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آمار فروش سینماهای سراسر ایران
هفته تعداد
نمایش سالن

به فال

پرتعلیق
بینند ه را
با خوددر
گیرمیکند

عاش

فروش کلی

عب
دالرضااکبری

سرمقاله

۷۲,۷۵۲,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

اختصاص درصدی
از فروش آثار «فرصت»
به خانه هرنمندان ایران

آســیه مزینانی؛ معاون هنری خانه هنرمندان
ایران ،گفت :در شــورای عالی خانه هنرمندان
ایران مصوب شد که نمایشــگاههای گروهی با
کمک همه انجمنهای عضو خانه شــکل گیرد
و بر این اساس شورای تجسمی خانه هنرمندان
ایران پیگیر برپایی چنین نمایشگاههایی شد و در
نخستین گام نمایشگاه ساالنه «فرصت» براساس
آرا و نظرات شورای تجسمی شکل گرفت.
معاون هنری خانه هنرمنــدان ایران بیان کرد:
 ۱۹۰اثری که به این نمایشگاه راه پیدا کردهاند،
آثار اعضای انجمن تجسمی هستند و امیدواریم
که این رویــداد در دورههای آتــی با همکاری
صددرصدی همه انجمنهای تجسمی عضو خانه
هنرمندان ایران شکل گیرد.
او در پایــان دربــاره قیمت آثاری کــه در این
نمایشگاه ارائه خواهند شد ،گفت :قیمت آثار این
نمایشگاه متنوع است و هنرمندان شرکتکننده
در این نمایشگاه برای حمایت از خانه هنرمندان
ایران در شرایط اقتصادی فعلی ،هر یک درصدی
از فروش خــود را بــه خانه هنرمنــدان ایران
اختصاص دادهاند.
این رویــداد فرهنگی با همــکاری انجمنهای
خوشنویسان ایران ،تصویرگران ایران ،هنرمندان
سفالگر ،عکاسان ایران ،هنرمندان مجسمهساز
ایران ،هنرمندان نقاش ایران و طراحان گرافیک
ایران ،با هدف ایجاد فرصتی نو برای آشــنایی
عالقهمندان و مخاطبان عام با هنر معاصر ایران
برگزار میشود.
نمایشگاه «فرصت» جمعه ۱۴دیماه ساعت۱۷
در خانه هنرمندان ایران افتتاحشد و تا ۲۸دیماه
میزبان عالقهمندان خواهد بود.

زمستانی
کهخاطره
سازشدهاند

نیک بگیرید!

ملیکا

مومنی راد

حاال
دیگر بعد از آن
راهیافته به فجر همه حدس و
گمانهزنی،
سیو
از
عناوین آثار
هفتم اعالم
و عبور از چنین
شده است؛
مرحلهای
گرچه بعد
الجرم حواشی
درامسال هم از این
قاعده مستثنی نبود و پیش میآید
از
در جریان برگزاری
نشست اعالم اسامی همان آغاز و
فجر
فیلم
پیش رو ،داد
های حاضر
دستکم میتوان اعتراض یک
کارگردان
بلند شد اما
انتخاب این دوره گفت خروجی
و گزینش
از
جشــنواره منطقی های هیات
پیش بود و ن
تر
میان منتخباراضیان چندانی نداشت .از سالهای
های
شکاف عمیقی
سینما و رسانه هیات انتخاب و
حدس
و
وجود
ندارد و
نیک
گمان اهالی
گرفت .البته تا قبل از همین نکته را
باید به فال
قطعی
صادر کرد
ندیدن آثار نمی
و کدام یک نه! که کدام فیلم باید رنگ توان حکم
اما
و پا
هر چه هست با وجود فجر را میدید
گرفتن جریان
ضدفجــر در چند برخی حواشی
اسامی چون
وقت
فریدون جیرانی،
اخیر ،وجود
توکلی ،علیرضا رئیسیان ،رسول صد
رعاملی ،بهرام
محمد
رضا می
حســین م
رکریمی و
جوانترها
دیگری به فجر سیهدویان ،سعید رو
آنچه
وهفتم زد و نوید ســتایی و ...رنگ
که فکر می
رقابتی
اسامی معتبری کردیم را داد .امید داریم جذابتر از
با
را
در جشنواره
وجود چنین
امسال،
فیلم
تماشا کنیم .فیل
راهی پرده نقره مسازان خوبمان فیلم های درخوری
ای
های
خوبی هم
آنچنان عادالنه جشــنواره
کنند و هیات
و به دور
از
داوران نیز
که جا
برای زدن کوچک ســلیقه شخصی
نظر دهند
انتخاب این دوره از ج تریــن حرفی
خود
نگذارند .هیات
شــنواره عملکرد
امی در دفتر این
دوره از جشنواره فجر مناسبی را از
دواریــم
در طول مخاطب حرفهای و حتی باقی گذاشت،
عام
جشنواره
بهدرســتی تصمیم ســینما نیز
صحه ب
گذارنــد و
در ادامه آن هیــات هیات انتخاب
داوری کنند که
عملکردشان کمترین حاشیه و گلهداوران نیز چنان
ای
شاهد باشیم.
را نسبت به
دبیر سینما
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اقتصادفرهنگ وهنر

سلطان کاغذ در دستان قانون

گویااهالیفرهنگوهنرازشرسالطینامروزیدراماننماندند!شخصیکهرئیسپلیستهرانارزشمالیپروندهاورا1700میلیاردتومانعنوانکردهاماباتوجهبهنیازساالنهکشوربهکاغذ
تحریروچاپ،اینرقمدورازذهنمینماید.
شاید از اواخر سال گذشته که اخباری مبنی بر کمبود و گرانی کاغذ در رسانهها منتشر
شد ،باید منتظر دستگیری سلطان کاغذ میماندیم .این موضوع دور از ذهن نبود زیرا
زمانی که ما در حوزههای مختلف اقتصادی و سودآور صاحب سلطان شدهایم ،در حوزه
کاغذ که محل بحثهای مختلف است نیز این امکان وجود داشته است .در این گزارش
مروری کوتاه به این موضوع داریم.
دستگیری یک تیم 16نفره
پایگاه خبری پلیس به نقل از سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس پایتخت ،عنوان
کرده است :از مدتها قبل همکاران من از فعالیت افرادی که اقدام این افراد بخشی از
این کاغذها را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند ،همچنین بخشی دیگر از ارز دولتی
که برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند صرف امور دیگر کرده یا قیمت ارز آزاد در
بازار به فروش رســانده بودند ،به ایجاد اخالل در بازار کاغذ و احتکار آن کرده بودند،
مطلع شدند و رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او با اشاره به پیگیریهای نیروی انتظامی در این زمینه افزوده است :ماموران با انجام
اقدامات اطالعاتی و پیگیری این پرونده موفق شــدند اعضای این باند را شناسایی و
پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیات ضربتی ،گروهی 16نفره که بالغ بر 30هزار
تن کاغذ را با ارز دولتی وارد کشور کرده و آن را احتکار کرده بودند ،دستگیر کردند.
رحیمی با اشاره به حضور سرکرده اصلی باند در میان افراد دستگیر شده ،توضیح داد:
این افراد بخشی از این کاغذها را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند ،همچنین بخشی دیگر از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند صرف امور دیگر کرده و یا با قیمت ارز آزاد در
بازار به فروش رسانده بودند.
رئیس پلیس پایتخت با اعالم اینکه ارزش اولیه این پرونده بالغ بر یکهزارو 700میلیارد تومان برآورد شده ،گفته است که تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.
مروری بر آمار
دستگیری سلطان کاغذ که در بازار نشر اخالل ایجاد کرده بود را میتوان یکی از خبرهای خوب برای اهالی فرهنگ و نشر دانست ،اما اطالعاتی در خبر رئیس پلیس پایتخت اعالم شده است که
برخی از کارشناسان حوزه کاغذ و اهالی فرهنگ از آن اظهار شگفتی میکنند.
به گزارش ایبنا؛ طبق آمار منتشر شده نیاز کاغذ کل کشور حدود 400هزار تن است که شامل انواع کاغذها بوده و توسط تجار و واردکنندگان متعددی وارد کشور میشود .با این اوصاف ،اگر نرخ
ارز دولتی چهارهزارو200تومانی و فردی که بهعنوان سلطان کاغذ دستگیر شده است حدود 30هزار تن کاغذ به کشور وارد کرده است که اگر با ارز چهارهزارو 200تومانی آن را به کشور داخل
کرده باشد حدود 102میلیارد تومان ارزش آن محاسبه میشود ،نرخ کاغذ را هم لحاظ کنیم ،به نظر میآید مبلغ هزارو700میلیارد رقم دور از ذهنی باشد.
ابهام در نوع کاغذ
اگرچه نوع کاغذی که با ارز دولتی به کشور وارد شده است ،مشخص نیست اما در خبرها اعالم شده اســت که این کاغذها با ارز دولتی وارد شده است .ارز دولتی نیز فقط به کاغذ چاپ و تحریر و
روزنامه اختصاص پیدا میکند؛ یعنی کاغذی که مورد نیاز حوزه فرهنگ و مطبوعات است.
در این زمینه به استناد بند( )5ماده( )12قانون ماليات بر ارزش افزوده و بهموجب بند( )5-30بخشنامه شماره  1833مورخ  90/11/2واردات انواع کاغذ که تنها بهمنظور نوشتن ،چاپ ،تحرير و
مطبوعات و دفاتر تحرير به کار ميرود از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
بخشنامه گمرکات اجرايي تصريح کرده که صرفا واردات کاغذهاي گالسه با شماره تعرفه گمرکي  48101300لغايت  48103500با وزن کمتر از 250گرم در هر مترمربع که کاربرد در چاپ
کتاب و مطبوعات دارد مشمول پرداخت ماليات و عوارض نيست و اين معافيت قابل تسري به عرضه و واردات انواع کاغذ گالسه که مطابق استاندارد جهاني ( )ISOبا وزن 250گرم و بيشتر در هر
مترمربع که مقوا تلقي ميشود ،نخواهد شد.
البته هویت و عنوان فرد خاطی هنوز اعالم نشده است و اتهامات وی در دست بررسی اســت .در این زمینه آمار و ارقام مختلفی طی ماههای اخیر درباره فهرست واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی
منتشر شد و بهنظر میرسد سلطان کاغذ یکی از همان افراد باشد.
لزوم شفافسازی
به گزارش ایبنا ،در این زمینه پیگیریهای انجامشده مبنی بر گفتوگو با رئیس انجمن ،درخصوص برخی افراد که در پوشش شرکتهای بینالمللی اقدام به فعالیت میکنند و به واسطه سالها
فعالیت در یک حوزه توانستهاند رویینتن شوند و نیز واردکنندگان کاغذ و مقوا ،رئیس اتحادیه کاغذفروشان و رئیس کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بینتیجه باقی ماند و منوط به
کسب اطالعات بیشتر از سوی نیروی انتظامی شد که امیدواریم بهزودی بهشکل شفاف و صریح بیان شود.
به نظر میرسد در این میان باید واردات هر کاالیی با ارز دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود و مالک و معیار هر شرکت و فرد اعم از حقیقی و حقوقی پرونده و پرداختهای مالیاتی
باشد .همچنین اعتبار هر فرد مالیات پرداختی او باشد و این باید در پرداخت وام ،تسهیالت ،ارز دولتی و هرگونه یارانه مالک باشد تا جلوی بسیاری از این فسادها گرفته شود.
در کنار این موضوع دسترسی به ارز دولتی نیز موضوعی مهم و جدی است که عموما مالک مشخص و شفافی برای دریافت آن وجود ندارد .برخی افراد در پوشش شرکتهای بینالمللی اقدام به
فعالیت میکنند و بهواسطه سالها فعالیت در یک حوزه توانستهاند رویینتن شوند ،نامشان در ابتدای فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی قرار داشته باشد و از هر گزندی در بازرسی و حسابرسی
در امان باشند و در مقابل شرکتهای خرد و کوچک تحت شدیدترین بازرسیها فعالیت کنند؛ موضوعی جدی که امید میرود از سرمنشأ با آن برخورد شود.

مخاطبانبا«بلیتاختیاری»
درفیلمسازیمشارکتمیکنند
راهاندازی غرفه «بلیت اختیاری» در کنار ورودیهای

اصلیسالنهاینمایشسینمافلسطینازایدههایی

است که برای نخستین بار در نهمین دوره برگزاری

جشنواره فیلمهای مردمی «عمار» در حال تجربه
است.

فیلمهای راهیافته به جشــنواره «عمــار» در ایام
برگزاری این رویداد بهصورت رایگان اکران میشود

و عالقهمندان میتوانند با حضور در سینمافلسطین
براساس جدول نمایش به تماشای فیلمهای مستند

و داستانی حاضر در این رویداد بنشینند ،اما با وجود

اکران رایگان برگزارکنندگان این جشنواره در قالب

ایده «بلیت اختیاری» فرصتــی را فراهم آوردهاند

تا مخاطبان براســاس میزان توانایی خود ،خالقان
فیلمهای مورد عالقهشان را حمایت مالی کنند.

به گزارش مهر؛ در غرفه «بلیت اختیاری» پاکتهایی

در اختیار مخاطبان قرار میگیــرد تا مبلغی را به

انتخاب خود در آن قرار داده و با نوشتن نام فیلم مورد
نظرشان روی پاکت ،آن را داخل صندوق تعبیهشده

بیندازند .مخاطبان در کنار مبلغ در نظر گرفتهشده
میتوانند نظرات خود درباره همــان فیلم را برای
اطالع کارگردان در پاکت قرار دهند.

در پایان برگــزاری جشــنواره پاکتهای «بلیت

اختیاری» براساس نام فیلمهای درج شده روی آن
دستهبندی و بهصورت دربسته در اختیار سازندگان

فیلمها قرار خواهد گرفت.

ایده «بلیت اختیاری» ریشه در تجربه جمعآوری

کمکهای مالی مخاطبــان در اکرانهای مردمی
فیلمهای جشنواره «عمار» طول سال دارد که حاال

با سروشکلی متفاوت و با شعار «باهم فیلم بسازیم»

در نهمین دوره جشنواره عمار بهصورت رسمیتر
اجرایی شده است.

