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اقتصادفرهنگ وهنر

فروش با تخفیف نارشان تعطیلی کتابفروشیها را در پی دارد
بهارهفیاضی؛
سرپرست
درگفت گروه«نوبهار»
وگو
از
با«صبا» :
جشنواره

محسن بهشتیان؛ عضو کارگروه کتابفروشان اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران بیان کرد :قاعدتاً ناشــران برای فروش کتابهایشان به
کتابفروشان نیاز دارند ،ولی متاسفانه برخی اقدامات آنها مقدمات حذف و تعطیلی آنها را ایجاد میکند.
به گزارش ایبنا؛ وی ادامه داد :فروش کتاب توسط ناشران ،بهنوعی دور زدن موزع و کتابفروش و منجر به حذف آنان است و این موضوع مسئلهای
جدی بهشمار میآید که باید از سوی اهالی صنعت نشر جدی گرفته شود .بهشتیان با اشــاره به تبعات این موضوع توضیح داد :زمانی که حقوق
کتابفروشان رعایت نمیشود ،مشکالت اقتصادی آنها بیشت ر و بیشتر میشود ،کمکم کتابفروشیهای مستقل تعطیل میشوند و این بزرگترین
ضربه به نشر است؛ زیرا کتابفروشیها شاخکهای ارتباطی ناشران و مردم هستند .وی با اشاره به تبعات تخفیفی که در حوزه نشر از سوی ناشر
متداول شده است ،گفت :تخفیفهایی که ناشران در فروش مستقیمشان یا در سایتهاشان ارائه میدهند ،سبب میشود کتابفروشیها از رونق
بیفتند و کمکم با خطر تعطیلی مواجه شوند .مدیر کتابفروشی الرستان افزود :این تخفیفها معضل بزرگی برای کتابفروشان شدهاست؛ آنهم
در شرایطی که کتابفروش  ۲۰تا ۲۵درصد پشت جلد را تخفیف میگیرد و با این تخفیف باید هزینههایش را جبران کند که درواقع سود چندانی
برایش باقی نمیماند .بهشتیان با بیان اینکه دور زدن شبکه فروش بهمرور موجب تضعیف کار کتابفروشان میشود ،عنوان کرد :وقتی ناشر همین
درصد را با فروش مستقیم کتاب خود به خواننده تخفیف میدهد ،مشتری را از کتابفروشی به سمت خود میکشاند و عم ً
ال کتابفروش را حذف
میکند .به گفته وی ،تخفیف کتاب باید حذف شود و مردم عادت کنند که برای خرید کتاب تخفیف نخواهند .متاسفانه حرف این تخفیف را خود
همین ناشران و مسئوالن در نمایشگاههای کتاب سر زبان انداختهاند و گرنه کتابی که قیمتش پشت جلد نوشته شده ،چرا باید تخفیف داشته باشد.
بهشتیان درباره راهکارهای پیشنهادی برای حل این موضوع ،گفت :در این زمینه بهتر است مسئله تخفیف کتاب با تعامل درون اتحادیه ناشران و
کتابفروشان حل شود .در این زمینه باید بنشینیم و حرف بزنیم و راهی پیدا کنیم که کتابفروشان بیش از این صدمه نبینند .به نظر من در این
موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شهرداری تهران و هر نهادی که اصرار بر برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب با تخفیف دارد مسئول است.
وی همچنین درباره فروش و توزیع کتاب توسط ناشــر و نتایج آن نیز گفت :کتابفروش ،کتاب میفروشد و موزع کار توزیع را انجام میدهد .اما
مسئله از اینجا آغاز میشود که ناشر میخواهد کتاب توزیع کند و کتاب بفروشد! البته اگر ناشر برای این کارها مجوز بگیرد مث ً
ال موسسه توزیع یا
کتابفروشی باز کند ،بحث دیگری است.
وی با بیان اینکه برای نمونه از خودمان یعنی کتابفروشان آغاز میکنم ،افزود :اگر کتابفروش به تعهداتش نسبت به موزع پایبند باشد ،موزع هم
میتواند به قول و قرارهایش با ناشر عمل کند.
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امسال را
ضی بودم!

آمار فروش سینماهای سراسر ایران
فروش کلی

گفت و گو
با «صبا» :

ت

منباب

حرکات
برونمرزی!

ملیکا

مومنی راد

در
دبیر سینما
سالهای اخیر
دامنه تولیدات
و سایر
کشورها ،بیش از پیش سینمایی مشترک
میان ایران
وســعت
از کیفیت
پیدا کرده و
مطلوب یا نا
صرفنظر
مطلــوب این
اتفاقی و باز
تولیدات ،باید
شــدن بابی
ذات چنین
برای تحقق
در حال
آن را به فال
حاضر فــارغ از
نیک گرفت.
با
چندین فیلم
که بهصورت
ســینمای بالیوود
مشــترک
تولید شــده و
رسیده و یا در
تعدادی از آن
انتظار اکران
ها به اکران
و
هســتند،
مشارکت کش
سینمای ما
با همکاری
ــورهایی چون افغ
اعتنایی را راهی
انســتان نیز
پرده ســینما
تولیدات قابل
پروژه
کرده است،
مشارکتی با
همچنین
کشور
هایی
چندین
هستند.
چون ژاپن،
کره و ...در
فارغ از اینکه
حال تولید
آثار تولید
سینمایی
شده چقدر با
همخوانی دارد و
استانداردهای
تاریخ
یا توانسته
اتفاق قابل
سینمای کشور
توجهی را در
ما رقم بزند،
تجاری می
باید گفت این
تواند برآیند
اتفاق بهلحاظ
خوبی برای
باشد ،به
هر دو طرف
شرط آنکه
ماجرا
ریل
داشته
گذاری
گرفته باشد.
درستی برای
متاسفانه باتوجه
تحقق آن انجام
«جن
به حواشی
ایجاد شده
زیبا» که تولید
برای فیلم
مشترک ایران و
روی پرده س
ترکیه بوده و
ینماست ،باید
این روزها
و
گفت قواعد
ریلگذاریها
این جنس
برای به ثمر
همکاریها
رسیدن چنین
سوی نهادهای
مربوط
اقداماتی،
در
هنوز
از
ایران به
آنطور
درستی تعیین
که از شواهد
نشده است.
مشخص است ف
همکاریهای
یلمسازان
ایرانی تمایل به
مشترک دارند اما
از چنین
مدیران هنوز به
همکاریهایی
درک درستی
نرسیدهاند .اگر
مختلف ،مدیران از
بنا بر صورت
جلسههای
تولیدات مشترک
بعدی باید
استقبال می
تکلیف چگونگی
کنند در قدم
این
آنکه
همکاری را
فیلمساز از روی ا
مشخص کنند نه
ســتقبال
بگذارد و دست
کالمی مدیران
آخر به هنگام
پا به میدان
روبهرو
اکران یکه و
شود.
تنها
با
در
چنین شرایط ف
حواشی مختلف
حاضر
میان فیلمسازان است رسایشی ،انگیزهای
که در حال
از بین
این کار
میرود و به
را به لقایش
میبخشند.
عبارتی عطای
مشترک
یادمان باشد
سینمایی،
اتفاق قابل
گسترش تولیدات
نگاه ویژهتر
اعتنایی است و با
میتوان از
کمی همت و
آن برآیند
مصادره کرد.
خوبی را به نفع
سینمای ایران

رسانه هنرمندان

www.rooznamehsaba.ir
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منبع :سینما تیکت

فارس

رکورد گرانترین اثر
در حراجهای ایران شکسته شد
ســومین حراج «باران» ویژه خوشنویسی
و هنرهای اصیل ایرانی اســامی عصر روز
جمعه 3اســفند برگزار و رکورد گرانترین
اثــر فروختهشــده در حراجهــای ایران
شکسته شد .حراج باران که توسط محبوبه
کاظمیدوالبی ،بنیانگــذاری و مدیریت
میشــود ،با فــروش  ۴۶کار ،درمجموع به
قیمت فروش۱۱میلیــارد و ۷۶۹میلیون
تومان به پایان رسید .در ابتدای این حراجی
اثــری از رضا مافــیروی صحنــه آمد که
نســتعلیقی کمنظیر از ســوره حمد بود تا
این حراج به سیاق دورههای گذشته با ذکر
«بسماهلل الرحمن الرحیم»کار خود را آغاز
کند .اتفاق ویژه دیگر این شب ،ارتقای رکورد
میرعماد الحسنی خوشنویس برجسته ایران
بود ،تابلوی ششقطعهای مرقع از این استاد
که  ۶۰۰تا ۶۵۰میلیون تومان برآوردشده
بود با قیمت ۷۰۰میلیون تومان فروخته شد.
مصحف شریف قرآن بسیار خاص و نفیس
حاصل تالش رآییــن علیاکبرخانزاده که
بین  ۶تا ۷میلیارد تومان برآورد شــده بود،
درنهایت به قیمت ۷میلیارد و ۷۰۰میلیون
تومان فروش رفت .ایــن مصحف ۲لتی در
ابعاد  ۱۴۷در ۱۸۰ســانتیمتر طی ســال
جاری خلق شــده اســت .خریدار این اثر
ناشناس باقی ماند.

«هفت»اسپانرسگردنکلفت
برای دستمزد میلیاردی ندارد
محمدحسین لطیفی درباره «هفت» و ادامه اجرای این
برنامه در شبکه سه توضیح داد :من نمیخواهم درباره
«هفت» حرفی بزنم و تنها نکتهای که میتوانم بگویم این
است که حضورم در «هفت» ادامه دارد.
به گزارش مهر؛ وی با اشاره به شــایعههایی که درباره
دستمزد میلیاردی فراســتی و دیگر عوامل این برنامه
در فضای مجازی مطرح شده است هم به شوخی بیان
کرد :بله ،اعالم میکنم من بهعنوان حســین لطیفی
قسمتی۵۰میلیونومسعودفراستیقسمتی۸۰میلیون
میگیرد(باخنده)! آنها که چنین حرفهایی میزنند
شاید دوست دارند خودشــان چنین مبالغی دریافت
کنند! مجری «هفت» اضافه کرد :این افراد در حسرت
این هستند که چنین مبالغی دریافت کنند و این ربطی
به ما ندارد .همه میدانند تلویزیون چه شرایطی دارد و
برای یک برنامه کارشناسمحور چنین مبالغی هزینه
نمیشود.برنامه «هفت» مسابقهنیستو اینگونهنیست
که اسپانسر گردنکلفتی داشته باشد که بخواهد هر شب
برای او برنامه بگذارد .لطیفی در پاسخ به اینکه آیا قرار
استچالشبیشتریبامهمانانبرنامهداشتهباشدیاخیر
هم اظهار کرد :نقد فیلم۲۰درصد از برنامه «هفت» است
و گذشته ،آینده و مباحث کارشناسی و راهبردی سینما،
بخش دیگر گفتوگوهای ما را تشــکیل میدهد .ما به
میزی برای صحبت کردن درباره مشکالت سینمای ایران
نیاز داریم .وی درباره خروجی این گفتوگوها و تغییری
که در مسائل سینمای ایران خواهد داشت ،تصریح کرد:
دو ســال بعد ،خروجی این مسائل مشخص میشود و
برنامه باید مدت زمانی روی آنتن باشد .لطیفی با اشاره
به نقدهایی که در برنامه «هفــت» و دیگر برنامههای
سینمایی تلویزیون در ایام جشنواره فیلم فجر صورت
گرفت و ســلیقهای بودن برخی از نقدهــا اظهار کرد:
به نظرم بهکارگیری سلیقه شــخصی در نقدها نهایتا
۲۰درصد است و این طبیعی هم هست چون جهانبینی
و خاستگاه آدمها باهم فرق میکند .با این حال میتوان
گفت۸۰درصد نقدها براساس سلیقه شخصی نبود.

