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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

پس از قرار گرفتن کاغذ در گروه دوم کاالهای اساسی و اختصاص ارز نیمایی به آن، مابه التفاوت ارز اختصاص یافته به آن، دشواری هایی را در بازار این کاال به وجود آورد
 و حاال هزینه های سرسام آور نگهداری در گمرک هم، قیمت این محصول را باال برده است.
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بودجه موسسه های فرهنگی
 باید افزایش یابد

ش

حسین عابدینی؛ مدیرمسئول انتشارات سفیر اردهال، 
درباره ارزیابی هر  ســاله برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب گفت: نمایشگاه کتاب تهران در چند سال گذشته 

تغییرات خاصی از نظر کیفی نداشته است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ او افزود: بر اساس 
دغدغه مردم و احترام به مخاطب اســت که نمایشگاه 
بین المللی کتاب هر ســاله برگزار می شود اما براساس 
درخواســت و نیاز ناشــران تا االن تغییراتی در روند و 
تجهیزات الزم برای نمایشــگاه اتفاق نیفتاده اســت. 
مدیرمسئول انتشارات ســفیر اردهال با اشاره به تاثیر 
برگزاری نمایشــگاه کتاب بر میزان فروش کتاب های 
ناشران اظهار داشت: روند فروش با توجه به نیاز ناشران 
به علت گرانی کاغذ و کتاب، ســیر نزولی داشته است. 
میزان فروش تعداد تیراژ کتاب ها در نمایشگاه با توجه 
به عناوینی که وجود دارد، بسیار پایین است. عابدینی 
درخصوص چگونگی رونق گرفتن کار کتاب فروشــان 
گفت: عوامل زیادی در این خصوص دخیل هستند اما 
در حال حاضر مخاطبان کتاب های عمومی به شــدت 
کاهش یافته انــد و کتاب به عنوان کاال از ســبد خرید 
مصرف کنندگان ایرانی خارج شده اســت. او افزود: در 
حال حاضر خرید کتاب با توجه به ضرورت آن صورت 
می گیرد، اگر مخاطب به کتابی احتیاج داشت در قالب 
کتاب تخصصی آن را خریداری می کند. مدیرمسئول 
انتشارات سفیر اردهال با اشاره به گرانی کاغذ و وضعیت 
ناشران اظهار داشــت: با توجه به گرانی کاغذ، فروش 
ناشران و تیراژ کتاب ها برای چاپ به شدت کاهش یافته 
است. عابدینی ادامه داد: میزان فروش کتاب های نشر ما 
نسبت به سال گذشته حتی از یک سوم هم کاهش یافته 
است. مدیرمسئول انتشارات سفیر اردهال درخصوص 
حمایت دولت از ناشــران گفت: بنده به عنوان ناشــر 
درخواست تصمیم گیری مناســب و مفید را از دولت و 
وزارت ارشاد و فرهنگ اســامی در جهت بهتر شدن 
وضعیت صنعت نشر دارم. عابدینی در پایان گفت: طی 
۱۲سالی که در حوزه صنعت نشر فعالیت کرده ام تمام 
ریسک ها را برای بهتر شدن وضعیت کارم انجام داده ام. 
متاســفانه دولت هیچ کمکی جز دادن کاغذ یارانه ای 
به ناشران انجام نداده اســت و وزارت ارشاد هم کمک 

قابل توجهی مثل خرید کتاب از ناشران ندارد.

کتاب از سبد خرید مردم
 حذف شده است 
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 مرد  یا  زنی که

  درون  ما  خفته  است  !

   

استاد  دانشگاه
بهمن آرمان

سرمقاله

رسانه ها در همه جای جهان مهم و تاثیرگذار هستند و طبیعتا شبکه پرس تی وی هم 

می تواند در این زمینه موثر باشد و با نشان دادن دســتاورد هایمان در بخش هایی که 

ارتباطی با تحریم ها ندارد، موضع ما را تقویت کند.

تحوالت اخیر در حوزه بین الملل و اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دارای 

بازتاب های منفی بر اقتصاد بوده است. تحریم در هر کشوری اتفاق بیفتد اثرات منفی بر 

زندگی مردم آن جامعه باقی می گذارد، طبیعتا ایران هم نمی تواند مستثنی از این قاعده 

باشد ولی به هر حال فرصت هایی هم به وجود آمده که درنهایت بشود با وجود تحریم ها 

بخش ریالی اقتصاد را که ارتباطی با مسئله تحریم ها ندارد، فعال کنیم؛ مانند ساختن 

سدهای مخزنی که بیشتر با شکل نیمه تمام رها شــده اند، ساخت آزادراه ها، زیرسازی 

خطوط راه آهن و.... این ها مواردی هســتند که هیچ گونه ارتباطی با تحریم ها ندارند و 

می توان این ها را در ایران فعال کرد.

در شرایط فعلی تنها راهی که برای ما باقی مانده، شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی به 

جهانیان است؛ چرا که در دنیای امروز که نمی شود کشــوری آن هم به وسعت ایران و 

پیشینه تاریخی ده هزار ســاله اش، منزوی از جهان به فعالیت خودش ادامه دهد، همه 

کشورها به یکدیگر نیاز دارند و به خاطر همین هم هست که نقش مبادالت بین المللی 

کاال و خدمات بسیار مهم است و روی رشــد اقتصادی کشورها تاثیر دارد. پرس تی وی 

می تواند با نشان دادن این ها در سطح بین الملل، توانایی های ما را به رخ جهانیان بکشد.

به هر حال هر کشوری از رسانه های خودش در راســتای منافع ملی استفاده می کند؛ 

به طور مثال شاید خیلی از ایرانی ها ندانند که ایران جزو چهار کشور بزرگ جهان از نظر 

تولید سیمان است، شاید ندانند که ایران بزرگ ترین تولیدکننده برق در غرب آسیاست 

و.... متاسفانه مردم ما اطالعات کمتری در این زمینه دارند و کشورهای خارجی هم این 

اطالعات را نمی دانند و ایران را تنها با صادرات پســته و فرش می شناسند درحالی که 

جمهوری اســالمی ایران یکی از کشــورهای عمده منطقه در زمینه صادرات فنی و 

مهندسی است. 

یکی از کارهایی که می تواند انجام بگیرد، نشان دادن همین واقعیت هاست؛ یعنی اگر 

بتوان برنامه هایی را تهیه کرد که طی آن ها مراحل ســاخت آزادراه های بزرگی که در 

ایران در دست انجام است، سدهای بسیار بزرگی که در ایران در دست ساخت است یا 

کارخانه های پتروشــیمی، فوالد و امثالهم را مورد بررسی قرار داد و به آگاهی جهانیان 

رساند، این ها می توانند خیلی موثر باشند. من با بسیاری از افراد خارجی برخورد داشته ام 

که وقتی به ایران آمده اند، اظهار کرده اند که چیزی که مشاهده می کنند بسیار متفاوت 

است از آن چیزی که در رسانه هایشان در مورد ایران با آن مواجه شده اند. 

شناساندن  فرهنگ  و  تمدن  ایرانی  به  جهانیان !
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با تغییر گروه کاالیی کاغذ و ورود آن به گروه۲، چالش هایی در مسیر ورود کاغذ حادث شده است. براساس این گزارش، طبق تصمیم هیأت دولت 
کاغذ از فهرست کاالهای اساسی خارج و مشمول ارز نیمایی شده است. همین مابه التفاوت در هزینه ها در آستانه سال تحصیلی جدید دشواری هایی 
را در بازار این کاال به وجود آورد. خصوصا این که این مسئله عدم ترخیص حجم بسیار زیادی از کاغذهای وارده به گمرکات کشور را در پی داشته است. 

همچنین موجب نارضایتی شدید واردکنندگان از یک سو و اخال در بازار کاغذ و افزایش قیمت کاغذ شده است.
به گزارش »فارس«؛ وزارت ارشاد مکاتباتی را با سازمان بازرسی کشور داشته و از سوی دیگر واردکنندگان نیز اعتراض شدید خود را ابراز داشته اند، 
ولی باید برای این مسئله به سرعت فکری شود. متولیان موضوع کاغذ شاید در بدو تصمیم تغییر گروه کاغذ به این مسئله نیندیشیدند که تفاوت 
قیمت ها نه تنها ثبات را تضمین نخواهد کرد، بلکه چالش جدیدی را رقم می زند. اظهارنظرهای اولیه بدین گونه بود که برخی از تصمیم گیرندگان مدعی 
بودند، این که کاغذ از فهرست کاالهای اساسی خارج شده است،  به ثبات بازار در آینده نزدیک کمک می کند؛ زیرا عمده وارد کنندگان کاغذ اقدام به 
واردات کاغذ کرده اند؛ بنابراین انتظار می رود عرضه افزایش یابد . از سوی دیگر رقابت در بازار به تعدیل قیمت ها کمک خواهد کرد. اما از سوی دیگر بر 
اثر اعتراض ناشران از یک سو و تشدید قیمت کاغذ همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب، معظم له دستور به پیگیری و رفع مشکل 
کاغذ دادند که بافاصله در جلساتی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، وزیر صمت از یک سو و برگزاری جلسه جمع بندی در حضور معاون اول 
رئیس جمهور، تصمیم بر آن شد که برای مصرف کاغذ ناشران و روزنامه ها مبلغ هشتادمیلیون دالر به واردکنندگان کاغذی که وزارت ارشاد معرفی 
می کند اختصاص داده شود. همزمان با این مسئله کاغذ خریداری شده در سال گذشــته با ارز دولتی به تدریج وارد کشور شده و در گمرک منتظر 
ترخیص ماند. وزارت ارشاد از بانک مرکزی و وزارت صمت درخواست ترخیص این محموله از سهمیه ارز اختصاص داده شده سال۱۳۹۸ )هشتادمیلیون 
دالر( را داده است. اما وزارت صمت)دفتر تنظیم بازار( و بانک مرکزی)اداره سیاست ها و مقررات ارزی( با صدور اطاعیه ای به همه بانک های کشور 
اباغ کرد که کاغذ موجود در گمرک باید با پرداخت ۴۸۰۰۰ ریال مابه التفاوت نرخ ارز به صورت علی الحساب به ازای هر دالر ترخیص شود که عما به 
واسطه نبود توان مالی الزم باعث خواب سنگین سرمایه و هزینه دموراژ باال در گمرک )روزی ۱۶۰میلیون ریال بابت کانتینر روی کشتی و ۱۰میلیون 
ریال بابت کانتینر تخلیه شده( از یک سو و بی انگیزگی واردکنندگان کاغذ برای ادامه سرمایه گذاری از سوی دیگر شده است. با توجه به مقدمات فوق 
این نکته حائز اهمیت خواهد بود که عدم ورود کاغذ بموقع همزمان با شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها و افزایش شدید مصرف کاغذ در چند 

ماه آینده زمینه نارضایتی ناشران، کتاب فروشان و مردم را فراهم می آورد.

خواب پرهزینه کاغذ در گمرک

ایبنا

ابوتراب خســروی؛ نویســنده معاصر که به عنوان 
مدرس کارگاه های داستان نویسی نخستین مهرواره 
داستان آفرینش به تبریز سفر کرده بود، در حاشیه 
این رویداد ادبی گفت: گستردگی امکانات موسسه ها 
و تشکیاتی که در سطح ایران داریم، موهبتی بزرگ 
است و تاکید بر این دارم که از امکانات فعلی مملکت 
باید استفاده شــود و بودجه بیشــتری به آن تعلق 
گیرد. نویسنده رمان »اســفار کاتبان« افزود: بنده 
هم دوران کودکی خــود را در همین کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان گذرانده ام و از کتاب های 
کانون اســتفاده کرده ام و خیلی از بزرگان فرهنگی 
حاضر ما به نوعی با کانون همکاری داشته و یا در این 
کانون بالیده شــده اند. به اعتقاد خسروی، مهرواره 
داســتان آفرینِش کانون طرز تلقی دقیقی است که 
به موجب آن استعدادهای ادبی از سراسر کشور گرد 
هم آورده شدند و این مسئله، برنامه را به پشتیبانی از 
استعدادهای جواِن موجود بدل کرده است. نویسنده 
رمان »رود راوی« تاکید کرد بدون شــک تعدادی 
از این داستان نویســان جوان، نویسنده های بزرگ 
آینده  جامعه ما خواهند بود. بسترســازی هایی که 
در سال های اخیر صورت گرفته است، نوید وضعیت 
مطلوب تری را در خلق ادبیات به ما می دهد. او اظهار 
امیدواری کرد که مســئله اقتصادی کتاب هم حل 
و فصل شــود، به نحوی که جوانان، دانشــجویان و 
محصان ما بتوانند به راحتی کتاب خریداری کنند 
و مخاطب کتاب باشند. شرایطی که در حال حاضر 
به وجود آمده است)به خصوص در شهر تبریز(، بسیار 
امیدوارکننده و زیباســت. خســروی تصریح کرد: 
نوجوانانی که در مهرواره داســتان حضور داشتند، 
فوق العاده بودند. مســائلی که پیش می کشیدند و 
سوال هایی که در رابطه با ادبیات مطرح می کردند، 
گاهی بهت آور بود و این که نوجوانی با چنین شرایط 

سنی از چه منابعی الهام می گیرد؟

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

913216,746,837,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

9391۰,364,827,۰۰۰ما همه باهم هستیم
61434,432,388,۰۰۰ایکس الرج
21151,572,9۰9,۰۰۰قصر شیرین

31111,239,776,۰۰۰نیوکاسل
97876,375,۰۰۰دختر شیطان

2118665,۰88,۰۰۰تپلی  و من
264536,882,۰۰۰سرکوب

۰152۰,861,۰۰۰قسم
51919۰,۰۰2,۰۰۰کار کثیف


