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منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

تبدیل ســازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه در چند وقت اخیر با وجود مخالفان این طرح به تصویب رسید اما کشمکش ها بر سر این موضوع همچنان پابرجاست.

دوشنبه| 28 مرداد 1398| 19 آگوست 2019| 17 ذی الحجه 1440|سال هفتم|

 شامره 1177| 8 صفحه| 1000تومان|

سازمان سینامیی اولویت های خود را 

برای حامیت از تولیدات اعالم کرد

ش

بررسی آمارهای نشــر می تواند روند صعودی یا نزولی صنعت نشــر را در بازه های 
مختلف زمانی روشن کند؛ بنابراین هرچقدر که آمارها، شاخصه های جزیی تر را شامل 
بشوند، کارایی بیشتری برای مدیران و سیاست گذاران این صنعت خواهند داشت. 
اطالعات نشر ایران که نهاد رسمی تهیه و ثبت آن موسسه خانه کتاب است، به دلیل 
ساختارهای سنتی، فاقد برخی از شاخصه هاست که شاید مهم ترین آن ها، میزان 
فروش کتاب)تعداد و رقم( باشد. به عبارت دیگر از آنجایی که سیستم جامعی برای 
ثبت فروش کتاب در کتاب فروشی ها و مراکز نشر وجود ندارد، امکان تهیه آمار فروش 
و به تبع آن، تحلیل های آماری روی وضعیت بازار هم موجود نیست. مطابق جداول 
آماری خانه کتاب، اطالعات صنعت نشر، معطوف به ثبت اطالعاتی می شود)نوبت 
چاپ، تعداد شمارگان، قیمت و...( که ناشر در شناسنامه کتاب قید کرده است و تجربه 
نشان داده در بسیاری از موارد، این اطالعات با واقعیت بازار کتاب فاصله دارد؛ خصوصا 
در صحِت شــمارگان. اما با این اوصاف و درخصوص اطالعات مالی، خانه کتاب با 
ضرب بهای هر نسخه در تعداد شمارگان و جمع مبلغ کلی تمام کتاب ها، به شاخصه 

»قیمت کل« می رسد.
 به گزارش ایبنا؛ مطابق آمارهای بازار کتاب در سال1397، تعداد 101هزار و 436 
عنوان کتاب منتشر شده که مجموعا شمارگان آن ها، 140میلیون و 46هزار و 254 
نسخه بوده است. قیمت کل این کتاب ها نیز معادل 2696میلیارد تومان  است. اما 
چنانچه گفته شد، اطالعاتی درباره این که چه میزان از شمارگان ثبت شده )با توجه 
به رواج چاپ دیجیتال و انتشار مقطعی و محدود از سوی ناشران( واقعا به بازار کتاب 
رفته و چه میزان از آن  به فروش رفته است، وجود ندارد. اما اگر در خوش بینانه ترین 
حالت، فرض کنیم که میزان فروش کتاب در سال با قیمت کتاب های منتشر شده در 
آن سال برابر است، باز هم با صنعت نشر کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی داریم؛ 
به عنوان مثال رقم فروش کتاب آمریکا در سال2018 معادل 29.7میلیارد دالر بوده 
است؛ یعنی چیزی حدود 72هزار و 900میلیارد تومان که 27برابر رقم کتاب های 
منتشرشــده در یک سال نشر ایران می شــود! با پایان ســال2018 و فرا رسیدن 
کریسمس، آمارهای فدراسیون ناشران اروپا و اتحادیه جهانی ناشران در سال2017 
منتشر شد که رقم 2.22میلیارد یورو فروش را نشان داد. بیشتر بازارهای کتاب در 
جهان با درصدی رشد همراه بود و مطابق با گزارش فدراسیون ناشران اروپا، ارزش 
کل بازار کتاب اروپا 36 تا 38میلیارد یورو برآورد شد که شامل 610هزار عنوان کتاب 
منتشر شده جدید در این سال می شود؛ کتاب هایی که از سوی ناشرانی منتشر شده 
که حدود 130هزار نیرو را به خدمت گرفته اند و اگر کل زنجیره نشر را در نظر بگیریم، 
تعداد آن ها به اولین کشــورهای اروپایی که داده های مربوط به سال2018 خود را 
منتشر کردند، ایتالیا و آلمان بودند. ارقام انجمن ناشران ایتالیا پس از یک سال بسیار 
موفق )سال2017 که در آن شاهد رشد 8.5درصدی بازار کتاب بودند( اندکی کاهش 
یافت )به اندازه 40درصد(. در این کشور، همچنان کتاب فروشی های فیزیکی بر بازار 
کتاب تسلط دارند و 69درصد از فروش را به خود اختصاص می دهند و کتاب های 
الکترونیکی 5درصد از گردش مالی را تشکیل می دهند. آمارهای بازار کتاب برای 
کشور آلمان؛ بعد از فقری که در سال2017 وجود داشت، در سال2018 با افزایش 
بســیار ناچیز یک دهم درصدی در کلیه کانال های فروش کتاب )ازجمله آمازون( 
روبه رو بود. در این میان، آثار غیرداستانی 5.5درصد و کتاب های کودک 3.3درصد 
رشد داشتند. آخرین آمار انجمن ناشــران آمریکایی، افزایش 330میلیون دالری 
فروش کتاب در آمریکا )خارج از اروپا( در ســال 2018 نشان می دهد که این آمار 
بازه زمانی ژانویه تا نوامبر 2018 را شامل می شــود. مطابق با این اطالعات، سرانه 
مطالعه، رشد مثبتی داشته و ناشران درآمد خود را با فروش کتاب به کتاب فروشی ها، 
عمده فروشــان، مصرف کنندگان و خرده فروشــان آنالین و... به دست می آورند. 
درمجموع رقم فروش کتاب در آمریکا )در بازه زمانی مورد اشاره( 29.7میلیارد دالر 
بوده که با رشد با 3.330میلیون دالری نسبت به بازه زمانی سال قبل)2017( بیانگر 

افزایش 7.4درصد است.

فروش 27برابری کتاب در آمریکا 

نسبت به ایران
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مدیر روابط عمومی معاونت امور 

استان های رسانه ملی

فرشید شکیبا

سرمقاله

بیست ودومین پرواز هدهد رســانه ملی بر فراز خراسان شمالی 

پایان یافت؛ پرواز در آسمان پرستاره فارس ها، ترکمن ها و تات ها، 

تابلویی رنگارنگ از خرده فرهنگ های مردمان بومی این خطه از 

ایران همیشه جاودان، همراه با نوای خوش موسیقی خراسانی و 

ترکمنی و کرمانجی؛ و وعده دیدار بعدی، اردبیل همیشه قهرمان.

رویدادی بزرگ برای همه ایرانی ها، رقابتی نفس گیر و دشــوار 

با حضور هنرمندانی از چهار گوشــه ایران زمین و دســتاوردی 

ارزشمند برای همه ایران؛ خراسان شمالی خاطره ای خوش برای 

همه رقم زد، چه آن ها که تندیس هدهد را به چنگ آوردند و چه 

آن ها که در این کشــاکش قضاوت و داوری هنرمندانه، چشم به 

آینده دوختند و جشنواره های بعدی را به انتظار نشسته اند.

بیســت ودومین گردهمایی بزرگ خانواده رسانه ملی از جنس 

مراکز استانی صداوســیما، تجلی دیگری بود از رشد و پیشرفت 

روزافزون هنرمندان و برنامه سازانی که بی هیچ ادعایی و فارغ از 

هیاهوی پایتخت، دل در گرو تعالی رسانه ای این مرز و بوم دارند 

و خشت خشت فرهنگ و هنر را با جان و دل بر روی هم می نهند 

تا بدان جا که آرزوهای بلندشان ردای واقعیت بر دوش می گیرد 

و آثارشان در جشنواره های مهم ملی و بین المللی می درخشد.

حضور بیش از صد داور در کمیسیون های مختلف جشنواره که 

هر یک در حوزه تخصصی خود حرف های زیادی برای گفتن دارند 

و برخی جزو پیشکسوتان سینما، صداوسیما و جامعه موسیقی 

کشورمان به شمار می روند و ارزیابی های سخت گیرانه آن ها در 

انتخاب و داوری آثار، گویای جایگاهی اســت که این جشنواره 

در بین رخدادهای هنری و فرهنگی کشورمان پیدا کرده است. 

تولیداتی که در عرصه های مختلف سیما، صدا، پژوهش، شعر و 

موسیقی و فضای مجازی در این دوره از جشنواره برگزیده شدند، 

هر یک ویژگی های منحصربه فردی داشته اند که از نگاه تیزبین 

داوران پنهان نمانده اســت؛ خصوصیاتی که شاید در دیگر آثار 

هم بوده اما جمع آن ها در یک اثر، موجب معرفی آن ها به عنوان 

تولیدات برگزیده شده است.

به راه افتادن جریان های ملی ازجمله نهضت تولید دوهزار مستند، 

آلبوم موســیقی مراکز، آثار فاخر موســیقایی و تولید مجموعه 

نماهنگ های معرفی اســتان های مختلف کشــورمان، ازجمله 

ره آوردهای جشنواره تولیدات مراکز به شمار می رود؛ رویدادی 

که می رود تا به زودی در عرصه های بین المللی هم جایگاه خود 

را پیدا کند.

بی ادعا 

فارغ از هیاهوی پایتخت

نگاهی به ویژگی های ساز ساکسیفون

متمدن  و مردم   پسند

پرونده »صبا«  از چرایی انتخاب یک  مستند  به عنوان نماینده  ایران  در آکادمی اسکار

در جست   و جوی   اسکار 2020

کیوان کثیریان  :

فیلم مستند در میان فیلم های داستانی شانس کمی دارد

رائد فریدزاده   :

محدودیت زمانی برای انتخاب وجود داشت

علی دارابی  :

رسانه ملی و صداو سیمای مراکز پرفروغ ظاهر شدند

طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال های اخیر در مجلس شورای اسالمی مطرح شد، دولت همواره با تشکیل 
این وزارتخانه مخالفت می کرد البته مخالفت دولت باعث نشد که در روند تصمیم گیری مجلس شورای اسالمی خلل چندانی ایجاد شود زیرا شورای 
نگهبان در هفته های اخیر با طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موافقت کرد و اجرای طرح به دولت و سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابالغ شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهمن نامورمطلق؛ معاون سابق صنایع دستی کشور، در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل وزارت میراث فرهنگی 
بار مالی خاصی را به دولت تحمیل می کند، گفت: تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی در کل می تواند جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. برخی از 
نمایندگان مجلس می خواهند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه تبدیل شود تا از این به بعد در برابر مسائل پاسخگو 
باشد و ضوابط را در انتخاب مسئوالنش رعایت کند. از طرف دیگر به قدرتی بزرگ برای رایزنی و گرفتن امتیاز از دولت تبدیل شود، اما برخی دیگر از 
نمایندگان مجلس دنبال گرفتن امتیاز هایی از سازمان هستند و می خواهند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به وزارتخانه ای 
تبدیل کنند که بتوانند روی آن اعمال نظر کنند. معاون سابق صنایع دستی کشور ادامه داد: اگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تبدیل به وزارتخانه شود، قدرتش برای چانه زنی بیشتر می شود و اگر معاونت صنایع دستی به یک معاونت برای وزارتخانه تبدیل و با مرکز ملی فرش 
ایران نیز ادغام شود می تواند قدرتمندتر و موثرتر عمل کند، اما سازمان میراث فرهنگی با حفظ قالب ساختاری فعلی از تبدیل شدن به وزارتخانه 
نه تنها سودی نخواهد برد بلکه ضرر هم خواهد کرد، البته مشکل فقط مشکالت تشکیالتی نیست و باید به رایزنی در خارج از کشور و تبلیغ صنایع 
دستی توجه بیشتری شود. او افزود: اگر طرح تدوین شده برای وزارتخانه میراث فرهنگی به ادغام قطعات پازلی که از هم جدا افتاده اند منجر شود، 
فقط شاهد جابه جایی مالی در دل دولت خواهیم بود، در غیر این صورت تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه بار 
مالی به دولت تحمیل می کند. سیدرحمت اهلل رئوف حنان؛ مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، گفت: وزارت یا سازمان میراث فرهنگی زیر نظر دولت است و دولت باید قادر به اداره این دستگاه باشد. او افزود: هدف از برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت حاکمیتی وابسته نبودن به فروش نفت و اتکا به صنعت گردشگری است. اگر قرار است ما از وزارت یا سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری برای جبران چالش عدم فروش نفت استفاده کنیم و هزینه های کشور را از این راه به دست بیاوریم باید توجه ویژه ای به این 

سازمان یا وزارتخانه داشته باشیم در غیر این صورت تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه به دولت و بیت المال خسارت می زند.

چه کسانی از تشکیل وزارت میراث فرهنگی سود می برند؟ 

صبا

آیین نامه شــورای هماهنگی تولید و اولویت های حمایتی 
سازمان سینمایی که در 3 ماده در 31تیرماه سال جاری به 
تایید حسین انتظامی؛ رئیس سازمان سینمایی، رسیده و 
الزم االجرا شده است به منظور ارتقای محتوای محصوالت 
و آثار فرهنگی و هنری و ضــرورت هماهنگی و هم افزایی 
موسسات تابعه سازمان امور ســینمایی و سمعی و بصری 
ابالغ شده اســت. شــورای هماهنگی تولید شامل رئیس 
ســازمان ســینمایی و یا نماینده تام االختیار او به عنوان 
رئیس شورا، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مدیرعامل 
مرکز گسترش ســینمای مســتند و تجربی، مدیرعامل 
انجمن ســینمای جوانان ایران، معاون ارزشیابی و نظارت 
سازمان سینمایی، دبیر جشنواره فیلم فجر، دو کارشناس 
فرهنگی-ســینمایی به انتخاب رئیس ســازمان و معاون 
فرهنگی بنیاد ســینمایی فارابی به عنوان دبیر می شود. در 
ماده3 ایــن آیین نامه که به ضوابط اختصــاص دارد، آمده 
است: 1-تخصیص 70درصد از بودجه حمایتی موسسات 
در تولید آثار، مســتلزم تایید عملکرد آن ها در شــورا در 
چارچوب اولویت های ســاالنه خواهد بــود و در 30درصد 
تخصیص ها نیازمند اخذ مصوبه نیستند. 2- مشارکت بیش 
از 30درصدی در بنیاد ســینمایی فارابی و مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی در تولید آثار سینمایی نیازمند 
مصوبه شورا است. 3- بنیاد سینمای فارابی و مرکز گسترش 
ســینمای مســتند و تجربی موظفند حداقل 15درصد از 
بودجه تولیدات خود را برای نــگارش فیلمنامه اختصاص 
دهند. 4- اعضای هیات های انتخــاب ارایه)پیچینگ( در 
جلسات فصلی دفاتر استانی انجمن ســینمای جوانان به 
تایید این شــورا می رســند. همچنین گزارش تجمیعی 
عملکرد دفاتر انجمن ســینمای جوانان ایران، هر فصل به 
شــورا ارایه و در مورد تخصیص فصل بعــد تصمیم گیری 
می شود. این شورا در سلسله نشســت هایی که به صورت 
مداوم برگزار کرده اولویت های حمایتی سازمان سینمایی 
را برای »تولید آثار و مشارکت ها« در سال جاری به شرح زیر 
اعالم کرد: 1. افزایش امید و اعتمــاد عمومی در جامعه با 
هدف تقویت سرمایه اجتماعی 2. تقویت عزتمندی و قدرت 
ملی با تاکید بر پیشرفت های کشور در حوزه های مختلف 3. 
توجه به نهاد خانواده با تاکید بر ارزش های اسالمی-ایرانی.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

1012017,۳66,۳44,000شبی که ماه کامل شد

71۳25,071,82۹,000ایکس الرج
۳12۳2,166,528,000قصر شیرین

410۹1,476,185,000نیوکاسل
1۹81,10۳,42۹,000ایده اصلی
۳12۹1,005,8۹۹,000تپلی و من

27۹۹۹7,610,000قسم
۳716۹۹,678,000سرکوب
61۳1۹5,828,000کار کثیف

14۳122,۳4۹,000جانان


