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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

مدیرمسئول روزنامه »دنیای اقتصاد« نسبت به سودجویی و ایجاد رانت در صورت تخصیص ارز 42۰۰تومانی به کاغذ هشدار داد. 
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»شیرشاه«

 میلیاردر می شود

ش

محمدحسن حلوائیان؛ مدیر شرکت نوشت افزار »بچه های 
آسمانی« اظهار داشت: برای دریافت کاغذ با ارز دولتی بارها 
و بارها تقاضا دادیم و نامه نگاری با وزارت ارشاد هم داشتیم. 
مجموعه »ایران نوشت« به ارشــاد نامه نوشت، اما پاسخی 
دریافت نکرد، بنابراین تمام کاغذ مورد نیاز را از بازار خریداری 

کردیم.
به گزارش »فارس«؛ او درباره سال تحصیلی جدید و حضور 
پرقدرت در نمایشگاه نوشــت  افزار گفت: امسال پرقدرت تر 
از سال های گذشــته در نمایشگاه شرکت می کنیم، چرا که 
تالش کردیم تولیدات به روز تری داشته باشیم. از سوی دیگر 
به حوزه سیسمونی ایرانی نیز وارد شدیم و برای نخستین بار 
کاراکترسازی کردیم. حلوائیان تصریح کرد: انواع نوشت  افزار 
را با ۱۱ برند در نمایشگاه ارایه می دهیم، دفاتر پارچه ای، دفاتر 
با تصویرگری جدید، دفاتری با تصاویر شهدای مدافع حرم و... 
به مخاطبان ارایه می شود. او درباره افزایش قیمت ها توضیح 
داد: کاغذ در ســال جاری ۳۰۰درصد افزایش قیمت داشته 
است، اما حدود ۲۰۰درصد بر اساس سخنان رئیس اتحادیه 
نوشت  افزار قیمت ها افزایش یافته است. حلوائیان در بخش 
دیگری به افزایش تولیدات شرکت خود اشاره کرد و با بیان 
این که تولیدات ما در ســال جاری بیشتر شده بیان داشت: 
امسال واردات دفاتر کاغذی از بازار خارج یا کاالی قاچاق در 
حوزه دفتر را نداریم چرا که با دالر کنونی این امر شدنی نیست، 
از این رو در حوزه دفتر نگاه ها بیشتر به داخل خواهد بود. او 
تصریح کرد: هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی-اسالمی 
»ایران نوشت« به همت مجمع نوشــت افزار ایرانی اسالمی 
برگزار می شــود. در این دوره از نمایشگاه، صد تولیدکننده، 
جدیدترین محصوالت خــود را در معرض دید عالقه مندان 
قرار می دهند. هفتمین دوره نمایشگاه »ایران نوشت« با هدف 
عرضه طرح های ایرانی-اسالمی و حمایت از تولیدکنندگان 
در این حوزه از روز ۱۴ تا ۲۵مردادماه در مرکز آفرینش های 
ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان 
حجاب برگزار می شــود. حلوائیان درباره فعالیت های خود 
خاطرنشان کرد: شرکت ما از سال۱۳۹۰ کار خود را به صورت 
حرفه ای درحوزه جنگ نرم شــروع کرد. اولویت اصلی این 
مجموعه با در نظرگرفتن دغدغه های مقام معظم رهبری و با 
اولویت مقابله با جنگ نرم و تولید داخلی با محوریت اقتصاد 
مقاومتی است. به اعتقاد ما هر کشوری محصوالت خود را باید 
با محوریت فرهنگ و دین خــود و با محوریت تولید داخلی 
بر پایه شکوفایی اقتصاد جامعه داشته باشد. در مرحله دوم 
به دلیل احســاس کمبود کاراکتر در ایران، مجموعه هایی با 
نام های »بچه های آسمانی« و »ستایش و سبحان« طراحی 
شد. این مجموعه با تالش و همت مضاعف و با مشاوره از اساتید 
بزرگ خانواده ایرانی-اسالمی را طراحی کرد و به عرصه ظهور 
رساند که بتواند محصوالت جامع و کاراکترمحوری را از آن 

استخراج کند.

نامه های بی جواب
 برای کاغذ به ارشاد
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عشق های  از دست  رفته  !

  

عضو  هیئت انتخاب بخش

 ویدئوآرت  جشنواره  مستقل  خورشید
محمدصادق  محمدیان  روشن

سرمقاله

به طور کلی سینمای آلترناتیو و فیملســاز آلترناتیو، فضای کمتری برای پخش 

آثارشان دارند. امسال به عنوان هیات انتخاب برای اولین بار به جشنواره مستقل 

خورشید می آیم. سال های گذشــته هم این بخش در جشنواره وجود داشته و 

هنرمندان آثار ویدئوآرت شان را به جشنواره می فرستادند و فکر می کنم حضور 

این آثار در جشنواره مستقل »خورشید« روندی ادامه دار خواهد بود. جشنواره 

باعث می شود که آثار این چنینی بیشتر دیده شوند و کمک می کند آرتیست هایی 

که دست به تولید ویدئوآرت می زنند احساس کنند جایی وجود دارد که کارشان 

را نمایش دهد و به مخاطب ارایه کند و حتی شــاید بــا پخش کننده های فیلم 

همکاری هایی شکل بگیرد و بتوانند اسپانسر مالی جذب کنند و کم  کم با رشد و 

روند مثبتی روبه رو شوند.

جشــنواره برای ما به عنوان هیــات انتخاب، اصولی را تعیین کرده اســت مثال 

خالقیت و اســتفاده از تکنیک تازه در ویدئوآرت، توســعه فضای ویدئوآرت و 

هنرهای آلترناتیو و... ما در جلسه های مختلف به موارد دیگری هم رسیده بودیم 

که در انتخاب آثار به ما کمک می کرد و برای ما مهم بود. ما در مورد شاخص ها 

رأی گیری ابتدایی انجام دادیم و بعد از آن تک  تک آثار را بررسی کردیم و ایده های 

عالی هنرمندان را یافتیم. برای ما مهم بود که تولیدات چقدر با شــرایط معاصر 

همزمانی دارند و با فضای هنری ایران نزدیک هستند و توانسته اند این ساختار 

را در ایران توســعه دهند. کم  کم به دیگر شــاخص های مناسب در انتخاب آثار 
رسیدیم.

به نظرم این فیلم هــا مخاطبان خاص خــودش را دارند. مخاطب عام ســراغ 

ویدئوآرت نمــی رود. این فیلم ها مثل آثار کوتاه نیســتند، ایــن آثار زمان مند 

و مکان مند هســتند و مخاطب باید در زمــان و مکان با اثر روبه رو شــود مثل 

پرفورمنس. بنابراین جامعه مخاطبان ویدئوآرت به مخاطبانی محدود است که 

با این حوزه آشنا هستند. چیزی که در فیلم کوتاه تهران می بینیم این است که 

مخاطبان عام تری ســراغش می روند، اما ویدئوآرت هم در فضای خاصی تولید 

می شود، هم مخاطب ویژه تری دارد. به دلیل استمرار چندساله در موعد برگزاری 

جشنواره، افراد برای دیدن این سبک کارها به سمت جشنواره می آیند تا تازه های 

ویدئوآرت را تماشا کنند.

مخاطب عام سراغ 

ویدئوآرت نمی رود

کیومرث مرادی؛ کارگردان »مرغ دریایی من«  از  این نمایش  به » صبا«  می گوید

انسان چقدر موجود تنهایی است!

رضا توکلی  در گفت وگو با »صبا« :

ساخت   سریال های   ماورایی  کار  هر کس  نیست

مهدی رحمانی کارگردان فیلم »کارت پرواز«  در گفت  وگو با »صبا« :

دغدغه ام  مسائل  اجتماعی  است

مدیرمســئول  بختیــاری؛  علیرضــا 
»دنیای اقتصاد«، با طرح این پرسش که نتایج 
عملی آنچه دولت به دنبال آن بوده و خواسته 
که بــه آن عمل کند، چه بوده اســت، درباره 
وضعیت فعلی بحــران کاغذ برای مطبوعات، 
اظهار کــرد: بعد از جلســات متعددی که در 
دفاتر مسئوالن مختلف تشکیل شد، بنا را بر 
این گذاشتند که آنچه کاغذ در مبادی ورودی 
در گمرک ها وجود دارد، با ارز ۴۲۰۰تومانی 
ترخیص شود و تا پایان سال هم یک سهمیه 
با ظرفیت حــدود ۸۰هزار تــن کاغذ در نظر 
گرفته شود که نصف آن متعلق به مطبوعات 
و بقیه برای کتاب و بخش نشــر باشد و با ارز 
۴۲۰۰تومانی وارد شود؛ ولی آنچه تا االن اتفاق 
افتاده این اســت که نتیجه ملموس و جدی 

حاصل نشده است.
به گزارش »ایســنا«؛ مدیرمســئول روزنامه 
»دنیای اقتصاد« سپس تصریح کرد، آن مقدار 
کاغذ که در گمرک وجــود دارد، هنوز با ارز 
مطرح شده ترخیص نشــده است و با موانعی 
از سوی وزارت ارشــاد و بانک مرکزی، وزارت 
صمت و جاهای دیگر با دست اندازی هایی مواجه شد. برخی ها توجیه شان این بود که چون این سهمیه کم است ما نباید آن را به کاغذهای موجود 
بدهیم. درحالی که با میزان کاغذی که در گمرک بود می توانستند التهاب بازار را به نسبت پایین بیاورند اما این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین این بازاِر کاغذ 
همچنان ملتهب است. اگر هم می بینید که آرامش در بعضی از مواقع حاصل می شــود ناشی از کاهش یا بی ثباتی است که در حوزه ارز وجود دارد. 
بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: این روزها قیمت کاغذ باطله چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱هزار تومان است؛ درحالی که اگر با ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی کاغذ 
وارد کنید، قیمت زیر ۵۰۰۰تومان تمام می شود. بنابراین یک دور باطل و ایجاد رانت برای عده ای است که دنبال این رانت هستند. هر جایی منافعی 
و رانتی ایجاد شود حتماً عده ای پیدا می شوند که از آن استفاده کنند و مقصر سیاست گذاری است که آن رانت را ایجاد می کند. این فعال رسانه ای 
سپس پیشنهاد داد: بهترین حالت این است که نه در مورد کاغذ بلکه در مورد بقیه کاالها براساس قیمت واقعی ارز که در بازار است واردات صورت 
بگیرد و اگر دولت می خواهد کمکی بکند از طریق دیگری باید این کار را انجام دهد؛ ازجمله دادن یارانه های مستقیم به هر بخش و صنفی که مستحق 
کمک است. اگر این اتفاق بیفتد مصرف، واقعی می شود. کسی که مصرف کننده نیست به دلیل تفاوت قیمتی که بین کاغذ ارز ۴۲۰۰تومانی با قیمت 
واقعی وجود دارد ولع پیدا نمی کند که کاغذ وارد کند. از آن طرف هم دولت و وزارت ارشاد باید متوجه شوند که مصرف کننده واقعی و مطبوعاتی ها 
چه کسانی هستند. آن وقت کمک های مستقیم و کمک ویژه ای کنند. نتیجه این اتفاق این خواهد بود که بازار سیاه ایجاد نشود. مدیرمسئول »دنیای 
اقتصاد« در پایان درباره شــرایط این روزنامه به لحاظ تامین کاغذ، گفت: روزنامه »دنیای اقتصاد« هم مستثنی از شرایطی که درخصوص بحران 
کاغذ به وجود آمده، نیست. ما هم سختی هایی داریم؛ ولی به دلیل مصرف باالیی که داریم باید همیشه یک پیش بینی حداقلی بکنیم که کاغذ برای 
چند ماهمان داشته باشیم. ما همیشه این کار را کرده ایم و تاکنون پیش نیامده است که روزنامه را منتشر نکنیم؛ اما اگر روزی دچار مشکل شویم، 
امکان تأمین از بازار و خرده فروشی مقدور نیست. بختیاری سپس تاکید کرد: تاکنون با وچود زحماتی که به ویژه آقای خدادی کشیدند، از مجموع 

سیاست ها، نتیجه ملموسی برای ما حاصل نشد.

به ایجاد بازار سیاه کاغذ کمک نکنید!

مهر

کمپانی دیزنــی درحالی که هنوز پنج ماه به پایان ســال 
باقی مانده اســت، اعالم کرده در باکس آفیس به فروش 
۷.۶۷میلیارد دالری دســت یافته اســت. با دســتیابی 
به این فــروش، رکورد قبلی دیزنی شکســته می شــود 
که در کل ســال۲۰۱۶ موفق شــده بود تا ۷.۶۱میلیارد 
دالر بفروشــد. از فــروش ۷.۶۷میلیارد دالری امســال 
۵.۰۹میلیــارد دالر در خارج از مرزهای آمریکا کســب 
شده اســت. این نخســتین باری است که اســتودیویی 
هالیوودی موفق می شود تا بیش از ۵میلیارد دالر در خارج 
از مرزهای آمریکا در یک ســال فروش کنــد. تا اینجای 
اکران امســال ســه عنوان از فیلم های دیزنی فروششان 
را از مرز یک میلیارد دالر در سراســر جهان عبور داده اند؛ 
»انتقام جویان: پایان بازی« از کمپانــی مارول با فروش 
۲.۷۹میلیــارد دالری بیشــترین نقــش را در این میان 
داشت. »کاپیتان مارول« هم فروشش را به ۱.۲۳میلیارد 
دالر رساند. فروش »عالءالدین« دیزنی نیز هفته پیش از 
مرز یک میلیارد دالر عبور کرد و این هفته »شیرشــاه« با 
رســیدن به فروش ۹۶۲.۷میلیون دالری تا روز یکشنبه 
نشــان داد که همین هفتــه یک میلیارد دالر را پشــت 
ســر می گذارد. نباید »داستان اســباب بازی۴« محصول 
دیزنی/پیکسار را هم فراموش کرد که در هفته های آینده 
می تواند به مرز یک میلیارد برسد. اگر چنین شود دیزنی 
از نظر تعداد فیلم های باالی میلیاردش در یک ســال هم 
رکورد می زند و رکورد ســال۲۰۱۶ را کــه چهار عنوان 
فیلم با فروش باالی یک میلیارد دالر داشــت را پشت سر 
می گذارد. در ادامه تقویم ســال۲۰۱۹ دیزنی هنوز چند 
فیلم در دســت اکران دارد که شــامل »یخ زده۲« برای 
جشن شکرگزاری و »جنگ ستارگان: ظهور اسکای واکر« 
است. »جنگ ستارگان« امســال نهمین و آخرین فیلم از 
این افسانه اســت و تحلیلگران برای آن هم فروش باالی 
یک میلیارد دالر را پیش بینی کرده اند. قسمت هفتم این 
فیلم یعنی »نیرو بیدار می شــود« در سال۲۰۱۵ فروشی 

۲.۰۷میلیارد دالری را ثبت کرده بود.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

712615,۳1۰,۳1۰,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

71۳411,۹۰6,۳2۹,۰۰۰سر خ پوست
7۹۳1۰,127,8۰۹,۰۰۰ما همه باهم هستیم

514۳4,۳17,21۰,۰۰۰زهرمار
4156۳,168,767,۰۰۰ایکس الرج

725872,۳۰4,۰۰۰دختر شیطان
185666,۹8۳,۰۰۰نیوکاسل

۰1466,68۰,۰۰۰قصر شیرین
۳4۳177,161,۰۰۰کار کثیف


