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اقتصادفرهنگ وهنر

ت سینام در سال آینده؛ شناور از 6تا26هزار تومان؟
بلی 

سیدضیاء هاشمی؛ دبیر شورایعالی تهیهکنندگان درباره افزایش نرخ بلیت سینماها ،گفت :باتوجه به تورم روزبهروز و حتی ساعتبهساعت ،ما
متأسفانه شاهد افزایش قیمت مایحتاج مردم هستیم و این افزایش قیمت ،تأثیر مستقیم بر قیمت تولید آثار سینمایی دارد .تورم افسارگسیخته
عالوه بر تأثیر در صنایع مختلف و بازار تجارت فاجعهای برای هنر-صنعت سینما هم به وجود آورده است.
به گزارش ایرنا؛ تهیهکننده فیلم «اعتراض» با اعالم اینکه «افزایش قیمت بلیت سینما در سال ،98قرار است از اوایل سال صورت گیرد ».تأکید کرد:
صاحبان آثار و متولیان امور اساساً نمیخواهند بههیچعنوان مردم را در فشار قرار دهند .اما ناچار به افزایش قیمت بلیت هستیم .تعداد سالنهای
نمایش نسبت به جمعیت کشور ناچیز است .ما در مقایسه با کشور ترکیه که همسایه ماست و باالی سههزار پرده سینما دارد ،تنها پانصد پرده سینما
داریم .لذا مجبور هستیم یکدرصدی بلیتها را افزایش دهیم.
رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان در ادامه به راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش تعداد مخاطبان اشاره کرد و گفت :راههایی را ه م اندیشیدهایم
تا دچار کاهش مخاطب نشویم .بهطور مثال اقشاری که در روز ،وقت آزادتری دارند یا محصل و دانشجو هستند میتوانند در ساعات صبح که بلیت
قیمت پایینتری دارد به سینما بروند .از چهار بعد از ظهر تا هفت شب قیمت تا حدودی بیشتر میشود و از هفت شب تا یازده شب قیمت واقعی
بلیت سینما در نظر گرفته شده است .البته این تصمیمات هنوز مصوب نشده و تنها طرحی است که در نظر گرفته شده است .انشاءاله با همکاری
ب میرسیم.
انجمن سینماداران به نتیجهای مطلو 
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد :بلیتهای سینمای سال آینده از 6هزار تومان تا 26هزار تومان متغیر هستند .یعنی افزایش بلیتها به این معنا
نیست که همه سینماها قیمتهای باالیی داشته باشند .بلکه معنایش این است که این ارقام شناور و پیشنهادی هستند تا مخاطب قدرت انتخاب
داشته باشد .بعد از تصویب این پیشنهادات و تصویب کامل شورایعالی تهیهکنندگان و انجمن سینماداران ،نظر دولت بهعنوان جایگاه حقوقی
اعالم میشود .اما بهطور یقین در نظر داریم که حقوق مردم را ضایع نکنیم.
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افزایشقیمتبلیتسینماهامعموالًهرسالهاتفاقافتادهاست.سیدضیاءهاشمی؛دبیرشورایعالیتهیهکنندگان،بابیاناینکهقیمتسالجدیدهنوزقطعینشده،دربارهطرحموجود
گفت:بلیتهایسینمادرسالآیندهاز6هزارتومانتا26هزارتومانمتغیرهستند.
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سرمقاله
جشنوارهپن
جم«جامجم»
جشنواره
ایپویاتر

نیما کرمی

اصوال
مجری
ذات جشنواره
و
خوب است؛
ارگان یک نوع
اینکه برای
باشد اتفاق خوبیارزیابی عملکرد ســاالنه هر سازمان
در رسانهای مانند است؛ اما به هر حال وجود داشــته
صدا
کار
و ســیما با این گبرگزاری جشنواره
سختی است؛
ســایق را در اینکه جشنواره «جام ستردگی ،بسیار
جم»
محک زده شوندبربگیرد و بخش
بتواند تمام
های مختلف
کار بسیار
به درستی
جشنواره
برگزار شد و یک دشواری اســت؛
سال
وقفه
سه دوره از
این گذشته شاهد برگزاری آن بین آن افتاد
و مجددا از
هستیم،
وقفه بیشتر به
دورههای قبلی دلیل بررسی مش احساس میکنم
ــکاتی
جشنواره
از
وجود
بوده که در
جشنواره
را پویاتر میبینیم داشته است؛
بهتر
و
ما این دوره
این انجام شده اســت اما جا دستهبندی
ها به شکلی
دستهبندیها
دارد در حیطه
برنامههای سـ مقداری دقیقتر باشند؛ ای مثل اجرا
چرا
ـرگرمی ،ا
هریک
که مطمئنا
اگر ب دارای نگاه ویژه و جتماعی ،مذهبی،
ورزشی و ...
مختص به
توانیــم
در آینده به دســته خود هستند.
برسیم و
کمیتههای تخصصی بندیهای
ج
تر
این چنینی
شــنوارهای پویاتر خواهیم داشته باشیم
نسبت
به طور قطع
داشت؛
سالهای قبل
پیشرفت
داشته
جشنواره امسال به
است؛ امیدوارم این بیشتر ،بهتر و
عوامل
تخصصیتری
داشته باشد تا روز بهاتفاقات ،تاثیرات
از خود
خود را روی
روز بتوانند
بروز دهند.
از طرف
کارایی بیشتری
دیگر ذات ت
کاری هر فردی شــویق و
ت
تقدیر صد در
قضیه رد شد اما اثیرگذار اســت و نمی صد در روند
توان
مقطع زمانی میزان تاثیرگذاری نیز به از کنار این
مورد دیگر وابسته است.
شخص ،کار و
این
است بهتر بود
دســته
بندی میشــد؛ به جشنواره امسال
گ
«جام
جم»
عنوان نمونه در
ستردگی فراوانی
ســاعی ونتیجه هم دارد آراء مردمی حوزه اجرا که
ده
زمانی
بود که مثا
صد درصد
مردمی یا
مذهبی را
برنده مجریان
مختلفی هستند؛ مردم مشخص کنند؛ ورزشــی،
این
بنابراین آراء
در نظر
ها ژانرهای
اگر در دهی ،دارای خروجی مردمی به میزان
صد در صد
ژانرهای
صحیحی نیست؛
یک
مختلف باشد و مردم از بین آراء مردمی
حوزه ،بهترین را
ده
به هر جهت برای نتخاب کنند درست مجری برتر
تمام
خواهد بود.
موفقیت میکنیم .همکاران و
برگزار
کنندگان آرزوی

رسانه هنرمندان

www.rooznamehsaba.ir

۱۳,۷۸۵,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

تسنیم

بررسی یارانه نارشان خارجی
منایشگاهکتاب درکمیتهایویژه
ایوب دهقانکار؛ رئیس شــورای سیاستگذاری
سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
درباره یارانه ناشــران خارجی نمایشگاه گفت:
کمیته ناشران خارجی متقاضی دریافت یارانه
برای ناشران خارجی است .قرار است این هفته
جلســهای با حضور کارشناســانی از مؤسسه
نمایشــگاههای فرهنگی ،وزارت ارشاد ،صنف
و ...برگزار کنیم تا این موضوع بررســی شــود.
وی ادامه داد :اگر در این جلســه مقرر شــد که
به ناشــران خارجی نیز یارانه خرید اختصاص
دهیم ،قطعاً اعمال میشود .درخصوص تعیین
نرخ دالر و یارانهای که قرار اســت به این بخش
اختصاص پیدا کند ،هنوز اقدامی انجام نشــده
است .دهقانکار همچنین با اشاره به آغاز عملیات
تکمیلی در مصلی گفت :طبــق آخرین اخبار
و بازدیدهای انجامشــده عملیــات عمرانی در
مصالی امام خمینی(ره) شــروع شده و طبقه
منفییک رواق شرقی در حال سنگفرش شدن
است .وی در پاســخ به اینکه چهزمانی مصلی
را تحویل خواهید گرفت ،گفت :تعویقی که در
برنامه مسابقات قرآن کریم ایجاد شده ،موجب
خواهد شد که ما مصلی را زودتر تحویل بگیریم.
دهقانکار درباره تصمیمگیری شهر مهمان نیز
گفت :گزینههایی از کشــور سوریه مطرح شده
اســت ،اما کماکان منتظریم تا برنامههای خود
را اعالم کنند .تا این لحظه برنامه مدون و دقیقی
نگرفتهایم ،امیدواریم بهزودی برنامههای خود را
اعالم کنند ،در غیر این صورت ،ممکن است در
این دوره شهر مهمان نداشته باشیم.

رقابت داغ احمد شاملو
با اوریانا فاالچی
دومین ماه از فصل زمســتان در حالی به پایان رسید
که شــاهد دورهمی بزرگان ادبیات ایــران و جهان در
میان پرفروشترین کتابهای این ماه بودیم .ازجمله
کتابهای پرفروش میتوان به آثار هوشنگ گلشیری،
احمد شاملو ،اوریانا فاالچی ،ویکتور هوگو ،آندره ژید و
آرتور شوپنهاور اشاره کرد.
به گزارش خبرآنالین؛ در ایــن روزها دیگر نفسهای
سال ۹۷به شماره افتاده اســت و روزهای پایانی عمر
خود را سپری میکند؛ وضعیتی درســت مشابه بازار
کتاب که البته سالهاست نفسهایش به شماره افتاده و
هیچکس در پی راهحلی برای حیات دوبارهاش نیست .در
یازدهمین ماه از سال ۹۷وضعیت بازار کتاب آنطور که
باید با تغییراتی همراه نبود و مدیران کتابفروشیها نیز
در این باره نظرات متفاوتی داشتند .بخش قابل توجهی از
فعاالن این حوزه با افت فروش در بهمنماه همراه بودند و
تعداد اندکی نیز وضعیت بهتری نسبت به دیماه داشته
و ماه یازدهم سال برایشــان لذتبخش بود .با این حال
وضعیت نامساعد بازار کتاب امری مشهود و غیرقابل انکار
است که در سال ۹۷نیز با بهبودی همراه نشد و باید دید
که چه زمانی تصمیمی برای حل و فصل مشکالت این
حوزه گرفته خواهد شد .حال با گذر از وضعیت بازار کتاب،
سری به پرفروشترین آثار بهمنماه میزنیم؛ ماهی که
بهواقع میتوان نام آن را دورهمی بزرگان ادبیات ایران
و جهان دانست .حضور این تعداد از نویسندگان مطرح
ایرانی و خارجی در جمع پرفروشها تا به امروز بیسابقه
بوده است و بهمنماه از این نظر خاطرهساز شد .در این
ماه طبق روال رمان و داستان بیشترین سهم را در میان
پرفروشها داشتند ،همچنین کتابهای زندگینامه
و بیوگرافی و آثاری در حوزه روانشناســی نیز با اقبال
خوبی همراه بودند که میتوان به آثاری چون «سالم بر
ابراهیم»« ،شاهرخ ،حر انقالب اسالمی» و «خودت باش
دختر» اشاره کرد .رقابت جذاب و پرهیجان پرفروشهای
کتاب این ماه شــاهد حضور چهرههای مطرح ایرانی و
خارجی چون هوشنگ گلشیری ،احمد شاملو ،اوریانا
فاالچی ،ویکتور هوگو ،آندره ژید و آرتور شوپنهاور است.
همچنین کتابهای «یادت باشــد»« ،قصه دلبری» و
«ملت عشق» پرتکرارترین آثار در میان پرفروشهای
این ماه هستند .اقبال دوباره به رمان «ملت عشق» الیف
شاکاف از نکات جالب توجه بهمنماه است .همچنین
اســتیو تولتز پس از آنکه برای مــدت طوالنی غایب
پرفروشها بود ،این ماه بار دیگر به این رقابت ادبی وارد
شد.

