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امیرعربی؛نوی
سنده«ایدها
صلی»در
گفتوگو
با«صبا» :

دست
مانوین باز بود
فیلمنامه
س مست

قل هستم

سرمقاله
افزایش
مخاطبان کودک
با
تلفیق سینمای

و نوجوان

کودک و
بازیهای

اینترنتی

اصغر آقایی
جش
روان
ــنواره بین ال
نوجوانان ،نشــاط ومللــی فیلم های
کــودکان و
شــهر و
شــور اجتماعی
مدت میان خانوادهها ایجــاد خوبی را در
باعث
می
دغدغه میشــود خانوادهها کند و در آن
های
بــه
خانوادهها شــان توجه کنند .این کودکان و
که
حضور د فراهم شده تا
امکان برای
همه بتوانند
اگر در ب اشــته باشند
در جشنواره
اتفاق خوشـ
کــ رگزاری جشــنواره بین ـایندی است.
ودکان و
نوجوانان ،خانوادهها والمللی فیلمهای
شرکت
ایجاد میداشته باشند حالت انسانی کودکانشــان
شود و فضای
برای جشنواره
جشنواره به خود می شهر اصفهان
حال و هوای
گیرد.
دنیا از
چنین جش
برای نمادی در ــنوارههایی ا
آینده ا
ستقبال میکند و
ستفاده می
بینالمللــی
متناسب فیلمهای کــودکان شود .جشنواره
و نو
با تغییرات
جوانان باید
امروزی ک
کودک
تولید کند.
ودکان ،فیلمهای
کارگردان
اینترنتی های ســینما
میتواننــد
ساختار الهام بگیرند و فیلمهای از بازیهای
بازیهای ای
ســینمایی با
خود را در آنها نترنتی بسازند و
نگرشهای
بچههای این نمایش دهند.
دوره به
و رویاپر
فیلمهــای ت
میشونددازانــه عالقه دارند و خیلی ،فانتزی
که
جــذب
نیاز
فیلم
آن
ها
را
هایی
برطرف کند.

شناس کودک

مهدیزندیه؛ک

در سی

ارگرداننمایش«

نبود

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

هفته تعداد
نمایش سالن

فروش کلی

(تومان)

۱۷,۳۰۶,۰۸۵,۰۰۰

10

120

ایدهاصلی

1

98

۱,۰۳۳,۴۳۵,۰۰۰

ایکسالرج

7

132

۵,۰۲۴,۵۹۰,۰۰۰

109

۱,۴۵۶,۶۲۰,۰۰۰

قصرشیرین

3

123

تپلیومن

3

129

۹۷۹,۲۲۲,۰۰۰

سرکوب

3

71

۶۸۴,۵۰۱,۰۰۰

1

43

نیوکاسل
قسم

کارکثیف
جانان

4
2

6

79
13

۲,۱۲۰,۲۶۹,۰۰۰

۹۵۶,۷۵۸,۰۰۰
۱۹۶,۸۰۶,۰۰۰
۱۱۱,۵۵۱,۰۰۰

منبع :سینما تیکت

صبا

هیات رسیدگی به تخلفات
حوزه کاغذ نرش کتاب تشکیل میشود
این هیات با توجــه به اهمیت
نظارت بر نحــوه مصرف کاغذ
نشر و با توجه به مفاد شیوهنامه
اجرایــی کارگــروه کاغــذ در
معاونت امــور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل
خواهد شد تا امر نظارت بر نحوه
توزیع و مصــرف کاغذ را انجام
دهــد .همچنین شــیو هنامه
رســیدگی به تخلفــات کاغذ
نشــر در حال تدوین است که
بهزودی همراه با اعضای هیات
رسیدگی به تخلفات حوزه کاغذ
نشر کتاب اعالم خواهد شد .این
کارگروه متشکل از تشکلهای
صنــف نشــر ،معاونــت امور
فرهنگی و نهادهــای نظارتی
خواهد بود.

هایدهمراد

گریزلی»
درگفتوگو

نما و تئاتر ر

ی؛کارگردانمست

با«صبا»:

ویا نداریم

مدارس
راهنمایی
دخترانه
در روستا
دغدغه
اصلی س
های اردبیل
اخت این
فیلم بود
ند«قارلییولالر

»(جادههایبرف

ی)درگفتوگو

با«صبا»:
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اقتصادفرهنگ وهنر

صداوسیام در مقابله با قاچاق کتاب مشارکت کند

هما نیابتی با تاکید بر نقش صداوسیما در اطالعرسانی مســئله قاچاق کتاب ،گفت :اگر خریدار بداند که با خرید کتابهایی که تخفیف غیرمتعارف دارند
نان را از سر سفره عدهای برمیدارد ،مطمئنا آن را نمیخرد.

هما نیابتی؛ مدیر انتشارات «ورجاوند» ،با اشاره به اقدامات یکسال اخیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران ،مولفان و مترجمان گفت :برخورد با قاچاقچیان کتاب،
اقدام بسیار خوبی بوده ،زیرا تولید و انتشــار کتابهای قاچاق نه فقط به مولف و ناشر ضربه میزند بلکه فرهنگ نادرست و غلطی را هم در میان مردم جامعه جا
میاندازد.
به گزارش ایبنا؛ او ادامه داد :استمرار فعالیت این گروه موجب میشود این فرهنگ در میان مردم ایجاد شود که میتوانند در نمایشگاههای خیابانی و شهری کتاب
را با تخفیف  50درصدی خریداری کنند و دیگر به سراغ کتابفروشیها نمیآیند و همواره توقع تخفیف دارند .نیابتی با اشاره به تجربه خود در نمایشگاه کتاب
تهران امسال ،عنوان کرد :امسال در ورودی نمایشگاه کتاب تهران -ورودی مترو شهید بهشتی -دکهای قرار داشت که کتاب را با 50درصد تخفیف میفروخت و
افراد زیادی نیز به سراغ آن میرفتند .من در حد خودم تالش کردم همان جا به مردم توضیح بدهم که این کتابها را خریداری نکنند .او یادآور شد :من به سهم
خودم موضوع چگونگی انتشار کتابها را برای مردم تشریح میکردم و آنها متوجه میشدند که تخفیفها نامتعارف است و خریداری این کتابها به بدنه اقتصاد
صنعت نشر آسیب میزند .مدیر انتشارات «ورجاوند» با بیان اینکه دستاندرکاران حوزه نشر و اهالی فرهنگ هر یک باید سهم خود را در زمینه اطالعرسانی به
مردم ایفا کنند ،گفت :معتقدم بهعنوان یک ناشر یا شهروند اگر کاری از دستم برمیآید باید انجام بدهم و اگر جایی بروم و شاهد تخفیفهای غیرمتعارف باشم
تالش میکنم مردم را آگاه کنم.
نیابتی همچنین از برگزاری نمایشگاههای کتاب در ایستگاههای مترو و داخل شهر با تخفیف 50درصدی بهعنوان یک آفت جدی در حوزه نشر نام برد و گفت :من
در یکی از شهرستانهای اطراف تهران ساکن هستم که مدتی پیش در آن نمایشگاه کتابی با  20تا 50درصد تخفیف برگزار شد ،نمایشگاهی که کتابهای زیادی
ارایه میکرد .او افزود :برگزارکنندگان نمایشگاه به موسسه ما آمدند و گفتند که به ما کتاب بدهید اما من گفتم کتابها را باید با چنددرصد تخفیف به شما بدهم
که با  50درصد تخفیف بفروشید! و اصال چرا کتابها باید این درصد تخفیف کتاب فروخته شود .نیابتی با اشاره به تالشهایش برای برخورد با این افراد ،توضیح
داد :البته در جواب به من گفتند که توانایی مالی مردم شهرستان باال نیست و فروش کتاب با 50درصد تخفیف خیلی بهتر از این است که کتابها در انبار بماند اما
من باز هم مقاومت کردم و گفتم که من باید کتابم را با 70درصد تخفیف بفروشم تا آنها 50درصد تخفیف بدهند و این کار اصال بهصرفه نیست .او با بیان اینکه
یک ناشر هیچوقت کتابش را با 70درصد تخفیف نمیفروشد ،گفت :زمانی که یک ناشر کتابهای خود را با تخفیف باال میفروشد ،مشخص میشود که کتابها
از منابع دیگری تامین میشود و از مسیر درست و قانونی منتشر نشدهاند و جای این کتابها در نمایشگاهها نیست .مدیر انتشارات «ورجاوند» همچنین بر لزوم
تبلیغات و اطالعرسانی به مردم در برخورد با قاچاقچیان کتاب تاکید کرد و گفت :به نظرم در گام بعدی باید در رسانهها درباره پیامدهای خریداری کتاب قاچاق
بر جامعه نشر اطالعرسانی و فرهنگسازی شود تا مردم مطلع شوند با خریداری کتابهایی با تخفیفهای غیرمتعارف به ناشری که سالها عمر خود را در این کار
گذاشته است چه آسیبی وارد میشود.
نیابتی افزود :غیر از ناشر ،دیگر اجزای بدنه صنعت چاپ و نشر نیز آسیبهای جدی میبینند؛ از کارگر چاپخانه بگیرید تا کارگر مرکز توزیع .زیرا همه این افراد از
درآمدهای این صنعت نان به سفره خانوادههایشان میبرند.
او با بیان اینکه کارگروه صیانت از حقوق ناشران ،مولفان و مترجمان باید به بُعد اطالعرسانی اهمیت ویژه بدهد ،عنوان کرد :در این میان عالوه بر خبرگزاریها و
رسانههای مکتوب ،صداوسیما هم باید همکاری پررنگتری با کارگروه برای آگاهیرسانی به مردم داشته باشد و با برنامهسازیهای متنوع و مختلف ذهن مردم را
درگیر این موضوع کند .نیابتی توضیح داد :با این اقدام هم کارگروه احساس دلگرمی بیشتری میکند و هم سوءاستفادهکنندگان متوجه میشوند که نمیتوانند با
ی اندیشه مردم بازی کنند .او درباره تبعات این اطالعرسانی گفت:
اموال و سرمایهها 
در برنامهسازیها میتوان با دعوت از ناشران متضرر ،دغدغهها و حرف دل آنها را
به گوش مردم رساند و طبیعتا زمانی که این موضوعات در یک رسانه جمعی مطرح
شود فردی هم که ناآگاهانه این کتابها را خریداری میکند دیگر به سمت این آثار
نمیرود .به گفته نیابتی ،زمانی که در بازار تقاضا هست ،عرضه هم وجود دارد زمانی
هم که خریدار وجود نداشته باشد بهمرور تولیدکننده و عرضهکنندهای نیز در بازار
وجود نخواهد داشت .این ناشر تاکید کرد :اگر خریدار بداند که با خرید کتابهایی
که تخفیف غیرمتعارف دارند نان را از سر ســفره عدهای برمیدارد ،مطمئنا آن را
نمیخرد.
او با بیان اینکه متخلف هم وقتی میبیند که مخاطب نــدارد بهمرور از این بازار
میرود ،گفت :بــه نظر من در کنار تنبیــه متخلفان باید آموزش ،پیشــگیری و
اطالعرسانی باهم پیش بروند؛ زیرا اگر بدون هماهنگ بودن این سه حوزه ،اقدامی
انجام شود ،کارها فقط به کشف انبارهای کتاب قاچاق ختم میشود اما اگر این سه
همزمان باهم پیش برود ،قطعا اثرگذاری بهتری خواهد داشت.

ش

پرداختکمکهزینهبهجشنواره
منایشهایآیینیوسنتی
شــهرام کرمی؛ مدیــرکل هنرهای نمایشــی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،درباره جذب اعتبار و پرداخت
کمکهزینههای گروههای مختلف نمایشی جشنواره
آیینی و سنتی گفت :بعد از بازدید چهارشنبه گذشته
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از جشنواره آیینی و سنتی،
دستور اعتبار جشنواره داده شــد و قرار است بهزودی
کمکهزینهها پرداخت شود.
به گزارش فارس؛ او در ادامه افــزود :در حال پیگیری
اعتبارات جشنواره هستیم و امیدواریم بهزودی بتوانیم به
تعهداتمان عمل کنیم .کرمی با اشاره به اینکه جشنواره
آیینی و سنتی ،فرصتی برای سرمایهگذاری در عرصه
نمایشهای ایرانی اســت ،گفت :این جشــنواره به ما
گوشزد میکند که چقدر سرمایههای ما بااصالت و خوب
هســتند .انواع نمایشهای آیینی و سنتی و مخاطبان
آنها که از کارها استقبال میکنند ،در این ایام مشخص
هستند .مدیرکل هنرهای نمایشــی اظهار داشت :اما
در بین همه اینها ،نبود یک پایگاه که بتواند مشکالت
را رفع کند و مکانــی برای نمایشهای ایرانی باشــد،
بهخوبی مشخص است .درست است که تئاتر سنگلج
از قدیم پایگاه نمایشهای ایرانی شناخته میشود اما
اینجا فقط نمایشهای صحنهای وجود دارد و ژانرهای
مختلف از خیمهشببازی ،نقالی ،پردهخوانی ،تعزیه و...
ضرورت امروز کالنشهر تهران است .کرمی در پاسخ به
این سوال که با وجود نظر مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در زمینه ایجاد پایگاه برای نمایشهای ایرانی،
چه گامی در این راستا برداشته شده است ،گفت :پیگیر
هستیم که اگر بتوانیم از طریق شهرداری یکی از ابنیه یا
ساختمانهای قدیمی شهر تهران که به لحاظ محله و
بافت ،سنخیت تاریخی و مرتبط با هویت تهران داشته
باشــد را برای این کار اختصاص دهیم و آنجا مرکزی
برای نمایشهــای ایرانی شــود .او در ادامه گفت :این
موضوعی اســت که خود آقای وزیر هم به ضرورت آن
اشاره کردند و هم ما در ادارهکل مدتهاست که به این
ضرورت رسیدهایم .امیدوارم بتوانیم شرایطی با مشارکت
شهرداری ایجاد کرده و یکی از ساختمانها را در اختیار
ما قرار دهند .او درباره پروژه پهنه رودکی نیز گفت :این
پروژه مهندســان خاص خود را دارد ،قرار اســت تمام
محدوده بازسازی فرهنگی شود ،هم ساختمانها و هم
کوچهها ،ساختوساز متفاوتی داشته باشند .اما اینکه
این محدوده آیا واقعا به لحاظ امنیتی نیز میتواند شرایط
اطراف تئاتر شهر را بهبود ببخشــد یا خیر ،با توجه به
شرایط چهارراه ولیعصر قابل پیشبینی نیست.

