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کارگردان و

بازی
گران نمایش
«آهسته با

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

ایرونی ب
ی انقضا !

گل سرخ»

هادی مرزبان:

ازتئاتر
عقیممتنفرم!
میترا حجار:
فضای
اجتماعی
حاکمبراثرم
جذوبمکرد
محمد حاتمي:

مخاطبباید
مصائبخود
رادرتئاترم
شاهدهکند
فریبا کوثري:
متون
ایرانيرابیشتر
ميپسندم
حبیب اسم
اعیلي:

تئا
ترمادرباز
یگرياست

حامدکاتبی
کارگردان
انیمیشن
«درمسیر
باران»درگفت
وگوبا«صبا»:

بولد
وزر شدیم،

آمار فروش سینماهای سراسر ایران
نام فیلم

روز تعداد
نمایش سالن

مغزهای کوچک
زنگزده
تنگه ابوقریب

36

125

84

لسآنجلس تهران

25

عرق سرد

36

هشتگ

پیشونی سفید2
جادهقدیم

36
23

29

۵,۴۷۵,۸۹۲,۰۰۰

126
38

۱,۴۵۰,۲۷۷,۰۰۰

118

130
3

۳۴۳,۲۹۳,۰۰۰

سوفیودیوانه

36

13

گرگبازی

10

42

ماهورا

گامهایشیدایی

مهر

32
10

۲,۴۸۹,۹۷۹,۰۰۰

۱,۳۵۵,۳۷۴,۰۰۰

35

داشآکل

۸,۷۹۱,۸۶۵,۰۰۰

۴,۸۶۴,۸۷۷,۰۰۰

16

52

فروش کلی

(تومان)

18
10

۴۷۵,۷۹۹,۰۰۰
۲۰۳,۷۲۱,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۳,۰۰۰

۱۹۱,۲۸۵,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

صفکشیدنچینیها
برایخریدکتابی
باتصویرگرییکایرانی
همزمان بــا برگزاری نمایشــگاه کتاب کودک
شانگهای ،کتاب «پرنده آتشین» با تصویرگری
حسن عامهکن رونمایی و با استقبال قابل توجه
مخاطبان همراه شد.
کتاب «پرنده آتشین» که تصویرگری آن توسط
حســن عامهکن انجام شــده ،در کشور چین و
توسط نویسندهای با عنوان «لی چانگ» نوشته
شده است.از نکات قابل توجه در مراسم رونمایی
این کتاب صف کشیدن مخاطبان چینی برای
خرید این اثر بود که در نــوع خود قابل توجه به
شمار میرفت.همچنین قرار است در مدت زمان
برگزاری این نمایشگاه از کتاب «بلبل» که یک
داستان کالســیک چینی است و با تصویرگری
حسن عامهکن توســط گروه انتشــارات جی
لین منتشر شــده رونمایی شــود.بهزودی نیز
کتاب دیگــری با تصویرگری حســن عامهکن
به نام «مداد» که توســط یکی از معروفترین
نویسندگان چینی به نام رونگ رانگرانگ نوشته
شده در این کشور منتشر میشود.
الزم به ذکر اســت تاکنون ۲۷عنــوان کتاب با
تصویرگری عامهکن در کشورهایی نظیر فرانسه،
انگلستان ،اسپانیا ،ترکیه ،پرتغال ،ژاپن ،کره و...
توسط ناشران این کشورها چاپ شدهاست.

جاده
صاف کنیم!

سرمقاله
ابزاری برای

سریال سازی

«ارتقاء» دانش و

آگاهی!

وحیدخانه ساز

دبی

یکی از
تاثیرگذارترین
از این لحاظ که با بخشهای
تولید
می
تلویزیون عرصه
سریالهای باکیفیت سریالسازی
تــوان او را در
جامعه قرار داد .جریان اتفاقات و وقایع ا عالوه بر جلب است؛ تاثیرگذار
رضایت
از
جتماعی ،سیاســی و مخاطبان،
طرفی ،قصه
پردازی مقوله
فرهنگی روز
مختلف بوده و همه افراد از ای اســت
نشان
که در همه
هر
موفق دادهاند .حال در این قشــر و طبقهای به اعصار مورد
میان،
توجه جوامع
عمل
دیدن و
تولیدی سالکرده و آثار تولیدی تاتلویزیون ایران
شنیدن آن عالقه
های
چقدر در عرصه
چه حد
داستانی بیش از آنگذشته گویای پاسخ این جریانساز بودهاند؟ سریالسازی
و جزیی تلویزیون که دغدغه
موضوع است .اغلب نو نگاهی به آثار
را در
های اجتماعی
بیشتری میدهند! نظر میگیرند و به داشته باشند ،یسندگان آثار
سیاست
تهیه
نظرات
های
گاه
نشان می
کلی
کنندگان
سلیقهای
سویی دهند و طرح
نیز ،معموال
ها و فیلمنامهها را بر به جذب لحظهایمدیران اهمیت
دیگر ،کارگردان
محبوب مخاطبان ها نیز معموال سعی همین اساس انتخابمخاطب توجه
دارند از
عام هستند و
میکنند .از
پیام اصلی و
تا
در
بازیگرانی
این
میان ،آنچه نادیده استفاده کنند که
ثیرگذاری اثر است.
سریالسازی
بهجز وجه
انگاشته میشود
سواد و دانش
ســرگرمکننده
به
مخاطب .میتوان با تولید اش ،ابزاری
است برای
مخاطبان داد و او را
جامعه آگاه کرد .یک از وضعیت و بحرانسریالی داستانی ،پیام ارتقای سطح
های
قصه
سال
های مهمی را
اقتصادی و
قابل تامل و
های سال در
بینش
ذهن مخاطب ادامه درنهایت یک
فرهنگی و سیاسی
او را سمت و
سریال قابل
حیات
بیشک آنچه به جهت دهد.
دهد و با تاثیر قبول میتواند
الزم است که اصالح امور
عمیقش ،آگاهی و
مختلف یک
سریال
در
سازان از تهیهکننده جامعه می
تا
انجامد انتقاد
چهارچوب قانون و
تولید و ساخت آثار طبق سیاستهای نویسنده و کارگردان و است .پس
باال
ببرند و نگاه عمیق موجود جسارت خود دیگر عوامل،
داشته باشند .از
را
طرفی الزم
نگاه جدی
تری به جامعه و اتفاقات در نگارش،
را از یاد تری به مقوله است مسئوالن
بخشهای مختلف پیرامون آن
نبرند.
سریالسازی
داشته باشند و وجه تلویزیون نیز
آگاهی
بخشی آن
رتلویزیون
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اقتصادفرهنگ وهنر

از عوارض تحریم بر پخش بینامللل سینام تا داللی برای ویزا

یک پخشکننده بینالمللی بخش خصوصی با اشاره به محدودیتها و تحریمهای مختلف در عرصههای جهانی ،از مشکالت حوزه بینالملل سینما برای یک پخشکننده
ایرانی گفت و از دستاندازیهای اخیر دفاتر خصوصی برای صدور ویزای هنرمندان و همکاری نکردن برخی سفارتخانههای اروپایی انتقاد کرد.

محمد اطبایی که سالهاســت در عرصه توزیع و پخش بینالمللی فیلم فعالیت دارد ،برخی مشــکالت فعاالن این حوزه اظهار داشــت :ماهیت شغلی
پخشکنندگان بینالمللی فیلمهای ایرانی به گونهای است که در نوک پیکان ارتباط با جشنوارهها ،بازارها ،خریداران و رسانههای بینالمللی بوده و بهطور
طبیعی مسائل ناشی از تحریمها و محدودیتها را بیش از دیگر اقشار تجربه کرده و تحت فشــار قرار دارند .ابتداییترین مشکل این طیف ،نقل و انتقال
بینالمللی پول است که شماری از دوستان این حوزه و حتی نهادهای دولتی را فلج کرده است.
او افزود :مشکالت ،بسیار افزونتر از این بوده و هر از گاهی باید با مسئله جدیدی روبهرو شد که آخرین آن به تعلیق در آمدن شرکت پست سریع «دیاچال»
است که مطمئنترین شیوه برای ارسال نسخههای نمایشی و اقالم فیلمها به خارج از کشور بوده و این شرکت از هفته گذشته فعالیت خود در ایران را به
تعلیق درآورد!
به گزارش «ایســنا»؛ اطبایی ادامه داد :مشــکل دیگری که اخیرا پیش آمده ،درباره روادید هنرمندان ایرانی برای حضور در عرصههای جهانی اســت و
سفارتخانههای اروپایی چندی است شیوه دریافت تقاضاهای روادید را به شرکتهای خصوصی واگذار کرده که در کمال تاسف ،این سیاست ،مشکالت
دریافت روادید را بیشتر کرده است .برای شماری کشورها مانند آمریکا که اساسا دریافت روادید امکانپذیر نبوده و طبق گفته یکی از کنسولگریهای آمریکا
از زمان روی کار آمدن رئیسجمهوری فعلی این کشور(دونالد ترامپ) در دو سال اخیر ،تنها سه ایرانی آن هم به دالیل انساندوستانه موفق به دریافت ویزای
آن کشور شدهاند و برای شماری دیگر از کشورها مانند انگلستان و کانادا باید به یک کشور ثالث سفر کرد .درباره کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا هم با این
مشکل دفاتر خصوصی روبهرو شدهایم.
اطبایی در اینباره با اشاره به اینکه تقریبا دریافت ویزای شنگن برای هنرمندان در کوتاهمدت غیرممکن شده است ،توضیح داد :یکی از مهمترین مشکالت
ما این است که جشنوارههای سینمایی بنا به ماهیت کاری خود ،حدود یک تا دو ماه قبل از برگزاری خود ،میتوانند فیلمها را انتخاب و دعوتنامهها را برای
دستاندرکاران هر فیلم ارسال کنند اما سفارتخانههای اروپایی براساس سیاستهای جدید خود ،هیچ وقت زودتر از سه تا ششماه برای درخواست ویزا
نمیدهند! نتیجه آنکه هنرمندان فرصت حضور در این رویدادهای بینالمللی را از دست میدهند.
او در پایان با تاکید بر اینکه «در این شرایط نمیدانم دیگر چطور میتوان در بخش بینالملل سینما به کار ادامه داد و این وضعیت در جایی سختتر میشود
که با عدم حمایت کامل دولت هم روبهرو هستیم و مسئوالن سینمایی فقط در گوشهای نشست ه و نظارهگر هستند» گفت :سیاستهایی اعالم و شوراهایی
هم تشکیل میشوند و هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و مسئوالن تنها امیدشان به بازنشسته شدن و از کار افتادن همین چند نفر است! در حالی که ماحصل
تالش همین پخشکنندگان بخشخصوصی همواره مایه مباهات مسئوالن و شامل شدن در کارنامه کاری ایشان است .هیچ ارادهای برای حمایت از عرضه
و پخش بینالمللی فیلمهای ایرانی در نهادهای رسمی و دولتی وجود نداشته و شماری از این نهادها همچنان با افتخار در حال رقابت و بلکه مقابله با بخش
خصوصیاند و ما نیز به این روند عادت کرده و میدانیم باید هم در داخل با نهادهای دولتی رقابت کنیم و هم در خارج با انواع مشکالت که تنها ذکر کوتاهی
از آن رفت و این جمع کوچک که همواره در چارچوب مقررات و قوانین داخلی فعالیت داشته ،باید با رقیبهای دیگری مانند فیلمهای زیرزمینی و فیلمهای
اگزوتیک سیاسی هم رقابتی ناعادالنه داشته باشد.

صنعت اسباببازی در انتظار
بخشودگی۹درصدی مالیات
نشستخبریچهارمینجشنوارهملیاسباببازیدیروز
۲۰مهرماه،باحضورحسینربانیمعاونتولیدکانونپرورش
فکریکودکانونوجوانانومحسنحمولهدبیرجشنوارهدر
کانونبرگزارشد.
ربانیمعاونتولیدکانوندرابتدایایننشستگفت:هدف
اصلی از برگزاری بهنوعی گردهمایی چهرهبهچهره فعاالن
زنجیرهاصلیاسباببازیدرکشوراست.ارتباطتولیدوتوزیع
ومصرفتولیداسباببازیوفعاالنهستندزیرااینکاالباید
توسطمخاطبانشانپسندیدهشودتاچرخهکاالکاملشود.
اوادامهداد:هدفاولماگردهماییفعاالناسباببازیبادیگر
شبکههای ارتباطی است ،هدف دیگر به نمایش گذاشتن
تولیداتداخلیاینعرصهخواهدبوداگرکموکاستیوجود
داردبایدمنتقدانآنالیزکنندوبهمرورباتوسعهزیرساخت
عوامل را ایجاد کنیم .ما در این رویــداد نیاز توزیع را طبق
برنامهریزی داریم تا مردموعالقهمندانبا محصوالت آشنا
شوند.
بخشودگی۹درصدمالیاتیباعثجهشدرحوزهاسباببازی
میشود
بهگزارش«صبا»؛معاونتولیدکانونبااشارهبهارزیابیمردم
دربخشجنبیجشنوارهعنوانکرد:بابررسیوتحلیلدر
حوزههای موجود در اسباببازی متوجه میشویم که چه
بخشهاییخوببودندویاچهبخشهایجایارتقاوتغییر
دارند.
به گفته او ،عوامل صنعت ،معدن و تجارت در این جشنواره
حضور دارند تا ایجاد فضای زیرساختی و ارائه تسهیالت به
فعاالناینعرصهاست.دیگرمهمانانمسئوالندرحوزههای
آموزشاست،کهسعیداریمظرفیتهایموجوددرجامعهرا
پرورشدهیم.دعوتبعدیازنمایندگانمجلسوکمیسیون
فرهنگیاستتااینامراسباببازیبرایآناندغدغهشود.
ربانی درباره دغدغه جدی حوزه اســباببازی گفت :باید
مسئوالن سیاســی و اقتصادی در این حوزه ورود کنند تا
حمایتهایزیادیدراینبخشداشتهباشندکهاگرحوزه
اسباببازیشاملبخشودگی۹درصدمالیاتیشودجهش
خوبیدرپنجسالآیندهخواهیمداشت.
اوادامهداد:بایدباحضورفعاالنورســانههااینجشنوارهرا
پررنگجلوهبدهیمتابسترسازاناینآیندهرابهخوبیپرورش
دهیم.
ربانیبااشارهبهنظارتهایاستانداردبراسباببازیعنوانکرد:
نظارتبهداشتیکاملبراسباببازیهانداریمامااستاندارهایی
برایردهبندیسنیزیرسهسالوجوددارد.

