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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

هما نیابتی با تاکید بر نقش صداوسیما در اطالع رسانی مســئله قاچاق کتاب، گفت: اگر خریدار بداند که با خرید کتاب هایی که تخفیف غیرمتعارف دارند
 نان را از سر سفره عده ای برمی دارد، مطمئنا آن را نمی خرد.
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هیات رسیدگی به تخلفات 
حوزه کاغذ نرش کتاب تشکیل می شود

ش

شــهرام کرمی؛ مدیــرکل هنرهای نمایشــی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره جذب اعتبار و پرداخت 
کمک هزینه های گروه های مختلف نمایشی جشنواره 
آیینی و سنتی گفت: بعد از بازدید چهارشنبه گذشته 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از جشنواره آیینی و سنتی، 
دستور اعتبار جشنواره داده شــد و قرار است به زودی 

کمک هزینه ها پرداخت شود.
به گزارش فارس؛ او در ادامه افــزود: در حال پیگیری 
اعتبارات جشنواره هستیم و امیدواریم به زودی بتوانیم به 
تعهداتمان عمل کنیم. کرمی با اشاره به این که جشنواره 
آیینی و سنتی، فرصتی برای سرمایه گذاری در عرصه 
نمایش های ایرانی اســت، گفت: این جشــنواره به ما 
گوشزد می کند که چقدر سرمایه های ما بااصالت و خوب 
هســتند. انواع نمایش های آیینی و سنتی و مخاطبان 
آن ها که از کارها استقبال می کنند، در این ایام مشخص 
هستند. مدیرکل هنرهای نمایشــی اظهار داشت: اما 
در بین همه این ها، نبود یک پایگاه که بتواند مشکالت 
را رفع کند و مکانــی برای نمایش های ایرانی باشــد، 
به خوبی مشخص است. درست است که تئاتر سنگلج 
از قدیم پایگاه نمایش های ایرانی شناخته می شود اما 
اینجا فقط نمایش های صحنه ای وجود دارد و ژانرهای 
مختلف از خیمه شب بازی، نقالی، پرده خوانی، تعزیه و... 
ضرورت امروز کالن شهر تهران است. کرمی در پاسخ به 
این سوال که با وجود نظر مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در زمینه ایجاد پایگاه برای نمایش های ایرانی، 
چه گامی در این راستا برداشته شده است، گفت: پیگیر 
هستیم که اگر بتوانیم از طریق شهرداری یکی از ابنیه یا 
ساختمان های قدیمی شهر تهران که به لحاظ محله و 
بافت، سنخیت تاریخی و مرتبط با هویت تهران داشته 
باشــد را برای این کار اختصاص دهیم و آنجا مرکزی 
برای نمایش هــای ایرانی شــود. او در ادامه گفت:  این 
موضوعی اســت که خود آقای وزیر هم به ضرورت آن 
اشاره کردند و هم ما در اداره کل مدت هاست که به این 
ضرورت رسیده ایم. امیدوارم بتوانیم شرایطی با مشارکت 
شهرداری ایجاد کرده و یکی از ساختمان ها را در اختیار 
ما قرار دهند. او درباره پروژه پهنه رودکی نیز گفت:  این 
پروژه مهندســان خاص خود را دارد، قرار اســت تمام 
محدوده بازسازی فرهنگی شود، هم ساختمان ها و هم 
کوچه ها، ساخت وساز متفاوتی داشته باشند. اما این که 
این محدوده آیا واقعا به لحاظ امنیتی نیز می تواند شرایط 
اطراف تئاتر شهر را بهبود ببخشــد یا خیر، با توجه به 

شرایط چهارراه ولیعصر قابل پیش بینی نیست. 

پرداخت کمک هزینه به جشنواره 

منایش های آیینی و سنتی
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روان شناس کودک
اصغر  آقایی

سرمقاله

جشــنواره بین المللــی فیلم های کــودکان و 

نوجوانان، نشــاط و شــور اجتماعی خوبی را در 

شــهر و میان خانواده ها ایجــاد می کند و در آن 

مدت باعث می شــود خانواده ها بــه کودکان و 

دغدغه  هایشــان توجه کنند. این که امکان برای 

خانواده ها فراهم شده تا همه بتوانند در جشنواره 

حضور داشــته باشند اتفاق خوشــایندی است. 

اگر در برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم های 

کــودکان و نوجوانان، خانواده ها و کودکانشــان 

شرکت داشته باشند حالت انسانی برای جشنواره 

ایجاد می شود و فضای شهر اصفهان حال و هوای 

جشنواره به خود می گیرد.

دنیا از چنین جشــنواره هایی استقبال می کند و 

برای نمادی در آینده استفاده می شود. جشنواره 

بین المللــی فیلم های کــودکان و نوجوانان باید 

متناسب با تغییرات امروزی کودکان، فیلم های 

کودک تولید کند.

کارگردان های ســینما می تواننــد از بازی های 

اینترنتی الهام بگیرند و فیلم های ســینمایی با 

ساختار بازی های اینترنتی بسازند و نگرش های 

خود را در آن ها نمایش دهند.

بچه های این دوره به فیلم هــای تخیلی، فانتزی 

و رویاپردازانــه عالقه دارند و جــذب فیلم هایی 

می شوند که نیاز آن ها را برطرف کند.

افزایش مخاطبان کودک و نوجوان

 با تلفیق سینمای کودک و بازی های اینترنتی

وگوبا»صبا«:
ریزلی«درگفت
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ها

نبود   مدارس   راهنمایی   دخترانه   در   روستاهای   اردبیل 

دغدغه   اصلی   ساخت   این   فیلم   بود

وگوبا»صبا«:
اصلی«درگفت

یسنده»ایده
امیرعربی؛نو

د ستمان   باز  بود   
فیلمنامه     نویس     مستقل     هستم

هما نیابتی؛ مدیر انتشارات »ورجاوند«، با اشاره به اقدامات یک سال اخیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان گفت: برخورد با قاچاقچیان کتاب، 
اقدام بسیار خوبی بوده، زیرا تولید و انتشــار کتاب های قاچاق نه فقط به مولف و ناشر ضربه می زند بلکه فرهنگ نادرست و غلطی را هم در میان مردم جامعه جا 

می اندازد.
 به گزارش ایبنا؛ او ادامه داد: استمرار فعالیت این گروه موجب می شود این فرهنگ در میان مردم ایجاد شود که می توانند در نمایشگاه های خیابانی و شهری کتاب  
را با تخفیف 50 درصدی خریداری کنند و دیگر به سراغ کتاب فروشی ها نمی آیند و همواره توقع تخفیف دارند. نیابتی با اشاره به تجربه خود در نمایشگاه کتاب 
تهران امسال، عنوان کرد: امسال در ورودی نمایشگاه کتاب تهران -ورودی مترو شهید بهشتی- دکه ای قرار داشت که کتاب را با 50درصد تخفیف می فروخت و 
افراد زیادی نیز به سراغ آن می رفتند. من در حد خودم تالش کردم همان جا به مردم توضیح بدهم که این کتاب ها را خریداری نکنند. او یادآور شد: من به سهم 
خودم موضوع چگونگی انتشار کتاب ها را برای مردم تشریح می کردم و آن ها متوجه می شدند که تخفیف ها نامتعارف است و خریداری این کتاب ها به بدنه اقتصاد 
صنعت نشر آسیب می زند. مدیر انتشارات »ورجاوند« با بیان این که دست اندرکاران حوزه نشر و اهالی فرهنگ هر یک باید سهم خود را در زمینه اطالع رسانی به 
مردم ایفا کنند، گفت: معتقدم به عنوان یک ناشر یا شهروند اگر کاری از دستم برمی آید باید انجام بدهم و اگر جایی بروم و شاهد تخفیف های غیرمتعارف باشم 

تالش می کنم مردم را آگاه کنم.
 نیابتی همچنین از برگزاری نمایشگاه های کتاب در ایستگاه های مترو و داخل شهر با تخفیف 50درصدی به عنوان یک آفت جدی در حوزه نشر نام برد و گفت: من 
در یکی از شهرستان های اطراف تهران ساکن هستم که مدتی پیش در آن نمایشگاه کتابی با 20 تا 50درصد تخفیف برگزار شد، نمایشگاهی که کتاب های زیادی 
ارایه می کرد. او افزود: برگزارکنندگان نمایشگاه به موسسه ما آمدند و گفتند که به ما کتاب بدهید اما من گفتم کتاب ها را باید با چنددرصد تخفیف به شما بدهم 
که با 50 درصد تخفیف بفروشید! و اصال چرا کتاب ها باید این درصد تخفیف کتاب فروخته شود. نیابتی با اشاره به تالش هایش برای برخورد با این افراد، توضیح 
داد: البته در جواب به من گفتند که توانایی مالی مردم شهرستان باال نیست و فروش کتاب با 50درصد تخفیف خیلی بهتر از این است که کتاب ها در انبار بماند اما 
من باز هم مقاومت کردم و گفتم که من باید کتابم را با 70درصد تخفیف بفروشم تا آن ها 50درصد تخفیف بدهند و این کار اصال به صرفه نیست. او با بیان این که 
یک ناشر هیچ وقت کتابش را با 70درصد تخفیف نمی فروشد، گفت: زمانی که یک ناشر کتاب های خود را با تخفیف باال می فروشد، مشخص می شود که کتاب ها 
از منابع دیگری تامین می شود و از مسیر درست و قانونی منتشر نشده اند و جای این کتاب ها در نمایشگاه ها نیست. مدیر انتشارات »ورجاوند« همچنین بر لزوم 
تبلیغات و اطالع رسانی به مردم در برخورد با قاچاقچیان کتاب تاکید کرد و گفت: به نظرم در گام بعدی باید در رسانه ها درباره پیامدهای خریداری کتاب قاچاق 
بر جامعه نشر اطالع رسانی و فرهنگ سازی شود تا مردم مطلع شوند با خریداری کتاب  هایی با تخفیف های غیرمتعارف به ناشری که سال ها عمر خود را در این کار 

گذاشته است چه آسیبی وارد می شود.
 نیابتی افزود: غیر از ناشر، دیگر اجزای بدنه صنعت چاپ و نشر نیز آسیب های جدی می بینند؛ از کارگر چاپخانه بگیرید تا کارگر مرکز توزیع. زیرا همه این افراد از 

درآمدهای این صنعت نان به سفره خانواده هایشان می برند. 
او با بیان این که کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان باید به بُعد اطالع رسانی اهمیت ویژه بدهد، عنوان کرد: در این میان عالوه بر خبرگزاری ها و 
رسانه های مکتوب، صداوسیما هم باید همکاری پررنگ تری با کارگروه برای آگاهی رسانی به مردم داشته باشد و با برنامه سازی های متنوع و مختلف ذهن مردم را 
درگیر این موضوع کند. نیابتی توضیح داد: با این اقدام هم کارگروه احساس دلگرمی بیشتری می کند و هم سوء استفاده کنندگان متوجه می شوند که نمی توانند با 

اموال و سرمایه های  اندیشه مردم بازی کنند. او درباره تبعات این اطالع رسانی گفت: 
در برنامه سازی ها می توان با دعوت از ناشران متضرر، دغدغه ها و حرف دل آن ها را 
به گوش مردم رساند و طبیعتا زمانی که این موضوعات در یک رسانه جمعی مطرح 
شود فردی هم که ناآگاهانه این کتاب ها را خریداری می کند دیگر به سمت این آثار 
نمی رود. به گفته نیابتی، زمانی که در بازار تقاضا هست، عرضه هم وجود دارد زمانی 
هم که خریدار وجود نداشته باشد به مرور تولیدکننده و عرضه کننده ای نیز در بازار 
وجود نخواهد داشت. این ناشر تاکید کرد: اگر خریدار بداند که با خرید کتاب هایی 
که تخفیف غیرمتعارف دارند نان را از سر ســفره عده ای برمی دارد، مطمئنا آن را 

نمی خرد.
او با بیان این که متخلف هم وقتی می بیند که مخاطب نــدارد به مرور از این بازار 
می رود، گفت: بــه نظر من در کنار تنبیــه متخلفان باید آموزش، پیشــگیری و 
اطالع رسانی باهم پیش بروند؛ زیرا اگر بدون هماهنگ بودن این سه حوزه، اقدامی 
انجام شود، کارها فقط به کشف انبارهای کتاب قاچاق ختم می شود اما اگر این سه 

همزمان باهم پیش برود، قطعا اثرگذاری بهتری خواهد داشت.

صداوسیام در مقابله با قاچاق کتاب مشارکت کند

صبا

این هیات با توجــه به اهمیت 
نظارت بر نحــوه مصرف کاغذ 
نشر و با توجه به مفاد شیوه نامه 
اجرایــی کارگــروه کاغــذ در 
معاونت امــور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل 
خواهد شد تا امر نظارت بر نحوه 
توزیع و مصــرف کاغذ را انجام 
دهــد. همچنین شــیوه نامه 
رســیدگی به تخلفــات کاغذ 
نشــر در حال تدوین است که 
به زودی همراه با اعضای هیات 
رسیدگی به تخلفات حوزه کاغذ 
نشر کتاب اعالم خواهد شد. این 
کارگروه متشکل از تشکل های 
صنــف نشــر، معاونــت امور 
فرهنگی و نهادهــای نظارتی 

خواهد بود.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

1012017,۳06,085,000شبی که ماه کامل شد

1981,0۳۳,4۳5,000ایده اصلی
71۳25,024,590,000ایکس الرج
۳12۳2,120,269,000قصر شیرین

41091,456,620,000نیوکاسل
۳129979,222,000تپلی و من

279956,758,000قسم
۳71684,501,000سرکوب
61۳196,806,000کار کثیف

14۳111,551,000جانان


