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آمار فروش سینماهای سراسر ایران
نام فیلم
قانون مورفی

هفته تعداد
نمایش سالن

فروش کلی

(تومان)

8

141

پارادایس

5

111

۳,۲۰۹,۵۲۷,۰۰۰

آشغالهای
دوستداشتنی

2

87

۱,۸۹۴,۶۱۸,۰۰۰

7

108

۱,۷۴۱,۰۷۹,۰۰۰

68

۵۰۸,۰۱۳,۰۰۰

تختهگاز

هتتریک

2

درساژ

7

14

2

80

جن زیبا
ترانه

ماموریت غیرممکن
سوءتفاهم
ضربهفنی

قرارمونپارکشهر

2

5
2

2

2

88

33
64

54
16

۸,۷۹۵,۶۳۰,۰۰۰

تماشاگران

گلیسی

وقتی به پیشینه
علی
شیرازی
درخشان هنر ملی
بزرگ و
مدرس آواز
آوازمان تا قبل از
نزدیک صداهای رنگارنگ
چهار دهه پیش
و
و شیوههایی
مینگریم با
نه آنقدرها
متنوع روبهرو
خیل نامهای
میشویم که
درچراییوچیستی دور -و امروز این
فاصله دیروز
هنر را به اندازه
این
همین دیروزفاصلهبسیار
فقط به
شاید چند سده
اندازه چهار دهه -میتو بعیدذهنی-با
نشان میدهد.
وجودفاصله
ان
بیشینه
فیزیکیوحقیقی
استادان موسیقی و آواز صرفنظر از اتفاق
از
های سیاسی فرهنگی انق نسبتاکمیعنی
تئوریک
به مقوله آواز ایرانی و عرصه اجتماعی و
رسانهای این هنر ،نبود الب 1357و حذف
هنرمندان و
تاریخ ضبط
نگاه پژو
صاحبان آثار
اجتماعی موسیقی در ایران
هشمندانه و
آوازی را در بیشتر
میگذرد به
در
سال
عنوان
هایی
نظر گرفت.
علت مهم این
که113سال
مثالشأنو
عقبماندگی
جایگاهآوازخ
پژوهشی ،هنری و
بنان
وانمشهور،
که نوآوری
معتبر،فاخر
وازهمهنظر
های بسیاری را
با
بزرگی
خود
به
کسانی شامل
آواز ایرانی به ارمغان همچوناستادغ
پژوهشگر،
المحسین
آورد
پیرامون زندگی و آثار مدرس یا حتی
چنین اقتضا
هنرجوی آواز و
ایشان و
میکرده که
بزرگ و به
همچنین نقد آثار و
مستندساز و تحلیلگر
واقع بیهمتا
تالش
بازشناسی و واکاوی رزومه هنری و منتقد،
بنان
کنند
که در این
هنری
با خوانی(از بازخوانی
صورت ،امروز
این هنرمند
آثار ایشان تا
وجود
تالش عده
پیروی از شیوه آوازی و بایســتی شاهد
ای معدود در
نهضتی بهنام
کیفیت
هنریشان) بوده
نگارش و نشر
این آثار) هنوز
می
آنچنانکه باید و شاید کتاب و ساخت فیلم مستند باشیم .درحالیکه
رود تا بهزودی
درباره
حق مطلب
حتی نام این
بنان (فارغ از
و بی
نهتنها درباره
شمار به بوته فراموشی بزرگمرد و خواننده
بنان ادا نشده
«ای ایران»،
که متأسفانه
تاکید
سپرده شود.
«کاروان» و
میکنم که
اگر
ن
خالق
آوازهای نغز
خودش و بیش از آن یمایوشیج توانست
حرف و نگاه
تازهاش درباره
شاید در پی دهه
بهدلیل
حرف نو و آثار باطراوت و ا های پس از درگذشتش به شعر را قدری در
زمان حیات
درباره شع
گوش
مروزینش
بسیاری
بود که
بنان نیز رنویسانِ این چند
برساند نه فقط
بیتردید می
دهه را در این
بایست نقش
نیازمند چنین
رسایی صدا
و حنجره گرم نیما به تمامی نقادان و
کسانی است
به شیوه
که آوازش را
تازه آوازخوانی او که
حساب آورد.
واشکافند و از
هیچ از نیما در
دادن به کالبد
دریچههای نگاه
هنر خودش
برافراختن قد دیرین آواز کم
کم نداشت
دیروز و امروز
و برای روح
نگذاشت نگاه
بنان و
بنانها در اصل ،بیرق آواز کنند ،این نگاه را نشر دهند بخشیدن و حیاتی
و
اینمطمئن
هنر
باشند
یکتای
که
ایرانی -را
برافراشتهاند.

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

رسانه هنرمندان

تلفن 77582422-6 :فکس77548245 :
چاپ :سالم توزیع :نشرگستر امروز
نشانی :خیابانآیتاله مدنی کوچه خجستهمنش پالک 5

www.rooznamehsaba.ir
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SMS: 02177582424

اقتصادفرهنگ وهنر

هیچگونهبده ی جاریبهتامیناجتامعینداریم

ی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و علت تاخیر در ارائه معرفینامههای
در نشست بررسی فعالیتهای صندوق اعتباری هنر مطرح شد که این صندوق هیچگونه بدهی جار 
هنرمندان تکمیل نبودن پروفایل اطالعات آنها بوده است.

۷۲۹,۰۱۶,۰۰۰

۴۸۴,۹۳۶,۰۰۰
۲۵۳,۷۲۹,۰۰۰
۲۲۱,۳۱۶,۰۰۰
۱۸۳,۱۹۹,۰۰۰
۴۹,۳۰۳,۰۰۰
۱۰,۱۱۵,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

ایبنا

فعالیتگاجمارکتوتعیین
میزان تخفیف کتاب از سوی نارشان!
عصر یکشــنبه؛ 12اســفندماه واحد پردازش
فروشگاه آنالین گاجمارکت با حضور جمعی از
اهالی فرهنگ افتتاح شد .قرار است این فروشگاه
در شــکل و شــمایل جدیدی فروش اینترنتی
کتاب را ارائه کند و در فــروش اینترنتی کتاب،
کســب و کار در این حوزه را تغییر دهد .اکنون
گاجمارکت با راهاندازی یک فروشگاه اینترنتی
قصد دارد به کمک توســعه ویترین کتاب بیاید
و با بومی کردن ســایت آمــازون بهعنوان یک
تجربه موفق جهانی ،نمونهای قابل قبول از فروش
اینترنتی را دنبــال کند .در ایــن میان فروش
کتابهای همه ناشــران ،انــواع لوازمالتحریر،
دیویدی آموزشی ،اســباببازی و دسترسی
به اطالعات کتابها و فــروش ارزی کتاب برای
ایرانیان خارج از کشور ازجمله اقداماتی است که
این مجموعه دنبال میکند .یکی از موضوعات
قابل نقد در بحث فروش اینترنتی کتاب ،عرضه
کتاب با تخفیفهای غیرمتعارف و باالست که
ناراحتی بسیاری از اهالی نشر و دستاندرکاران
بخشهای مختلــف را به همــراه دارد و حتی
اتحادیه ناشران و کتابفروشــان تهران نیز در
حال بررسی و تدوین آییننامهای برای ساماندهی
تخفیف فــروش کتاب اســت .تخفیفی که در
گاجمارکت برای کتابها پیشبینی شده است
بنا به رضایت و درخواست ناشر از  ۱۰تا ۵۰درصد
متغیر است .جوکار در این زمینه گفت :ما مخالف
فروش اینترنتی کتاب با تخفیفهای باال هستیم
و در مجموعــه خود تالش ميکنیــم در آینده
نزدیک ،مبالغ تخفیف را کاهش بدهیم و قیمتها
متناسب باشند.

نشست اطالعرسانی صندوق اعتباری هنر و تشریح عملکرد و خدمات این صندوق در سال ۹۷دوشنبه ۱۳اسفندماه در باغ زیبا برگزار شد.
به گزارش ایسنا؛ منصور وحیدیفر؛ معاون اعضای صندوق اعتباری هنر ،درباره علت تاخیر در ارائه معرفینامههای صندوق اعتباری هنر به هنرمندان
برای دریافت هزینههای درمانیشان از بیمه توضیح داد :در بحث بیمه تامین اجتماعی که در سال ۹۷بالغ بر ۵هزارو ۵۰۰نفر به سازمان معرفی
کردیم شرایط احراز هنرمند توسط صنوف مختلف و ادارات کل استانها و معاونتها کاری تخصصی است که باید انجام شود و معرفینامهها به
صندوق ارائه شود و براساس ارائه معرفینامهها ،بررسیهایی انجام میدهیم و نسبت به معرفی هنرمندان به سازمان تامین اجتماعی اقدام میکنیم.
معموالً در پروسه انجام این کار مشکلی نداریم بلکه این عدم تکمیل پروفایل افراد میتواند این زمان را طوالنیتر کند و در بخشی از این موارد کار
ما را با مدت زمان بیشتری مواجه کند .او درباره داشتن بدهی به سازمان تامین اجتماعی هم گفت :خوشبختانه با حضور آقای سیدزاده در صندوق
اعتباری هنر ،هیچگونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداریم و حق بیم ه ماهیانه را در موعد مقرر پرداخت کردهایم .مقداری معوقه داشتیم که
ی جاری نداریم و از مجموعههای خوشقول بیمه هستیم .همچنین مدیرعامل صندوق
آن هم تقسیط شده است و درنهایت اکنون هیچگونه بده 
اعتباری هنر توضیح داد که سامانه بیمانو حدود سه ماه بسته بوده و علت این اتفاق بررسی اطالعات و افراد زیادی بود که در این سامانه ثبتنام کرده
بودند و اکنون این سایت فعالیت داشته و مشکلی وجود ندارد .سیدحسین سیدزاده؛ مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ،در این نشست با بیان اینکه
«بهدلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی و هنری مثل تغییر وزیر ارشاد ،پیشبینی میکردیم فعالیتهای هنری با رکود مواجه شود»
اظهار کرد :با وجود تمامی این اتفاقات در صندوق اعتباری هنر که وظیفه اصلیاش حمایت از تمامی هنرمندان است ،خوشبختانه رکود نداشتیم و
به نظرم بهترین سال را پشت سر گذاشتیم و اکنون این صندوق با گذشت حدود ۱۴سال به دوره پختگیاش رسیده است ،بنابراین زمان برداشتن
ثمره این صندوق رسیده است .مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود :باور داریم که تعداد هنرمندان حرفهای در کشور محدود است بنابراین امسال
بخش اعظم توجه خود را به خارج از تهران بردیم و به بیش از  ۱۳استان سفر کردیم .با این کار از نظر برخورداری بین تهران و شهرستانها به برابری
۵۰درصدی رسیدهایم که البته ایجاد این موازنه کار سختی بود .در این میان درخواستهای وام را در حوزههای شهرستانی و استانی هم افزایش
دادیم۱۲۲ .میلیارد ریال تسهیالت به بانکهای عامل معرفی کردهایم که حدود دوبرابر در این زمینه رشد داشتهایم .میدانیم حجم پولی که در
اختیار هنرمندان قرار میدهیم زیاد نیست و یکمیلیارد و ۴۲میلیون تومان کمکهای بالعوض دادیم که رشد ۴۰درصدی نسبت به سال گذشته
داشته است .همچنین تسهیالتی هم به بیش از بیست فیلم سینمایی داده شد و امسال سال اصلی رونق این تسهیالت بود که در ادامه تسهیالت
کارآفرینی نیز در اختیار هنرمندان قرار گرفت.

بیستروزتابیستوپنجمین
حراجکریسیتزدوبی
بیستوپنجمین دوره از حراج کریسیتز دوبی در
حالی در ابتدای سال ۹۸برگزار میشود که  ۱۸اثر
هنری ـ از نقاشی ،عکس تا مجسمه -از  ۱۲هنرمند
ایرانی در این حراج چکش میخورند .در دوره قبلی
حراج۴۰ ،درصد از فروش کل بــه آثار هنرمندان
ایرانی اختصاص داشت.
به گزارش فارس؛ این دوره از حراج کریستیز دوبی
که با عنوان «هنر مدرن و معاصــر خاورمیانه» در
۲۳مارس ۳( ۲۰۱۹فروردینمــاه  )۱۳۹۸برگزار
میشــود شــاهد حضور  ۱۸اثــر از  ۱۲هنرمند
ایرانی؛ حســین زندهرودی ،علی شیرازی ،محمد
احصایی ،پرویز تناولی ،منوچهــر یکتایی ،بهمن
محصص ،مارکــو گریگوریان ،فرهاد مشــیری،
ساســان بهنامبختیار ،رکنی حائریزاده ،شیرین
علیآبادی و رضا آرامش است .در بیستوپنجمین
حراج کریســتیز دوبی ،یک تابلوی  ۲۲۵در ۳۰۰
ســانتیمتری از «مروان» هنرمند فقید ســوری
با قیمتگــذاری بیــن  ۲۰۰تا ۳۰۰هــزار دالر،
گرانترین اثر این حراج است .اثری از فرهاد مشیری
با قیمتگذاری بین  ۱۳۰تا ۱۸۰هزار دالر و اثری
از حســین زندهرودی با قیمتگــذاری بین ۱۲۰
تــا ۱۸۰هــزار دالر در رتبههای دوم و ســوم آثار
گرانقیمت این دوره از حراج هستند .هر چند در
دوره قبلی حراج هنری کریســتیز دوبی تنها یک
اثر از سه اثر حســین زندهرودی با مبلغ ۱۱۸هزار
و ۷۵۰دالر چکــش خورد ،اما در ایــن دوره بازهم
ســه اثر از این هنرمند در حراج شرکت داده شده
است .گرانقیمتترین اثر این هنرمند بین  ۱۲۰تا
۱۸۰هزار دالر قیمتگذاری شــده که سومین اثر
گران حراج هم هست.
حــراج کریســیتز دوبــی ۲۳مــارس ۲۰۱۹
(۳فروردینماه  )۱۳۹۸در هتل جمیرا امارات تاورز
برگزار میشود.

