این هنر استقبال 
می کنند، با این حال متاسفانه از طرف خود تلویزیون 

کمتر به هنرمندان این حوزه توجه می شود.
منانی در پایان درباره سرعت باالی دوبله در زمان 
حاضر که باعث می شود کیفیت آثار پایین بیاید هم 
اظهار کرد: اکنون زمان دوبله یک فیلم سرعت پیدا 
دوبله  روز  سه  در  که  را  فیلم هایی  گاهی  و  کرده 
می شد، در یک روز دوبله می کنند. شاید در یکی 
دو دهه قبل با دوبله یک فیلم می توانستید زندگی 
کنید ولی اکنون نمی توان و باید به طور متوالی فیلم 

دوبله کنید.

اکبر منانی:

بعد از 60 سال نياز به شهرت نداریم

گروهی از محققان بین المللی پیش بینی می کنند در دهه های آتی به طور نامحسوس مغز افراد را به ابر حسابرسی 
رایانه ها متصل کنند تا اطالعات را به طور واقعی از اینترنت جمع آوری کند.دانشمندان و محققان پیشرو معتقدند 
مسیر توسعه و پیشرفت در رایانه های جامعه و فناوری زیستی به مغز انسان منتهی می شود.در گزارشی که به تازگی 
در نشریه Frontiers in Neuroscience منتشر شده، گروهی از دانشمندان بین المللی پیش بینی می کنند 
طی دهه های آتی پیشرفت های بنیادینی در بخش »اتصال مغز /   ابر حسابرسی« وجود دارد.آنها معتقدند انسان ها 
با استفاده از ترکیب فناوری های نانو، هوش مصنوعی و علم رایانش می توانند به طور نامحسوسی مغز افراد را به 
ابر حسابرسی رایانه ها متصل کنند تا اطالعات را به طور واقعی از اینترنت جمع آوری کند.به گفته »رابرت فریتاس 
جونیور« محقق ارشد این پژوهش ناوگانی از نانوبات ها در مغز انسان قرار می گیرد و به عنوان ابر رایانه عمل 
کنند. این نانوبات ها می توانند اطالعات را به شکل ماتریکسی در مغز دانلود کنند.فریتاس می گوید: این دستگاه ها 
می توانند عروق انسان را مسیریابی کنند، از موانع خونی-مغزی رد شوند و به طور دقیق در سلول های مغزی قرار 
گیرند.آنها می توانند به طور بی سیم اطالعات کدگذاری شده را از یک شبکه ابررایانه مبتنی بر ابر برای نظارت و 
استخراج اطالعات به طور واقعی به مغز منتقل کنند.این اتصاالت فقط مربوط به اتصال انسان ها و رایانه ها نیست. 
شبکه ای از مغزها می تواند به ایجاد یک ابر مغز جهانی منجر شود که افکار انسان ها را جمع آوری می کند.اما برای 
دسترسی به چنین سطحی از رایانش ابری و مغز باید پیشرفت های مهمی در فناوری و علم پزشکی به وجود آید.

پیش بینی محققان؛

مغز انسان در آینده نزدیک به اینترنت متصل می شود

تحقیق اخیر نشان می دهد نوع زایمان بر سالمت نوزاد تاثیر زیادی دارد.
طبق نتایج مطالعات، نوع زایمان بر رشد ترکیب میکروبی روده )میکروبیوم 
های روده( در نوزادان، بدون توجه به مصرف آنتی بیوتیک توسط مادر، 
تأثیر دارد. همین مسئله می تواند بر سالمت تنفسی نوزاد هم در طول 
اولین سال عمرش تأثیر گذارد.در این مطالعه که شامل ۱۲۰ نوزاد بود 
مشخص شد که در مقایسه با کودکان به دنیا آمده به روش طبیعی، 
کودکان متولدشده به روش سزارین در رشد میکروبیوم های روده شأن 
تأخیر وجود دارد و فراوانی باکتری های مضر در آنها به مراتب بیشتر 
است، که همین مسئله می تواند علت افزایش ریسک عفونت های تنفسی 
در آنها باشد.بالغ بر ۱۰۰۰ نوع متفاوت باکتری در روده زندگی می کند 
که عملکردهای مختلفی در سالمت دارند نظیر کمک به هضم غذا، 
تحریک رشد سیستم ایمنی، و حفاظت از بدن در مقابل عفونت ها. بعد از 

تولد، افزایش تنوع میکروب های روده آغاز می شود تا زمانیکه به وضعیت 
نسبتاً ثابتی برسد. به نظر می رسد سرعت و الگوی دستیابی نوزادان به 
میکروبیوم های روده، تأثیر قابل توجهی بر سالمت آنان در سنین باالتر 
دارد. اختالل در رشد نرمال میکروبیوم های روده با برخی بیماری ها نظیر 
بیماری روده تحریک پذیر، آسم، آلرژی ها و سرطان مرتبط است.محققان 
با بررسی ۱۰ بار مدفوع جمع آوری شده از نوزادان در طول سال اول 
زندگی شأن دریافتند ترکیب میکروبیوم های روده بین نوزادان متولدشده 
به روش سزارین و طبیعی به شکل قابل توجهی فرق دارد.در مقایسه با 
نوزادان متولدشده به روش طبیعی، در نوزادان متولدشده به روش سزارین، 
میکروبیوم های روده ثبات کمتری داشته و رشد گونه های باکتریایی 
ترغیب کننده سالمت موسوم به Bifidobacterium spp. با تأخیر 
میزان  دارای  به روش سزارین،  متولدشده  نوزادان  بود.همچنین  همراه 

بسیار باالتر باکتری های بیماری زا روده بودند.بعالوه محققان دریافتند 
میکروبیوم های روده در اوایل زندگی با کل تعداد عفونت های تنفسی در 

طول سال اول زندگی مرتبط هستند.

مطالعات نشان می دهد؛

تاثير نوع زایمان بر سالمت تنفسی نوزاد


