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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

دو تهیه کننده سینما درباره تعیین نرخ دستمزد بازیگران از سوی صنف مربوط توضیحاتی ارایه دادند.
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آخرین وضعیت 

ساخت سالن سینام در کشور

ش

جلســه شــورای گرنت با حضور محسن جوادی؛ 
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و اعضای شورا روز دوشنبه)14مردادماه( در معاونت 

امور فرهنگی برگزار شد.
به گزارش »ایبنا«؛ محسن جوادی در این جلسه با 
اشاره به اهمیت طرح گرنت در معرفی آثار ایرانی به 
زبان های دیگر عنوان کرد: برای این منظور ضروری 
است تا بروکراســی های اداری کاهش پیدا کند. 
دبیرخانه گرنت می تواند به صورت فعال تری عمل 
کند و با ناشران خارجی ارتباط برقرار کند تا از این 
طریق به گسترش فعالیت های خود بپردازد. او ادامه 
داد: همچنین دبیرخانه گرنت می تواند آرشیو خوبی 
از آثار ایرانی ترجمه شده تهیه کند تا با اشراف کامل 
نسبت به حمایت از ترجمه آثار اقدام کند. معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با 
اشــاره به ضرورت حمایت از نخبگان نسل جدید 
گفت: در دبیرخانه طرح گرنت باید تالش شــود تا 
آثار دانشمندان و نخبگان معاصر نیز مورد توجه قرار 
گیرد تا بتوانیم به معرفی آثار آن ها بپردازیم. در ادامه 
این جلسه علی فریدونی؛ دبیر اجرایی طرح گرنت، 
با ارایه گزارش از طرح گرنت پرداخت و عنوان کرد: 
تاکنون چهارصد کتاب ایرانی با استفاده از این طرح 
به زبان های خارجی ترجمه شــده اند. همچنین 
دبیرخانه تالش کرده است به طور مستقیم با برخی 

از ناشران وارد گفت و گو شود.
در پایان این جلسه مقرر شد که طرح گرنت در سال 
جدید تا سقف هزار یورو در حوزه کتاب های کودک 
و نوجوان و تا سقف سه هزار یورو برای آثار بزرگ سال 

به حمایت از ترجمه آثار به زبان های دیگر بپردازد.

تاکید بر کاهش بروکراسی اداری 

در طرح گرنت
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عشاق سینه چاک  شهرت  !

   

کارگردان انیمیشن
اشکان رهگذر

سرمقاله

فروش و نمایش بین المللی از رویدادهایی است که کارگردانان و 

تهیه کنندگان به آن فکر می کنند. معموال فروش فیلم ها در ایران 

با همان چند اکران داخلی تمام می شود و کمتر اثری این شانس 

را پیدا می کند که فروش جهانی داشته باشد. بازخوردهایی که 

اکران جهانی به همراه دارد و میزان فــروش و تبلیغی که برای 

شرکت پخش کننده به وجود می آید دارای نکات مثبتی است.

اکران »آخرین داســتان« در آمریکا خیلی گســترده نیست و 

در قالب انیمیشنی مســتقل نمایش داده خواهد شد، اما اکران 

بین المللی به هرحال قدم بزرگی اســت و آسان نیست که آثار 

مستقل در آمریکا و اروپا روی پرده بروند.

قصه فیلم ما با وجود این که برآمده از داســتان های شاهنامه و 

قصه ضحاک ماردوش، کاوه آهنگر و آفریدون است، اما مفهومی 

انسانی دارد، پس تماشاگران در همه جای دنیا می توانند با آن 

ارتباط برقرار کنند. اتفاقاً داستان های ایرانی ما هم به واسطه بعد 

تاریخی کشور و منطقه مان، هم به این دلیل که تکراری نیستند 

و بارها توسط دیگران شنیده نشده اند، جذابیت منحصربه فردی 

دارند. ما محوریت خیر و شر را در قصه در نظر داریم و هر انسانی 

در دنیا با این مفاهیم آشناست و این مفهوم را در بستر فرهنگی و 

هنری گوناگون کارمان وارد کرده ایم. بازخوردهایی که از طرف 

جشنواره های مختلف می گرفتیم هم همین شرایط را داشت و 

ما دیدیم که دیدگاه های خارجی ها به این قصه ها چگونه است.

جشنواره انسی فرانسه که مهم ترین جشنواره انیمیشن دنیاست 

به ما برای رسیدن به اکران بین المللی کمک زیادی کرد و برای 

اولین بار، انیمیشنی از ایران به این جشنواره راه پیدا کرده بود. 

بعد از آن هم جشــنواره های مهم دیگــری در زمینه فیلم های 

فانتزی و انیمیشــن پیش آمد که همه آن هــا از اعتبار خاصی 

برخوردار بودند. ما در این جشنواره ها رایزنی های خوبی کردیم 

و شرکت های پخش کننده زیادی حضور داشــتند. وقتی ما از 

جوایزی که برای فیلم به دســت آورده ایــم صحبت می کردیم 

استقبال بیشتری برای اکران جهانی شد و خوشبختانه این امر 

محقق شد و امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد.

اکران بین المللی

 قدم بزرگی است
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تالش   برای   ارایه   تصویری   شفاف   از  سینمای کودک
حرمت  بازیگران  را  نگه  داریم

ارسطوخوشرزم:

برا ی  من  مهم  ا ست که

 مردم  بخند ند
وادخواجوی:

ج

چند روز پیش شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، نرخ پایه دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه در سال۹۸ را اعالم کرد. با طرح 
سوالی مبنی بر این که آیا نمی توان برای بخش بازیگری نیز چنین نرخ هایی از سوی صنف مربوط تعیین کرد، با دو تهیه کننده گفت وگویی انجام 

شده است که می خوانید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابراهیم اصغری؛ تهیه کننده ســینما، گفت: اگر این امر را با بخش فیلمنامه نویسی قیاس کنیم، قطعا می توان 
برای دستمزد بازیگران و دیگر عوامل هم تعیین تکلیف کرد؛ چون فیلمنامه حاصل فکر بوده و نگارش آن بسیار دشوار است و ستون اصلی یک اثر به 
حساب می آید. پس افرادی که می توانند برای فیلمنامه نویسان تعیین تکلیف کنند، برای دیگر بخش ها نیز می توانند همین رویه را اعمال کنند. او 
افزود: تعیین دستمزد بازیگران طبق قانون، نیاز به اتحاد صنفی و وحدت رویه به ویژه در حوزه تهیه کنندگان دارد تا بتوانند کف یا سقف دستمزد ها 
را با تغییری 10درصدی اعمال کنند و درنهایت به منافع سینما و تولید و اکران برسند. این تهیه کننده گفت: شنیدیم که فیلم های فالن بازیگِر گران، 
می فروشد؛ اما با کمی دقت متوجه می شویم برخی از فیلم های همین بازیگر فروشی در گیشه نداشته و به نسبت هزینه تولید حتی با شکست هم 
روبه رو شده است. اگر این بازیگر آنقدر مطمئن است که به دلیل حضورش در یک فیلم به فروش خوبی می رسد، بخشی از سهم دستمزدش را از فروش 
تعیین و البته در قراردادش هم ذکر کند. او افزود: این باعث می شود دستمزد ها بی رویه باال نرود و هزینه تولید پایین بیاید؛ چون اگر تولید گران شود 
تولید سینما ضعیف شده و به کلیت آن ضربه وارد می شود. مهدی کریمی؛ تهیه کننده سینما هم گفت: چنین سبکی برای قیمت  گذاری اصالً درست 
نیست؛ مگر مسئله فیزیکی است که قیمت  گذاری می کنند؟! این ها حرکت هایی از سر شکم سیری و فرافکنی است که نه از آن کار تاثیرگذاری شکل 
می گیرد و نه قدرت تصمیم گیری برای طرفین. فقط به این نیت است که بگویند کاری مهم آن هم روی کاغذ برای اعضا انجام داده ایم. من نمی دانم 
با چه نگاه خیرخواهانه ای چنین تصمیم گیری داشته اند. او افزود: به شخصه هیچ اعتقادی به چنین کاری یعنی تعیین نرخ دستمزد در هیچ کدام از 
صنوف سینما نداشته و ندارم و با هر نیتی نه آن را می بینم و نه می پذیرم؛ چون شأن کار هنری به سمت دیگری خواهد رفت که درست نیست. این 
تهیه کننده ادامه داد: فیلمنامه های بی ارزشی بوده اند که پول های باال و البته الکی گرفته اند و برعکس فیلمنامه های خوبی بوده که نشده و یا نتوانسته 
و یا نخواســته اند اصل قیمت آن را بدهند و سال ها از 
این اتفاق ها گذشته است. در چنین وضعیت هایی چه 
کسی جوابگو است؟! پس برای هیچ کدام از بخش های 
سینما نمی توان چنین رویکردی داشت. کریمی گفت: 
قبل از دلسوزی و جانبداری از حقوق صنفی بیایند و به 
توزیع عادالنه کار ها اقدام کنند. آن مجموعه ای می تواند 
نرخ تعیین کند که خودش تامین کننده هزینه اش هم 
باشد. او گفت: این تعیین نرخ ها بیشتر منتج به بیکاری 
و مشغولیت همیشگی تعداد محدودی از اعضا می شود 
که اصاًل بیکار نمی شــوند. به عنوان نمونه شورا های 
تخصصی تصویب فیلمنامه که طــی این چهار دهه 
حقوق گرفتند و حتی در بازنشستگی هم می گیرند، 
چند درصد تاوان اشتباه در تایید و یا حذف فیلمنامه ها 

را داده اند؟!

چرا برای بازیگران سقف دستمزد تعیین منی شود؟ 

فارس

محمد قاصداشــرفی؛ رئیــس انجمن 
ســینماداران کشــور، درباره آخرین 
وضعیت برگزاری جلسه این انجمن با 
سازمان زیباســازی شهرداری با هدف 
افزایش هزینه ســردر های سینما ها، 
گفت: برای تعیین زمان برگزاری جلسه 
به سازمان زیباســازی شهرداری نامه 
نوشتیم و منتظر جواب آن ها هستیم؛ 
اما هنوز چیزی به ما اعالم نشده است. 
او درخصوص آخرین وضعیت ساخت 
ســینما در کشــور گفت: خوشبختانه 
سالن سازی رونق گرفته و این نشانه  ای 
برای آینده روشن تر سینمای ماست. تا 
به حال، حدود 4۲ پروژه سالن ســازی 
در سطح کشور داریم که برخی احداث 
و برخی  از 40 تا ۸0درصد پیشــرفت 
داشته اند. بیشتر این پروژه ها پردیس 
سینمایی هســتند و باالی یک سالن 
دارند. قاصداشــرفی درباره ســاخت 
پردیس ســینمایی در تهــران گفت: 
در چهار نقطــه تهــران پردیس های 
ســینمایی در حال احداث هستند که 
بیشــتر آن ها در منطقه غرب و شرق 

قرار دارند.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
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فروش کلی )تومان(

812916,29۳,91۳,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

86۰1۰,284,87۰,۰۰۰ما همه باهم هستیم
5154۳,947,۳77,۰۰۰ایکس الرج
11۰۰1,16۳,271,۰۰۰قصر شیرین

211۰1,۰5۰,28۳,۰۰۰نیوکاسل
814876,1۰1,۰۰۰دختر شیطان

197418,۳65,۰۰۰تپلی  و من
144411,۳24,۰۰۰سرکوب

۰1262,669,۰۰۰قسم
۳4۳186,71۰,۰۰۰کار کثیف

باشگاه 
خربنگاران 

جوان


