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مدیرمسئول و سردبیر :محمدرضا شفیعی

رسانه هنرمندان

کوروش جوان

سرمقاله

درقاب
رسانههاي
برونمرزي

زماني كه
كشورهاي پيشرفته
آنهم
به زبانهاي
عالقه بسياري
در شبكههاي متعدد دارند ،بايد دنبال براي داشــتن
شبكههاي
چرايي اين
جهان معرفي برونمرزي مي
پديده بود.
توان قابليت
كرد،
مردم دنيا را با خود هاي بومي يك
كشور را به
همراه
كشورهاي ديگر در
ساخت و از تواناييها و فضاي رسانهاي
تصويري كه بيشتر راســتاي تقويت
مردم دنيا از
درآمدزايي و ارتقای امنيت پتانسيل عمومي
است كه در
ملي
قاب شبكههاي برونكشورهاي غربي در
خود سود برد.
ذهن دارند،
مرزي
كشورها سفر
برآيندي از
آن كشورها
زماني كه نكرده باشند.
آن نماهايي
از
تماشــا كردهاند،
رفاه ،آرامش و
حتي اگر به آن
شهرهايي را در فكر خود امنيت عمومي
چشم
تجسم ميكنند كهكشــورها صحبت
میشــود
ديدهاند و آن
آن را در آثار
بيشتر مردم،
داشتن شبكهاي موهبتها را در
آن تصاوير به نظاره هنري در قاب
داستانمحور
يك رسانه به
نشستهاند.
باشد در همين
كه به دور از
راســتا
سختي
مي
تواند
خبرهاي
توانمندي
زماني بيشــتر نمود براي يك كشــور قدرت ناگوار سياسي
و اقتصادي
شود .اگر
رســانهاي
مييابد كه به
دقت كرده
باشيد بيشتر سرمايه جذب ســرمايهگذار و ايجاد كند .اين
ها از
كشورهاي توســعه
كشورهاي فقير و گردشگر منتهي
يافته در قالب
ميشود.
جهان
ســرمايهگذاري و
بعد
سوم به سمت
ديگري كه
مهاجرت نخبگان
ارايه فيلم و
علمی منتقل
فرهنگ،
سريال براي ك
قابليتهاي ا
شــورهاي
ديگر
قتصــادي
و
معرفي ميشوند.
گاه توانايي
دارد اين است
اين هم مسير
كه عالوه بر
هاي صنعتي
كشور
در ايــن آثار
ديگري اســت
دقيقا هدف آشنا كند.
كه ميتواند فكر ملت به بينندگان
بر همين
هاي
اساس است
كه
خارجي را با
تكرار فيلم
و سريالهاي خود بنگاهي رســانه
براي
اي مانند بي
از درآمد
كشورهاي
بيسي ،يك
ديگر ملي انگليس
از خدمات بانكداری ديگر دارد .جالبتر اين شبكه براي
در
كه
بانكهايش
است
كه از سرمايهگذاري بخش بزرگي
به دست می
برعكس
آورد.
مردم
كشوری مانند
كشورهای
روســيه كه
میتوان گفت
در صنعت
هوافضا از پ
فناوری ســاخت
سايوز در
دنيا بینظير است اما موشكهای فضايی اين يشــتازان است
و بهجرات
در فيلم
بيشتر
كشــور
به
مردم
ويژه
ف
دنيا
های بسياری،
با اين توانايی آشنايی ضاپيماهای
شاتلهای
عرصه
حال فضايی میتوانيد ببينيد آمريكايی را به
ندارند ،برعكس
عنوان قوی
با يك
كه دقيقا
ترين محصول
كلمبيا جستوجوی ســاده می پرچم اياالت
علم بشر در
حدود
متحده بر آن
توانيد
به
نقش
بيست
سال پيش ،نسل اين اين حقيقت
بسته است.
سازمان
برســيد كه با
فضايی آمري
شاتل
ها بازنشسته شده و انفجار شاتل
ايستگاه فضايی كا( )NASAاز
دو
آلفا استفاده میكند.سايوزهای روســی
دهه است كه
آمريكا در
برای انتقال
عرصه
فضايی
فضانوردان
از
خود به
روسيه عقب
قدرتمند نشان می
افتاده اما در
نمیروند .خود دهد و مردم
آنچه را میبينند فضای رسانهای
باور می
شما چند فيلم
دادن
همچنان خود را
آثار هنری خود دارد روسی ديدهايد؟ اصوال كنند و دنبال
كشف
اين
كند؟
كه به
حقيقت
وسيله آن توانايیهای كشور شبكهای
برای نشان
با همين
علمی و صنعتی
لباس رويكرد كشور
خود را معرفی
های
فرانســه در مد
جهان نه در فرانســه كه و لباس تاثي
آن
ها دوخته و
در هند ،چين ،رگذارترين كشــور
حتی به خود
است .بيشتر
عرصه
كشورهای آمريكای
مد و طراحی لباس فرانسه صادر می
التين و مانند
شــود اما اين
در قالب فيلم و سريال است و درآمد
فرانسه است
كالنی هم به
كدام
دست
كه ميداندار
كشور
می
را
طاليه
درنهايت میتوان
آورد .شما در
دار طراحی
سازنده آشنا گفت كه مردم
آثار هنری
جهان با ديدن فيلم و لباس میدانيد؟
میشوند،
سريال ،با
كشورهايی كه در فكر ســپس برای
توانايیهای
انتقال فكر،
خود
كشورهای
جذب
سرمايه
آن
ايده ،تخصص
و
شدهاند
گذاری كالن
برای داشتن رسانهای اقدام میكنند .اين ســرمايه خود ،به
تاثيری
برونمرزی را نمايان می است كه ارزش
كند.
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کارشناس رسانه

برونمرزي،

هومن بهمنش

ریچه سین

ما ببینیم !

مح
مود کالری :
در این جشن
واره شاهد
نرگس
رشد هستیم
آبیار  :مستند
های بلند را م
مح
وفقتر دیدم
مدمهدی
عسگرپور  :این
جشن
واره
میتواند ت
هومن بهم
نش  :مهم ا
وجه الزم به م
قوله شهر را
ست که جشن
ایجاد کند
واره سفار
شی نشود
شاهین ش

حرف

آمار فروش سینماهای سراسر ایران
نام فیلم
شبی که ماه کامل شد

هفته تعداد
نمایش سالن

فروش کلی

(تومان)

6

132

سر خپوست

6

147

۱۱,۰۳۵,۸۶۱,۰۰۰

ما همه باهم هستیم

6

119

۹,۸۲۱,۴۳۸,۰۰۰

144

۳,۶۳۷,۲۴۴,۰۰۰

31

۸۵۹,۱۶۴,۰۰۰

سامورایی در برلین
زهرمار

ایکسالرج

10

38

3

144

10

1

4

دخترشیطان

6

کارکثیف

2

وکیلمدافع

36

۱۳,۹۲۲,۷۳۹,۰۰۰

۵,۸۶۵,۸۳۵,۰۰۰
۲,۲۲۰,۸۹۹,۰۰۰
۱۵۰,۷۹۳,۰۰۰
۸۶,۱۴۲,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

مهر

«انتقامجویان» رکورد
«آواتار» را شکست

شنبهشــب ۲۰جوالی به وقــت آمریکا در
کمیککان اعالم شــد که فیلم ابرقهرمانی
«انتقامجویــان :پایــان بازی» بــا عبور از
مرز فــروش دومیلیــارد و ۷۸۹میلیون و
۲۰۰هزار دالر فــروش ،پرفروشترین فیلم
تاریخ سینما شده است .الن هورن از رؤسای
دیزنی اســتودیوز با صدور بیانیهای از همه
دســتاندرکاران مارول اســتودیوز و تیم
والتدیزنی تشــکر و از همه طرفداران این
مجموعه فیلمها در سراسر دنیا که با اقبال
از ایــن فیلم ،رکورد تاریــخ را تغییر دادند،
قدردانی کرد .گفته شده روز جمعه فروش
این فیلم دومیلیــارد و ۷۸۹.۲میلیون دالر
بود که ۵۰۰هزار دالر کمتــر از «آواتار» با
فروش دومیلیــارد و ۷۸۹.7میلیون دالری
قرار داشت .این فاصله روز شنبه از بین رفت.
این آخر هفته «انتقا مجویان» ۲.۸میلیون
دالر در ســطح جهان فروش کــرد .به این
ترتیب در پایان شب «انتقامجویان» حداقل
روی کاغذ و بــر مبنای تعــداد بلیتهای
فروختهشــده از «آواتار» پیــش افتاد .این
فیلم با بزرگترین افتتاحیه در سطح جهانی
که برابر ۱.۲۲میلیــارد دالر بود نیز پیشتر
نام خود را در تاریخ ثبت کرده بود که از این
میان ۳۵۷.۱میلیون دالر آن در بازار آمریکا
و ۸۶۶.۵میلیون دالر در بــازار بینالمللی
کسب شده بود.

رافتی؛ مجری«

سعادتآباد» از

های
مگوییکه

این برنامه به
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اقتصادفرهنگ وهنر

نارشان به اندازه مرصفشان کاغذ میگیرند

«صبا» میگوید

بایدگفت

حسین عابدینی گفت :وزارت ارشاد پس از کار کارشناسی ،کاغذ را به ناشر میدهد و به ناشران به اندازه مصرفشان کاغذ داده است.

حسین عابدینی؛ مدیرمسئول انتشارات سفیراردهال ،با اشاره به اینکه امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تمام ناشران حتی آنهایی که کتاب
منتشر نمیکنند ،کاغذ داده است ،گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روند مناسبی را در زمینه توزیع کاغذ میان ناشران طی میکند البته باید در
این زمینه نظارتی باشد تا کاغذهایی که به ناشران داده میشود به کتاب تبدیل شود و دوباره به چرخه فروش کاغذ بازنگردد .هر چند فروش کاغذ
توسط ناشران کوچکتری که توان تولید ندارند باعث میشود چرخه نشرشان برگردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ او با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از کار کارشناسی کاغذ را به ناشر میدهد ،گفت :این نهاد به
ناشران به اندازه میزان مصرفشان کاغذ داده است ،اما برخی ناشران به اندازه مصرف تمام سالشان از وزارت ارشاد کاغذ گرفتهاند و این که میگویند
۶درصد کاغذهای دولتی در اختیار ناشران قرار گرفته است ،صحیح نیست .شاید ناشــران بزرگ برای انتشار کتابشان به  ۶تا ۷هزار بند کاغذ نیاز
داشتند که به میزان دوهزار بند کاغذ گرفتند و به ناشران کوچک به اندازه کافی کاغذ دادهاند .مدیرمسئول انتشارات سفیر اردهال با بیان اینکه در
حال حاضر  ۱۶تا ۱۷هزار مجوز نشر در کشور داریم ،بیان کرد :بسیاری از ناشران بیشتر از میزان تولیدشان کاغذ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
گرفتهاند .دویست تا سیصد ناشر فعال جزو ناشرانی هستند که کاغذ کمتری دریافت کردهاند .او افزود :هماکنون به هر ناشری که در سامانه توزیع
کاغذ ارشاد ثبتنام میکند بهراحتی کاغذ میدهند و داستان بازار کاغذ و قیمت آن با توزیع کاغذ متفاوت است البته هر اقدامی که وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در زمینه توزیع کاغذ انجام داد روی قیمت کاغذ تاثیری نگذاشت و نتوانست قیمت آن را کاهش دهد .عابدینی از وجود دستهایی در
بازار کاغذ گفت که اجازه نمیدهند قیمت آن کاهش یابد؛ قیمت کاغذ پس از توزیع آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،بندی  ۲۰تا ۳۰هزار
تومان کاهش یافت ،اما باز هم این قیمت  ۴۸۰تا ۵۰۰هزار تومانی هر بند کاغذ قیمت واقعی آن نیست .او گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کاغذ
را با دالر ۴۲۰۰تومانی به اضافه  ۱۰تا ۱۵درصد سود در اختیار ناشر قرار میدهد که من بهعنوان ناشر بزرگ تاکنون از همان کاغذی که وزارت ارشاد
داده استفاده کردهام و کاغذ را از بازار آزاد تهیه نکردهام و اگر برخی ناشران که از نحوه توزیع کاغذ توسط وزارت ارشاد ناراضی هستند توقعشان بیشتر
است .او به سیاست غلطی که در توزیع کاغذ اتفاق میافتد ازجمله حجم زیاد کاغذی که فالن تشکل خاص از وزارت ارشاد برای زیرمجموعههایش
میگیرد اشاره و تصریح کرد :گاهی به جای پول ،کاغذ به ارگانی میدهند که میخواهد برنامهای خاص را اجرا کند .در حال حاضر ناشران بهدلیل
نداشتن کاغذ از انتشار کتاب صرفنظر نمیکنند بلکه دالیل دیگری ازجمله هزینه اجارهبها ،تولید محتوا و حقوق پرسنل در این امر موثر است چراکه
کاغذ ،دغدغه ناشرانی است که به اندازه  ۶۰تا ۷۰درصد نیازشان از وزارت ارشاد کاغذ میگیرند.

ش

جمعه بازار کتاب در
اهواز راهاندازی میشود
غالمرضا شریعتی29تیرماه در دومین نشست انجمن کتابخانههای عمومی
خوزستان در سالن اجتماعات استانداری با اعالم این خبر گفت :در سالهای
اخیر تالشهای مستمری در حوزه فرهنگ صورت گرفته تا این استان به
بالندگی در این زمینه برسد و بهتدریج در حال حرکت به سمت بالندگی و
رشد فرهنگیهستیم.
به گزارش ایبنا؛ او با اشاره به شاخصهای کتابخوانی در استان خوزستان
تصریح کرد :برای تاثیرگذاری نقش کتاب بین خانوادهها و نسل جوان باید
تغییرات فرهنگی مثبت براساس برنامهریزی و سیاستگذاری منسجم
داشته باشــیم تا از طریق آن به توسعه استان برسیم؛ در این مسیر جذب
کودکان و نوجوانان به کتابخوانی و مأنوس کردن آنها به خواندن کتاب
باید اولویت نخســت ادارهکل کتابخانههای عمومی قرار گیرد .استاندار
خوزستان فضای مجازی و رسانههای صوتی و تصویری را از سختترین
رقبای کتاب برشمرد و بیان کرد :برای جذب نسل جدید به کتابخوانی،
عالوهبرافرادمتخصصبایدبتوانیمتولیدمحتواباهدفآموزشغیرمستقیم
و جذب مخاطب برای کتاب داشته باشیم که این مقوله برعهده مجموعه
فرهنگ و ارشاد اســامی ،حوزه هنری ،کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،اداره کتابخانهها ،آموزش و پرورش و سایر دستگاههای فرهنگی
است .او ضمن ابراز تاسف از تاخیر در تاسیس کتابخانه دیجیتال اهواز که
قرار بود از سوی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان در سال 97انجام شود،
گفت :طرح راهاندازی کتابخانه دیجیتال در برنامه سهساله بود و قرار شد در
سال ۹۷به بهرهبرداری برسد ولی این وعده محقق نشد و خواستار تسریع
در روند بهرهبرداری این کتابخانه تا پایان امســال هستیم .محمدصادق
کریمیکیا؛ مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان ،در این جلسه
گفت :زیربنای کشورهای توســعهیافته بر پایه مطالعه و خوانش استوار
است و اگر از بهروزترین و مدرنترین ابزار هم استفاده کنیم ،بدون افزایش
کتابخانهها بر محور تولید اندیشه ،به هیچ توسعهای نمیرسیم.
کریمیکیا با اشاره به اینکه خوزستان بر محور صنعتی میچرخد ،افزود :با
توجه به بافت و پتانسیل استان باید بتوانیم در حوزه فرهنگی با خرد جمعی
و ابزارهای غیرمستقیم و جدید نوجوانان و جوانان را جذب کتابخوانی
کنیم .در این نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان گفت:
با افتتاح کتابخانه مالشیه در منطقه کمبرخوردار میتوانیم شاهد اتفاقاتی
خوب در حوزه کتابخوانی در استان باشیم .محمد جوروند با بیان اینکه
کتابخانههای سنتی نسبت به گذشته از اقبال کمتری برخوردار هستند،
گفت :با توجه به مراجعان کتابخانهها برای کتابهای غیردرسی ،باید به
سمتتاسیسوتقویتکتابخانههایدیجیتالبرویم.مدیرکلکتابخانههای
عمومی خوزســتان در این جلسه با اشــاره به خدماترسانی در مناطق
روستایی گفت :با پیگیریهای صورتگرفته اعتبار خرید سه دستگاه خودرو
برای خدمات کتابخانهای در مناطق روستایی که کتابخانه ندارند ،تامین
شده تا بتوانیم از طریق واحدهای سیار این امکان را در روستاها فراهم کنیم.
منصور کوهیرستمی درخصوص شهرهایی از استان خوزستان که فاقد
کتابخانه هستند ،توضیح داد :شهرستانهایی مانند اهواز(با شهر الهایی)،
اندیکا(با شهر آیژدان) ،دزفول(با سه شهر چغامیش ،حمزه و سپاهمنصور)،
شوشتر(با شهر سرداران) و اندیمشک(با شهر چمکگ) کتابخانه ندارند و
با اعتباری که برای این شش شهرستان در نظر گرفته شده ،بهزودی شاهد
افتتاح کتابخانهها در آنها خواهیم بود .او با تشریح مشکالت کتابخانههای
آماده افتتاح نیز گفت :کتابخانه مرکزی در شهرستان کارون با عنوان شهید
متقی ،کتابخانه قمر بنیهاشم در شهرســتان رامشیر ،کتابخانه رسالت
در شهرستان گتوند ،کتابخانه دهکده در شهرستان حمیدیه و کتابخانه
خروسی 3در شهرستان شادگان اگر مشکل انشعاب آب و برقشان حل
شود آماده بهرهبرداری هستند.

