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اقتصادفرهنگ وهنر

  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
مد یر مسئول و سردبیر:  محمد رضا شفیعی

منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: در سال98 از کل اعتبارات 440هزار میلیارد تومانی، تنها 1400میلیارد تومان، معادل یک چهارصدم بودجه به
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعلق گرفت. آیا این رقم های زیر یک درصد می تواند جوابگوی نیاز فرهنگی کشور باشد؟
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سهم 180میلیون دالری

»رسیع و خشن: هابز و شاو« از گیشه های جهانی 

ش

بیســت وهفتمین »صد اثر، صد هنرمند« رویداد تابستانی 
گالری گلستان است که از آن به عنوان قدیمی ترین رویداد 
تجســمی بخش خصوصی ایران یاد می شــود و امسال با 
مشارکت ۲۲۸ هنرمند، 11مردادماه آغاز به کار کرد و به گفته 
مدیر گالری گلستان در روز افتتاحیه ۳۲ اثر درمجموع به مبلغ 

1۳۰میلیون تومان به فروش رسید.
به گزارش »صبا«؛ ویژگی خاص این دوره این اســت که از 
نام های شناخته شده هنر، فقط شــمار اندکی اثر ارایه شده 
و »صد اثر، صد هنرمند« در دوره بیســت وهفتم، جوانانه تر 
و شهرستانی تر از همیشه عرضه شــده است، به طوری که 
مخاطبان و خریداران برای نخستین بار با بسیاری از اسامی 
هنرمندان آشنا می شوند. این روزها برای بیش از دو هفته، 
دیوارهای گالری گلستان پوشیده از قاب های کوچکی است 
که با تنوع در آثار از نظر سبک و رویکرد، می تواند پاسخگوی 
سالیق مختلفی باشد. در این نمایشگاه از هنرمندان قدیمی تر 
آثاری از پرویز کالنتری، محمدابراهیم جعفری، غالمحسین 
نامی، جلیل رسولی، یداهلل کابلی، نصراهلل افجه ای، نصرت اهلل 
مسلمیان و... به نمایش درآمده است.گالری گلستان برپایی 
نمایشگاه های ســاالنه »صد اثر، صد هنرمند« را با رویکرد 
ترغیب عموم مردم به خرید آثــار هنری و با هدف راه یافتن 
آثار هنری به خانه های مردم برگزار می کند. در »صد اثر، صد 
هنرمند« دور بیست وهفتم، آثار گران قیمت کمتر از همیشه 
است درحالی که قیمت ها از 15۰هزار تومان شروع می شود 
و از این منظر هم قدرت انتخاب بسیاری در اختیار خریدار 
قرار می دهد. تک اثری از زنده یــاد پرویز کالنتری با قیمت 
هشتادمیلیون تومان رکورددار قیمت اســت اما پس از آن 
گران ترین کار نقاشی هشت میلیون تومان است که به اثری 
از محمدابراهیم جعفری اختصاص دارد. در میان مجسمه ها 
نیز کمترین مبلغی که قیمت  گذاری شده دویست هزار تومان 
است و بیشترین مبلغ مجسمه متعلق به اثری از محمد نعیمی 
به مبلغ هشت میلیون تومان است. در کنار این ها چند اثر خط 
و نقاشی خط هم به نمایش و فروش گذاشته شده است. اثری 
از یداهلل کابلی با ارزش 1۰میلیون تومان بیشترین قیمت را 
در آثار  خط دارد و دو اثر از نصراهلل افجه ای و جلیل رسولی نیز 
به قیمت هفت میلیون تومان قیمت  گذاری شده و کمترین 
قیمت در میان آثار خوشنویسی یک میلیون تومان است. بنا 
به رسم این رویداد، هر اثری که به فروش می رود، اثر دیگری از 
آن هنرمند جایگزین می شود. از این رو نمایشگاه »صد اثر، صد 
هنرمند« هر چند روز یک بار نو و تازه می شود و عالقه مندان 
و خریداران می توانند بار دیگر از آن دیدن و خرید کنند. »صد 
اثر، صد هنرمند« تا ۳۰مرداد در گالری گلســتان به نشانی 

خیابان دروس، خیابان کماسایی، شماره۳۴ برپاست.

فروش 32 اثر در افتتاحیه

 »صد اثر، صد هرنمند«
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قصه آدم  های  خوش  طینت  خرابکار !

   

منتقد
سیدرضا  صائمی

سرمقاله

رسانه ها از هر نوعش که باشند بهترین ابزار تبیین و تفسیر و تبلیغ شعار 

سال هستند و نقش مهمی در فرهنگ سازی مرتبط با آن دارند. بر همین 

اساس رسانه ها می توانند در رونق بخشیدن به شعار »رونق تولید« و تبدیل 

آن به یک شعور اجتماعی موثر باشند و بدیهی است که در این میان، نقش 

رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون، پررنگ تر از سایر رسانه هاست، به ویژه 

در هدایت و مدیریت افکار عمومی در پردازش این شعار و بستر سازی برای 

تحقق علمی و عملی آن.

 شاید به نظر برسد با توجه به بُرد داخلی این شعار، شبکه های برون مرزی 

سیما نسبتی با آن ندارند و در حیطه وظایف آن ها نیست که »رونق تولید« 

را به محور و سرفصلی برای برنامه سازی های خود قرار دهند اما واقعیت این 

است که اهمیت و کارکرد این شبکه ها درخصوص شعار سال، ویژه تر بوده و 

درواقع شبکه های برون مرزی به واسطه ظرفیت های خاص خود از کارویژه 

مهم تری در تبیین و تبلیغ این شعار برخوردارند. 

از یک سو بخشی از رونق تولید به مراودات و مناسبات اقتصادی و تجاری با 

کشورهای دیگر مربوط می شود که در این زمینه برنامه سازی برای بازنمایی 

و معرفی ظرفیت های تولیــد در بخش های گوناگــون می تواند به ایجاد 

بازارهای خارجی برای تولیدات داخلی منجر شــود و درواقع کشورهای 

دیگر را متوجه توان و قدرت تولید داخلی کشور کند. از سوی دیگر بسیاری 

از ایرانیان خارج از کشور در زمینه های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند و 

جلب سرمایه و همکاری آن ها می تواند به رونق تولید در داخل کمک کند و 

یا اساسا رونق یافتن هر فعالیت تولیدی توسط ایرانیان در هر کجای جهان 

به رونق تولید ملی کمک خواهد کرد. 

مســئله مهم دیگری که در رابطه شــعار ملی و شــبکه های برون مرزی 

وجود دارد که البته قابل تعمیم به ســایر شبکه های تلویزیونی هم هست 

مشمولیت خود این شبکه ها در ارتباط با شعار ملی است. به این معنا که 

وقتی از رونق تولید حرف می زنیم، رونق تولیدات رسانه ای و تلویزیونی را 

هم دربرمی گیرد و درحقیقت این شعار شامل رونق فرهنگی هم می شود. 

از این رو شــبکه های تلویزیونی ازجمله شبکه های برون مرزی هم باید به 

رونق تولیدات خود اهتمام داشــته و تالش کنند تا برنامه سازی ایرانی را 

غنی تر کنند.

 درست در همین نقطه است که جایگاه شبکه های برون مرزی در ارتباط با 

شعار سال برجسته می شود. رونق تولیدات رسانه ای شبکه های برون مرزی 

می تواند نقش بسیار جدی در هدایت افکار عمومی جهان نسبت به ایران 

و مسائل آن داشــته و درواقع رونق تولیدات تلویزیونی را به مثابه یکی از 

مصادیق خودکفایی ملی، برجسته کند.

 حاال با محور قرار دادن این شعار می توان به سراغ تولید برنامه هایی رفت 

که هم رونق تولید در بخش های اقتصادی را برجسته می کند و هم رونق 

تولیدات تلویزیونی را. 

شبکه های برون مرزی ما باید با سرلوحه قرار دادن این شعار، تالش کنند تا 

تصویری روشن و قدرتمند از توان تولیدی ایران را در برنامه های خود برای 

مخاطبان جهانی برجسته کنند و درواقع در این زمینه به سرمایه  گذاری 

رسانه ای بپردازند، مثال ساخت برنامه های مختلف درباره کاالهای ایرانی 

و معرفی و تبلیغ آن ها در این شــبکه ها یکی از شیوه های موثر در تحقق 

این شعار است و شــبکه های برون مرزی از ظرفیت باالیی برای انجام این 

کار برخوردارند. 

شــبکه های برون مرزی می توانند ظرفیت های تولید در خارج از مرزهای 

ایران را ازطریق تمهیدات رسانه ای به درون مرزهای ایران سرازیر کنند و 

حلقه وصلی بین داخل و خارج برای رونق بخشیدن به تولید ملی باشند. 

اکنون الزم اســت تا سیاســت گذاران، مدیران و برنامه سازان شبکه های 

برون مرزی به شکل ویژه و خاص تری به تحقق این شعار در بستر تولیدات 

رسانه ای خود بیندیشند و برای آن طرح و ایده بدهند.

سال  »رونق  تولید« 

و  شبکه های   برون   مرزی

نگاهی به ویژگی های ساز »قانون«

به  قدمت  تاریخ  به  وسعت  شرق

تهیه کننده ، کارگردان  و  بازیگران  »دوقلوها«  از  این  مجموعه به »صبا«  می گویند

مهدی  بصیری ؛  تهیه  کننده    :

سلیقه و نیاز بچه ها تغییر کرده است

 جمشید  بیات ترک ؛  کارگردان    :

بچه ها از بزرگ ترها تقلید می کنند

علی  فروتن :

کمدی های برنامه کودک سالم تر است 
حمید گلی :

»دوقلوها« دارای ابعاد مثبت  است

محمد  مسلمی  :

به این کمدی عالقه مندم

همایون یوسفی؛ نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شــورای اسالمی که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزستان و در جمع کارکنان این اداره کل سخن می گفت، با بیان این مطلب گفت: در دنیا فرهنگ، محور توسعه است و اگر توسعه در فرهنگ اتفاق 

نیفتد، در هیچ حوزه ای تغییری به وجود نمی آید.
به گزارش »ایبنا«؛ نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، توجه به فرهنگ را محور توسعه پایدار در جامعه دانست و تصریح کرد: بزرگ ترین 
رسالت فرهنگی، حفظ تمدن ایرانی و اسالمی است، برای ایجاد کردن این رسالت باید بتوانیم از تمام ابزارهای فرهنگی و هنری در جهت توسعه 
فرهنگی و حفظ تمدن قدیمی ایرانی-اسالمی بهره ببریم. یوسفی با اشاره به تاریخچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با بررسی تاریخ معاصر 
ایران درمی یابیم که یکی از قدیمی ترین وزارتخانه ها وزارت فرهنگ، با نام وزارت معارف در سال1۲66 تشکیل شد و در سال1۳17 به فرهنگستان 
علوم فارسی و پس از انقالب در سال1۳59 به وزارت ارشاد تغییر یافت و در آخرین تغییرات انجام شده در سال1۳65 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تبدیل شد و به این دلیل اهمیت فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از گذشته مهم بود اما متاسفانه با توجه به مشکالت فزاینده کشور، کارایی 
این وزارتخانه کمتر شده است. نماینده مردم اهواز ادامه داد: از کل بودجه عمومی کشور هر سال فقط 5/6درصد اختصاص به حوزه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دارد و بقیه اعتبارات فرهنگی در سایر حوزه های فرهنگی دیگر سازمان ها هزینه می شود. در سال9۸ از کل اعتبارات ۴۴۰هزار میلیارد 
تومانی، 1۴۰۰میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی تعلق گرفت و این معادل یک چهارصدم پول کل کشور است آیا این رقم های زیر 
یک درصد می تواند جوابگوی نیاز فرهنگی کشور باشد؟ این نماینده مجلس، ریشه مشکالت فرهنگی را در کمبود اعتبارات عنوان کرد و گفت: هر 
فردی هم در این شرایط قرار گیرد، قطعاً نمی تواند کاری انجام دهد با این که همه عالقه مند به افزایش این اعتبار هستند اما با ساختار معیوب اقتصادی 
کشور نمی توان از یک قسمت، کم کرده و به قسمت دیگر اضافه کنیم و به همین علت ساختارها تغییر کرده و کارایی شان را به مرور از دست داده اند 
و با این آمار و ارقام در کوتاه مدت در حوزه فرهنگ اتفاقی نمی افتد بلکه باید به طور همزمان با تفکر و ایده جدید ساختارها تغییر پیدا کنند. او با بیان 
این که استراتژی کشورها براساس فرهنگ مشخص می شود، توضیح داد: در کشور ما اول استراتژی مشخص می شود و سپس فرهنگ با آن منطبق 
می شود؛ هر چند جوامع در برابر تغییر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، 
انعطاف پذیری ندارند باید برای غلبه بر این مقاومت به تدریج و براســاس 
واقعیت های جامعه و تقویت هویت واحد ملی، فرهنگی، تاریخی و اسالمی 
این تغییر را ایجاد کنیم. در این نشست همچنین محمد جوروند؛ مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان گفت: ایجاد تشکل های راهبردی 
انجمن های فرهنگی و هنری ازجمله اقداماتی اســت که در این اداره کل 
انجام شد و پس از خوزستان و به تبع آن، استان های دیگر هم این شوراهای 
راهبردی را برای همفکری بیشتر در حوزه فرهنگی تشکیل دادند. جوروند 
کمبود نیروی انســانی در حوزه فرهنگی را یکی از مشکالت اساسی این 
اداره کل برشمرد و افزود: چند پروژه فرهنگی در دست بهره برداری داریم، 
اما به علت نداشتن نیرو و تعریف نشدن اعتبار در این قسمت نمی توانیم این 

پروژه ها را افتتاح کنیم.

وزارت ارشاد با یک چهارصدم بودجه چگونه جوابگوی نیاز فرهنگی کشور باشد؟

ایلنا

فیلم جدید یونیورســال با عنوان »ســریع و خشن 
تقدیم می کند: هابز و شاو« فروش روز جمعه خود را 
به رقم ۲۳.7میلیون دالر رساند و به رقم 6۰میلیونی 
که در گذشــته برای آن پیش بینی شده بود نزدیک 
شده اســت. این مبلغ اگرچه کمترین میزان فروش 
در بین فیلم های »ســریع و خشن« اســت، اما این 
فیلم را پرفروش ترین فیلم افتتاحیه تابستان بدون 
احتساب فیلم های مارول و دیزنی قرار می دهد. این 
رکورد پیش از این در دســت فیلم سینمایی »جان 
ویک« با 56میلیون دالر بود. همچنین این رقم کافی 
است تا فیلم های »شیرشــاه« و »روز و روزگاری در 
هالیوود« را پشت ســر بگذارد. این فیلم همچنین 
با حضور ســتارگانی مثل دواین جانسون و جیسون 
استاتهام در گیشه های جهانی نیز خوب ظاهر خواهد 
شد و پیش بینی می شــود در 5۳ مارکت بین المللی 
رتبه نخســت را تصاحب کند. »هابز و شاو« در این 
هفته در بسیاری از بازار های کشور جهانی به نمایش 
درآمده و در ادامه این ماه نیز در کره جنوبی و چین 
به نمایش درخواهد آمد. گیشه چین دومین گیشه 
بزرگ فروش جهانی است و کمک زیادی به فروش 
این فیلم خواهد کرد. پیش بینی می شــود »هابز و 
شــاو« 1۲۰میلیون دالر هم از گیشه های خارجی 
به دســت بیاورد که درمجموع فــروش قابل توجه 
1۸۰میلیونــی را تجربه می کنــد. 6۰میلیون دالر 
بهترین افتتاحیه در طول فعالیت دواین جانسون غیر 
از فیلم های »سریع و خشن« اصلی خواهد بود. این 
فیلم در نگاه مخاطبان، امتیاز 9۰ از 1۰۰ را دریافت 
کرده اما طبق معمول چندان نتوانسته دل منتقدان 

را به دست بیاورد.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

812916,156,286,000شبی که ماه کامل شد

86010,258,545,000ما همه باهم هستیم
5154۳,841,604,000ایکس الرج
11001,072,171,000قصر شیرین

2110994,687,000نیوکاسل
814875,591,000دختر شیطان

144۳75,214,000سرکوب
197۳6۳,652,000تپلی و من

01206,2۳2,000قسم
۳4۳185,520,000کار کثیف

باشگاه 
خربنگاران 

جوان


