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ریخ عاش

آمار فروش سینماهای سراسر ایران
فروش کلی

وگو با رویا ج

اویدنیا به بهانه

افزایش درآمد
نارشان آمریکایی

درآمد ناشران آمریکایی در ششماهه اول سال۲۰۱۹
در تمامی حوزههــا بهجز کتابهــای الکترونیکی
۶.۹درصد افزایش داشته است .با توجه به اطالعات
ارایهشده از ســوی «انجمن ناشران آمریکا»()AAP
سود حاصل از فروشکتابها برای ناشران آمریکایی
در ششماهه اول سال جاری به حدود ششمیلیارد
دالر رســیده اســت .ســود حاصــل از کتابهای
الکترونیکی نیز ۴۹۳میلیون دالر برآورد شــده که
این رقم نســبت به همین بازه زمانی در سال۲۰۱۸
با کاهش ۳.۸درصدی مواجه بوده است .کتابهای
کودک و نوجوان نیز حدود ۹۱۹میلیون دالر ســود
را به خــود اختصاص دادند .این رقم در مقایســه با
فروش کتابهــای کودک و نوجوان در شــش ماه
اول سال ۲۰۱۸با افزایش ۷.۴درصدی روبهرو بوده
است .سود حاصل از کتابهای بزرگساالن در سال
جاری به ۲.۲میلیارد دالر رســیده که این رقم نیز
نسبت به ســال گذشــته ۱.۴درصد افزایش داشته
است .همچنین ســود حاصل از کتابهای مذهبی
به ۳۲۸میلیون دالر رسیده است .این رقم نسبت به
شش ماه اول سال گذشته ۱۱.۴درصد افزایش داشته
اســت .نشــر در حوزه کتاب با موضوعات تخصصی
تجارت ،قانون ،درمانــی و دارویی ،علم و تکنولوژی
نیز سود ۲۷۴میلیون دالری و افزایش ۱.۱درصدی
را به دنبال داشته است .سود خالص ناشران ،فروش
به کتابفروشیها ،عمدهفروشیها ،فروش مستقیم
به مصرفکننــده ،فروشهای آنالین و ...را شــامل
میشود .این آمار هر ماه توسط انجمن ناشران آمریکا
مورد بررسی قرار میگیرد و سود حدود  ۱,۳۶۰ناشر
را در برمیگیرد.
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پخش سریال

مردم در

پیام» درباره

برای مردم

از
منظر علــم
ارتباطات،
کاملترین
دموکراتیک
منتقد
ترین شکل
شــکل مــدل
معنا که دیگر شاهد ارتباطی هم محسوب می ارتباطی کــه
ارتباط
شود،
در عین حال
گیرنده و مخاطب برسد خطی و یکسویه نیستیم ارتباط دوسویه
است ،به این
بلکه
که
در این شکل
مخاطب در
پیام از سوی
کنشگر و ارتباطی ،مخاطبان از ت عین حال ،هم
فرستنده به
گیرنده است
پردازش
هم فرستنده.
ماشاگران منفعل و
نمیکنند بلکــه کننده بدل می
پذیرنده به
شوند که پیام را
آن را از
تماشاگرانی
دربست و چشم
خوانش یک خبر یا پیام میفیلترهای ذهنی و
عقالنی خود عبــور بسته دریافت
ماهیت
پردازند.
داده
و الگوی برنامه «نظر شما
و درواقع به
ارتباط
چیست؟» در شبکه
است ،این پیام ی-رسانهای است و همان هیسپانتیوی
مبتنی
بر
طور
که از
این نگرش
که تالش می مخاطب است
نام و عنوان
که محور قرار
کند به جای سخن و نظر گرفته و اصالت پیدا برنامه هم معلوم
مردم را
می
فالن
برنامه ،درباره رخدادها
سیاستمدار یا مدیر و کند؛ برنامهای
و رویداهای
ک
و از نوعی پیرنگ وجود دارد که روز بشــنود.
ارشناس ،نظر
براساس همین
رابطه
طریق طرح
قسمتهای پرسش ،محتوای خود علت و معلولی حوادث را منطق ،در ذات
را
این
بسط داده و پیش می جستوجو کرده
میکند؟ در برنامه پرسش
برد.
این بود که
این
برنامه به دخالتهای چرا آمریکا در امور مثال در یکی از
هندوراس
آشکار ایاالت متحده درهندوراس دخالت
آنچه به پرداخته شده بود.
میگیرد وجذابیت این برنامه
سیاست خارجی
می
افزاید
مردم به
این است که
درواقع تبادل جای سخن
کارشناس،
مخاطب در برابر
و
سخن مردمی از جنس مخاطب قرار
گرفته و روند تفســیر اخبار و
خود را
اطالعات در الیه
افقی دارد
میشنوند.
میتوان آن را نوعی نه عمودی و از باال بــه میانی و بینا
ارتباط
پایین .اگرچه از الجتماعی صورت
در
زاویه
هم تنیده شده و به یک عمودی از پایین
به باال دانست که افق دید دیگری
نوعی د
همافزایی
های
به موکراسی و
نگاه جامعه
عدالت اجتماعی در عمومی منجر می
این معنا که
شود .ضمن
جنسیت زن هم ردههای ســنی صورتبندی طیف پرسش اینکه شاهد
و
مرد و هم اقشار و طبقاتمختلف از پیر و جوان و میانشوندهها هستیم
خود را مطرح
شکلگیری میکنند که این تعدد و اجتماعی ،در این برنامه سال ،هم هر دو
نظرها و
نوعی
تنوع در ویژگی
دیدگاههای
دموکراسی
اعتماد
در تولید محتوا منجر های مصاحبه
بیشتری را
شوندگان به
در مخاطبان
تنوع
شــده و
و تعدد مصاحبهها به برنامه نسبت
به مضامین مطرح احساس همدلی و
شده
عنوان یکی از
ساختار روایی نیز
به آن ریتم پرشتاب ویژگیهای مهم برنامه ،فراهم میکند.
میکند .این
از
یا همان فرم ریتمیک البته با تری بخشیده و
حیث فرمی و
نریشن
جذابیت رسانهای
مولفههای
است که به که در فواصل مصاحبه دیگری تامین میشود آن را بیشتر
مثال
موسیقی تکمیل فرایند شناختی ها پخش می
متن گفتار
شود و واجد
در
که با
و خستگی نریشنها همراه شده نیز کلیت برنامه کمک می اطالعات تحلیلی
کند.
به
خوشریتمی برنامه و بهرهگیری از
در مصاحبهبیننده کمک می
کند .تاکید
ها و
درواقع بهرهگیری از کارگردان برنامه بر قاب جلوگیری از مالل
گفتههای
ها و
کلوزآپ در اینجا هم بعد نماهای بسته
قهرمان مصاحبهشوندهها
هایی
را برجسته
عاطفی
بدل
می
و
می
کند
و
کند
هم
حســی
که
با توجه به
نظرشان بسیار مهم و همین مردم
مصاحبهمحور
معمولی را به
اماکن عمومی استفاده بودن برنامه ،از لوکیشن ارزشمند است.
های
است.
شده که این
مختلفی در
البته پرسشها و درواقع تنوع بصری
سطح شهر و
هم به ریتم
برخاسته
بهتر برنامه
پرسش میشود و منطقه مضمون پرسشها
کمک کرده
از جغرافیای
هامورداستفادهقرارمی آمریکایالتین و
مسائل مرتبط با آن سیاسی مشخصی
گیرد.دریک
به
برنامهای است
تعبیرآشنامیتو
که حرف دل
عنوان محتوای
مردم را میزند؛ مردم انگفت«نظر
شماچیست؟»
آمریکای التین.
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کاهش واردات به معنای خودکفایی ما نیست
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«روزشمار

مکه به کربال

محرم»
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جالل ذکایی با اشاره به اینکه ادعای کاهش واردات محصوالت چاپی نادرست است ،گفت :چندی است که برای واردات محصوالت چاپی نیازی به مجوز وزارت ارشاد نیست
بنابراین بسیاری از محصوالت وارد میشوند ،اما در آمار وزارت ارشاد وجود ندارند.

چند روز پیش در نشست خبری جشنواره چاپ ،مسئوالن دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از کاهش واردات محصوالت چاپی به یکپنجم
خبر دادند؛ ادعایی که پیش از آن نیز برخی کارشناسان چاپ به آن اشاره کرده بودند.
به گزارش تسنیم؛ علیاکبر ابراهیمی؛ معاون دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در این باره گفت :راهبرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
طی سالهای اخیر جلوگیری از واردات بخشی از محصوالت چاپی است که در داخل کشور توان تولید آنها را داریم و برنامهریزیهای مختلفی در این
زمینه انجام شد .در فاصله سالهای  92و  93شاهد واردات حدود 200میلیون کیلوگرم محصوالت چاپ بهصورت ساالنه بودیم که این آمار در سال97
به  40میلیون کیلوگرم کاهش پیدا کرده است .کاهش یکپنجمی ورود محصوالت چاپی بیشتر در حوزههای مختلف لفاف و لیبل بوده است و هدف
اصلی آن رونق کسب و کار تولیدات داخلی و چاپخانههای کشور بوده که محقق شده است .چند روزی پس از این نشست و در روز ملی صنعت چاپ،
جالل ذکایی اما ادعایی دیگر مطرح میکند .او با اشاره به وضعیت صنعت چاپ و اظهارات مسئوالن این حوزه در کاهش واردات محصوالت چاپی به
کشور گفت :به نظر من اینکه میگویند ،صادرات زیاد شده و واردات کم شده است ،باید بر یک مبنای دقیق و مستند باشد .تصور من این است که
قضیه به این سادگیها نیست ،به عبارت دیگر این کاهش واردات به معنای خودکفایی ما نیست .او ادامه میدهد :من تصور میکنم ،بخشی از کاهش
واردات بهدلیل شرایط تحریم است ،بخش دیگری از این کاهش به رکود حاکم بر بازار چاپ و بستهبندی و سایر صنایعی که نیاز به حوزه بستهبندی
دارند ،مرتبط است .این صنایع چون دچار رکود شدهاند ترجیح میدهند واردات را کاهش دهند .ذکایی تصریح میکند :در خبرها خواندم که برخی
گفتهاند سفارشات برای صادرات نیز زیاد شده است ،به نظر من تا زمانی که مستندات این موضوع ارایه نشود ،اینگونه اظهارنظرها در حد ادعا بوده و
قابل استناد نیست .او گفت :برای نمونه اخیرا ً مسئوالن دفتر چاپ گفتهاند که واردات کاالهای چاپی به کشور از 200میلیون کیلوگرم به 40میلیون
کیلوگرم کاهش داشته است ،مبنای این آمار چیست؟ مبنای این آمار مجوزهای صادره وزارت ارشاد برای وادات است ،اما نکته اینجاست که دیگر
واردات کاالهای چاپی به کشور نیازمند مجوز وزارت ارشاد نیست ،پس بسیاری از افراد کاال به کشور وارد میکنند بدون اینکه مجوز وزارت ارشاد را
داشته باشند و ارشاد از ورود آنها مطلع نمیشود .مدیر دفتر چاپ اسبق وزارت ارشاد ادامه میدهد :اگر چنین باشد و ما به خودکفایی رسیده باشیم
باید چاپخانهها فعالیت و رونق داشته باشند ،پس چرا عمدتا چاپخانهها حتی در حوزه بستهبندی نیز با رکود مواجه هستند؟ به نظر میرسد ،چنین
ق و فنیتر قرار گیرد ،چرا که اتکای مسئوالن به آمارهای ناقص قطعا در سیاستگذاریهای این
ادعایی اگر صحت داشته باشد باید مورد بررسی دقی 
دفتر برای برنامهریزیهای آینده تاثیرگذار است و تالشها را به بیراهه میبرد.

«هابزوشاو»همچنانگیشهجهانی
سینام را در ترصف دارند
فیلــم «هابــز و شــاو» از جهان داســتانی
«ســریع و خشــمگین» با فروش ۳۹میلیون
دالری در بازار جهانی ،بــار دیگر پرفروشترین
فیلم هفته شد.
به گزارش مهر؛ این فیلم تنها فیلمی اســت که
امســال موفق شــد تا چهار هفته متوالی بازار
جهانی را در اختیار داشته باشد .پرفروشهایی
چون «کاپیتان مــارول»« ،انتقامجویان :پایان
بازی» و «اسپایدرمن :دور از خانه» هر یک سه
هفته متوالی فروش جهانــی باکسآفیس را در
اختیار داشــتند .پس از فروش ایــن آخر هفته
درمجموع «هابز و شاو» نزدیک به ۷۰۰میلیون
دالر در باکسآفیس جهانی فروخته است .این
فیلم در چین با اقبال وســیعی روبهرو شــده و
27.9میلیــون دالر دیگر در ایــن هفته فروش
کرد .در ایتالیا نیز اســتقبال از این فیلم وسیع
بود و ۱۶۶میلیون دالر از فروش آن از این کشور
حاصل شد .آخرین کشوری که به تماشای این
فیلم نشســت یونان بود که در اولین آخر هفته
اکرانش در آنجا ۳۰۰هــزار دالر فروش کرد .در
بازار جهانــی اســتقبال از «روزی روزگاری در
هالیــوود» تارانتینو هم بد نبــوده و این هفته
فیلم سونی 21.6میلیون دالر در شصت منطقه
بازار جهانی فروخت .این فیلم که در ردهبندی
 Rجای دارد تاکنــون ۲۸۴میلیون دالر در بازار
جهانی فروخته اســت .این فیلــم بهتازگی در
ژاپن اکران شــده و 2.7میلیــون دالر فروش
کرده که ســهبرابر هفته افتتاحیه «جانگوی از
بند رها شــده» دیگر فیلم تارانتینو بوده است.
«شیرشــاه» نیز به فروش خــود ادامه میدهد
و با فروش 20.6میلیــون دالر دیگر از  ۵۳بازار
جهانی ،مجموع فروشــش را به 1.562میلیارد
دالر رسانده اســت .این فیلم اکنون هفدهمین
فیلم پرفــروش دنیا در بازار خــارج از آمریکا با
فروش 1.041میلیارد دالر است.

