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کتاب

مصالی تهران؛ میزبان نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران

سیوســومیننمایشــگاهبینالمللی
کتابتهران،پساز2ســالتعطیلی
بهدلیــلشــیوعبیمــاریکرونــا،از
بیستویکمتاسیویکماردیبهشتماه
۱۴۰۱بهصــورتفیزیکیدرمصالی
امامخمینــی)ره(برگزارمیشــود.درســالهای۱399و
۱۴۰۰کهپروتکلهایبهداشتیاجازهتجمعوگردهمایی
رانمیدادند،نمایشگاهبینالمللیکتاببهصورتفیزیکی
برگزارنشدوهمچونبسیاریازرویدادهایهنریبهفضای
مجازیکوچکردواتفاقاتجربهاینسبتادلپذیرازاینکوچ
اجباریبهدســتآورد.بااینکهفروشناشراندرنمایشگاه
مجازیتقریبانصفنمایشــگاهفیزیکیبود،امابهواســطه
امکانبرابریکهبرایمتقاضیانکتابدرسراسرایرانمهیا
شدهبود،برخیهانمایشــگاهمجازیرابهعدالتنزدیکتر
میدانستندوتمایلداشتندکهاینشیوهدرسالیانآینده
وپسازجمعشدنبساطکروناهمادامهداشتهباشد.حاال
مطابقاطالعیهشمارهیکسیوسومیننمایشگاهبینالمللی
کتابتهرانناشــرانیکهدربخشفیزیکی»سیوسومین
نمایشگاهبینالمللیکتابتهران«بهشکلحضورمستقل
یاثبتنامموقتاقدامکردهاند،درنمایشگاهمجازیکتاب
نیزشرکتدادهخواهندشــد.ثبتنامایندستهازناشران
درشــکلمجازیبهصورتپیشفرضانجامخواهدشــد.
همچنینناشرانیکهدرنمایشگاهفیزیکی،نمایندگیاعطا
کردهاندبایددرشــکلمجازیبهصــورتجداگانهثبتنام
کنند.طبقایناطالعیه،ناشرانیکهتمایلبهشرکتدراین
دورهازنمایشگاهبهصورتفیزیکیراندارندمیتوانندصرفا

درشکلمجازیشرکتکنند.
بافروکــشکردنکرونــا،برگزارینمایشــگاهبینالمللی
بهصورتفیزیکیقطعیشدهومحمدمهدیاسماعیلی،وزیر
فرهنگوارشاداسالمینیزدرپاسخبهیکیازکاربرانفضای
مجازیدرصفحهاینســتاگرامخوداعالمکردکهنمایشگاه
فیزیکیکتابتهرانامســالدرمصالیامامخمینی)ره(

تهرانبرگزارخواهدشد.
ثبتنامناشرانمتقاضیحضوردر»سیوسومیننمایشگاه
بینالمللیکتابتهران«ازدوشنبهپانزدهمفروردینماهآغاز
شدهوتاهجدهمفروردینماه۱۴۰۱ادامهدارد.همچنین
مبنایعرضهکتاببرایفروشدرشکلفیزیکیایندوره
ازنمایشــگاه،کتابهایمنتشرشدهازسال۱39۷بهبعدو
درشکلمجازیکتابهایمنتشرشــدهازسال۱39۱به
بعداست.بایددیدباتوجهبهتجربهایکهخریدارانکتاباز
نمایشگاهمجازیبهدستآوردهاند،همچناناولویتشانبا
خریدمجازیاستیااستقبالازبرگزارینمایشگاهفیزیکی

رویفروشنمایشگاهمجازیتأثیرخواهدگذاشت.

هرقدرهمگفتهشودبلیت۴۵هزارتومانیباتوجهبهتورم
لجامگسیختهاینسالها،گراننیست،بازهمنمیشود
تأثیرافزایشبهایبلیتسینماهارادرکاهشتماشاگر
انکارکرد.نکتهایکهشورایصنفینمایشهممتوجه
آنشدهودرتازهترینمصوبهاشبلیتسینماهادرماه

رمضانراتاسانس۷عصرنیمبهاکردهاست.
اینکههمهچیزدراینسالهاگرانوگرانترشدهدلیل
موجهیبرایافزایشبهایبلیتسینماهاآنهمتااین
میزاننبود.دراینشرایطدشواراقتصادییکیازنخستین
چیزهاییکهازسبدخانوارحذفمیشودسینماست.
وقتیباخبرهاییچونفروشنرفتندرصدقابلتوجهی
ازمیوههایایامنوروزمواجهمیشــویم،تکلیفسینما
دیگرمعلوماست؛سینماییکهروزگاریتفریحیارزان
محسوبمیشــدوحاالچوننانشبنیستمیشود

بهراحتیکنارشگذاشت.
درکوتاهمدتممکناســتکاهشتماشاگرباافزایش
بهایبلیتجبرانشودولیادامهاینروندسینماراکامال
بهتفریحطبقهبرخوردارتبدیلمیکند؛طبقهایکهشاید
بابلیت۱۰۰هزارتومانیهممشکلینداشتهباشدوهمین
االنهمبرایدیدنیکفیلمرویپردهبههمراهخانوادهو
دوستانبابهایبلیتومخلفاتبهراحتیهزینهمیلیونی

کندوککشهمنگزد.
باپولیکهاینطبقهدریکشبهزینهمیکند،طبقه
متوسطوفرودستیکهفتهزندگیمیکند.تجربههمین
روزهانشــانمیدهدکهاگربلیتارزانباشدتماشاگر
بیشتریبهســینمامیآید.نکتهایکهدرصحبتهای
مدیرعاملمؤسسهتصویرشهربهعنوانمتولیسینماهای
متعلقبهشهرداریمشهوداستوجالباینکهیکیاز
اعضایشــورایصنفینمایشهمگزینهارزانشــدن

بلیتراردنمیکند.

افزایش تماشاگران در پایین شهر
درروزهاییکههمهبهمقایسهآمارتماشاگرانسینمادر
ایامنوروزامسالبااکرانعیددورانقبلازکرونامیپردازند
وکاهشمخاطبانرانشانهایازتعمیقبحرانمخاطب
میدانند،اقبالعمومیازفیلمهایاکرانشــدهدریک
پردیسمتعلقبهشــهرداریدرجنوبشهر،نشانداد
کهبهایبلیتبهخصوصدرمناطقیکهاقشارفرودست
جامعهدرآنساکنهستند،تأثیربسزاییدرمیزانجذب

تماشاگردارد.

مجیداکبرشاهی،مدیرعاملمؤسسهتصویرشهردراین
زمینهگفت:نوروزامسالدرسینماهایمؤسسهتصویر
شهرشاهدرشدمخاطبوافزایشفروشفیلمهابودیم.
نوروزامسالتعداد۵3هزارو۵۰۰نفردرسینماهایاین

مجموعهبهتماشایفیلمهانشستند.
اکبرشاهیادامهداد:مؤسسهتصویرشهرسازمانفرهنگی
وهنریشــهرداریتهرانمســئولیتاداره۴پردیس
سینماییرابرعهدهداردکهپردیسسینماگالریملت
با۱2سالننمایش،ســینماهایراگاوتماشادرمنطقه
شهرریویافتآبادهرکدامبا3سالننمایشوپردیس
سینماییرازیدرمیدانگمرکبا2سالننمایشمیزبان
شهروندانوعالقهمندانبهسینمابودهاست.ویگفت:
بابرنامهریزیکهامسالانجامدادیمتصمیمگرفتیمکه
قیمتبلیتسینمادرپردیسســینماییرازیکهدر
منطقه۱۱شــهرداریتهرانواقعشدهاستراافزایش
ندهیمواینسینماهمانندسالگذشــتهدرتمامایام
هفتهبلیترابابهای۱۵هزارتومــانبهمخاطبانارائه
میدهد.کهایننکتهیکــیازمهمترینعواملافزایش
اقبالمخاطباندرمنطقهجنوبشهرتهرانبودهاست.
اکبرشاهیهمچنینگفت:ماامسالکوشیدیمظرفیت
هرسینما،قابلیتفیلمهادرجذبمخاطب،گرایشمردم
هرمنطقهوتوانهرسینمابرایجذبحداکثریتماشاگر
رابسنجیموبراساساینمؤلفهها،سینماهارامدیریت
کردیم.بهگزارشایسنا،مدیرعاملمؤسسهتصویرشهر

درپایانگفت:فروشقابلقبولفیلمهادرآغازسال۱۴۰۱
وقرنجدیدنویدبخشروزهاییخوببرایسینمایایران
است.امیدوارماستقبالمخاطبانازفیلمهاادامهداشته

باشدوامسال،رونقبهسالنهایسینمابازگردد.

احتمال بازنگری در بهای بلیت سینما
دراواخرسالگذشتهیکیازمحورهایجلساتشورای
صنفینمایش،بحثافزایشبهایبلیتبود.پیشــنهاد
شورایصنفیافزایشبهاتاسقف۵۰هزارتومانبودو
برخیازسینمادارانبااشارهبهثابتماندنبهایبلیتدر
طولسالهایاخیروافزایشبهایهرکاالوخدماتیجز
سینما،ازافزایشقیمتبلیتسینماهادفاعمیکردند.
درنهایتهمسازمانســینماییباکمیتخفیف،بهای
بلیت۴۵هزارتومانیرامصوبکردکهنتیجهاینتصمیم
رامیشوددرتعدادتماشــاگراناکراننوروزیامسال
مشاهدهکرد.حاالامابهنظرمیرسدحتیمدافعانافزایش
چشمگیربهایبلیتهممتوجهشدهاندچنینتصمیمی
خیلیبهسودسینماتمامنشــدهاست.سجادنوروزی،
مدیرسینماآزادیوعضوشــورایصنفینمایشکهبا
ایلناگفتوگومیکرددرپاسخبهپرسشیدربارهگرانی
بلیتهایسینماواحتمالبازنگریدرقیمتبلیتگفت:
هرچیزیامکانپذیراستواحتمالبازنگریدرقیمتها
نیزوجوددارد؛ضمنآنکهمادوستداریمسینماارزان
باشــدولیدولتهمبایدهمکاریکند.مااززیرساخت

سینماصحبتمیکنیمکهشاملتجهیزاتاست.اگربا
حمایتدولتقیمتاینزیرساختهاپایینبیایدقطعا
قیمتبلیتهایســینماهمارزانترمیشود.اینعضو
شورایصنفینمایش،توپرادرمیدانسازمانسینمایی
میاندازدوازعملنکردنبهوعدههامیگویدوهمچنین
ازتصمیماتدرخصوصاخذمالیاتازســینماهاانتقاد
میکندکهنکتهدرستیاست.بهخصوصکهسینماداران
جزواصنافیبودندکهدر2سالاخیربابیشترینآسیب
ازشرایطکروناییکشورمواجهشدند.سینمادارانیکه
همچنانچشمانتظارحمایتهایوعدهدادهشدههستند.
مدیرسینماآزادیدراینزمینهگفت:»سازمانسینمایی
اعالمکردهبود۵میلیاردتومانبهسینماهاکمکمیکند
کهتااالنایناتفاقنیفتادهاست.نکتهدیگرایناستکه
منازتصمیمگیرینهادهایاجراییتعجبمیکنم.چطور
تمامقوانینمالیاتیوبیمهایدردولتمتمرکزشدهاست
کهبرایسینمااجراکند؟انبوهکسبوکارهاوداللهایی
بیقاعدهبدونمالیاتوبیمهبهحیاتخودادامهمیدهد
ودریکجاییبهطورشفافتاپیشازکرونا29۰میلیارد
چرخشمالیآنبودههمهقوانینبیمــهایومالیاتی
اینجااجرامیشود.متأسفانهمنتقدینمابهاینهاتوجه
نمیکنندوبعداعتراضمیکنندکهچراقیمتبلیتها
باالرفتهاست؛متأسفانهبهسینمابهعنوانبنگاهاقتصادی
نگاهمیشودوطبعاقیمتهایآنرشدمیکند؛اگردولت

ایننگاهرابرداردقطعاقیمتهابهاینصورتنیست.«

نقلقولخبر بلیت ارزان تر، تماشاگر بیشتر 
همشهریارتباطگیشههایسردرابابهای۴۵هزارتومانیبلیتبررسیمیکند
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 پوریا پورسرخ
 بازیگر

 هیچ کجا تا به حال این حــرف را نزده ام 
اما به مرحله ای رسیده ام که از حرفه ام 

به تنفر رسیده ام.
 گریم نقش رضا در فیلم »روز ســوم« 
را خیلــی دوســت داشــتم، بگذریــم 
 کــه بعــد از ایــن گریــم حجــم  موهایــم

نصــف شــد.  به نظــرم همــه در فیلــم 
 »روز ســوم« بهترین نسخه خودشان

بودنــد امــا بعدهــا برخــی  همــکاران 
لذت حضــور در ایــن فیلــم را از دماغم 
درآوردند و هجمه ای شد که دلیلش را 

هم نفهمیدم.

علی صبوری 
 بازیگر

 »خداداد« سومین سریال تلویزیونی 
من بــود. تجربــه فوق العاده ای بــود. با 
گذشــت زمــان ســعی می کنــم تجربــه 
کســب کنم و بــه پختگی برســم. هنوز 
اول راه هستم و لطف خدا شامل حالم 
شــده کــه می توانــم به عنــوان بازیگــر 
در کنــار دوســتان باشــم و یــاد بگیــرم. 
رســالت مــا خندانــدن مــردم اســت. 

خودم عاشق ژانر کمدی هستم. 
امیــدوارم حســی کــه می خواســتیم به 
 مردم منتقل شود، منتقل شده باشد.

استندآپ کمدی با بازیگری خیلی فرق 
دارد. ممکــن اســت کســی اســتندآپ 
 کمدیــن موفقــی باشــد امــا بازیگــر 

خوبی نباشد.

 سعید پیردوست
 بازیگر

»در ایــام خانه نشــینی   هیــچ مدیــری 
ســراغی از مــن نگرفتــه اســت.« ایــن 
روزها همچنان به دلیل کرونا در منزل 
بــه ســر می بــرم و امیدواریــم در ســال 
جدید اوضاع رو به راه شود تا جایی که 
در توان مان هست بتوانیم در خدمت 

مردم باشیم و کاری انجام دهیم.
انصافا دوســتان همواره به بنده لطف 
داشــته اند و بــرای کار بــا مــن تمــاس 
گرفته انــد اما به دلیل شــرایط کرونایی 

من عذرخواهی کرده ام. 


