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یادداشت

سالم قوال من رب رحیم

 -سید محسن هاشمی

توسعه ابزارهای ارتباطی و از آن میان شبکههای اجتماعی عاملی است
برای به اشتراکگذاری آنی نظرات و نیز شیوهای برای دریافت بازخورد
ِ
فعالیت انجام شده .به این سامانه قوی ارتباطی در
فوری یک تصمیم یا یک
سازمانها باید خوشآمد گفت و کوشید تا با برخورداری سریع و آسان از
آن هزینه تصمیمات و فعالیتهای سازمان را کاهش داد و با دریافت نظرات
کارشناسان و اصحاب فن و پیشنهادهای آنان ،تحقق ماموریت موسسه را
نزدیکتر کرد.
چندی است همکاران موسسه در این فضای اجتماعی دیجیتال پیش
گفته ،شبکهای را راهاندازی ،و با ابراز نظراتشان میکوشند به درستی بر
تصمیمهای موسسه متبوع تاثیر نهاده و مشارکت کنند .در این یادداشت
من چند نمونه از بحثهای آنان را با اطالعاتی که از مجموعه دارم قلمی
میکنم ،باشد تا تاثیر این نهاد اجتماعی نوپا در کشورمان به خوبی مشاهده
شود.
الف) تنی چند از همکاران به درج گزارشهای بازدید از سینماها به دلیل
بیان کاستیها و ارسال نشریه برای مقامات شهری ،نقد و شکایت داشتند.
سردبیر نشریه اما بر این باور است که گزارشها صرفاً توصیفی از وضع
موجود در زمان بازدید است و قضاوتی درباره قصور ،تقصیر و مقصر به
میان نیامده .از سویی دیگر از میان چهار هزار و پانصد کلمه متن نشریه،
عمدتاً پانصد کلمه به درج گزارش بازدید از سینماها اختصاص دارد و از
این میان نیز شاید هفتاد تا یکصد کلمه به ذکر کاستیها اشاره شده باشد.
اما در خصوص همین کاستیها نیز اینگونه نیست که صرفاً مدیران سینما
مقصر اصلی باشند.
چنانچه کاستی گزارش شده در اختیار مدیر سینما بوده باشد بیشک
ِ
مسئولیت این کاستی به عهده اوست اما اگر در حیطه صالحیت و
اختیاراتش نباشد و پیشتر و دست کم دو نوبت موضوع را از مقامات مسئول
در موسسه و استانی پیگیری کرده باشد ،طبیعتا هیچ مسئولیتی متوجه
این مدیر سینما نیست .این نشریه نخست با مخاطب سینماداران طرحریزی
شد اما بعدتر بناشد به صالحدید مدیرعامل موسسه برای مقامات شهری
و استانداری نیز ارسال شود .از نظر ما مقامات شهری و استانداران و
همکارانشان ،همچون مقامات موسسه ،مسئول و برای خدمات سینماها
به شهروندانشان شایق و همراه هستند.
ادامه در صفحه ۲

هفت کلید مدیریت
شغل خود را دوست بداریم .اگر از شغلمان ناراضی هستیم بیدرنگ آن را

رها کنیم و به شغل مورد عالقهمان روی بباوریم.

انضباط را در همه حال رعایت کنیم .موفقیت همزاد انضباط است.

به شغلمان به عنوان یک خدمترسان نگاه کنیم .یاری رساندن به دیگران

بدون منت ،موجب رونق کسب و کار است.

به گونهای رفتار کنیم که گویی صاحب آن کسب و کاریم حتی اگر برای

دیگری و یا یک موسسه کار میکنیم.
دایماً درحال یادگیری باشیم و اطالعات کسب و کارمان را به هنگام دنبال

کنیم.

صداقت و درستکاری بهترین سیاست است .راستگویان درستکردار هیچگاه

بازندهنیستند.

تناسب اندام مان را حفظ کنیم .عقل سالم در بدن سالم است .ضمن آنکه

نگاه نخستین مشتریان به اندام ماست.
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جدول مقایسهای ضریب افزایش میزان جذب
تماشاگر  ۷استان پیشرو

جدول مقایسهای میزان فروش
 ۱۰رتبه برتر سینماها

مردادماه سالهای  ۹۲و ۹۳

مردادماه سالهای  ۹۲و ۹۳

ردیف

استان

تعداد تماشاگران
 93به تن

تعداد تماشاگران
 92به تن

1

خراسان
جنوبی

1196

204

2

قزوین

4639

1298

3

بوشهر

3027

978

4

چهارمحال و
بختیاری

2670

469

5

فارس

29446

11314

۶

تهران

34872

22۰58

۷

لرستان

5136

3917

در امرداد ماه سال جاری تعداد تماشاگران سینماهای موسسه  %56به نسبت
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشتهاند .در این ماه صرفاً دو استان زنجان و
همدان دارای ضریب منفی تماشاگر بودند.

ردیف

سینما

میزان فروش
 93به ریال

میزان فروش
 92به ریال

1

فانوس (بوشهر)

82520000

7680000

2

 ۲۹بهمن( 2تبریز)

83685000

11375000

3

بهمن (شهرکرد)

75750000

11820000

4

بهمن (بیرجند)

33825000

6120000

5

شیراز (شیراز)

34435000

8310000

۶

استقالل (تهران)

552360000

135250000

۷

ایران (شیراز)

203475000

59475000

۸

سعدی (شیراز)

4۵۷445000

134430000

۹

بهمن (بهشهر)

23865000

7235000

۱۰

استقالل( 2خرم آباد)

47740000

28140000

به گزارش اداره بازرسی در امرداد ماه سال جاری سینماهای قدس (تبریز) ،دریا
(بوشهر) ،انقالب (تبریز) ،عصر جدید( 1گرگان) ۲۹ ،بهمن( 1تبریز) و قدس1
(همدان) به نسبت بازه زمانی گذشته با ضریب منفی فروش مواجه شدند.

ادامه یادداشت

مدیران همکار سینمایی در آن شبکه اجتماعی ،به نقد ،رویکر ِد
ب) سه تن از
ِ
نشریه را نه آموزشی بلکه بیشتر اطالعرسانی دانستند .شایسته میدانم پیش
از هر چیز در این خصوص توضیح دهم که ماموریت نشریه ،آموزش و
اطالعرسانی برای همکاران سینمادار است .و آموزش یعنی فراهم ساختن
اطالعاتِ گزینش و هدایت شده برای هدف مورد نظر (در موضوع ما یعنی
سینما  ،مدیریت و روانشناسی مشتری و بازاریابی) .شایسته است یادآوری
کنم که دو بخش یادداشت و تجارب دیگر ملل کامال با رویکرد آموزشی
تنظیم و منتشر شده است ضمن آنکه آنچه از اطالعات در هفت شماره
پیشین شاهد بودهایم به مدیران سینماها در استانها کمک میکند تا
ارزیابی روشنی از کمیت و کیفیت فعالیت خود در مقاطع مختلف فراچنگ
آورند .البته با نقد همکاران ،مدیرعامل موسسه تاکید بر افزایش جنبه

آموزشی نشریه در عرصههای مدیریت و بازاریابی را بر جنبه اطالعرسانی
صادر کرد .بر همین مبنا از این شماره بخشی به عنوان چند نکته کلیدی به
مباحث اقتصاد ،بازاریابی و مدیریت بیشتر پرداخته میشود.
پ) نقد دیگر همکاران مدیران امور سینمایی استانها بر نبود برابری در
توزیع مزایای مشابه کارکنان در حوزه هنری ،از جمله بُن ماه رمضان ،بود.
صد البته در آموزههای دینی ما عدالت رکن بنیادین فعالیت جمعی است.
اما در خاطر باید داشت که انفکاک موسسه از حوزههای هنری استانها به
دلیل ضرورت اعمال مدیریت تخصصی و یکپارچه ،شرایطِ گذشته را برهم
زده و تا استقرار شرایط و نظم جدید و درک ضرورت کمک در این عرصهها
توسط سازمان مادر (حوزه هنری) زمانی را به شکیبایی و طرح مطالبات به
صورت دستهبندی شده از ما خواهد گرفت.

گفتوگو با مدیر سینما «بهمن» بوشهر

مشکل مالی و مهاجرت؛
آفت سینماداری در بوشهر
امیر دیانت مدیر سینما «بهمن» بوشهر مثل بیشتر جنوبیها خونگرم است ،حتی وقتی از گرمای بیامان هوا و مهاجرت مردم شهرش میگوید ،زبانش

تلخ نمیشود .او امیدوار است تا با برنامههای مکمل دوباره مردم این شهر تاریخی را با سینما پیوند بدهد .نگران مشکل مالی بوشهریها است و
نمیخواهد این بحران مانع فیلم دیدن خانوادهها در سینما «بهمن» بشود .سینمایی که این روزها مهترین سینمای این خطه دوست داشتنی است.

مردم بوشهر اهل سینما رفتن هستند؟
این منطقه منبع عظیم میگو ،ماهی ،نفت و گاز است .اما سهم کمی از این
مواهب نصیب مردم بوشهر میشود .بنابراین بسیاری از مردم فقیر هستند و
از آنها نمیتوان انتظار داشت به سینما بیایند .البته باید برای این وضعیت
راهکاری در نظر گرفت ،به این دلیل که خانوادههای بوشهری عالقمند به
فیلم دیدن در سینما هستند و باید بستری فراهم کرد تا با هزینه کمتر
بتوانند این فرصت را به دست بیاورند .من امسال هنوز قیمت بلیت را باال
نبردهام تا به سهم خود فضایی برای حضور پررنگ خانوادهها در این سینما
به وجود بیاورم .هنوز بلیت سینما در «بهمن» بوشهر  3000تومان است.
برنامهای دارم که امیدوارم اجرایی شود و آن ارائه بلیت  2000تومانی در
سانسهای صبح سینما است تا به این شیوه سانسهایی که مخاطب کمتری
دارند ،پررونق شوند.
سینمای شما چند ساله است؟
این سینما در سال  1342ساخته شده ،پس از پیروزی انقالب اسالمی
سینما «بهمن» متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و از سال  1365به حوزه
هنری واگذار شده است .در سال  1380سینما برای یک دوره  5ساله تعطیل
و بازسازی شد.
 5سال برای بازسازی زمان زیادی نیست؟
به هر حال تامین منابع مالی دشوار و زمانگیر بود .در آن مقطع 400
میلیون تومان صرف بازسازی سینما شد و تامین این مبلغ آسان نبود ،به
همین دلیل  5سال طول کشید تا سینما بازسازی و به سه سالن تبدیل
شود .سالن فانوس  561صندلی ،سالن دریا  120صندلی و سالن ساحل 84
صندلی دارد .سالن اصلی از بهمن ماه پارسال به سیستم دیجیتال مجهز شده
و دو سالن بعدی هم به تازگی مجهز شدهاند و به زودی با این سیستم فیلم
نمایش میدهند.
وضعیت سایر سینماهای شهر به چه شکلی است؟ رقابتی بین شما و
سایر سینماها وجود دارد؟
سینماهای دیگر شهر راکد هستند .مهمترین سینمای بوشهر «بهمن»
است که به دلیل سه سالنی بودن و نمایش فیلمهای جدید اهمیت بیشتری
برای عالقمندان سینما دارد .سینمای شهید آوینی و یک سالن که متعلق
به آموزش و پرورش است ،رقیبان قدرتمندی برای سینما «بهمن» نیستند.
زمانی که سینما  5سال تعطیل بود آن سینماها میتوانستند مخاطب جذب
کنند اما در شرایط فعلی این گونه نیست.
در اطراف سینمای شما زمینهای بال استفادهای وجود دارد که منظره
خوبی برای مخاطبان سینما ایجاد نمیکند .چرا برای بهرهبرداری از این
فضا برنامهریزی نمیکنید؟
در ضلع جنوبی سینما زمینی به مساحت  600متر مربع واقع است و در
ضلع غربی زمینی به وسعت  1000متر مربع .سالها است که مکاتباتی با
نهادهای مختلف داشتهایم تا این منطقه به سینما «بهمن» واگذار شود تا
بتوانیم از آن استفاده کنیم .میشود در این فضا پارکینگ ،واحدهای تجاری،
اداری و حتی درمانی ساخت و بستری فراهم کرد تا مردم این شهر در کنار
حضور در این فضاها به سینما رفتن تمایل پیدا کنند .با اجاره این واحدها
درآمدی برای حوزه هنری به وجود میآید که میتوان با استفاده از آن سینما

«بهمن» را هم بهتر اداره کرد .متاسفانه این برنامه عملی نشده و همچنان
این منظره زشت در کنار سینما «بهمن» دیده میشود.
مخاطب سینمای شما چه قشری هستند؟
بیشتر میزبان خانوادههای بوشهری هستیم و میکوشیم از طریق خدماتی
که به موقع و با نظم به آنها ارائه میدهیم ساعاتی را که به سینما آمدهاند
تبدیل به ساعتهایی مفرح و آرام کنیم .سهشنبهها که روز بلیت نیم بها
است بیشترین میزان مخاطب را داریم و پس از آن  5شنبهها و جمعهها
روزهای شلوغ سینما «بهمن» است.
با توجه به گرمای هوای منطقه می شود حدس زد که فروش سینما در
زمستان بیشتر است.
بله .در فصلهای گرم سال بیشتر افراد به مناطق دیگر مهاجرت میکنند.
تحمل گرمای بیش از  50درجه برای بیشتر خانوادهها سخت است .امسال هم
گرما بیشتر شده و این مهاجرت افزایش داشته است .مهرماه تا اردیبهشت ماه
بهترین فصل زندگی در بوشهر است و طبیعی است در این مقطع مخاطبان
سینما هم بیشتر باشد.
در سال  93وضعیت فروش سینما راضی کننده بوده؟
خوشبختانه نوروز را خوب شروع کردیم و از «معراجیها» استقبال شد.
پس از آن و در اکران عید فطر هم «رد کارپت» مورد توجه قرار گرفته
است .با توجه به این که از این به بعد سه سینمای مجهز به سیستم پخش
دیجیتال داریم و فیلمها را سریعتر و بهتر اکران خواهیم کرد امیدوارم روند
جذب مخاطب ادامه یابد.
شما از مشکل مالی مردم منطقه گفتید و دشواری شرایط جوی.
راهکاری برای جذب مخاطب با توجه به این مسائل دارید؟
همان طور که اشاره کردم باال نبردن بهای بلیت به مبلغ
 4000و  4500تومان یکی از این راهکارها بود .از سویی
دیگر با ارائه بلیتهای تشویقی این فرصت را به مخاطبان
دادیم تا با یک بلیت دو نفر به سینما بیایند .بوشهر
شهری مذهبی و سنتی است .در چنین فضایی شما
باید ابتدا مردم را ترغیب کنید تا در محیطی امن و آرام
در کنار خانواده فیلم ببینند .محیط سینما «بهمن» و
برخورد مناسب با مخاطبان این حس را تقویت میکند
و اهرمهای مالی این انگیزه را در مردم باال میبرد که
به سینما به عنوان تفریحی فرهنگی ،مثبت و مقرون به
صرفه نگاه کنند.
برای نوسازی سینما برنامهای دارید؟
بخشی از برنامه بازسازی مربوط به سقف سالن است و این
که سیستم اکوستیک سالن باید بهتر شود .کف سالن هم وضعیت
خوبی ندارد و سرامیک آن فرسوده شده .اگر امسال سرامیک کف سالن
را تعمیر نکنیم ،سال بعد متحمل هزینه باالتری خواهیم شد .امیدوارم بودجه
این بهسازی و تعمیر از سوی حوزه هنری تامین شود .االن و در گرمای هوا 6
خنک کننده در سالن داریم .سالن این سینما برای تامین هوای مطلوب نیاز
به  12خنک کننده دارد .درخواستهایی برای برگزاری همایش و کنسرت
داشتهایم ،اما امکانات تهویهای پاسخگوی نیاز مخاطب نیست .به همین دلیل
درآمد حاصل از این برنامهها را از دست دادیم.

نشریه آموزشی و اطالعرسانی
شماره    . ۷مردادماه ۱۳۹۳

تجارب دیگر ملل

نشریه آموزشی و اطالعرسانی
شماره    .۷مردادماه ۱۳۹۳

هـدف از بازاریابـی بـه وجـودآوردن شـرایطِ دیـده شـدن ،شـنیده شـدن و
عالقمنـد کـردن مخاطبـان بـه تماشـای فیلـم در انبـوه پیامهـای رقابتـی و
بازرگانی اسـت .مطالعهای که توسـط موسسـه اسـترادالرود در مورد مشـتاقان
رفتـن بـه سـینما در امریـکا انجـام شـده و در ویژهنامـه سـینمایی فارابـی بـه
چـاپ رسـیده را از نظـر میگذرانیـم .ایـن مطالعـه بـر آنسـت تـا دیدگاههای
کاربـردی را در اختیـار کارشناسـان و دسـتاندرکاران بازاریابی فیلـم بگذارد.
فنـآوری دیجیتـال خـود را بـاال کشـیده و تسـلط
پیـدا کـرده اسـت .سـینماروها کنتـرل زمـان و
نحـوهی انتقـال پیـام را از طریـق اینترنـت پرسـرعت
و دسـتگاههای موبایـل بـه دسـت گرفتهانـد و میـزان
اختیار انتخاب و نحوهی اسـتفاده از رسـانه برایشـان
تقویـت شـده اسـت .عم ً
ال اغلـب تماشـاگران %94 -
 آنالیـن هسـتند .موضوعی که در ارتبـاط با همهیگـرو هـای سـنی مصـداق دارد.
 %88سـینماروها از ارتبـاط اینترنتـی پرسـرعت
برخوردارنـد .سـینماروها در همـهی سـطوح از طریق
رایانـه و موبایـل ،دسـتکم یـک بـار در روز آنالیـن
مـی شـوند %73 .از سـینماروهایی کـه زیـر پوشـش
ایـن مطالعـه بودهانـد عضـو شـبکههای اجتماعـی در
اینترنـت هسـتند.
 %46آنهـا اظهـار داشـتهاند کـه عمومـاً وقـت زیادی
را بـه ارتبـاط اجتماعـی با دوسـتان خـود در اینترنت
مشـغول میشـوند %67 .گروه سـنی  17-13سال و
 %58گروه سـنی  30-18سـال.
 %69سـینماروها بـه صـورت آنالیـن ویدیـو
میبیننـد %69 .سـینماروهایی کـه ویدیـوی آنالین
میبیننـد تولیداتـی را تماشـا میکننـد کـه توسـط
دیگـر همقطارانشـان تولیـد یـا بارگـزاری شـده
اسـت %66 .از آنهـا آنونسهـای فیلمهای سـینمایی
را میبیننـد %57 .از ایشـان کلیپهـای خبـری و
%55شـان کلیپهـای مربـوط بـه فیلمهـا را تماشـا
میکننـد .
اسـتفاده از موبایـل در میـان سـینماروها بـه  %90از تمامـی گروههـای
سـنی رسـیده اسـت%32 .شـان بطـور کلـی اسـتفاده از تلفـن ثابـت را کنار
گذاشـتهاند .ایـن نسـبت در بیـن سـنین  30-18سـال بـه  %44میرسـد.

اغلـب سـینماروها %70نخسـت از طریـق مشـاهده نمونـه فیلـم (آنونـس
در سـینماها) در سـینماها و  %73از طریـق تلویزیـون از فیلمهـای در راه
باخبـر میشـوند .خبـر دهـان بـه دهـان  %46و اینترنـت  %44روز بـه روز
جایـگاه مهمتـری مییابنـد و در حـال حاضر از شـیوههای سـنتی آگهی روی
بیلبردهـا وآگهـی روزنامـهای پیشـی گرفتهانـد.
هنـوز هـم مضمـون و خـط داسـتانی فیلـم نقـش مهمـی در تصمیمگیـری
سـینماروها دارد .و معمـوالً بـرای کسـب اطالعـات
راجـع بـه آن ،همـهی گروهـای سـنی بـه اینترنـت
و تلویزیـون مراجعـه میکننـد .بـه ایـن صـورت کـه
جوانترهـا بـه اینترنـت و بزرگترهـا بـه تلویزیـون.
اطالعـات و آگهیهـای روزنامـهای و مجلات اکنـون
بیشـتر روی مسـنترها حسـاب میکننـد.
اکثـر سـینماروها  - %62 -گزارشهـا و نقدهـای
سـینمایی را بصـورت آنالیـن مطالعـه میکننـد .ایـن
در مـورد همـهی گروههـای سـنی صادق اسـت بهجز
گـروه باالتـر از پنجاه سـال کـه هم چنان رجوعشـان
بـه اخبـار و گزارشهـای روزنامـهای اسـت.
 %75سـینماروها میگوینـد کـه بـه عقیـده و نظـر
یـک دوسـت بیـش از عقیـده منتقـدان فیلـم اعتمـاد
میکننـد.
 %80میگوینـد کـه نقدهـای مثبـت سـینماروها
آنـان را بیشـتر ترغیـب میکنـد کـه بـه دیـدن فیلـم
برونـد تـا نقـد منتقـدان .البتـه  %67میگوینـد از
نقـد مثبـت منتقـدان هـم شـایق بـه رفتـن تماشـای
فیلـم میشـوند.
سـینماروها غالباً دوسـت دارنـد تا درمـورد فیلمهایی
کـه میبیننـد صحبـت کنند و نظرشـان را بـا دیگران
در میـان بگذارنـد .مهمتریـن کانـال ایـن تبـادل نظر
شـبکههای اجتماعـی و ارتبـاط رودرو و تبـادل
پیامهـای نوشـتاری در اینترنـت اسـت %74 .از
جمعیـت مـورد مطالعـه گفتهانـد از صحبـت و تبـادل
نظـر در مـورد فیلـم لـذت میبرنـد.
سـینماروها عالقمندنـد بـه صـورت دسـتهجمعی بـه سـینما برونـد %46 .از
پاسـخدهندگان در گروههـای سـه نفـره و یـا بیشـتر بـه سـینما میرونـد.
نوجوانـان در دسـتههای بزرگتـر بـه سـینما میرونـد.

برگی از تاریخ

در سـال  1338وزارت کشـور از اتحادیه سـینما ها خواسـت از این پس مدت
نمایـش اگهی هـای سـینماها نبایـد بیـش از  10دقیقه باشـد.

در همیـن سـال سـینماهای کشـور تصمیـم گرفتند تـا زمانی که رادیو مسـکو
دسـت از فحاشـی به مقدسـات ایران برنداشـته اسـت از نمایـش فیلم های
روسـی خودداری کنند.

نمایی از فیلم «صادق ُکرده»
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