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مد یر مسئول و سردبیر:  محمد رضا شفیعی

منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

مجری اسبق برنامه سینمایی »هفت«، معتقد است: مسئوالن ســینمایی باید به ورود سرمایه گذاران نظارت کنند، چون سینمای ایران به آنان نیاز دارد. 
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کتاب های داغ بازار با 70درصد 
تخفیف در بساط دستفروش های انقالب

ش

یک ناشــر از دالیل پایین نیامدن قیمت کاغذ چــاپ و تحریر و 
مشکالتی که ناشران با آن دست به گریبان هستند، گفت.

کامران شرفشاهی؛ مدیرمسئول انتشارات »تجلی مهر«، درخصوص 
این که چرا قیمت کاغذ چاپ و تحریر پایین نمی آید، گفت: پایین 
نیامدن قیمت کاغذ به علت نوسانات در وادی فرهنگ و اقتصاد کشور 
است؛ مدت هاست این عرصه ها در دست افراد فاسد و رانت خوار قرار 

گرفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرفشاهی افزود: افراد فاسد با 
ایجاد مافیا و بازار سیاه در صدد سودجویی های جبران ناپذیر خود 
هستند. از سوی دیگر عدم نظارت در برخورد جدی و هوشمندانه 
مسئوالن، دارای ثمرات بسیار ناگوار و ویرانگری است. مدیرمسئول 
نشر »تجلی مهر« با اشاره به قیمت هر بند کاغذ آزاد در بازار اظهار 
داشت: در گذشته قیمت هر بند کاغذ آزاد، باالی ۲۰۰هزار تومان بود 
که مسئوالن گفتند جای هیچ نگرانی نیست و اوضاع تحت کنترل 
است؛ اما با گذشت زمان قیمت هر بند کاغذ به باالی ۵۰۰هزار تومان 
رسید! شرفشاهی درخصوص دادن ارز ۴۲۰۰تومانی دولت به ناشران 
گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به افراد فرصت طلب باعث شد که 
افراد به سود های کالنی برســند و بازار را به چنگ خود درآورند. او 
افزود: حاصل این موضوع دل زدگی بسیاری از ناشران، پایین آمدن 
تعداد عناوین کتاب های منتشر شده، افزایش بی رویه قیمت کتاب، 
بیکاری کارگران چاپخانه ها، بی انگیزگی ناشران و مشکالت فراوان 
دیگر در حوزه صنعت نشر است. مدیرمسئول نشر »تجلی مهر« با 
اشاره به حمایت دولت و وزارت ارشاد از ناشران کشور اظهار داشت: 
دولت مانند همیشه فقط به شعار و وعده اکتفا کرده و با وجود دعوت 
به خویشتن داری و بهبود اوضاع، هیچ اقدام عملی و ارزنده ای از خود 
نشان نداده است. شرفشاهی ادامه داد: بخشی از مشکالت صنعت 
نشر به دلیل نبود احساس مسئولیت وزارت ارشاد و دیگر سازمان های 
دولتی است. مدیرمسئول نشر »تجلی مهر« درخصوص راهکار هایی 
برای پایین آمدن قیمت کاغذ گفت: تا زمانی که دولت تصمیم جدی 
برای کنترل بازار سیاه کاغذ نگیرد، بدیهی است اوضاع صنعت نشر 
روزبه روز بدتر شود. تنها راه برون رفت از این بحران، ممنوع کردن 
واردات و توزیع کاغذ به اتحادیه و تشــکل هایی است که با ناشران 
مرتبط باشــند. او افزود: باید ارتباط با ناشران به صورت مستقیم 
برقرار شود و کنترلی اساسی بر روند کار ناشران و تیراژ کتاب های 
منتشر شده لحاظ شود در غیر این صورت همچنان شاهد مشکالت 
صنعت چاپ و پیامد های تلخ آن خواهیم بود. شرفشاهی ادامه داد: 
متاسفانه برخی از مسئوالن وزارت ارشاد این روز ها در مصاحبه های 
خود پایین آمدن تعداد عناوین منتشر شده و تیراژ کتاب را به گردن 
پدیدآورندگان کتاب انداخته اند؛ درصورتی که این مسئله کامالً کذب 
است. شرفشاهی در پایان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان کتاب 
همچنان به کار خود ادامه می دهند. حمایت نشــدن و مشکالت 
صنعت نشر با بی دقتی ناشران و اوضاع بیمارگونه بازار چاپ و نشر 
کتاب بی ارتباط نیست. پسندیده نیست که برخی مسئوالن گناه 

خود را به گردن تولیدکنندگان کتاب و ناشران بیندازند.

چرا قیمت کاغذ چاپ و 
تحریر پایین منی آید؟ 
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دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان

علیرضا تابش

سرمقاله

ترویج نگاه کسب وکاری در جشــنواره فیلم کودک 

امســال، یکی از اهداف ماست. فیلم کودک باید برای 

تولیدکننده و ســرمایه گذار ســودمند باشد و برای 

مخاطب جذاب باشد. نگاه کســب وکاری این نوید را 

می دهد که سینمای کشور ما و تولیدات سینمایی برای 

کودکان و نوجوانان باید از اســتانداردهایی برخوردار 

باشد که قابلیت رقابت با آثار شاخص جهانی را دارا باشد 

و بتواند بازار ایران و منطقه را تسخیر کند و تا زمانی که 

این نگاه در سینما تقویت نشود، به صنایع مجاور توجه 

نداشته باشــیم و از صنایع مجاور دعوت نکنیم که در 

مرحله نویســندگی و پیش تولید به کمک سوژه های 

ســینمایی ما بیایند، نمی توان بــازار متنوع و خوبی 

برای سینمای کودک و نوجوان و حتی سایر ژانرهای 

سینمایی ایجاد کرد.

ظرفیت فعلی اکــران و نمایش خانگی در کشــور ما 

25درصد ظرفیت واقعی درآمدزایی سینمای ماست 

و 75درصد این ظرفیت، مغفول مانده است و اگر نگاه 

کسب وکاری در سینما تقویت شود و صنعت سینمای 

ما با ســینمای مجاور تعامل داشته باشد آن ظرفیت 

75درصدی مغفول مانده احیا می شود و ما نباید نگران 

رقبای رســانه ای  در خارج از ایران یا به زبان فارسی و 

یا رسانه های بیگانه باشــیم چراکه ما تولید قدرتمند 

و نگاه کسب وکاری داریم و نیاز و ذائقه مخاطب را در 

نظر گرفته ایم، ولی اگر این نگاه در بخش خصوصی و 

نهادهای حمایتی تقویت نشود باید نگران بود.

ظرگرفتهایم
ذائقهمخاطبرادرن

روزبه حصاری در گفت  وگو با »صبا«  :

آناهیتا غنی زاده  در گفت  وگو  با »صبا« : 

کارتخصصیبهجذبمخاطبکمکمیکند

ابوالفضل جلیلی؛ مربی کارگاه ایده 

سومین المپیاد فیلمسازی

آینده واقعا مال شماست!

مدیران برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان  در گفت وگو با »صبا«  :

سازانایران
سینماییبرایآینده

حبیب ایل بیگی؛ مشاور عالی دبیر 

و مدیر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان:

جشنواره گام های خوبی برداشته است

عزت اهلل علیزاده؛ مدیر پشتیبانی فنی نمایش

 سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان :

جوانان هنوز از دوران کودکی خیلی دور نشده اند

مسئله ورود پول های مشکوک به ســینما چندی است مطرح شــده و هر از گاهی شایعه فســاد اقتصادی در هنر هفتم دامن برخی 
تهیه کنندگان و سرمایه گذاران فعال صنعت سینمای ایران را می گیرد. در میان اهالی سینما این بحث مطرح است که هنر هفتم در هر 
کشوری بی تردید نیازمند سرمایه گذاری است اما بررسی سالمت سرمایه هم مسئله کم اهمیتی نیست. محمود گبرلو بیش از هر چیز بر 

اهمیت مسئله نظارت بر سرمایه گذاری در سینما تاکید دارد.
به گزارش »ایرنا«؛ او درباره ورود سرمایه به سینما، اظهار داشت: بحث هایی که درباره ورود سرمایه گذار به سینما می شود از یک سری 
جریانات پشت پرده نشأت گرفته که خیلی نمی توانیم تحلیل واقعی و منطبق با استدالل علمی از آن به دست بیاوریم. او افزود: امروز که 
مخاطب سینما آثار با تکنیک ضعیف و بی کیفیت را نمی پذیرد، نیاز است که فیلم هایی با تکنیک قوی تر عرضه کنیم. طبیعتاً در این مسیر 
ورود سرمایه گذاران مختلف، نعمتی برای سینمای ایران و کمک بزرگی برای جریان اقتصادی سینماست. گبرلو ادامه داد: نکته بسیار 
مهم این است که به طور طبیعی باید سازوکار نظارتی برای ورود سرمایه گذاران وجود داشته باشد تا این امر منجر به فساد در سینما نشود. 
مجری اسبق برنامه سینمایی »هفت«، هشدار داد: اگر سرمایه گذار بخواهد از ورود به سینما سوءاستفاده کند و منافع اقتصادی خود را 
پشت پرده سینما پنهان کند، بسیار خطرناک است. او با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران توسط نهادهای ناظر بر سینمای 
ایران همانند سازمان سینمایی یا خانه سینما، افزود: با نظارت دقیق و درست، هیچ وقت سرمایه گذاری در سینما فسادآور نخواهد بود. 
این منتقد سینما با انتقاد از وضعیت موجود که »نه سیستمی وجود دارد و نه کسی درباره آن پاسخگو است«، افزود: همان گونه که ورود 
سرمایه گذاران سالم به سینما باعث رونق اقتصادی آن می شود، جلوگیری از ورود سرمایه  گذاری که فسادآور است باعث می شود اهالی 
سینما نیز در سالمت باشند و در جامعه مورد تشویق و حمایت بیشتر قرار بگیرند. او ادامه داد: با توجه به شایعاتی که مطرح شده، نمی توانیم 
قضاوت درستی داشته باشیم. من هنوز در میزگردی استدالل درست و منطقی ندیده و نشنیده ام. هر کدام بر اساس نظر و سلیقه خودشان 
خبری را منتشر و شایعه ای را پخش می کنند. گبرلو افزود: متاسفانه مشکل بزرگی که وجود دارد این است که برنامه های تلویزیونی با 
این که می توانند به حل مسائل سینما و نیز سالمت اقتصاد در سینما کمک کنند، به جای این که این مباحث را به صورت جدی و بی طرفانه 

به بحث بگذارند، با موضع وارد می شوند و رسما اعالم می کنند 
که فساد در سینمای ایران وجود دارد. این مجری تلویزیون 
و کارشناس سینما با تاکید بر اهمیت ورود سرمایه گذاران به 
سینما خاطرنشان کرد: حضور سرمایه گذار در سینما باعث 
رونق اقتصاد آن می شود. ما نباید مانع آن شویم. از سوی دیگر 
باید آن هایی که نظارت بر ســینما را بر عهده دارند مراقبت 
کنند که فساد وارد اقتصاد سینمای ایران نشود. او با تاکید بر 
این که مسئوالن در این مواقع باید مواضع رسمی را اعالم کنند، 
خاطرنشان کرد: سینما در طول تاریخ و در همه جای دنیا به 
سرمایه گذاری اقتصادی وابسته است. معتقدم در سینما، هنر 
و اقتصاد، هر دو باهم است. حضور سرمایه گذاران ضمن رونق 
تولیدات باکیفیت در ســینما، باعث رونق اقتصادی صنوف 

سینما نیز می شود.

رسمایه گذاری در سینام باید با نظارت همراه باشد

تسنیم

هومان حســن پور؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهــران، با اشــاره به تــالش بــرای جمع آوری بســاط 
دســتفروش های کتاب در خیابان انقــالب گفت: تاکنون 
هم ما تالش هایی در این زمینه داشــتیم و هم شهرداری 
همکاری هایی با ما داشته است. اما دیدگاه هایی نیز در این 
زمینه وجود دارد. او ادامه داد: برخی می گویند که عده ای 
از این دستفروش ها بیش از چهل ســال است که فعالیت 
می کنند و کتاب های دســت دوم قدیمی را می فروشــند 
که کارشــان هم قانونی اســت. اما باید در نظر گرفت که 
این افراد بیشــتر از انگشــتان یک دســت هم نمی شوند. 
حسن پور تصریح کرد:  مشــکل اصلی ما شبکه گسترده ای 
است که وجود دارد و به شکل گســترده این اقدام را انجام 
می دهد و عمده کتاب هایش نیز کتاب های قاچاق اســت. 
ســاماندهی این دســتفروش ها باید به گونه ای باشد که 
صدمه به کتاب فروشی ها وارد نشــود. ما به هزار علت یک 
کتاب فروشی را تعطیل می کنیم آن وقت بساط دستفروشی 
راه می اندازیم که این سیاست اشتباهی است. رئیس اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان تهران افزود: وقتی دستفروش کتاب 
نو می فروشــد ؛ کتابی که پشــت ویترین کتاب فروشی در 
چند قدمی آن دستفروش عرضه شده است،  چرا نباید آن 
دستفروشی جمع آوری شود؟ متاسفانه دستفروشان کتاب 
در انقالب در جلوی کتاب فروشی ها کتاب های نو و داغ بازار 
را می فروشند و هیچ قاعده و کنترلی هم برای فعالیتشان 
وجود ندارد. پس ســاماندهی یعنی جمع آوری بساط این 
دستفروشان. او در پاسخ به این که چرا شهرداری تهران زیر 
بار جمع آوری این بساط ها نمی رود ، گفت:  این گونه نیست 
که شهرداری نخواهد زیر بار جمع آوری برود ، موضوع اندکی 
پیچیده است،  این موضوع ساده به مرور آنقدر پیچیده شده 
است که به راحتی قابل رفع نیست. حسن پور تصریح کرد:  
به شخصه اصال با فعالیت دستفروشان موافق نیستم ، وقتی 
یک نفر مغازه چندمیلیارد تومانی را صرف فروختن کتاب 
کرده است،  چرا باید اجازه دهیم که یک دستفروش کتاب 

را با 7۰درصد تخفیف مقابل آن مغازه به فروش برساند.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

913216,874,472,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

9391۰,385,1۰1,۰۰۰ما همه باهم هستیم
61434,559,849,۰۰۰ایکس الرج
21151,686,9۰3,۰۰۰قصر شیرین

31111,289,۰99,۰۰۰نیوکاسل
97876,375,۰۰۰دختر شیطان

2118735,749,۰۰۰تپلی  و من
۰16۰1,416,۰۰۰قسم

26457۰,119,۰۰۰سرکوب
519192,451,۰۰۰کار کثیف


