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خوب پیش
تخصصی
آثار را داشتیم
رفت؛ همچنین
 ۱44اثر فیلمنامه برتر را
به
برگزار کردیم .در مسابقه اولین نشست
ما واقعا از دست ما رســید
که ازجمله پایاننامه فیلمنامهنویسی
این استقبال
های
ارسالی،
عالقهمندان
برتر بودند و
خوشــحال
 ۲4فیلمنامه را
افراد برگزیده پایاننامهانتخاب کردیم و شش هستیم .از بین آثار
فیلمنامه به
هایشان را
که میدانید
فینال رسید.
معرفی و پرزنت
فعالیت امسال شــعار
اقتصاد انیمیشن را کردند .همانطور
سال هایمان را بر این
مطرح
مبنا
کردیم
و
محور
م گذشته در انیمیشن رخ گذاشتیم .باتوجه به
داد و «فیلشــاه» به اتفاقات خوبی که
حمدیــان و
تهیهکنندگی
پشت
حامد جعفری ،اکران کارگردانی هادی
سرگذاشت و
توانست
بســیار
توجه
فکر کردیم
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به اقتصاد انیمیشن خودش جلب کند،
باخبر
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هســتیم که
مشترک با
و اصولیتر
 ۲5اثر حرفه
کمپانی
ای
های
ایرانی
موضوع واقعاً جای خو مطرح ساخت انیمیشن در در حال تولید
دنیا
شــحالی دارد و نشــان می هستند .این
عالقهمندان و مت
دهد
به
خصصان این
تالشهای
رشته به ثمر
برنامهریزی
اقتصادی جدی داشتیم نشسته است.
بنابراین نیاز
و
جشنواره بینالمللی
مهمانهای
و سرمایهگذاران پویانمایی کشورمان
خارجی که به
آمدهاند و همه
شناختهشده
باشند تا
حوزه انیمیشن هستند ،تولیدکنندگان
تبادالت
اقتصادی
باید
ما در نظر داریم ،صورت شکل بگیرد و مشارکتی بازاری داشته
که
بگیرد.
در بخش
هم آنها و هم
است که میتینگ یا قرارها
در جشنواره،
هنرمندان ق
فرصت بسیار
و قرارداد کاری رسمیرارهایشان را هماهنگ کنند و خوبی فراهم
بخش پیچینگ را در برســند .در کنار نگاه به درنهایت به تفاهم
اقتصاد
انیمیشن
 ۱۷نفر
کشور
انیمیشن،
ایده
ما
برای
اولین بار راه
مستقیم هایشان را پیچ
میکنند و با
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سرمایهگذارها
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جشنو
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میبینید
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ولیدکنندههای جدی
شرکتهای
حاضردراینبازار،
یا اروپای شمالی کار انیمیشن هستند و
می
برای بخش
فعال هستند و این کنند .برخی از شرکتها در خاورمیانه و آسیا
نشان
ما هم کمک بزرگی میدهد که میتوانند به آمریکای مرکزی
کنند.
ما از نظر تکنیک به انیمیشنسازهای
باورمان کردهاند و
حدی
80درصد از
می
رسیدهایم که
افرادی که در
کنند ،در همین
رشته
کشورمان
گذشته ضعف داشتیم .تحصیل کردهاند .ما واقعا انیمیشن کار
در
کافی نکرده بود .در  ۱0همچنین تکنیک کاری حوزه محتوا در
مان
سال گذشته
معضالت
هنوز پیشرفت
واقعا
خیلی
انیمیشن
جلو رفته
حل شود واقعا مشکلسازهای ما کمبود
ایم .یکی از
ابزار کار است.
کره و ژاپن برابری دیگری در انیمیشن کشور اگر این مسئله
کنیم.
نداریم و
میتوانیم با
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پرفروشترینسینامهایکشوررابشناسید

با پایان سال سینمایی کشور و آغاز اکرانهای نوروزی ،آمار و ارقام درخصوص تعداد حضور کارگردانان و بازیگران در عرصه اکران
و همچنین آمار فروش آثار سینمایی ،یکی از نقاط هدف بیشتر اهالی سینماست.
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منبع :سینما تیکت

ایبنا

کم شدن بار حقوقی و مالی نارشان و چاپخانهداران
با استفاده از مشاورههای حقوقی
نشســت بررســی راهکارهای ارتقا حقوقی صنف ناشران و
چاپخانهداران استان قم با حضور محمود حکمتنیا؛ معاون

وزیر دادگستری و صاحبنظران حقوقی دستگاههای اجرایی
و فعاالن حوزه چاپ و نشــر ،در مجتمع ناشــران قم برگزار

شد .حکمتنیا در این نشست با اشاره به مباحث کپیرایت
در روابط دو صنف و ضرورت قراردادنویســی ،به بررســی

چالشهای این حوزه پرداخت و گفت :حل و فصل دعاوی از
طریق مراجعه به مراجع قضایی میتواند مزایا و ثمرات خوبی

داشته باشد .در ادامه ،محمدحسین حاجابراهیمی؛ دبیر اتاق

تعاون استان قم ،نیز به قانونی بودن داوری در اتاق بازرگانی

و اتاق تعاون اشاره کرد و شرطگذاری داوری در قراردادهای

غیرصنفی را خواستار شد .علی خلیلی؛ مسئول واحد حقوقی

اداره کل ارشاد و اسالمی قم هم به لزوم شناخت هنرمندان
و فعاالن نشر کتاب و صنعت چاپ از ظرفیت حقوقی ارشاد
تصریح کرد و گفت :وجود دفتر حقوقی «فکر نو» که هدف

فعالیت خود را معطوف به حمایــت حقوقی از هنرمندان و

دستاندرکاران عرصه چاپ و نشر قرار داده است ،میتواند
از نظر مشــاوره حقوقی کارگشا باشــد .سیدمحمدحسن
طباطبایینیک؛ مدیر دفتر حقوقی «فکر نو» هم ضمن تشکر
از حضور فعاالن عرصه چاپ و نشــر گفت :نگارش قرارداد

مناسب و کارآمد میتواند بار زیادی از پروندههای ایجاد شده
در دادگستری را کاهش دهد و تدوین قرارداد تیپ در روابط

حقوقی ناشران و چاپخانهداران از اهداف این دفتر با همکاری
صاحبنظران این حوزه است .طباطبایینیک در پایان این

نشست گفت :تحقق مباحث مالکیت فکری در روابط حقوقی
دو صنف و استفاده از مشاورههای حقوقی میتواند بار حقوقی

و مالی زیادی را از دوش ناشران و چاپخانهداران بردارد.

براساس آمار ارائهشده در مرکز آمار فروش سینما ،براساس این فهرست ،پردیسهای سینمایی کورش ،آزادی ،هویزه مشهد ،باغ کتاب ،مگامال ،ملت ،اطلس
مشهد ،چارسو ،زندگی و سینما فرهنگ ،رتبههای اول تا دهم پرفروشترین سینماهای کشور در سال ۹۷را در اختیار دارند.
به گزارش مشرق؛ همچنین حضور سینما فرهنگ بهعنوان یکی از قدیمیترین سینماهای کشور در میان فهرستی که اغلب پردیسها در آنجا خوش کردهاند
نشاندهنده سر پا بودن این سینما در مقایسه با سایر سینماهای قدیمی است .فهرست سینماهای برتر کشور براساس میزان فروش بلیت به شرح زیر است:
پردیس سینمایی کوروش واقع در منطقه غرب تهران با فروشی معادل  30.015.939.232تومان توانسته در میان تمامی سینماهای کشور رتبه نخست را از
آن خود کرده است .این سینما طی سال جاری  2.374.386مخاطب سینمایی داشته است .این سینما نسبت به سال گذشته پنجمیلیارد تومان افزایش فروش
داشته است .پردیس سینمایی کورش واقع در منطقه مرکز تهران با فروشی معادل  13.301.160.300تومان رتبه دوم جدول بهترین سینماهای کشور طی
سال جاری را به خود اختصاص داده است .این سینما طی سال جاری  1.037.528مخاطب سینمایی داشته است .پردیس سینمایی هویزه مشهد یکی از معدود
پردیسهای واقع در شهرستان است که توانسته بیش از بسیاری از سینماهای تهران قرار گیرد .این سینما با فروشی معادل  8.730.999.299تومان رتبه سوم
جدول بهترین سینماهای کشور طی سال جاری را به خود اختصاص داده است .پردیس سینمایی باغ کتاب واقع در منطقه نسبتاً شمالی تهران با فروشی معادل
 8.547.493.849تومان توانسته در میان تمامی سینماهای کشــور رتبه چهارم را از آن خود کند .این سینما طی سال جاری  720.882مخاطب سینمایی
داشته است .پردیس سینمایی مگامال واقع در غربیترین نقطه تهران همجوار با شهرک اکباتان با فروشی معادل  8.249.498.049تومان توانسته در میان
همه سینماهای کشور رتبه پنجم را از آن خود کند .پردیس سینمایی ملت ازجمله قدیمیترین پردیسهای سینمای شهر تهران محسوب میشود .این پردیس
طی سال جاری با افت جایگاه روبهرو بوده است .ملت سال گذشته رتبه چهارم را در اختیار داشت اما حال با دو پله سقوط ،ششم شده است .پردیس سینمایی
اطلس مشهد سال بسیار پرباری را پشت سر گذاشته و توانسته باالتر از بسیاری از پردیسهای سینمایی در رتبه هفتم جدول بیاستد .پردیس سینمایی اطلس
مشهد طی سال جاری  6.274.888.198تومان فروش داشته است .پردیس سینمایی چارسو هرچند در میان ده سینمای برتر از لحاظ فروش قرار گرفته اما
نسبت به سال گذشته افت رتبه داشته است .این سینما سال پیش در جایگاه پنجم ایستاده بود اما امسال سه پله سقوط و جایگاه هشتم را تجربه میکند .پردیس
سینمایی زندگی در میان پردیسهای غرب تهران جایگاه پایینتری را تجربه میکند اما همچنان در میان ده سینمای برتر کشور در سال جاری قرار دارد و در
رتبه نهم جدول قرار میگیرد .سینما فرهنگ هر چند در رتبه دهم جدول قرار دارد اما همچنان باالتر از همه سینماهای قدیمی ایران ایستاده است .این سینما
نسبت به سال پیش با افت مخاطب روبهرو بوده و به همین دلیل دو پله سقوط در جدول را تجربه میکند.

توقفتأمنيكاغذباقيمت
دولتی
ســیدمحمدرضا دربندی که در جمع اصحاب
رســانه اســتان همدان در خانه ملت صحبت
میکرد اظهار کرد :وظیفه وزارت ارشاد تامین
و توزیع کاغذ نیست بلکه تخصیص یارانه کاغذ
است.
به گزارش فارس؛ وی گفت :از خردادماه بهدلیل
افزایش قیمت ارز بهصورت وجدانی و شخصی
ورود کردیم و با سه تاجر به گفتوگو نشستیم.
مدیرکل مطبوعات داخلــی وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی با بیان اینکه هر کیلو کاغذ در
بازار آزاد هفتهزار تومان بود اما قیمت دولتی
چهارهــزارو 100تومان را توافــق کردیم که
پنجهزارو 150تومان به مطبوعات اختصاص یابد
اظهار کرد :پنج ماه به این شیوه حرکت کردیم
بهطوری که درخواستها را بررسی و باتوجه به
شرایط مطبوعات ،سهمیه کاغذ به آنها کاغذ
داده شد .وی افزود :گاهی درخواستهای سی تا
پنجاه تن به دست ما میرسید که با بررسیهای
انجامشده و شــرایط موجود کاهش پیدا کرد.
مدیرکل مطبوعات داخلــی وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی گفت :این روند تا یکماهونیم
گذشــته ادامه پیدا کرد ولی متوقف شد چون
بانک مرکزی دیگر ارز تخصیــص نداد و اعالم
کرد دارو از مطبوعات واجبتر است .وی افزود:
قرار شد وزیر فرهنگ در حاشیه جلسه هیات
دولت با رئیس بانک مرکزی صحبت کند که ارز
کاغذ 100میلیون دالر است درحالیکه ارز دارو
چهارمیلیارد دالر است و ارز کاغذ با این شرایط
رقمی نیســت .دربندی با بیان اینکه هر روزه
تماسهای بســیاری درباره کاغذ داریم ،اظهار
کرد :توصیه ما هم کاهش تعداد صفحات و تیراژ
است تا این برهه را سپری کنیم ،ضمن اینکه تا
اطالع ثانوی رسانهها مشمول ماده 16نمیشوند.

