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آمار فروش سینماهای سراسر ایران

بحران کمبود کاغذ از اواسط پاییز ســال۹6 آغاز و باعث ایجاد نگرانی هایی در میان مطبوعاتی ها و همچنین اعتراض هایی از سوی مدیران مسئول رسانه ها شد.
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»اسپایدرمن« میلیاردی شد

جمال شــورجه متولد 22بهمن 1333 در زنجان است. 
فارغ التحصیل لیســانس کارگردانی از دانشکده سینما 
و تئاتر دانشگاه هنر تهران اســت که با دستیاری شروع 
به کار کرد و حــاال از کارگردان های بنام اســت. در یک 
خانواده 11نفری بــا 9 برادر بزرگ شــد، از کالس دوم 
دبستان فعالیت خود را در نقاشی شروع کرد و افتخارات 
زیادی در دوران تحصیلی به دست آورد. در سال 1356 
وقتی 23 ساله بود وارد دانشگاه هنر شد. با وقوع انقالب 
اسالمی و تعطیلی دانشگاه از طرف انجمن اسالمی برای 
تحصیل در رشته ســینما به مرکز اسالمی فیلمسازی 
تلویزیون رفت. در سال 1359 با شروع جنگ ایران و عراق 
با حکم ماموریت حوزه هنری بــه جبهه رفت تا اتفاقات 
آنجا را مســتند و ضبط کند. او فعالیت فیلمسازی خود 
را به صورت جدی از سال63 با دســتیاری کارگردان در 
فیلم »زندان دوله تو« شروع کرد سپس سال65 با فیلم 
»پرواز در شــب« طراح صحنه را نیز تجربه کرد. بعد از 
سال ها تجربه دستیاری، سال67 اولین فیلم خود به نام 
»روزنه«را ساخت و سال68 نیز با نوشتن فیلمنامه »شب 
دهم« در این عرصــه عرض اندام کرد. بــا فوت فرج اهلل 
سلحشور در 8اسفند94 که درگیر نوشتن فیلمانه سریال 
»حضرت موســی)ع(« بود این کار به شــورجه سپرده 
شد او در فروردین98 از اســتارت تولید این مجموعه از 
پاییز98 داد. بعد از بیماری ناگهانی فرج اهلل سلحشــور 
اعالم شد او ترور بیولوژی شده است. جمال شورجه آن 
زمان اعالم کرد با توجه به سبک زندگی صهیونیست ها از 
قوم بنی اسرائیل هیچ کاری بعید نیست؛ از سحر و جادو تا 
ترور فیزیکی، بیولوژیکی و... 10اردیبهشت98 خبر سکته 
مغزی جمال شورجه اهالی هنر را نگران کرد، او در حال 
حاضر در بیمارستان بستری است. جمال شورجه بی شک 
یکی از معدود فیلمسازان سینمای ایران است که دغدغه 
ساخت آثار پرمحتوا و ارزشــی خصوصاً درباره سینمای 

دفاع مقدس را دارد.

تقدیمی 
هفتگی 
»صبا«  

جامل  شورجه 

دغدغه مند و ارزشی

تقدیمی هفتگی »صبا«

جمال  شورجه
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سیدشهاب الدین موسوی؛  کارگردان »شکاف«  در گفت  و گو  با  »صبا«  :

فاصله   طبقاتی   را   در  این   مستند    بررسی  کردیم

باید  به  دیدگاه  نوجوانان

 نزدیک  شد 

محمدحسین طاهری؛ کارگردان نمایش »آئورا«   در گفت  وگو  با »صبا«  : 

دغدغه   بازیگران   تبدیل   به   نوشتار شد

حسین قناعت ؛ کارگردان »تپلی و من« 

در گفت و گو با »صبا«  :

مهم   راضی  بودن  مخاطب   است

  

عضو  هیات  انتخاب  جشنواره 

نمایش های  آیینی  و  سنتی

محمدحسین  ناصربخت

سرمقاله

یکی از اهداف جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، حفظ اشکال سنتی نمایش و گسترش دوباره این نمایش ها و استفاده از توانمندی این بستر هنری، متناسب 

با نیازهای تئاتر امروز است. در جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، شکل اهمیت بیشتری دارد و تنوع موضوع باالست و آزاد است و شکل اصول و قرارداد خاصی 

دارد، البته آنجا هم به صورت خالقانه اتفاقاتی می افتد. برخی بخش ها متکی به این است که شکل سنتی به صورت کامل اجرا و تقویت شود. در مورد بخش های 

صحنه ای، آزادی عمل بیشتری وجود دارد تا بتوانند با الهام از اشکال سنتی، آثار تازه ای به صحنه بیاورند. این سیاست همیشه بر جشنواره حاکم بوده و سیاست 

درستی به نظر می رسد.

در دانشگاه ها صرفا آشنایی سطحی با نمایش های آیینی و ســنتی پیدا می کنیم و همچنان رشــته ای تخصصی با عنوان نمایش آیینی و سنتی نداریم. تعداد 

واحدهای مربوط به این مبحث در دانشگاه ها اندک است به خصوص با تجدیدنظری که نسبت به واحدهای درسی صورت گرفته، کمتر هم شده است. افرادی که 

در این رشته در دانشگاه ها تدریس می کنند براساس عالقه مندی شخصی خودشان شاید وقت بیشتری خارج از دانشگاه روی این مباحث بگذارند یا افرادی که 

در پایان نامه  هایشان کار پژوهشی انجام می دهند روی موضوع نمایش آیینی و سنتی کار می کنند. این افراد بیشترین کسانی هستند که درگیر این نوع نمایش 

شده اند.  گاهی هم افراد با ورود به گروه هایی که آیینی و ســنتی کار می کنند تجربه به دست می آورند و این طور نیست که دانشگاه های ما برای تربیت هنرمند 

نمایش سنتی کافی باشند، دانشگاه ها صرفا آشنایی ایجاد می کنند و افراد عالقه مند بقیه مسیر را به صورت شخصی طی می کنند. ما در جشنواره بخش دانشجویی 

داریم و سعی می کنیم از هر دیدگاه تازه ای حمایت و استقبال کنیم تا به بقای این هنر ارزشمند هم کمک کرده باشیم.

حفظ    اشکال   سنتی   نمایش   و گسترش   دوباره  آنها

در این بین به نظر می رسید اعالم خبر تخصیص ارز 4200تومانی به کاغذ نشر و مطبوعات در اواخر اردیبهشت ماه، راه حلی برای این مشکل باشد اما 
پس از گذشت بیش از دو ماه از انتشار این خبر، مطبوعات همچنان با مشکل کمبود کاغذ دست و پنجه نرم می کنند.

در ادامه نظرات اسماعیل رمضانی؛ مدیرمسئول روزنامه شهروند را می خوانید. او در نظری متفاوت با برخی همکارانش بر این باور است که اختصاص 
ارز 4200تومانی به کاغذ، نادرست است چراکه به مرور رانت و فساد ایجاد می کند.

به گزارش ایسنا؛ رمضانی درباره وضعیت حال حاضر کاغذ مطبوعات چنین اظهار می کند: مشکالت امروز کاغذ ما به عنوان رسانه دولتی مثل بقیه 
روزنامه هاست. ممکن است رسانه های خصوصی پول نداشته باشند اما ما به هر حال حداقل های مالی را داریم که امکان تأمین هست اما در شرایطی که 
کاغذ نباشد هیچ فرقی نمی کند که شما پول داشته باشید یا نه؟ در هر حالت کاغذ نیست. در حال حاضر نیز وضعیت شبیه به همین است. برای این که 
در یک بازه زمانی حدوداً سه-چهارماهه اصاًل کاغذ ثبت، سفارش و وارد نشده است و هنوز خبری از ورود اولین کاغذهایی که برای ارز 4200تومانی 
در شش ماه اول سفارش داده شده است، نیست و احتماالً یک ماه آینده این اتفاق می افتد؛ درست است ما نسبت به روزنامه های خصوصی در وضعیت 
بهتری قرار داریم ولی وقتی کاغذ نباشد، هیچ تفاوتی بین ما و آن ها در قصه وجود ندارد. مدیرمسئول روزنامه شهروند با بیان این که از لحاظ قانونی 
هم نمی توان از بازار آزاد کاغذ خرید در این زمینه، می گوید: کاغذی که مجموعه ارشاد به ما سهمیه می دهد، عماًل چندان کفاف مصرف روزانه ما را 
نمی دهد. رمضانی با اعتقاد بر این که تخصیص کاغذ با ارز 4200تومانی از اساس غلط است، تصریح می کند: همان گونه که ارز 4200تومانی برای بقیه 
کاالها رانت ایجاد می کند برای کاغذ هم همین اتفاق خواهد افتاد. ما به دوستان بارها گفته ایم که به دلیل این که این رانت از بین برود و همه چیز در 
کاسه رقابتی خودش قرار بگیرد، باید کاًل ارز 4200تومانی را برای این ماجرا برداریم؛ چرا که این خود سرمنشأ فساد، رانت و گرفتاری و مشکالتی 
است که در عرصه کاغذ است و تا وقتی که این ماجرا ادامه پیدا کند همین  آش و همین کاسه است، این که محتاج یک سری سهمیه ها باشیم که همه 
هم ناراضی خواهند بود. مدیرمسئول شهروند با بیان این که تصمیمات گرفته شده تصمیمات بدی نیست اما هنوز عملی نشده است یادآور می شود: 
یکی از دالیل این که تصمیمات هنوز روی کاغذ است، این است که این گونه نیست که به محض تصمیم برای خرید کاغذ، ماه بعد آن را وارد کنید. 
کاغذ پروتکلی دارد. شما باید ابتدا آن را سفارش دهید و دو ماه دیگر به شما تحویل می دهند. آن هم از فالن کارخانه در جایی از روسیه؛ بعد باید آن 
را سوار کشتی کنی، گمرک بیاوری، از گمرک آزاد شود به تهران برسد و سپس حمل ونقل آن و مسائل دیگر مطرح است. این ها مسائلی نیست که 
همین حاال تصمیم بگیرید و فردا حل شود؛ بنابراین تصمیماتی که گرفته شده است تصمیمات بدی نیست اما این که این تصمیم منجر به این شود 
که یک ُرل کاغذ بیاید در چاپخانه که روزنامه من چاپ شود قاعدتاً زمان می برد که زمان آن هم هنوز فرا نرسیده است. رمضانی در بخش دیگری از این 
گفت وگو با بیان این که وضعیت کاغذ منجر به این می شود که روزنامه ها در زمینه تأثیرگذاری بر مخاطب و ضریب نفوذ، دچار مشکل شوند، چنین 
می گوید: وقتی نتوانیم تیراژمان را باال ببریم عماًل تولیدی که می کنیم فایده 
ندارد اما به هر حال سعی کرده ایم در این فضا خودمان را نگه داریم تا ببینیم که 

در آینده چه می شود.
او در پایان پیشنهاد می کند: وزارت ارشاد از این فرآیندها خودش را بیرون بیاورد 
و نظارت کند ولی تصدی گری نکند. همان گونه که با بقیه کاالها رفتار می شود 
با کاغذ هم رفتار کنند. قاعدتاً این بــه مذاق بخش خصوصی خوش نمی آید؛ 
چرا که منجر به افزایش قیمت رسمی کاغذ خواهد شد. قیمت رسمی کاغذ در 
حال حاضر باید 5150تومان باشد اما در بازار آزاد تا حدود 18هزار تومان هم 
می رسد. قاعدتاً اگر شما ارز 4200تومان را بردارید، قیمت کاغذ افزایش پیدا 
می کند اما درنهایت همه چیز شفاف می شــود. به بخش خصوصی با افزایش 
قیمت رسمی کاغذ فشار وارد می شود اما دولت هم به هیچ عنوان این وضعیت 
با ارز 4200تومانی را نمی تواند ادامه دهد و اگر ادامه دهد رانت ایجاد می کند، 
حاشیه ســود ایجاد می کند و محیط را مســاعد می کند برای این که چنین 

اتفاقاتی بیفتد.

به کاغذ ارز 4200تومانی ندهید!

مهر

»اســپایدرمن: دور از خانه« چهلمین فیلم تاریخ شد که 
موفق شد فروشــش را از مرز یک میلیارد دالر عبور دهد 
و نام خود را به عنوان نخســتین فیلــم میلیارد دالری در 
میان تمامــی فیلم های »مرد عنکبوتــی« ثبت کند. این 
فیلم که با بازی تام هالند در نقش مرد عنکبوتی ســاخته 
شده، پنج شنبه شــب به این مرز رســید و پرفروش ترین 
فیلم اقتباس شــده از شــخصیت »مرد عنکبوتی« لقب 
گرفت. این فیلم که 334میلیون دالر در آمریکای شمالی 
فروش کرده، بار دیگر داستان پیتر پارکر 16ساله را روایت 
می کند که باید برای نجات دنیا تالش کند و این در حالی 
است که به یک ســفر مدرســه ای رفته و در اروپا به سر 
می برد. جیک جیلنهال بازیگر جدید این مجموعه است و 
ساموئل ال جکسون، زندایا، کوبی اسمالدرز، جان فاورو، 
جیکوب باتالون و ماریســا تومی نیز نقش های فیلم های 
قبلی خود را تکرار کرده اند. در میــان فیلم های مختلف 
»اسپایدرمن« قسمت ســوم که با نام »اسپایدرمن3« به 
کارگردانی سم ریمی و بازی توبی مگوایر در سال2007 
اکران شد، بیشترین فروش را داشت و 890میلیون دالر را 
ثبت کرده بود. »اسپایدرمن: دور از خانه« پنجمین فیلم 
پرفروش از مجموعــه فیلم های »اســپایدرمن« در بازار 
آمریکای شمالی است و پایین تر از »بازگشت به خانه« و 
ســه گانه ریمی قرار دارد. این فیلم در چین 204میلیون 
دالر، در کره جنوبی 56میلیون دالر، در بریتانیا 36میلیون 
دالر، در مکزیــک 30میلیون دالر، در ژاپــن 26میلیون 
دالر، در برزیــل 25میلیون دالر و اســترالیا 24میلیون 
دالر فروش داشته اســت. به نظر می رسد فیلم بعدی که 
از مرز یک میلیارد دالر عبور می کند »عالءالدین« دیزنی 
باشد که با بازی ویل اســمیت تاکنون 341میلیون دالر 
در آمریکا و 648میلیون دالر در بازار بین المللی فروخته 

است. برای »شیرشاه« نیز چنین جایگاهی متصور است.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

712614,8۰7,72۳,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

71۳411,614,۹2۰,۰۰۰سر خ پوست
7۹۳1۰,۰۳8,582,۰۰۰ما همه باهم هستیم

514۳4,۰6۰,417,۰۰۰زهرمار
41562,774,8۰۰,۰۰۰ایکس الرج

72586۹,85۹,۰۰۰دختر شیطان
185476,۰7۹,۰۰۰نیوکاسل

۰117۹,85۳,۰۰۰قصر شیرین
۳4۳171,658,۰۰۰کار کثیف


