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منبع :سینما تیکت

باارزشترین کتاب در بازار
 ۱.۵میلیاردپوندیانگلیس
کتــاب «میشــل اوباما شــدن» اواخر
ســال ۲۰۱۸در بریتانیا منتشــر شد و
خیلی زود در جمــع پرفروشهای بازار
کتاب قرار گرفت و ۷میلیونو۷۰۰هزار
پوند فروش داشت.
این کتاب هر چند کــه پرفروشترین
کتاب ســال نبــود امــا ارزش تعداد
نســخههای فروش رفته سبب شد که
عنوان قیمتیترین کتاب ســال را از آن
خود کند.
کتاب «میشل اوباما شدن» در بریتانیا با
قیمت ۲۵پوند عرضه شد .در این کتاب
همسر رئیسجمهوری پیشین آمریکا از
زندگی خود در دوران کودکی ،زندگی
کاری ،مادر شدن و تجربه زندگی در کاخ
سفید نوشته است.
در یکســال گذشــته در بازار کتاب
بریتانیــا بیش از ۱۹۰میلیون نســخه
کتاب فروخته شــد که درآمد حاصل از
آن یکمیلیاردو۶۳۰میلیون پوند بود.
فروش کتاب در ســال ۲۰۱۸نسبت به
سال ۲۰۱۷بیشتر بود.

rooznamehsaba
telegram.me/rooznamehsaba
SMS: 02177582424

اقتصادفرهنگ وهنر

منایشگاه کتاب تهران باید کوچک شود
یکشند»
ازاینفیل 
مبه«صبا»
میگوید

توقعی ازک
سینداریم!

(تومان)

info @ rooznamehsaba.ir

سرمقاله

رکش پاره
سنگی به
مهدی
یراحی!

دبیر

راضیه جباری

تحریریه
مهدی
یراحی؛ خواننده
گذشته بنا بر
شناختهشــده ک
رسانهها شده انتشــار موزیکویدئوی شــورمان
در چند روز
«پاره
است .او در
شده که
این موزیک
بازوبندی
ســنگ» ،تیتر اول
صحنههایی از با شــمایل صلیبویدئو با لباس
نظامی ظاهر
شکســ
کلیپی که مشکالت مردم
در فضای مجازی با ا درگیر جنگ را بهته(ارتش نازی) و
«
ضدجنگ» نامیده شده است .نتقادهای فراوانی تصویر میکشد.
از نقد
روبه
رو شــده و
می شــعر و تصاویر
این کلیــپ
ســپاریم به
حواسش به اهلش! چراکه یقینجنجالی می
دل
گذریــم و آن را
نقض قانون در مادران و خانواده داریم مهــدی
قطعه
های شهدا هست .یراحی قطعا
در دو اثر
اخیر توسط
نقد
اخیری که منتشــر این خواننده جوان نگارنده بر
و اعتراضی
مردم می را از او شــنیده کرده است حال و است که البته
ایم؛
هوایی
رسیدگی زند و از مسئوالن می خوانندهای که دم از اجتماعی
را زیر پا و کنند اما خودش هر خواهد که به وضع دغدغههای
مهدی پا را فراتر از آنچه که چند در قسمتی کوتاهمردم کشورش
از
توافق
یراحی
شده
معتقد
اثر ،ضوابط
بود
عاشــقانه بخواند تا است که اگر هنرمند میگذارد.
راحت
صدای
کند ،دیگر
یک شعر نامش هنرمند مجوز بگیرد و فقط مردمش نباشد،
متعهد
بخواهد
نیست! آقای یراحی پول چاپ
که بندهایی
عمل نمیکنید و در حذف شده
اینکه برای
دارد مجوز
میکنید ،شایسته انتشار قطعهتان از آن میگیرید
ولی به آن
هنرمند
حذفشده
چهارچوب
کشورتان تعهد متعهد است؟ شما اول ها استفاده
داشته
باید
که آسیبها
به قانون و
طریق هنر را میشناسند و در باشید بعد به
ِ هن
قلب آن
مردمانش .مردمانی
رمندهای محبوبشان نیز روزگار می
بجا هم گوش
گذارند اما از
به این
میدهند؛
شما
قرار دارند و هنوز حواستان به م
گزندهای حتی گاه
در این چند خط به هم محبوبشان خاطبانتان باشد.
آنها کنار
هستید.
هیچ
عملکرد کلی
وجه قصد
مینهیم؛ خواننده کشورمان نکوهش و زیر
در کنار مواردی که را نداریم و همچنانســوال بردن
هم متذکر
دردهای میشویم مهدی مبنی بر نقض ضوابط هنرش را ارج
بود
ویژهای مردم سرزمینش را بهیراحی و هر آن کس که این نکته را
چراکه دارد و باید به
واسطه هنرش دارد ،دغدغه بیان
به
پاس فعالیت
پایبندیذات هنر این اســت و هایشان مورد احترام حق جایگاه
آن به هم در کنار این مواردجز این از هنرمند توقع قرار بگیرند؛
مکملی است که نمی نمیرود اما
آقای سادگی گذشت.
یراحی!
توان از کنار
شده بود صحبتهای
شما مبنی
نمیرفت؛حرکت کامال حرفهای بود بر پذیرش
مواردی
مسئوالن
که جز این هم از که اعالم
را پیش خواهند نیز قطع به
یقین در این راستا شما انتظار
گرفت که
واقعی
زبان مردم
همچنان یک خواننده در اقدامی عادالنه
تمام منتشر کند .باشد و واژگان
آمیخته با نتها را به قامت هنرمند
درستی هرچه

فروش کلی

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
مدیرمسئول و سردبیر :محمدرضا شفیعی

رسانه هنرمندان

www.rooznamehsaba.ir

امیرمسعودشهرامنیابااشارهبهاولویتهاینمایشگاهکتابتهراندردورههایآتی،گفت:الزماستگسترگیفضایفیزیکیوساختارونیرویانسانی
وهزینههانمایشگاهکتابتهرانموردبازبینیقرارگیردووجوهزائدآنحذفشود.

امیرمسعود شهرامنیا؛ عضو شورای سیاستگذاری سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،گفت :طی این سالها نمایشگاه کتاب تهران به مهمترین رویداد فرهنگی
کشور مبدل و از قالب یک نمایشگاه صرف به پدیدهای چندوجهی تبدیل شده است .این نمایشگاه وجه فروشگاهی دارد که در اقتصاد نشر مهم است و هر فرد فعال در بازار نشر
به دلیل گردش مالی و نقدینگی آن را رویداد مهمی میداند.
او ادامه داد :در شرایط کنونی صنعت نشر ،اهمیت وجه اقتصادی نمایشگاه به قدری باال رفته و اکنون در خیلی از حوزههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی مراوادات بینالمللی
زیادی داریم و به نظر میرسد این نمایشگاه حوزه خوبی برای توسعه مراودات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است که نمیتوان این بخش را ندیده گرفت زیرا در بازار نشر مهم
است.
شهرامنیا با اشاره به وجهه بینالمللی نمایشگاه کتاب تهران ،عنوان کرد :ما اکنون در بسیاری از حوزههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی مراودات بینالمللی زیادی داریم و به
نظرم این نمایشگاه حوزه خوبی برای توسعه مراودات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است.
او با اشاره به دیگر وجه این نمایشگاه ،توضیح داد :نمایشگاه کتاب تهران در صنعت نشر نیز اهمیت تخصصی و حرفهای دارد که البته این رویکرد آن کمرنگ شده است؛ ،یعنی
بهمرور وجه فروشگاهی و اقتصادی نمایشگاه بهدلیل نیازی که احساس میشد ،پررنگ و وجه فرهنگی و تخصصی آن کمرنگتر شده است.
دیپلماسی فرهنگی ضرورتی برای نوقلمها و ناشران
عضو شورای سیاستگذاری سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در بخش دیگر صحبتهای خود به لزوم توجه به دیپلماسی فرهنگی در این نمایشگاه اشاره کرد و
گفت :ما به فضایی نیاز داریم که اصحاب قلم و نوقلمها بتوانند در آن ناشران مختلف را ببینند و با همدیگر مذاکره داشته باشند .کارهای جدید خود را به ناشران عرضه کنند و
درباره جدیدترینها و سالیق بازار نشر صحبت شود اما در نمایشگاه تهران چنین فرصتی کم است.
به گزارش «صبا»؛ او ادامه داد :ما در بعد بینالملل تالش کردیم دیپماسی فرهنگی پررنگتر شود و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است اما هنوز جای کار بسیاری
در این زمینه وجود دارد ،بهطوری که در بعد بینالملل از فروش صرف کتاب خارجی ،بخش بینالملل به محل مراوده و مبادله رایت تبدیل شود.
شهرامنیا با اشاره به برخی اقدامات مثبت در این حوزه ،یادآور شد :اقداماتی مانند شهر مهمان ،مهمان ویژه ،بورسیه و بازار جهانی کتاب ازجمله قدمهای موثر و خوبی بود که
در این مسیر برداشته شد اما معتقدم که این راه هنوز هم جای کار دارد تا در نمایشگاههای بعدی پررنگتر شود.
کوچکسازی نمایشگاه یک اولویت
او همچنین بزرگ شدن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را یکی از آسیبهای جدی آن در طول این ۳۲سال دانست و گفت :این نمایشگاه اکنون خیلی بزرگ شده است ،در این
سالها نمایشگاه کتاب بهشکل جدی مشکل جا داشته؛ چراکه بسیار گسترده شده است و در این میان الزم است بگوییم که گسترده شدن لزوما به معنای مفید بودن آن نیست.
شهرامنیا تاکید کرد :در این زمینه معتقدم الزم است گسترگی فضای فیزیکی و ساختار و نیروی انسانی و هزینهها نمایشگاه کتاب تهران مورد بازبینی قرار گیرد و وجوه زائد
آن حذف شود.
او با اشاره به اقدامات شورای سیاستگذاری سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای کوچکسازی این نمایشگاه ،گفت :در این زمینه شورا وارد شده و قرار است که
امسال اقداماتی انجام شود تا روند کوچکسازی نمایشگاه با جلوگیری از اخالل در بخشهای مختلف اجرا شود.
شهرامنیا با بیان اینکه منظور ما از کوچکسازی حذف فروش نیست ،گفت :ما نیازمند آنیم که نمایشگاه در فضای فیزیکی قابل استفاده برگزار شود و در این میان به کارکرد
حرفهای آن بیشتر از کارکرد اقتصادی آن کمک شود ،در این میان حذف فروش مد نظر ما نیست بلکه باید بعدهای دیگر را پررنگتر کرد .وی اضافه کرد :نیازمند هستیم که
نمایشگاه در فضای فیزیکی قابل استفاده برگزار شود و در این میان به کارکرد حرفهای آن بیشتر از کارکرد اقتصادی آن کمک شود ،در این میان خذف فروش مد نظر ما نیست
بلکه باید بعدهای دیگر را پررنگتر کرد.
واسپاریها را جدی بگیریم
شهرامنیا همچنین به موضوع واسپاری بخشهای مختلف نمایشگاه به صنف
اشاره کرد و گفت :در این زمینه باید گفت که مسیر واسپاری به تشکلها مسیر
درستی است؛ یعنی چارهای جز این وجود ندارد و اگر وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی تصمیم دارد به این سمت برود که تصدیگری خود را کم کنند ،باید
نمایشگاه را واگذار کند.
او افزود :در این ســالها تجربههای مختلف را پشت سر گذاشتیم و واسپاری
بخشهای مختلف بیشتر شد ،اما در این میان باید بسیاری از اقدامات و کارها
بازبینی شود.
شهرام نیا با بیان اینکه باید با اولویت کوچک شدن نمایشگاه کارها را آغاز کنیم،
عنوان کرد :در این زمینه هزینههای مختلف نوآوری و خالقیت و مسئولیت را
باید به صنف سپرد و به آنها اعتماد کرد و اجازه داد که خود آنها در بخشهای
مختلف نمایشگاه هزینه کنند.
به گفته او ،صنعت نشــر ،صنف فهمیدهای دارد که برای کارها و برنامهها در
مراحل مختلف نمایشگاه افراد شایستهای دارند و از پس این کار برمیآیند.
مدیرعامل ســابق موسسه نمایشــگاههای فرهنگی د ر اینباره گفت :تاکنون
بسیاری از اقدامات انجام شده است اما روند واسپاری باید با شیب تدریجی باشد
تا اشتباهات گذشته جبران شود و واگذاریها مسیر صحیحتری را طی کنند.

توجه به استارتآپ
ازسیاستهایفرهنگی
جایزه فیروزه است
اختتامیه جایزه فیروزه دیروز ۱۶دیماه ،با حضور صالحی؛ وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی در بوستان گفتوگو
برگزار شد.
محســن جوادی؛ معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این
مراسم گفت :این جایزه از کارها و فعالیتهای تأسیسی آقای صالحی بود که
امیدواریم این بذر ارزشمندی که کاشته شد روزبهروز پربارتر شود .جایزه
فیروزه برای تقدیر و تشویق افرادی است که در زمینه کاالهای فرهنگی
فعالیت میکنند و این کاالها بهنوعی با اقتصاد فرهنگ هم در ارتباط است
که امیدوارم با تعامل نهادهای فرهنگی بتوانیم این را به سرانجام برسیم.
او ادامه داد :باید روی تولید و بــازار کاالی فرهنگی کار کنیم و امیدواریم
با حمایت دکتر صالحی و دیگر همکاران به این بحث برســیم باتوجه به
اضافه شدن استارتآپ احساس میکنم بتوانیم با بسط دادن موضوع این
جشنواره و حوزه اشتغال فرهنگی و اقتصاد فرهنگی را رونق بخشیم.
ویژهبودن استارتآپها در جایزه فیروزه
فریدونی؛ دبیر جایزه فیروزه ،درباره رویدادهای این جشنواره اظهار کرد:
کاالهای فرهنگی ،کاالهای فرهنگمحور خانــواده ،پژوهش فرهنگی با
محوریت اقتصاد ،اســباببازی و ...از محصوالت موجود در جایزه فیروزه
هســتند که امیدواریم با ایدهپردازی و خالقیت بتوانیم این راه را هر چه
بهتر ادامه دهیم.
به گزارش مهر؛ فریدونی درباره آمار محصوالت و آثار رسیده به جایزه فیروزه،
گفت ۲۶۰۰ :اثر در حوزه نوشتافزار رسیده که محصوالت  ۷۵تولیدکننده
این حوزه اســت و  ۷۰۰اثــر در داوری پذیرفته شــدهاند؛ در محصوالت
اسباببازی ۱۷۰۰اثر رســیده که  ۲۰۰اثر در داوریها پذیرفته شده؛ در
بخش هدایای فرهنگی  ۲۵۰۰اثر رسیده و در داوریها  ۲۰۰اثر پذیرفته
شده است؛ کاالی فرهنگی خانوادهمحور ۲۰۰اثر منتخب شدند که ویژگی
این کاالها براساس خانوادهمحور بوده است؛۱۲۴۱پایاننامه و مقاله و کتاب
در حوزه پژوهش آمده ،در حوزه مقاله ۲۰۶اثر ورود پیدا کرده و  ۵۰اثر در
حوزه کتاب پذیرفته شده است.
او ادامه داد :حوزه فرهنگ احتیاج به ایدهپردازی ،خالقیت ،تولید و مصرف
مناســب دارد باید براســاس این اتفاقات و رویدادها ،اهداف را بچینیم و
دستگاهها را براساس این اهداف بنیانگذاری کنیم .امسال در جایزه فیروزه
براساس موضوعات عام و خاص برنامهریزی داشتیم و در بخش محصوالت
فرهنگی به حوزههای اسباببازی ،نوشــتافزار ،کاالی فرهنگی ،کاالی
خانواده فرهنگمحور ،هدایای فرهنگی سعی کردیم بستر فرهنگی مناسب
را ایجاد کنیم .همچنین اســتارتآپهای جایزه فیروزه از اتفاقات ویژه و
خاص این جایزه به حساب میآید.
دبیر جایزه فیروزه درباره اســتارتآپها اظهار کــرد :در موضوع خاص
استارتآپ  ۱۱۱اثر بوده که  ۵۰اثر به مرحله داوری رسیده است و بسیار
خوشــحالیم که انجمنهای علمی در این زمینه ورود پیدا کردند تا افراد
علمی و تخصصی دانشگاهی در معرفی محصوالت فرهنگی به جامعه نقش
ثمربخشیایفاکنند.
او گفت :توجه به استارتآپ که یکی از سیاستهای فرهنگی این بخش
جایزه فیروزه است توجه ویژه به آن شد ،باتوجه به نهادهای تصمیمگیر،
شورای نظارت کانون پرورش فکری کودکاننوجوانان و تعامل با آنها سعی
کردیم به تولیدات داخلی و مصرف عمومی در جایزه فیروزه توجه داشته
باشیم و این موضوعات را ارتقا ببخشیم.
فریدونی در ادامه افزود :این گام اولیه که توســط وزیر ارشاد پایهگذاری
شد ،نیازمند الزامات ،تعریفات و تبیین جدید است و باید با نگاه مجدد و
برنامهریزی مدون بتوانیم حوزه فرهنگ را از نگاه مصرف ،تولید کاالهای
ایرانی-اسالمی نگاه کنیم و آن را ارتقا بخشیم.
سجادی؛ دبیر نهاد فناوری نرم و هویتساز ،درباره جایزه فیروزه و راه ناهموار
حوزه اقتصاد فرهنگ گفت :در جایزه فیروزه هر سال با اتفاق و رویداد جدید
روبهرو بودیم که امسال باید با ایجاد استارتآپ ،صنایع فرهنگی و صنایع
خالقبهارتقادادنحوزهاقتصادفرهنگیکمککنیم.امیدواریمباجنبههای
اقتصادی مقتدرانه و شکوفایی اقتصادی حوزه فرهنگ را هم ارتقا ببخشیم.

