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منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی می گوید: مولف، ناشر و شــبکه های فروش امیدوارند از انتشار یک کتاب بهره مند شوند اما بازار بی رونق همه را ناامید می کند.
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اگر بودجه تامین شود دوساالنه 

کاریکاتور را برگزار می کنیم 

ش

با پایان طرح »تابســتانه کتاب۹۸« که با شعار »کتاب؛ همنشین 
دلنشــین« در بازه زمانی ۱۰ و ۸روزه در استان ها و شهر تهران )از 
۲۵تیر در اســتان ها و ۲۷تیر در تهران( در سراسرکشور اجرا شد، 
۱۱میلیارد و ۱۵۰میلیون و ۸۴۸هــزار و ۵۲ کتاب به فروش رفته 

است.
به گزارش  مهر؛ طرح تابستانه کتاب۹۸ در ۳۱ استان و با مشارکت 
۶۲۸ کتاب فروشی دارای فروش اجرا شد و در این مدت ۳۸۴هزار 
و ۱۳۱نســخه کتاب از ســوی ۹۸هزار و ۷۶۵ نفر خریداری شده 
است. این در حالی اســت که در طرح »تابســتانه کتاب۹۷« که 
از ۳۰مرداد تا ۵شــهریور در تهران و ۸شــهریور در سایر شهرها 
برگزار شد، ۲۵۸هزارو۷۸۲ نسخه کتاب از سوی۷۶۳۸۶ خریدار 
بــه مبلغ۶۲میلیــارد و ۴۹۱میلیــون و ۸۸۴هــزار و ۶۲۱ ریال 
خریداری شد. از بین ۶۵۱ کتاب فروشــی عضو در طرح تابستانه 
کتاب۹۸، ۴۹۶کتاب فروشی در مراکز استان و ۱۵۵کتاب فروشی 
در شهرســتان ها کتاب های تالیفــی را با یارانــه ۲۵درصدی و 
کتاب های ترجمه را با یارانه ۱۵درصــدی عرضه کردند. بین ۳۱ 
استان  شرکت کننده در طرح تابســتانه کتاب۹۸، استان تهران با 
۹۵ کتاب فروشــی در صدر قرار دارد و پس از آن، استان اصفهان 
با ۷۹ کتاب فروشــی و خراســان رضوی ۶۸ با کتاب فروشــی در 
رده های بعدی طرح تابســتانه کتاب۹۸ قرار گرفته اند. همچنین 
قم با ۵۹ کتاب فروشــی،  فارس با ۳۴ کتاب فروشی، کردستان با 
۳۳ کتاب فروشی، آذربایجان شرقی با ۲۶ کتاب فروشی، مازندران 
با ۲۳ کتاب فروشی و گیالن با ۲۱ کتاب فروشی در این طرح شرکت 
کرده اند. در یازدهمین دوره اعطای یارانه ازطریق کتاب فروشی ها، 
استان خراسان رضوی با ۶۸ کتاب فروشــی فعال خود توانست با 
۵۱هزارو۶۲۶ نسخه کتاب در صدر پرفروش ترین استان بر اساس 
کتاب قرار بگیرد و اســتان اصفهان با ۷۹کتاب فروشی و با فروش 
۵۰هزارو۴۰۱ نسخه کتاب رتبه دوم پرفروش ترین استان ها براساس 
تعداد را به خود اختصاص داد. همچنین، استان تهران با مشارکت 
۹۵ کتاب فروشی و فروش ۴۹هزارو۹۱۳ نسخه کتاب، رتبه سوم 
طرح تابستانه کتاب۹۸ در این بخش را از آن خود کرد. استان تهران 
با فروش یک میلیارد و ۶۶۹میلیون و ۶۷۵هزار و ۸۴۸تومان، استان 
اصفهان با فروش یک میلیارد و ۵۰۷میلیون و ۹۱۸هزار و ۶۵۷هزار 
تومان و خراسان رضوی با فروش یک میلیارد و ۳۹۰میلیون و ۲۶هزار 
و ۳۵۶تومان در صدر پرفروش ترین اســتان های طرح تابســتانه 

کتاب۹۸ براساس مبلغ فروش قرار گرفتند.
کتاب فروشــی های »رشد« شــعبه نادری از اهواز، کتاب فروشی 
»دنیای کتاب« از قم و کتاب فروشــی »پردیس کتاب« از مشهد 
به ترتیب با فروش ۱۲۰۶۴، ۹۹۱۸ و ۹۵۲۲ نسخه کتاب در صدر 
پرفروش ترین کتاب فروشی طرح تابستانه کتاب۹۸ براساس تعداد 
کتاب قرار گرفته اند اما کتاب فروشی های استان تهران نتوانستند 
بین ۱۰ کتاب فروشی پرفروش بر اســاس تعداد کتاب جایگاهی 
کسب کنند. در طرح تابستانه کتاب۹۸ عالقه مندان و خریداران 
کتاب می توانستند با همراه داشــتن کارت ملی تا سوم مرداد به 
کتاب فروشی های عضو طرح مراجعه و از یارانه ۱۵تا ۲۵درصدی 

خرید کتاب در این طرح تا سقف ۱۲۰هزار تومان برخوردار شوند.

میزان فروش و آمارهای 
تابستانه کتاب اعالم شد
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نگاه  اصالح  طلب

 و  اصولگرا   ندارم  !

نگاهی به زندگی هنری امین اهلل  رشیدی؛ خواننده سنتی کشورمان

سال های   سال   با   نوا   و  خاطره

  

عضو  هیات  انتخاب  و  داوری 

 دهمین  جشنواره  بین المللی  سیمرغ

مهدی  قربان پور

سرمقاله

فیلم هایی که امســال دیدیم از قابلیت های زیادی برخوردار 

بودند، اما به این دلیل که ذات جشــنواره دانشجویی است، 

عمدتاً موضوعاتی که فیلمساز به سمتش رفته پیرامون همین 

دغدغه ها بود. شاید کمتر در سینمای مستند یا فیلم کوتاه به 

چنین مسائلی پرداخته باشــیم و از این حیث فیلم ها جذاب 

و جالب است، اما به نظر می رسد نیاز به تقویت جدی در این 

حوزه داریم. ما باید در کنار جشنواره های این چنینی، آموزش 

داشته باشیم. این حوزه می تواند در برگزاری جشنواره، مکمل 

خوبی باشد. درمجموع سطح کیفی فیلم ها به نسبت فیلم هایی 

که ارایه شــده و آنچه به جشــنواره رسیده اســت به لحاظ 

ساختاری و موضوعی قوی و قابل توجه بوده است.

شعار جشنواره »سالم زیستن، هنر است« معنای کلی مورد 

نظر ما را می رساند. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که توجه 

به سالمت فیزیکی و روانی از اهمیت زیادی برخوردار است. 

بخشی از این سالمت جسم و روح به شرایط و بخش دیگر به 

خودمراقبتی برمی گردد. به نظر می رسد که واقعا خوب زیستن 

هنر است چراکه باید از خودمان در تمام جوانب، خیلی خوب 

مراقبت کنیم و فضای ذهنی بانشاط و سالمی را برای خودمان 
ایجاد کنیم.

ی از آثار راه یافته به جشــنواره با همین محوریت بودند و 
خیل

به نظر می رسد که بسیار موثر هســتند. اگر از طریق سینما 

و فیلم پیام های ارزشــمندی به مخاطبان واقعی داده شود، 

طبیعتاً نتایج خوبی به بار می آید. ذات جشــنواره »سیمرغ« 

دانشجویی است و از طریق همین دانشجوها به مردم می رسد 

و می تواند شــرایط تازه ای را ایجاد کند و همین نکته اتفاق 

بسیار جذابی است. درمجموع کلیت فیلم های ارسالی خیلی 

خوب بوده و امیدوارم جشنواره ادامه داشته باشد و ما بتوانیم 

آثار را در سطح دانشگاه های ایران نمایش دهیم. فکر می کنم 

ماهیت دانشجویی بودن جشنواره آن را رویدادی همه پسند 
کرده است.

خوب  زیستن  هنر  است  !

علی ضیاء  در گفت  وگو  با  »صبا« :

رامین ناصرنصیر در گفت  وگو با »صبا« :

برای   سینمای  کودک   و  نوجوان

 برنامه   ریزی   نشده  است

سیدعباس حسینی نیک؛ مدیرمســئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، با بیان 
این که بازار کتاب در ایران یک بازار نسبتا محدود و ضعیف است، گفت: زبان ما فارسی 
است و از آن جایی که فارســی زبان بین المللی محسوب نمی شود و محدود به کشور 
خودمان یا یکی دو کشور همسایه است، بازار کتاب های فارسی ضعیف و محدود است.

 به گزارش ایبنا؛ او افزود: البته باید گفت که درمجموع حوزه انتشارات وابستگی شدید 
به زبان دارد و محدود به داخل کشور است؛ از سوی دیگر در داخل کشور هم اقتصاد 
با مشکل روبه رو شده و به همان نسبت، مشکل های اقتصادی بر فعالیت های علمی و 
فرهنگی هم افزوده شده است. حسینی نیک با بیان این که در شرایط دشوار اقتصادی 
نخستین کاالیی که از سبد خرید مردم حذف می شــود و حذف شده؛ کتاب است، 
عنوان کرد: در این میان فرقی نمی کند که این کتاب در چه حوزه ای منتشر می شود؛ 
دانشگاهی، کودک یا عمومی؛ مهم تبعاتی است که این موضوع به دنبال دارد. حذف 
کتاب از سبد خرید مردم باعث بی رونقی و کم رونقی حوزه کتاب می شود و همه جامعه 
نشر از آن متضرر می شوند. مدیر انتشارات مجد با اشاره به پیوسته بودن زنجیره صنعت 
چاپ و نشر و آسیب های آن در صورت قطع زنجیره، گفت: وقتی در حوزه نشر از کتابی 
صحبت می کنیم، صحبت از پدیدآورنده ای است که امید دارد کتابش منتشر شود و 
حق التالیف یا حق الترجمه دریافت کند و از ســوی دیگر آن نویسنده انتظار دارد که 
اثرش بر فرهنگ کشور تاثیر بگذارد. او تاکید کرد: در بخش دیگر ماجرا، ناشران هم امید 
دارند کتاب شان توزیع شود و به فروش برسد و بر جامعه تاثیر فرهنگی داشته باشد؛ 
همچنین از طریق آثار، درآمد مادی هم داشته باشند تا بخشی از آن به پدیدآورنده 
پرداخت شود. هرچند نباید در این میان از نقش عوامل فنی چاپ نیز که امید دارند کتاب های ناشران مورد استقبال واقع شود و تیراژ داشته باشد، غافل ماند. حسینی نیک درباره 
آثار مشکل های اقتصادی بر بخش  های دیگر چرخه نشر، ادامه داد: باید بدانیم که شبکه توزیع و پخش نیز امید دارند که کتاب منتشر شده، مورد استقبال جامعه واقع شوند و 
کتاب فروشان با فروش آن درآمد کسب کنند تا بتوانند کتاب های بیشتری توزیع کنند و درنهایت نیز خریداران و مخاطبان کتاب انتظار دارند چرخ های صنعت نشر به درستی 
بچرخد و در هر نقطه ای از کشور به کتاب دسترسی داشته باشند. مدیر انتشارات مجد همچنین درباره افزایش قیمت کتاب و اهمیت آن گفت: در این میان عمده کاغذ مصرفی 
کتاب از خارج وارد می شود و در اصل وارداتی است. نرخ ارز نیز به دلیل وضعیت و شرایط اقتصادی، نوســان دارد و به دالر و ارز وابسته است. در این شرایط با مشکل تامین مواد 
اولیه تولید کتاب یعنی کاغذ، مقوا و زینک مواجه می شویم. حسینی نیک افزود: از آنجایی که قیمت کاغذ نسبت به دو سال پیش، بیش از هفت برابر شده است، مشخص نیست که 
قیمت گذاری کتاب چگونه باید انجام شود تا هم ناشر سود کند و هم پدیدآورنده حق التالیف بگیرد، از سوی دیگر مخاطبان هم بتوانند آن را خریداری کنند. او با بیان این که همین 
موضوع سبب شده است تا شرایط اقتصادی کتاب سخت شود، عنوان کرد: در این زمینه فکر می کنم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند کاغذ را تحت پوشش یارانه ای قرار 

دهد و چتر حمایتی را همچنان بر کاغذ نگه دارد تا کاغذ ارزان قیمت تر نسبت به وضع موجود توزیع کند و نشر کشور دوام و امیدی برای بقا داشته باشند.
حسینی نیک یادآور شد: اصال قابل تفکیک نیست که خارج شدن کتاب از سبد خرید مردم در کدام بخش اتفاق می افتد؛ مهم این است که کتاب از سبد خرید خارج می شود. به عنوان 
مثال در بخش کتاب عمومی مردم کتاب را به اجبار خریداری نمی کنند و طبیعتا زودتر از بقیه بخش ها از سبد خرید خارج می شود  ، زیرا اجباری در خرید آن نیست و یک موضوع 
فرهنگی است. او درباره بخش دیگر کتاب ها، گفت: اگرچه خریداری برخی کتاب های دانشگاهی و آموزشی اجبار دانشگاه و سیستم آموزشی است و حتما باید خریداری شود، اما 
آفت کار در این بخش آن است که وقتی کتاب گران می شود، فایل پی دی اف و آثار تکثیر شده غیرقانونی این آثار به شدت رواج پیدا می کند و برخی کتاب های درسی و دانشگاهی 
از سبد خرید مردم خارج می شود و این لطمه به نشر دانشگاهی است. حسینی نیک با بیان این که بخش عمده کتاب های دانشگاهی آثار علمی محض هستند و اجباری بر خریداری 
آن ها نیست، یادآور شد: وضعیت این کتاب ها نیز مشابه کتاب های عمومی است و اگرچه کارکرد علمی دارد ولی در شرایط اقتصادی نامطلوب او به ویژگی کتاب های کودک و 
نوجوان اشاره کرد و گفت: اصوال ویترین کتاب های کودک و نوجوان یک ویترین محدود است و کمتر کتاب فروشی در سطح کشور کتاب کودک دارند و بیشتر ناشران عالقه دارند 
نمایشگاه و فروشگاه های بزرگ کودک و نوجوان تاسیس شود تا کتاب هایشان فروخته شود. حسینی نیک با بیان این که در این حوزه هم اگرچه مردم خودشان اهل مطالعه نباشند 
اما حاضرند برای رشد فرهنگی و علمی فرزندان خود هزینه کنند و این یک حسن برای بخش کودکان است، ادامه داد: اما باید بدانیم وقتی شرایط اقتصادی سخت می شود، کتاب ها 
گران می شوند و کتاب خوب هم کمتر تولید می شود. از سوی دیگر شبکه ضعیف توزیع ناکارآمدتر خواهد شد و کتاب به خوبی در سطح جامعه و کشور توزیع نمی شود. به گفته او، 
زمانی که کتاب گران  می شود طبقه کارگر و کارمند امکان خرید کتاب متعدد برای کودکان ندارند و کتاب های کودک نیز به این شکل از سبد خرید مردم خارج می شود، هرچند 
امیدوارم این شرایط دوام پیدا نکند و به زودی با تدابیر دولت در حوزه کاغذ و سایر حمایت شاهد تغییر وضعیت اقتصادی به خصوص در حوزه فرهنگ باشیم. حسینی نیک با بیان 
این که وقتی در جامعه شرایط اقتصادی سخت باشد مردم احساس نیاز به منابع علمی و فرهنگی نمی کنند، تاکید کرد: این موضوع سبب می شود کم کم جامعه به سمتی برود که 
احساس نیاز به منابع علمی و فرهنگی تحت الشعاع نابسامانی های اقتصادی قرار  گیرد و ممکن است در سال های آینده با مشکالت علمی و فرهنگی متعددی روبه رو شویم، زیرا 

تاثیر منابع کنشگران فرهنگی بر جامعه آنی نیست و تاثیر آن ها چند سال طول می کشد تا قابل مشاهده باشد.

بازار بی رونق کتاب و امیدهایی که به باد می رود

باشگاه 
خربنگاران 

جوان

هادی مظفــری؛ مدیــرکل هنر های 
تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، درباره شــایعاتی مبنی بر 
لغو برگــزاری دوازدهمیــن بی ینال 
کاریکاتور گفت: به هرحال هزینه های 
مالی نقش مهمی در برگزاری رویداد ها 
دارند، ما هم در حال بررسی وضعیت 
بودجه ای هســتیم، اگر تامین شــود 
دوساالنه کاریکاتور را برگزار خواهیم 
کرد. او در پاسخ به این که آیا نمی توان 
با کمک گرفتــن از اسپانســر ها این 
رویداد را برگزار کرد، گفت: هنر های 
تجسمی شــامل ۱۰ رشــته است که 
ما در مقابل آن ها مســئول هستیم. از 
طرفی گرفتن اسپانسر کار ما نیست. ما 
درصورت تامین بودجه ای که بر عهده 
خودمان اســت بی ینال هــا را برگزار 
می کنیم که اتفاقا بینال کاریکاتور هم 
یکی از مهم ترین آن هاســت. مظفری 
خاطرنشــان کرد: فعال زمان برگزاری 

این دوساالنه مشخص نیست.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

712615,2۰7,۹16,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

713411,854,253,۰۰۰سر خ پوست
7۹31۰,1۰۹,462,۰۰۰ما همه باهم هستیم

51434,278,۰28,۰۰۰زهرمار
41563,1۰2,13۰,۰۰۰ایکس الرج

725871,51۹,۰۰۰دختر شیطان
185635,428,۰۰۰نیوکاسل

۰1413,۰34,۰۰۰قصر شیرین
343175,۹26,۰۰۰کار کثیف


