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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

علی ژکان؛ تهیه کننده و کارگردان باسابقه سینما، ضمن اشاره به مشکالت حاکم بر ســینمای ایران به دلیل اولویت یافتن مسائل اقتصادی عنوان کرد که در این شرایط
ساخت یک فیلم کودک دیوانگی است!
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رکورد عجیب فیلم جدید تارانتینو

ش

مدیرکل هنرهای نمایشــی درباره کسر ۹درصد 
مالیات بر ارزش افــزوده از اجراهای تئاتری، اعالم 
کرد: معاونت هنری وزارت ارشاد و ما پیگیر معافیت 
تئاتری ها در این زمینه هســتیم. شــهرام کرمی؛ 
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، درباره چرایی کســر ۹درصد مالیات بر 
ارزش افزوده از درآمد تولیدات و اجراهای تئاتری، 
با توجه به معافیت مالیاتی هنرمندان و فعالیت های 
فرهنگــی طبق قانون، گفــت: قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده از قوانین الزم االجرای مالیاتی اســت 
که سازمان های فرهنگی و هنری با بخشنامه های 
مالیاتی، ملزم به اجرای آن هستند. بر همین اساس 
در قراردادها و فعالیت های تئاتری کسورات قانونی 

کسر می شوند.
به گزارش مهر؛ او یادآور شــد: در مراسم افطاری 
که به همراه نمایندگان صنوف مختلف در حضور 
رئیس جمهور برگزار شــد درباره این موضوع که 
هنرمندان تئاتر از کسر مالیات بر ارزش افزوده معاف 
شوند، صحبت کردیم که ایشان گفتند اگر این قوانین 
و مواردی که مربوط به آن است در اختیارات دولت 
باشد، در حمایت از هنرمندان تئاتر اقدام الزم را انجام 
می دهند. مدیرکل هنرهای نمایشی تصریح کرد: 
قراردادهای حوزه سینما، چرخه مالی باالیی دارند 
ولی قراردادهای تئاتر از این چرخه مالی باال برخوردار 
نیستند و کسر مالیات بر ارزش افزوده به گروه های 
تئاتری فشار می آورد. کرمی در پایان سخنان خود 
درباره انجام اقدامات الزم برای معافیت هنرمندان 
تئاتر از کسر ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، تأکید 
کرد: با توجه به این که طبق قانون، هنرمندان تئاتر از 
معافیت مالیاتی برخوردارند، معاونت هنری وزارت 
ارشاد مکاتباتی را بر اساس وعده رئیس جمهور انجام 
داده و ما پیگیر هســتیم تا هنرمندان تئاتر از کسر 

مالیات ۹درصدی بر ارزش افزوده معاف شوند.

پیگیری معافیت تئاتری ها 
از مالیات بر ارزش افزوده
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عمارتی که  جامعه  را 

در خودش  جا  داده  است  !

   

سید مسعود  صفویتهیه کننده سینما 

سرمقاله

یکی از رسالت های سی ودومین جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان، آشــنا کردن جوانان 

با فضاهــا و امکانات جدید و معرفی اســتارت آپ ها 

اســت. در ســال های اخیر با قدرت گرفتن فضای 

مجازی، شکل جدیدی از ارایه کارهای هنری به اسم 

»وب سری« شکل گرفته اســت که از قدرت زیادی 

نیز برخوردارند. چون وب ســری ها در شــبکه های 

اجتماعی به اشــتراک گذاشــته می شــوند، طیف 

گستره ای از مردم، مخاطبان آن را تشکیل می دهند 

و تاثیرگذاری زیادی هم دارند. 

به دلیل گســتردگی زیاد و طیف مخاطبان مختلف، 

وب سری ها اهمیت زیادی دارند و خیلی خوب است 

که جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

نیز به این حوزه توجه می کند و امیدوارم که هر سال 

قوی تر از ســال قبل در این بخش پیش برود و قدم 

بردارد. یکی از قابلیت های وب ســری ها دسترسی 

آسان اســت، چراکه وســیله ای که  این انیمیشن ها 

توسط آن عرضه می شوند، در دسترس همگان قرار 

دارد و بدون شک همه افراد در مواجهه با وب سری ها 

قرار گرفته و از آن بهره می گیرند.

به دلیل گستردگی زیاد، وب سری ها با هر محتوایی 

که تولید شــوند، قدرت عجیبی دارنــد و مخاطب 

مخصوص به خــود را جذب می کننــد. تفاوتی که 

وب سری ها با سایر آثار دارند در این است که نیازی به 

قدرت متمرکز، سفارش دهنده و سرمایه گذار ندارند 

و هرکس بر مبنای ســلیقه خودش می تواند محتوا 

تولید کند. حال برای این که یک وب سری در سطح 

گسترده ای انتشار پیدا کند، باید سلیقه مخاطب را 

بشناسد و بر مبنای آن کار کند.

آینده وب سری ها به وضعیت شبکه های اجتماعی و 

اینترنت برمی گردد و نمی توان درخصوص آینده آن 

نظر قطعی داد، اما واضح است که وب سری ها در حال 

گسترش هستند و قدرت نفوذ زیادی دارند، پس باید 

این بخش را جدی گرفت و به آن اهمیت داد. 

به نظر من حیات سینمای کودک به جشنواره وابسته 

است. درواقع جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 

و نوجوانــان، بزرگ ترین اتفاق در حوزه ســینمای 
کودک است.

وب  سری ها  قدرت   زیادی  دارند

علیرضا قاسمی؛  نویسنده  »نیوکاسل«  از  این  فیلم  به  »صبا«  می گوید

هادی احمدی؛ کارگردان نمایش »فالش خوانی در چهارراه فخرآباد«  در گفت  وگو  با »صبا« :

نقدی  به  سالن های خصوصی  ندارم

مهدی ناظریان؛ کارگردان »کاش آنجا نبودم« در گفت  وگو با »صبا«  :

هرکدام   از   پرونده های  قضایی

  یک  فیلمنامه  مستندند 

سینمای ما به شدت سرمایه گذارساالر است

علی ژکان؛ کارگردان و تهیه کننده سینما، درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: چندی است که برای فیلم سینمایی »جعبه 
کوچک فلزی« به کارگردانی محمد بصیری درخواست پروانه ساخت داده ایم اما هنوز موفق به دریافت این مجوز نشده ایم.

به گزارش مهر؛ ژکان ادامه داد: »جعبه کوچک فلزی« فیلمی در حوزه کودکان و نوجوانان و روایتگر داســتان زندگی پســر 
نوجوانی است که دچار مشکلی می شود و می خواهد این مشکل را حل کند و در این مسیر داستان های فیلم شکل می گیرد. او 
با اشاره به مشکالت سینمای کودک گفت: این روزها کسی حاضر نیست روی این سینما سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاران 
بخش خصوصی مطلقا وارد این حوزه نمی شوند و سیستم دولتی هم به جز برگزاری جشنواره ها و صحبت های تشویقی، کاری 
نمی کند. این در حالی است که پیش از این تعدادی از سینماها برای اکران آثار کودک در نظر گرفته می شد اما حاال این امکان 
هم وجود ندارد و در مقابل، سینماداران هم فکر می کنند رئیس تمام سینما شده اند چراکه به راحتی از اکران یک فیلم سر باز 
می زنند. ژکان عنوان کرد: در حال حاضر شرایطی پیش آمده که سینما تبدیل به کاسبی شده و عده ای می خواهند خیلی سریع 
در آن به پول برسند و فقط به این موضوع فکر می کنند. از همین رو به نظرم در چنین شرایطی ساخت یک فیلم کودک دیوانگی 

اســت! چرا که برای این سینما اعتباری 
قائل نیســتند و ما هم دیوانگی می کنیم 
که می خواهیم یک فیلم کودک بسازیم. 
این تهیه کننده با بیــان این که به محض 
دریافت مجوز ســاخت »جعبه کوچک 
فلزی« اقدام به ساخت آن می کند، اظهار 
کرد: »جعبه کوچک فلــزی« اولین اثر 
محمد بصیری در مقام کارگردان اســت 
و واقعیت این اســت که او حدود ۱۰ سال 
پیش از دانشجویان من بود و یک بار هم 
فیلمنامه ای را برای ساخت نزد من آورده 
بود که آن فیلمنامه ایرادهایی داشت ضمن 
این که با توجه به این که صحنه هایی از آن 
به صورت انیمیشن بود،  تولیدش هزینه بر 
می شــد، از همین رو تصمیم گرفتیم آن 
را نســازیم تا این که فرصت همکاری در 

»جعبه کوچک فلزی« پیش آمد.

کاسبی عده ای خاص در عرصه سینام

صبا

»روزی روزگاری در هالیــوود« جدیدترین فیلم کوئنتین 
تارانتینــو در کمال شــگفتی دومین فیلم نســخه اصلی 
سال۲۰۱۹ میالدی اســت که توانســته تاکنون بیش از 
۱۰۰میلیون دالر در گیشــه آمریکای شمالی کسب کند. 
»روزی روزگاری در هالیوود« فیلمی اســت با داســتانی 
ســاختگی که البته شــخصیت های حقیقی مانند چارلز 
منسون نیز در گوشه و کنار آن جای گرفته اند. این فیلم در 
عین ناباوری در کنار فیلم ترســناک »ما« ساخته جوردن 
پیل، تنها فیلم های اورجینال و اصیل سال۲۰۱۹ هستند 
که توانسته اند بیش از ۱۰۰میلیون دالر در گیشه آمریکای 
شمالی بفروشند. در سال۲۰۱۹ همه فیلم هایی که تاکنون 
بیش از ۱۰۰میلیــون دالر فروخته اند به جز این دو فیلم یا 
دنباله فیلم های سال های گذشــته بوده اند یا اسپین آف و 
یا بخشی از یک فرنشایز ســینمایی را تشکیل می داده اند. 
این آمار گواه این جمله اســکات مندلسون منتقد فوربس 
در نقد فیلم »روزی روزگاری در هالیوود« اســت که گفته 
بود: دی کاپریو آخرین ستاره ســنتی سینماست. در سال 
جاری میالدی فیلم »انتقام جویــان: آخر بازی« تاکنون با 
۸۵۸میلیون دالر فروش در صدر گیشــه آمریکای شمالی 
قرار گرفته اســت و احتمال می رود که تا پایان ســال نیز 
این جایگاه را از دســت ندهد. پس از این فیلم، الیواکشن 
»شیرشــاه« با ۴۷۳میلیون دالر در جایگاه دوم قرار دارد. 
»کاپیتان مــارول«، »داســتان اســباب بازی۴« و »مرد 
عنکبوتی: دور از خانه« در جایگاه های بعدی پرفروش ترین 
فیلم های ســال جاری میالدی قرار گرفته اند. نکته جالب 
این که آمار سال گذشته گیشه بریتانیا و ایرلند نیز به همین 
صورت بود. دنباله ها، اســپین آف ها و فرنشایزهای ساخته 
هالیوود بر گیشه سینماهای آن سرزمین نیز مسلط بودند. 
سال گذشــته »انتقام جویان: جنگ ابدیت«، »ماما میا!« و 
»شگفت انگیزان۲« پرفروش ترین های سال بریتانیا بودند.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

913216,955,136,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

9391۰,399,514,۰۰۰ما همه باهم هستیم
61434,652,564,۰۰۰ایکس الرج
21151,775,7۰7,۰۰۰قصر شیرین

31111,325,769,۰۰۰نیوکاسل
97876,375,۰۰۰دختر شیطان

2118781,415,۰۰۰تپلی  و من
۰1666,84۰,۰۰۰قسم

264591,827,۰۰۰سرکوب
519193,555,۰۰۰کار کثیف


