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رویداد »جایزه بزرگ نقاشی ایران« 
توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران و 
با سرمایه گذاری بیمه سامان طرح ریزی 
شده اســت. امیر راد که در حال حاضر 
رئیس انجمن هنرمندان نقاش اســت 
در مراسم پایانی این برنامه اعالم کرده 
بود:»صحبت های اولیه برای برگزاری 
این رویداد به ســال 98 برمی گردد اما 
فراگیری کرونا در اسفند 98 این برنامه 

را به تعویق انداخت.« رویــداد جایزه 
بزرگ نقاشی ایران رویدادی فراخوانی 
اســت. این رویداد در کنار دو ســاالنه 
نقاشی طراحی شده و در اولین دوره آن 
هلیا دارابی، جمشــید حقیقت شناس 
و شــهرام کریمی به عنوان داور حضور 
داشتند. حدود 1278 هنرمند با حدود 
3500 اثر در این رویداد شرکت کردند 
اما در مراسم پایانی جایزه بزرگ نقاشی 
ایران که در خانه هنرمندان برگزار شد 
ضمن تقدیــر از الهــام پورخانی و لیال 
گودرزی، جایزه بزرگ ایــن رویداد به 
مریم اسپندی اهدا شــد.این جایزه در 

ادامه مسیر و سیاستی قرار دارد که در آن 
اعضای انجمن هنرمندان نقاش تالش 
دارند رسانه مذکور و مورد نظر خودشان 
را به شکل صحیح تر و وسیع تری به مردم 
و مخاطبان معرفی کنند. این رویدادها 
می خواهــد جایگاه هنر نقاشــی را در 
جامعه تثبیت کند و بتواند هنر نقاشی 
را در وجهی گسترده تر به درون جامعه 
ببرد.البته بیمه سامان هم مانند دیگر 
نهاد های تجاری دیگر به دنبال آن است 
تا مســئولیت اجتماعی خود را محقق 
کند و از این منظر و در جریان این رویداد 
به برگزیدگان بیمه عمر رایگان اهدا کرده 

است.در همین روز البته مراسم دیگری 
هم برگزار شد. نشــان های »مانی« و 
»مانا« بــرای ســومین دوره پیاپی به 
هنرمندان تقدیم شــد. نشان مانی که 
نشان افتخار انجمن هنرمندان نقاش 
است به فردی اهدا می شود که حضور 
فعالی در شــکل گیری انجمن داشته 
و در پیشــبرد اهداف این انجمن یاری 
رسانده است. نشان مانا هم به هنرمندی 
تقدیم می شود که در صحنه هنرهای 
تجسمی حضور فعال و شاخصی داشته 
باشد. نشان مانی این دوره به جمشید 
حقیقت شناس، شهناز زهتاب و حمید 
توکلی اعطا شد و نشان مانا در این دوره 
به فرشید ملکی اهدا شد که دخترش به 
نمایندگی از او این نشان را دریافت کرد.

امــا برگزار کنندگان ایــن رویداد 
معتقدند که این نشان می تواند به همدلی 
و همبستگی بیشــتر بین هنرمندان 
کمک کند. از طرفــی زحمات افرادی 
که اســتحقاقش را دارند به واسطه این 

نوع مراسم و نشان ها ارج نهاده می شود.
با این کــه این جایزه بــزرگ برای 
اولین بار اســت که به هنرمندان اهدا 
می شود نمی توان قضاوت زودهنگامی 
نسبت به آثار منفی یا مثبت آن داشت. 
برگزاری چنین رویداد و اهدای چنین 
جایزه ای چه درســت و چــه غلط یک 
اتفاق قابل تامل اســت. ارزش گذاری 
روی چنین رخدادهایی بــه عبور آن 
در گذر زمان وابســته است. این که چه 
مسیری را طی می کند و با توجه به شکل 

تشویقی که دارد چه تاثیری را دربردارد 
که می تواند جدای از دو ساالنه ها و دیگر 
رخدادهای مربوط به هنر نقاشــی در 

ایران جریان سازی کند. 
در سوی دیگر اما این سوال همچنان 
روشن نیست که این رویداد چه تعریف 
روشن و مشخصی دارد؟ چه خأل هایی 
موجود بوده که افراد در انجمن هنرمندان 
نقاش تصمیم بــه برگــزاری چنین 
رویدادی داشــته اند؟ کارکرد آن برای 
سایر هنرمندان این حوزه چیست و در 
نهایت آیا این رویداد صرفاً تالش گروهی 
از هنرمندان اســت تا در دوران ریاست 
خود بر انجمن هنرمندان نقاش ردی یا 
نشانی از خود باقی بگذارند و این جایزه 
نیز در بســتر عالیق و سالیق شخصی 

آنها شــکل گرفته، بی آنکه توجهی به 
ضروریات در این عرصه داشته باشد؟

بدون شک می شد در کنار دو ساالنه 
نقاشــی چنینی جایزه  و البته نشانی را 
هم به هنرمندان اهــدا کرد. انبوه جوایز 
در یک رویداد آیا اثرگذاری بیشــتری 
نسبت به انبوه و تکثیر رویدادها ندارد؟ 
آیا سردرگمی برای مخاطبان به وجود 
نمی آورد و در نهایت امر حتی این مسئله 
نیز به درستی روشن نیست که افرادی که 
در چنین رویدادی شرکت می کنند در 
نسبت با افرادی که در دوساالنه ها حضور 
می یابند چه تفاوتی در شکل ارائه و شکل 

پذیرش و داوری آثارشان وجود دارد؟
اگــر دور از انصاف نباشــد انجمن 
هنرمندان نقاش ایران در طول حداقل 
پنج سال گذشته بسیار فعال بوده است. 
فعالیت های این انجمن البته بسته به 
حضور افراد مختلف شکل های مختلفی 
هم به خود گرفته اســت اما برگزاری 
کارنماهای پژوهشی در طول چند دوره 
و برگزاری درست دوساالنه نقاشی پس 
از چند سال وقفه خود موید حرکت های 
صحیح و رو به جلویی بــود که صورت 
گرفت. حال نکته اینجاســت که این 
رویداد و اهدای جایزه و نشان در همان 
مسیر تعریف شده و یا این که سازوکاری 
جدا دارد؟ یا شــاید بهتر باشد سوال را 
این گونه مطرح کرد که آیا نمی شد در 
ادامه همان ســازوکار چنین رویدادی 

را برگزار کرد؟
اگرچه نوع اطالع رسانی و برخورد با 
چنینی رویدادهایی به گونه ای نیست 
که بتواند به یکی از مهم ترین اهداف این 
جایزه که گسترش این رسانه در میان 
جامعه است بینجامد؛ اما باید در انتظار 
پیشــرفت چنین رویدادی در روزها و 

سال های پیش رو بود.

نگاهی به اولین رویداد جایزه بزرگ نقاشی ایران

»مانی« و »مانا« در آغوش هنرمندان نقاش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ارزش بازار نشــر ایران چقدر است؟ مصرف 
فرهنگی کتاب در کشور و تقسیمات کشوری، 
از چه الگویــی تبعیت می کند؟ عــدد واقعی 
کتاب فروشــی های کشور چیســت؟... با این  
همه سوال، چطور می توان یک بازار ناشناخته 
را مدیریت یــا تقویت کرد؟ خبرگــزاری ایبنا 
درقالب یادداشت »هادی حسینی نژاد«؛ به این 

پرسش ها پاسخ داده است.
** *

 یادم می  آید چند ســال پیــش، به عنوان 
خبرنــگار در نشســتی شــرکت کــردم که 
کارویــژه اش، رفع مشــکالت و تجهیز ناوگان 
صنعت چاپ در کشــور بود. رئیس وقت دفتر 
چاپ و نشر به نکته جالب و البته عجیبی اشاره 
کرد. فحوای کالمش این بود که  وقتی اطالعات 
به روزی از چاپخانه های کشور، کمیت و کیفیت 
دســتگاه های چاپ و ظرفیت ها و نیازهاشان 
نداریم، چطور می توانیم برای ارتقا و نوســازی 
ناوگان چاپ، برنامه ریزی کنیم؟تا آنجایی که 
اطالع دارم، پیگیری های صورت گرفته در حوزه 
چاپ، به تهیه بانــک اطالعاتی کاملی از تعداد، 
تجهیزات و ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت 
منتهی شد؛ اما آیا در صنعت نشر و بازار کتاب نیز 
اطالعات جامع و کاملی از فعاالن و ظرفیت های 

موجود، وجود دارد؟
 از بازار کتاب و صنعت نشر در ایران چه 

می دانیم؟
به طور طبیعی اگر این ســوال را از افرادی 
بپرسیم که تا حاال، حتی یک بار هم به صرافت 
فکر کــردن به فرآینــد چاپ و انتشــار کتاب 
نیفتاده اند، نتیجه ای جز حیرانی به بار نمی آورد، 
اما واقعیت این است که حتی متخصص ترین و 
مربوط ترین افراد به صنعت نشر نیز نمی تواند 

جواب جامع و کاملی به این سوال بدهد.
بیایید ســوال اولیه مان را به چند ســوال 
کوتاه تر که علی القاعده، پاسخ هایی در حد یک 

عدد را می طلبند، تقسیم کنیم:

 ارزش بازار نشر ایران چقدر است؟
 میزان سود خالص و ناخالص این صنعت 

چطور؟
 بگذارید ساده تر بپرسیم:

 آمار ســاالنه فروش کتاب در ایران، 
چقدر است؟ )تعداد و رقم فروش(

 پاسخ دادن به این سه  ســوال، اصلی ترین 
ارکان پاسخ به سوال ابتدایی یادداشت را تشکیل 
می دهد اما همه این سوال ها، تنها یک پاسخ را به 

همراه دارند: »کسی نمی داند.«
دلیلش هم روشن اســت، هیچ اطالعات و 
فرآیند ثبت آمار در این زمینه موجود نیست و با 
این حساب، چطور می توان از وضعیت بازار کتاب 
در کشور خبر داشت؟ تنها اطالعات تجمیعی 
موجود در این باره، به طرح های فصلی کتاب که 
در سال های قبل از سوی خانه کتاب برگزار شده 
برمی گردد؛ آمارهایی که البته در ارائه تصویری 
درست و کامل از بازار کتاب در ایران، ناکارآمدند.
اوال؛ تمام کتاب فروشــی های کشــور در 
طرح های فصلی شرکت نمی کنند، ثانیا؛ طرح ها 
تنها در یک بــازه زمانــی 10-15 روزه برگزار 
می شوند و نســبتی با آمارهای ساالنه ندارند، 
ثالثا؛ عوامل تاثیرگذار متعددی چون تبلیغات 
و ارائه تخفیف )یارانه( این بازارهای فصلی را از 
حالت متعارف بــازار، دور می کند و...آمارهای 
فروش نمایشــگاهی نیز در مقایسه با آمارهای 
کلی نشر )که در ادامه به آن ها اشاره می شود(، 

قابل مقایسه نیستند.
حاال اجازه دهید باز هم به سراغ سوال های 

ساده تر برویم:
 در ایران چند کتاب فروشی وجود دارد؟

انصافا هرطور و از هر روشی که به دنبال پاسخ 
به سوال ابتدایی یادداشت باشیم، بدون دانستن 
عدد صحیح تعداد فروشندگان محصول در یک 

بازار، از پاسخ بازمی مانیم.
آخرین آمار در این زمینه، بــه آمار 1395 
مرکز ملی آمار ایران برمی گــردد که مطابق با 

آن، ماموران سرشماری نفوس و مسکن، تعداد 
8021 کتاب فروشــی را در کشــور شناسایی 
کرده اند؛ اما این آمــار، عمومی و غیرتخصصی 
است. مثال مشخص نیست که چه تعداد از این 
مــوارد، فی الواقع لوازم التحریرفروشــی هایی 
بوده اند که قفسه  کتابی هم در آن ها وجود داشته 
یا اســباب بازی و... ُحکما تعداد قابل توجهی از 
این فروشگاه ها، تنها مختص فروش کتاب های 
کنکور و کمک درسی اند و عمال ارتباط چندانی 
با تعابیر مورد انتظار از کلمه »کتاب فروشــی« 

ندارند.
همچنیــن در آمارهای ثبت شــده، هیچ 
اطالعات تخصصی درباره موارد مورد شمارش 
به عنوان کتاب فروشی، صورت نگرفته است؛ نه 
متراژ، نه ظرفیت، نه نشانی، نه نوع کتاب های 
عرضه شــده و نه تاریخچه و ده هــا اطالعات 
کلیــدی دیگر کــه می تواند بــرای مدیریت 

فرهنگی، جالب توجه باشد.
حتی باوجود تمام این نقایص، عدد 8021 
برای اهالی نشــر و دســت اندرکاران مدیریت 
فرهنگی حتی، عــدد دور از ذهنی می نماید؛ 
آن هم در شــرایطی که طرح های فصلی خانه 
کتاب و ادبیات ایران بعد از 6 سال سابقه، تعداد 
کتاب فروشــی های عضو به رقــم 1000 نیز 
نرسیده است. تازه در نظر داشته باشیم که کار 
شناسایی 8021 واحد کتاب فروش، به پنج سال 
پیش بازمی گردد و هیچ معلوم نیست در طول 
این سال ها، چه تعداد کتاب فروشی به این رقم 

اضافه و یا از آن کم شده است.
 الگوی مصرف فرهنگی کشور در حوزه 

کتاب، چیست؟
عالوه بر آگاهی از عدد و رقم کتاب فروشی ها 
و ظرفیت  ویتریــن و عرضه کتــاب در اقصی  
نقاط کشور، هیچ الگوی مصرفی مشخصی در 
تقسیمات استانی و جزءتر وجود ندارد. به زبان 
ساده تر؛ نمی دانیم چه نوع کتاب هایی تاکنون 
در کدام استان ها و شهرها، مورد استقبال قرار 

گرفته یا بالعکس. بر این اساس، هیچ اطالعاتی 
در زمینه نیازســنجی و ســالیق مخاطبان و 
شناســایی بازارهای منطقه ای وجــود ندارد. 
نمی دانیم شــبکه های توزیع در کدام مناطق 
کشــور، فعال تر بوده اند و انتقال تازه های نشر 
در کدام مناطق، با نارســایی هایی همراه است. 
نمی دانیم کتاب فروشی های دایر، چه تجهیزاتی 
در اختیار دارند، کتاب فروشان فعال در آن ها، 
چه تحصیالتی دارند و مهارت های صنفی آن ها 

در چه سطح است؟
 ســرفرصت می توان ســواالت ریزودرش 
بیشتری را درباره بازار کتاب کشور سراغ کرد که 
سال هاست بی جواب مانده اند. این شرایط، ما را 

به یک سوال نهایی می رساند:
 چطور می توان یک بازار ناشناخته را 

مدیریت یا تقویت کرد؟
درنظر داریم که یکی از شــعارهای کلیدی 
در عرصه مدیریت فرهنگی طی سال های اخیر 
برقراری »عدالت فرهنگی« بوده اســت. با این 
اوصاف، اقدامات و سرمایه گذاری ها باید بر اساس 
چه جدول اولویت بندی شــده ای در استان ها، 
شهرها و حتی روستاهای کشــور انجام شود؟ 
وقتی از تقویت و ارتقاء بازار کتاب حرف می زنیم، 
دقیقا از چه چیزی حرف می زنیم؟ جایگاه فعلی 

بازار کتاب، کجاست که باید آن را ارتقا دهیم؟
دامنه ســوال های فاقد پاســخ روشــن و 
قطعی در حوزه کتاب، البته کــه به بازارهای 
فروش و کتاب فروشــی ها محدود نمی شود. 
طبق اطالعات ثبت شــده در »بانک اطالعات  

کتاب و ناشران« در ســال 1399، در مجموع  
95.019 نوبــت کتــاب در شــمارگان کلی 
119.285.144 منتشر شده است که مجموع 
مبلغ پشت جلد این کتاب ها برابر بوده است با 
43.167.870.285 هــزار ریال؛ یعنی بیش 
از چهار هزار و 316 میلیارد تومان. همان طور 
که می دانیم، آمار نشر در این بانک اطالعاتی، 
مبتنــی بر خوداظهــاری ناشــران در زمینه 
شمارگان، محاسبه می شــود. اما به واقع؛ این 
شمارگان تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ 
رد و نشان این سوال ها را می توان در سایر امور 
نشر، نظیر سرانه مطالعه با قید مواد مطالعاتی 
به تفکیک استان ها و شــهرها و... نیز پیگیری 

کرد.
با این اوصاف؛ به زعم نگارنده، اساسی ترین 
اقدامی که می توان در مســیر ارتقای جایگاه 

کتاب و چه بسا کتاب خوانی در کشور داشت.
در وهله اول؛ انجام یک آمایش تخصصی 
در عرصه نشــر و بازار کتــاب به صورت ملی 
است. به طور طبیعی در طراحی این آمایش، 
نیاز است که از نظرات متخصصان حوزه های 
مختلف جامعه شناســی، مدیریت فرهنگی، 
علوم ارتباطات، اقتصاد و... اســتفاده شود تا 
خروجــی آمایش، اطالعات ارزشــمندی را 
برای ریل گذاری این صنعت، هم در ســطوح 
دولتی و هــم در بخش خصوصی، به دســت 
دهد. تنها در آن صورت است که وقتی از بازار 
کتاب حرف می زنیم، می دانیم که دقیقا از چه 

حرف می زنیم؟

ضرورت اجرای آمایش تخصصی کتاب در کشور

 وقتی از بازار کتاب حرف می زنیم، منظور چیست؟

کتاب

با اینکه این جایزه بزرگ 
برای اولین بار است 

که به هنرمندان اهدا 
می شود نمی توان قضاوت 
زودهنگامی نسبت به آثار 
منفی یا مثبت آن داشت. 
برگزاری چنین رویدادی 
و اهدای چنین جایزه ای 

چه درست و چه غلط یک 
اتفاق قابل تامل است و 

ارزش گذاری روی چنین 
رخدادهایی به عبور آن در 

گذر زمان وابسته است
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 »قهرمان« نامزد جایزه
 گلدن گلوب شد

فیلم »قهرمان« به نمایندگی از سینمای ایران 
به عنوان یکی از 5 نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی 
)غیرانگلیســی زبان( جوایز گلدن گلوب 2022 

انتخاب شد.
به گزارش ایســنا، انجمن مطبوعات خارجی 
هالیوود فهرســت نامزدهای هفتاد و نهمین دوره 
جوایز گلدن گلوب را اعالم کرد و سینمای ایران با 
فیلم »قهرمان« به نویسندگی و کارگردانی اصغر 
فرهادی به جمع 5 نامزد نهایی شاخه بهترین فیلم 

خارجی )غیرانگلیسی زبان( راه یافت.
»کوپه شماره 6« ساخته »یوهو کاسمانن« از 
فنالند، »ماشین منو بران« به کارگردانی »ریوسوکی 
هاماگوچی« از ژاپن، »دســت خدا« به کارگردانی 
»پائولو ســورنتنیو« از ایتالیا و »مــادران موازی« 
به کارگردانی »پــدرو آلمادوار« از اســپانیا دیگر 
نامزدهای این شاخه از جوایز گلدن گلوب 2022 
هستند.مراسم اعطای جوایز هفتاد و نهمین دوره 
جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب 9 ژانویه 

2022 )19 دی ماه( برگزار می شود.
    

 سه فیلم جدید
 از فردا روی پرده می روند

ســه فیلم جدید از 24 آذرماه به چرخه اکران 
پاییزی اضافه می شوند.

به گزارش ایلنا، جلســه شورای صنفی نمایش 
امروز 21 آذرماه با حضور اعضا برگزار شد که در پی 
آن مقرر شد فیلم سینمایی »بی همه چیز« ساخته 
محســن قرایی، »اتومبیل« ســاخته علی میری 
رامشه و »گربه سیاه« ساخته کریم محمد امینی از 

چهارشنبه 24 آذرماه روی پرده بیایند.
در ایــن جلســه همچنین مصوب شــد فیلم 
سینمایی »چپ، راست« ساخته حامد محمدی 
از اول دی ماه و فیلم ســینمایی »بی صدا حلزون« 
به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده از 23 بهمن ماه 

به نمایش درآیند.
    

 بهترین عکاس سال سینما
 معرفی شد

محمد بدرلو بــه عنوان بهترین عکاس ســال 
سینمای ایران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان 
ســینما، دیروز دوشنبه 22 آذر مراســم تقدیر از 
نامزدها و عکاس برگزیده هفتمین مسابقه عکس 
ســینمای ایران با حضور منوچهر شاهســواری 
مدیرعامــل خانه ســینما، محمد فوقانــی، نیما 
جاویدی، محمد مهدی دل خواســته، زهرا مصفا 
و حســن شــجاعی اعضای هیات مدیره و داوری 
هفتمین مســابقه عکس در خانه ســینما شماره 
یک برگزار شــد.در این مراســم تندیس عکاس 
سال سینمای ایران به محمد بدرلو برای مجموعه 

عکس های »بی رویا« اهدا شد.
حسن شجاعی برای مجموعه عکس های »برف 
آخر«، حبیب مجیدی برای مجموعه عکس های 
»بنفشه آفریقایی« و مجید طالبی برای مجموعه 
عکس های »درخت گردو« نامزدهای این دوره از 

مسابقه بودند که با لوح افتخار از آنها قدردانی شد.
سیمرغ بلورین سی و چهارمین جشنواره فیلم 
فجر برای مجموعه عکس هــای فیلم »اعترافات 
ذهن خطرناک من«، تندیس هجدهمین جشن 
بزرگ ســینمای ایران برای مجموعه عکس های 
فیلم »اعترافات ذهن خطرناک من« و نامزدی در 
جشن خانه سینما، جشــنواره فیلم فجر و مسابقه 
عکس ســینمای ایــران برای فیلم هــای »تنگه 
ابوقریب«، »خشــم و هیاهو«، »بیست و سه نفر«، 
»سرخپوست« بخشی از کارنامه محمد بدرلو است.

اخبار فرهنگی

فرهنگ و هنر

علیرضا بخشی استوار


