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مد یر مسئول و سردبیر:  محمد رضا شفیعی

منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می گوید در ماجرای واردات کاغذ، تخلف و اشــتباه احتمالی، امری پذیرفته شده و محتوم است اما دستگاه تحت امر او
 با کسی در این زمینه تعارف ندارد.
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رسمایه گذاری در سینامی کودک 
جرأت می خواهد

ســیدکمال طباطبایی متولد ۱۳۴۰ تهیه کننده ســینما و 
تلویزیون بود. کار حرفه ای خود را از ســینما آغاز کرد و سال 
۱۳7۴ در فیلم »گریــز از مرگ« بــه کارگردانی قدرت اهلل 
صلح میرزایــی به عنــوان تهیه کننده فعالیت داشــت. او در 
ســال۱۳89 دوره  پرتالشی را در عرصه ســینما و تلویزیون 
گذراند و در تولید اثر مهمی حضور داشت. اثر مهم سیدکمال 
طباطبایی در این ســال، تهیه کنندگی سریال »قلب یخی« 
به کارگردانی محمدحســین لطیفی محســوب می شــود. 
»قلب یخی« که در سال۱۳88 برای نخستین بار به بازار آمد 
اولین ســریالی بود که به جای پخش در تلویزیون، از طریق 
ســوپرمارکت ها و مراکز پخش دی وی دی در سراسر ایران 
پخش و از موفقیت چشــمگیری برخوردار شد. طباطبایی از 
معدود تهیه کنندگانی بود که به صورت »حقیقی« در زمینه 
سینما فعالیت داشت. این بدان معناست که او از طریق یک 
شرکت حقوقی به ثبت رســیده کار نکرده و شخصاً مسئول 
تمامی جوانب تولید و پخش فیلم از بدو شروع تا پایان است. 
یکی از ویژگی های حرفه ای او آن هست که در مدت فعالیت 
خود، هم در تلویزیون و هم در ســینما حضور داشته است. 
طباطبایی را باید بیشتر تهیه کننده ســینما بدانیم چرا که 
55درصد آثار وی ســینمایی و ۴5درصد آثارش تلویزیونی 
است. او از مجموع 27 اثری که در کارنامه دارد، در ۱5 اثر در 
سینما با نام های »در انتظار معجزه«، »روابط«، »آماده باش«  
»دلداده«، »هر شــب تنهایی«، »توفیق اجباری«، » شب« 
نالیــن«، »ســاالد فصل«،  »ســاعت 25، »قتــل آ
»عزیزم من کوک نیستم«، »شیرهای جوان«، »چشم عقاب« 
»گریز از مــرگ« و »مرد آفتابی« فعالیت داشــته اســت. 
همچنین در ۱2 اثــر در تلویزیون با نام های »شــب عید«، 
»تعبیر وارونه یک رؤیا«، »روابــط«، »آماده باش«، »لبخند 
ســبز«، »قاصدک روی  شــانه«، »فرار بزرگ« و »بچه های 
نســبتا بد« در کنار هم فعالیت داشته اســت. این هنرمند 
نام آشنای سینما و تلویزیون ۱۶مرداد98 به دلیل ایست قلبی 
در بیمارستان طالقانی تهران درگذشت. او پدر علی طباطبایی 
بازیگر جوانی بود که چند سال پیش درگذشت. »صبا« این 

ضایعه را به جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می گوید.

تقدیمی 
هفتگی 
»صبا«  

سیدکامل  طباطبایی 
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تقدیمی هفتگی »صبا«

سیدکمال   طباطبایی 
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گیر افتادگان چاله  مجازی  !

   

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره هنرهای نمایشی 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

امیر  مشهدی  عباس

سرمقاله

ما در کانون، ســبقه نمایشی بســیار قوی و قدیمی داریم و 

خیلی از هنرمندان مطرح ما از کانون، کار خودشان را شروع 

کرده اند و به نقطه اوج رسیده اند. سعی کردیم در هجدهمین 

جشنواره هنرهای نمایشــی کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان، بحث را جدی تر بگیریــم و از آدم های حرفه ای 

برای آموزش استفاده کنیم. درواقع بهترین دست اندرکاران و 

اساتید هنرهای نمایشی را در زمینه های مختلف نویسندگی، 

کارگردانی، عروسک گردانی و... انتخاب کردیم و به استان های 

دیگر هم آموزش دادیم. همین بحث در سیاســت گذاری ها 

هم در نظر گرفته شــده اســت یعنی رویکردمان را به این 

سمت بردیم که مربی ها و افراد آموزش دیده این آموزش ها را 

منتقل کنند. همه افرادی که روی صحنه در اجرای نمایش 

نقشــی دارند قرار اســت از بین اعضا و اعضای ارشد کانون 

باشند و مربی ها فقط می توانند نویسنده، کارگردان، طراح و 

پشت صحنه باشند. با این سیاست گذاری احتمال می دهیم 

که هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان 

نزدیک به استاندارد برگزار شود. در این حالت مربی ها دانش 

خود را انتقال می دهند، از سوی دیگر نوجوانان مستعد هم 

دیده می شوند و کارشناس های حرفه ای تولید نمایش هم 

رقابت خوبی باهم خواهند داشت.

در دوره های قبلی، این جشــنواره تنها معطوف به نمایش 

عروســکی بوده، اما در این دوره، جشــنواره را به هنرهای 

نمایشی تبدیل کرده ایم که کامل تر از دوره های قبل است و 

عالوه بر نمایش عروسکی، نمایش های صحنه ای، عروسکی، 

فولکلور و... داریم. سعی داریم گروه ها نزدیک به هم کار کنند و 

از استاندارد باالتری برخوردار باشند ضمن این که انتخاب آثار 

و داوری ها هم با معیارهای تازه و عادالنه انجام شود.

به   استاندارد

 نزدیک  تر   می شویم

سعید دشتی و داریوش علیزاده؛ کارگردانان »لیگ قهرمانان« از این نمایش به »صبا« می گویند

کاوه خداشناس  در گفت  وگو با »صبا« :

 از  تکرار گریزانم 

پژمان  بازغی  در گفت  وگو  با »صبا« :

 فیلم  های  کودکانه   باید

 با   نگاه  کودکان   ساخته   شوند

محسن جوادی در مقام معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روزهای شلوغی را سپری می کند. این را به راحتی می شد از تنظیم دیدار گفت وگویش که نزدیک به دو هفته زمان برد و نیز گوشی 
تلفن همراهش که یک لحظه نیز در طول این مصاحبه خاموش نماند دید. خودش هم اذعان داشت که این تنها بخشی از گرفتاری این روزهای اوست و همین وضعیت در شبکه های ارتباطی فضای 
مجازی و ایمیلش نیز برقرار است. با این همه جوادی حتی در ظاهرش هم نشان از مدیری دارد که اهل مدارا و شوخی درباره کارش نیست. جدی است و در عین حال نقدپذیر. بارها در این مصاحبه 

عنوان کرد که مجموعه تحت فرمانش را مبری از خطا نمی بیند و البته اگر نقد مستدل و منطقی دریافت کند حتما بررسی اش خواهد کرد.
به گزارش »مهر«؛ با گذشت یک سال از حضور مستقیم دولت در ساماندهی وضعیت کاغذ در کشور و عنایت به این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت فرهنگی در این زمینه نقش اصلی 
را داشته، جوادی با نگاهی به حضور و کارنامه یک ساله دولت در این عرصه و دفاع از آن گفت: این که دولت در فعالیت هایی از این دست ورود نکند و در بازار این دست کاالها نباید دخالت کند بحثی 
اقتصادی است که من نمی توانم درباره اش نظر بدهم، اما درباره حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی در عرصه کاغذ باید عرض کنم که وظیفه معاونت فرهنگی فعالیت در عرصه انتشار کتاب و 
ساماندهی امر نشر است و از سال قبل حس کردیم که با وضع موجود کاغذ، صنعت نشر و چاپ کتاب در کشور ما در حال لطمه خوردن است. شتاب افزایش قیمت و عدم کنترل روی بازار باعث شد 
که حس کنیم کار از دست خارج می شود. مطبوعات و کتاب درمجموع یک چهارم مصرف کاغذ کشور را دارند که باید در آن وضعیت بحرانی توسط ما مدیریت می شد. صحیح نبود و نیست که همه 
موضوع و مسئله کاغذ در کشور را ما مدیریت کنیم ولی باید برای نیاز خودمان این کار را می کردیم. برای این کار اما این ایده روشنی نداشتیم. بر همین اساس کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شکل گرفت که به خاطر دارید. در ادامه روند در وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که این کارگروه مبدل شود به دو کارگروه تخصصی در دو معاونت. در پاسخ به سوال عرضم این است که در حوزه 
معاونت فرهنگی و کاغذ نشر ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به موضوع ساماندهی بازار کاغذ فایده داشته است. ما در همین سال جاری قبل و حین برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بازخورد این 
حضور را دیدیم؛ نشر ما معطل کاغذ نشد. نمی گویم که منظم و هر چه که خواست کاغذ دریافت کرد ولی به هر تقدیر به دستش رسید. دولت به ما چهل میلیون دالر اعتبار برای واردات کاغذ تحریر 
داد که برای هزینه کرد این اعتبار دقت زیادی به خرج داده ایم. مثال واردکننده ای گفته که ما تنی ۱2۰۰دالر کاغذ وارد می کنیم که ما این را قبول نمی کنیم. با مشورت و پیگیری برآورد و قیمتی که 
باید با آن کاغذ وارد شود را محاسبه می کنیم و اجازه واردات را صادر می کنیم. پس از واردات هم که کاغذ در اختیار گروه توزیع که از صنف ناشران است قرار می گیرد تا به مصرف کننده برسد. دقت 
کنید که دولت و وزارت ارشاد در این فرایند نه واردکننده است و نه توزیع کننده. ما تنها ناظر بر این مجموعه فعالیت هستیم و استعالم می کنیم که واردکنندگان در چه شرایطی کار کرده اند و آیا در 
شرایط بحران با مجموعه ما تعامل داشته اند یا خیر. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای واردات کاغذ نه یک دالر گرفته است و نه یک ریال. ورودی به بحث مالی نداشته  است، فقط ناظر بوده  و هست. 

در بحث توزیع هم دخالتی ندارد و تنها یک نماینده از وزارتخانه در کارگروه توزیع حضور دارد.
جوادی در پاسخ با پرسشی با این مضمون که وزارت ارشاد به این مسئله ورود نکرده اما همه چیز به اسم شما تمام می شود و در ساختارهای کالن اقتصادی بحث هایی درباره نوع توزیع و قیمت گذاری 
این محصول مطرح شده که حاکی از بروز برخی تخلفات است. شما با چه منطقی کاری را که بخش خصوصی و صنف در حال انجامش است را اجازه می دهید به اسم شما تمام شود؟ گفت: در همه 
رسانه ها از کاغذ دولتی و ارشاد یاد می کنند و شما می گویید ما کاره ای نیستیم. ما سیستم توزیع را نداریم. منطقی نیست که فروشنده باشیم. درصدی که در صحبت های شما بود که توزیع کننده 
خالف نظر سازمان حمایت دریافت می کند نیز آنقدر عددی کمی است که به نظرم مهم نیســت هر چند که همان درصد نیز صرف هزینه های الزم برای استفاده از نیروی انسانی و سازوکار توزیع 
می شود. توزیع کننده بخش خصوصی یعنی تعاونی ناشران آشنا کاغذ را از واردکننده می خرد و با تامین هزینه های الزم برای توزیع آن را به مصرف کننده می فروشد. گاهی وقت ها پول خرید کاغذ را 
هم پیش از خرید به واردکننده می دهد. این طور نیست که سرخود کاری انجام بدهد. این را هم بگویم که شکر خدا از این اتفاقات که کاری را که ما در آن ورودی نداریم را به ما نسبت دهند، کم نیست. 
در خیلی از مواقع همه چیز به اسم ارشاد تمام می شود درحالی که کاره ای هم نیست. این خیلی امر نگران کننده ای نیست. تجربه اش را داریم. ما به عنوان وزارت ارشاد خودمان را از بحث واردات و خرید 
کاغذ کتاب کنار کشیده ایم. ما تنها ناظر کاریم که کاغذ وارد شود و به دست مصرف کننده حقیقی یعنی ناشر برسد. کم نیستند جاهایی که از ما می خواهند برای کارهای غیر از کتاب به آن ها کاغذ 
وارد شده با ارز دولتی بدهیم که ندادیم و باید به آن ها پاسخگو باشیم که چرا نمی دهیم. این کارها خیلی 
اعصاب خردکن است. وقت گیر است. خودتان بهتر می دانید که چه می گویم. منکر این نیستیم که در این 
راه اشتباه هم می کنیم اما همه کوششمان این است که محصول به مصرف کننده واقعی می رسد و البته 
بر مصرف آن توسط ناشر نیز نظارت می کنیم. حاال بر این روند اگر اعتراضی هست باید مصداقی باشد 
که بشود رسیدگی کرد با حرف کلی نمی شود نه چیزی را ثابت کرد و نه چیزی را اصالح کرد. او در پاسخ 
به این که مطلع هستید که حجم باالیی از کاغذی که با نظارت شما وارد و توزیع می شود در بازار آزاد و در 
همین خیابان ظهیراالسالم تهران به فروش می رسد؟ می دانید که وزارت ارشاد و دخالتش در تنظیم 
بازار کاغذ، مسبب نوعی سوداگری در بازار شده  است؟ بیان داشت: من این را نفی نمی کنم. ممکن است 
این اتفاق هم افتاده باشد. اما آیا این یک جریان کلی و درازدامن نیست. هر کسی می تواند مسئله ای 
را به عنوان تخلف در این دست کارها پیدا کند و بعد بزرگش کند. من واقعیت را نادیده نمی گیرم. این 
اتفاق ها در همه جا رخ می دهد. البته همیشه هم این طور نیست که ناشر تنها دنبال سود در بازار آزاد 
باشد. گاهی هدف ناشر از فروش کاغذ، تامین مالی برای خرید کاغذ مطلوب برای نشر اثرشان هستند 
و در واقع ناچار از این مبادله در بازار هستند. ما در بخش نظارتی مان که تازه در حال شکل گیری است 
سعی می کنیم از این دست اتفاقات کم بیفتد. گاهی کسی دنبال کشف تخلف برای دادن بهانه به دست 
دیگران درباره یک مجموعه است و گاهی هم کسی دنبال کمک برای رفع مشکل است. تاکید می کنم 

که انکار نمی کنم که تخلفاتی هست اما سعی می کنیم کم و کمترش کنیم.

درباره واردات کاغذ با کسی تعارف نداریم

مهر

داریوش باباییان؛ تهیه کننده سینما، عنوان کرد که 
سرمایه گذاری در سینمای کودک جرأت می خواهد و 
کسی به راحتی روی این آثار سرمایه گذاری نمی کند. 
داریوش باباییان؛ تهیه کننده سینما، درباره سینمای 
کودک گفت: دغدغه فیلمســازی مــن مربوط به 
سینمای کودک می شــود و تاکنون حدود ۱۴ فیلم 
در این حوزه ســاخته ام از همین رو می توانم بگویم 
سینمای کودک در ســال های دور وضعیت بهتری 
داشته است. هر چند حاال برخی می گویند وضعیت 
اکران این گونه آثار ســینمایی بهتر شده ولی واقعا 
چنین نیســت. باباییان تاکید کــرد: در حال حاضر 
سرگروه ها در خدمت دفاتر پخش هستند و به راحتی 
نمی شود قرارداد بســت. اگر برای سینمای کودک 
برنامه ریزی صورت بگیرد و نماینده ای از این آثار در 
شورای صنفی نمایش حضور داشته باشد، شاید بشود 
وضعیت اکران را سامان داد چراکه در حال حاضر به 
نمایش گذاشتن آثار کودک کار سختی شده است. 
او عنوان کرد: ســینمای کودک تنها با موضوعاتی 
مانند فانتزی یا کمدی معمولی تعریف نمی شــود، 
بلکه این سینما فیلم های خیلی خوب و معناداری به 
خودش دیده است و می بیند که اگر این گونه از آثار 
هم اکران شــوند می توانیم بگوییم سینمای کودک 
در ژانرهای مختلف موفق بوده اســت. او با اشاره به 
نبود سرمایه گذار برای این گونه از آثار گفت: کمتر 
کسی جرأت سرمایه گذاری در این حوزه را دارد البته 
بنیاد سینمایی فارابی باید در مرحله تولید از این آثار 
حمایت کند که در حال حاضر به آن نقطه نرسیده ایم 
البته در مرکز توســعه ســینمای کودک و نوجوان 
در نظر داریم در حاشــیه ســی ودومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان برنامه ای 
ترتیب بدهیم که بتوانیم حق سینمای کودک را در 

اکران و تولید بگیریم.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

913216,62۰,3۰4,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

9391۰,336,9۰7,۰۰۰ما همه باهم هستیم
61434,294,273,۰۰۰ایکس الرج
21151,449,859,۰۰۰قصر شیرین

31111,193,896,۰۰۰نیوکاسل
97876,2۰9,۰۰۰دختر شیطان

21186۰1,۰73,۰۰۰تپلی  و من
2645۰2,۰12,۰۰۰سرکوب

۰143۰,313,۰۰۰قسم
519189,57۰,۰۰۰کار کثیف


