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آمار فروش سینماهای سراسر ایران

کارگردان و بازیگر تئاتر با اشاره به اهمیت حمایت درست از تئاتر خصوصی گفت: خصوصی سازی در این حوزه موجب تغییر هویت گیشه شده و هنر نمایش را از اصالت دور می کند. 
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سینامهای پایتخت در »روز تهران« 

چقدر فروختند

ش

هر هفته گزارشــی از پرفروش ترین های فیلم های اکران شده در سطح 
جهان منتشر می شود که از فروش اکران فیلم ها و انیمیشن های بزرگ 

در سطح جهان خبر می دهد.
در این هفته نیز سینمای جهان شاهد اکران فیلم های جدیدی بود که 
فیلم سینمایی جدید و جنجالی »جوکر« پس از مدت ها انتظار، اکران 
شد و رکورد بیشــترین فروش در ماه اکتبر را شکست. فیلم سینمایی 
»درد افتخار« که از شــانس های اصلی اسکار محســوب می شود نیز 
به صورت محدود اکران شــد. در زیر به آخرین وضعیت فروش فیلم ها 

اشاره شده است:
»آن: قســمت دوم«) IT: Chapte2( فیلمی در ژانر فراطبیعی ترسناک 
اســت که کارگردانی آن را اندی موشــیاتی انجام داده است. این فیلم 
که توسط کمپانی نیوالین ساخته شــده و برادران وارنر نیز انتشار آن 
را بر عهده دارد، دنباله نســخه 2۰۱۷ این فیلم است. جیمز مک اووی 
جسیکا چســتین، بیل هیدر، عیســی مصطفی، جیمز رانسون و جی 
رایان بازیگران این فیلم سینمایی هستند. فیلم »آن: قسمت دوم« که 
پنجمین هفته خود را پشت سر می گذارد، پنج میلیون دیگر فروش کرد 

تا به 2۰2میلیون دالر در گیشه آمریکای شمالی برسد. 
فیلم سینمایی »شــیادان«) Hustlers( یک درام کمدی و جنایی است 
که لورن اســکارفیا تهیه کنندگی و کارگردانی آن را انجام داده اســت. 
»شیادان« با الهام گرفتن از یکی مقاله های مجله نیویورک ساخته شده 
و بازیگرانی ازجمله جنیفر لوپز، کانســتنس وو، جولیا اتیلز، ِکِکه پالمر 
لیلی رینهارت و کاردی بی  در آن نقش آفرینی می کنند. »شــایادان« 
در چهارمین هفته نمایش 6.3میلیون دالر فروش داشــت. این فیلم با 
بودجه 2۰میلیونی فراتر از انتظار ظاهر شد و تاکنون به ارزش ۹۰میلیون 
دالر بلیت فروخته است. »دانتون اَبی«) Downton Abbey( یک فیلم در 
ژانر درام تاریخی به کارگردانی مایکل انگلر اســت که از سوی کمپانی 
فوکس پیکچرز منتشر شــد. این فیلم ادامه مجموعه ای تلویزیونی به 
همین نام است که در فاصله ســال های 2۰۱۰ تا 2۰۱۵ پخش می شد. 
هیو بونه ویل، لورا کارمایکل، میشــل داکری و جوآن فروگات ازجمله 
بازیگران این فیلم هستند. این فیلم با یک پله سقوط و با ۸میلیون دالر 
رتبه سوم را در اختیار گرفت. مجموع فروش کلی این فیلم به ۷3میلیون 

دالر رسیده است.
»نفرت انگیز«) Abominable( انیمیشن جدید شرکت دریم ورکز است در 
ژانر ماجراجویی است. جیل کالتون به طور مشترک در کنار تاد ویلدرمن 
کارگردانی این فیلم را انجام داده اند. جیل نویسندگی این پروژه را نیز 
انجام داده اســت و کلویی بنت، آلبرت تســای، تنزینگ نورگای، ادی 
ایزارد و تسای چین صداپیشگان آن هســتند. این انیمیشن در هفته 
دوم نمایش، ۱2میلیون دالر فروش داشت و رتبه دوم را از آن خود کرد. 
فروش آمریکای شمالی این فیلم در حالی به 3۷میلیون دالر رسیده که 

بودجه آن ۷۵میلیون دالر اعالم شده است. 
»جوکر«) joker( فیلم ســینمایی جدید برادران وارنر است که در ژانر 
تریلر روان شناختی ساخته شده است. تاد فیلیپس کارگردانی این فیلم 
جنجالی را برعهده داشته و نویسندگی آن را نیز خود فیلیپس به همراه 
اسکات سیلور بر پایه شخصیت تبهکار دنیای دی سی انجام داده است. 
فیلم »جوکر« با وجود جنجال هایی که اخیرا پیرامون آن شکل گرفته 
بود مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و در هفته اول ۹3میلیون دالر 

فروش داشت که رکورد افتتاحیه ماه اکتبر را شکست.

جدیدترین آمار فروش 
فیلم ها در گیشه جهان 
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بهزاد خاکی نژاد رئیس انجمن مدرسان تئاتر

سرمقاله

رشد قارچ گونه  دانشگاه در ایران باید بر اساس منطق با رشد علم سر و کار داشته باشد اما در واقعیت 

با جهل روزافزون روبه رو می شود؛ چراکه مدیران دانشگاهی امروز، سود را بر سواد برتر می دانند.

دانشگاه آزاد که از ابتدای تولدش تا یک دهه  گذشته، کارنامه  روشنی در رشته های گوناگون از 

 و... دارد، با تغییر رویکرد تجارت زده  کشور در سال های اخیر، تجارت را 
هنری تا پزشکی و رباتیک

جایگزین آموزش کرده است که سمبل این تجارتخانه را می توان در مهاجرت اجباری دانشگاه آزاد 

تهران مرکزی به تپه های سوهانک، استثمار مدرسان مدعو، کاهش روزافزون امکانات دانشجویی 

و... دانست که بدون ذره بین هم می توان آتش این مرکز دانشگاهی را در سوزاندن حقوق مدرسان 

و دانشجویان به تماشا نشست: 

بی درنگ تصمیم به مهاجرت اجباری واحد تهران مرکزی می گیرند و به یکباره دانشــکده های 

مرکزی پایتخت را به تپه های شمال شرق تهران روانه می ســازند اما با وجود آنکه همه  مدیران 

این سرزمین مدرک دکترا دارند حتی یک نخود اندیشه نمی کنند که دانشجویان هنری به ویژه 

تئاتری ها بدون پالتوها، تماشاخانه ها، ناشران، پاتوق ها، کافه ها، تئاتر شهر و نهادهای تئاتری مرکز 

شهر چگونه باید به دانش افزایی و کار حرفه ای خود بپردازند!؟ و حتی با مدرک دکترای خود گویا 

کار پژوهشی نکرده اند تا دریابند مدرس و دانشجوی ساکن کرج و قزوین که تا مرکز شهر تهران 

به سختی حدود دو ســاعت راه طی می کرده، حاال چگونه باید تا شمال شرق شهر-کشور تهران 

را طی کند؟

هنوز پالتوهای رشــته تئاتر آماده نیســت و قرار هم نیســت به این زودی ها کامل شود! گویی 

ن کار را آغاز کنند و این بحران را 
ساخت وساز سه ماه تابستان را رها کرده تا با همراهی دانشجویا

به دانشجویان و مدرسان اطالع نمی دهند و هر روز آن ها را به کوهنوردی اجباری تشویق می کنند 

تا دانشکده های خالی از دانشجو رخ نمایی نکنند. در یک معادله  ساده، دانشجو باید تمام و کمال 

شهریه خود را با افزایش سالیانه پرداخت کند اما کالس هایش به دلیل کاهلی مدیران تعطیل شود 

و از طرف دیگر هزینه و زمان و انرژی این مسیر طوالنی را هم به جان بخرد و باز هم مدیران دکتر 

پاسخگو نباشند و همچنان مدرسان و دانشجویان در این بالتکلیفی سرگردان بمانند... 

و اما گیراترین نکته در پرداخت دستمزد مدرسان مدعو است: به طور متوسط هر مدرس حدود 

دومیلیون تومان دستمزد می گیرد که این دستمزد مربوط به چهار ماه کاری یک ترم آموزشی است 

و اگر هر سال، دو نیم سال است باید این حقوق را مربوط به هر شش ماه دانست چراکه هر کارگر و 

کارمند و معلمی برای تعطیالت هم حقوق می گیرد و دستمزد را باید تقسیم بر کل روزهای کاری 

کرد. بنابراین دستمزد هر مدرس مدعو به طور متوسط از دانشگاه آزاد، ماهیانه حدود 350هزار 

تومان می شــود که با کســر مالیات و حق بیمه و جریمه  غیبت به مبلغ حدود 300هزار تومان 

می رسد! و این تازه نیمی از ماجراست.

وقتی دکتران دانشگاه آزاد می دانستند که فضای آموزشی جدید آماده  بهره برداری نیست چرا 

سیل دانشجویان را پس از سرکیسه کردن به تپه های سوهانک روانه ساختند تا یک ترم را بدون 

پالتوی کارگاهی در بالتکلیفی سپری کنند؟!

دکتران دانشمند می دانستند که این مسیر مسافرتی دشوار نیاز به موقعیت یابی و امکانات رفاهی 

برای رفت وآمد دارد...

مدیران دکتر اگر تاکنــون یک روز تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانــه  چندین میلیونی و تغییر 

میزهایشان داشته اند، می دانند که دستمزد قطره چکانی شش ماه یک بار یعنی چه؟!

دکتران مدیرشده بدانند که از ترم آتی با هیچ بهانه ای نمی توانند دستمزدها را به تاخیر بیندازند و 

باید هر چه زودتر تکلیف بیمه و امور مالی و بازی های دیگر مشخص شود...

بسیاری از مدرسان مدعو تئاتری در صورت تداوم بی سامانی ها از ترم آینده جای خود را به مدرسان 

جوان تازه دانش آموخته می سپارند تا جهل مرکب هم به دیگر نابسامانی های آن مرکز افزوده شود...

دانشگاه آزاد، دانشجویان و خانواده  دانشجویان این دانشگاه بدانند که مدرسان)دست کم تئاتری ها( 

پس از نسل استادان ســمندریان و دکتر صادقی و منیژه محامدی و... مدرسان جوانی بودند که 

هفت خوان رستم را بیش از هیات علمی ها)ســابقه کار هنری، پایان نامه الف، معدل باال، کتاب و 

مقاله پژوهشی، توصیه نامه استادان، چندین نوبت گزینش، طراحی روش تدریس نوین و...( طی 

کرده اند تا به گردونه  آموزش برسند و توسط دکتران فرهنگی، استثمار شوند... اما از ترم آتی ریزش 

بسیاری از این مدرسان را در پی خواهد داشت و جایگزین ایشان بدون طی کردن هفت خوان رستم 

با رفاقت کد تدریس گرفته و... وای به حال دانشجویان هنرمند!

آنچه مسلم است نارسایی اساسی این نهاد در ناتوانی مدیران کالن دانشگاه آزاد است که از شرایط 

مدیریت فقط مدرک دکترا دارند و سرنوشت هزاران مدرس کارآزموده و دانشجوی باانگیزه را به 

بی تجربگی مدیریتی خود گره زده اند....

سوختن      د  رآ تش         د  ا نشگا ه آزاد
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گفت  وگو  با  رحمان  باقریان

به   بهانه   پخش »گل پامچال«   از  آی فیلم

جنگ  دردناک  بود

کارگردان سریال »ستایش« در گفت وگو با »صبا«:مگرمی شود  برا  ی  مردم کارنکرد  ؟

حسین کشفی اصل ؛  کارگردان   و   بازیگر نمایش »افرای ژاپنی«   در گفت     وگو  با  »صبا« :

بزرگ  ترین  نمایش ها   هم   مخالفان  خود   را  دارند

سعید  سلطانی

رامسین کربیتی برای آینده زندگی اش تصمیم گرفته بود

محمدعلی صادق حسنی با تاکید بر شرایط خصوصی کردن تئاتر، اظهار داشت: تئاتر در جهان با وجود سازمان های تولیدکننده بسیار در کشورهای 
مختلف؛ از حمایت دولتی برخوردار است اما در ایران خصوصی سازی به شیوه ای دیگر رخ داده است.

به گزارش ایرنا؛ او افزود: در کشور ما زمانی که سخن از خصوصی سازی می شود چتر حمایت دولت از گروه ها برداشته و نام خصوصی برجسته می شود؛ 
درحالی که وضعیت به گونه ای پیش می رود که خصوصی  کردن تئاتر، گیشه را به دست می گیرد. عضو هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی خاطرنشان 
کرد: با این شیوه خصوصی سازی گروه ها و تماشاخانه ها برای هر نمایشی که به صحنه می رود مجبور به استفاده از چهره های تلویزیونی و سینمایی 
می شوند که تماشاگر به سالن ها بیاید تا با بلیت فروشی هزینه ها بازگردد. به گفته او خصوصی ســازی بدون حمایت دولتی در تئاتر، باعث می شود 
تماشاخانه ها به روش هایی روی بیاورند که هزینه های تجهیز امکانات و نگهداری از سالن ها را تامین کنند و این باعث فشار بیشتر بر گروه های نمایشی 
می شــود که نتیجه ای جز از بین رفتن تئاتر در بر ندارد. کارگردان نمایش »زندگی و جنگ« درخصوص تئاتر در سطح استان گیالن گفت: در سی 
شهرستان استان گیالن 32 گروه نمایشی به ثبت رسیده و پنج سال است به فعالیت مشغول هستند و در طول سال اجراهای منظم و خوبی را در سطح 
استان انجام می دهند. او با بیان این که در شهر رشت تئاتر خیابانی داریم تاکید کرد: در طول سال هر روز با حمایت شهرداری این شهر اجراهایی را داریم 
و »تئاتر خیابانی شهروند« به عنوان جشنواره ملی برگزار می شود که به دهمین دوره خود رسیده است. به جرات می توانم ادعا کنم بعد از جشنواره »تئاتر 
خیابانی مریوان« این جشنواره در سطح بسیار خوبی به صورت تخصصی برگزار می شود و از سراسر کشور گروه های نمایشی با آثار خود در آن حضور 
پیدا می کنند. او با تاکید بر این که بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری جشنواره وجه بین المللی آن نیز در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: در 
این صورت از کشورهای مختلف در این جشنواره اجرا خواهند داشت همان طور که در چند دوره نمایش هایی از ترکیه، تاجیکستان و عراق داشتیم و 
امیدواریم امسال بتوانیم به کمک مرکز هنرهای نمایشی، شهرداری استان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جشنواره را از نظر کیفی به سطح جشنواره 
بین المللی برسانیم. کارگردان نمایش »دعای آفتاب« اظهار داشت: دبیر جشنواره شهروند شهردار وقت شهر است، این جشنواره به صورت مشارکتی 
مرکز هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود و شــهرداری الهیجان نیز به عنوان متولی همکاری دارد. این کارگردان و 
بازیگر با اشاره به این که اجراهای نمایش صحنه ای و خیابانی فارغ از جشنواره، ادامه دارد تصریح کرد: هفت اثر از استان گیالن در بخش های مختلف 
سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از بخش خیابانی گرفته تا بخش بین الملل حضور داشتند که روند خوبی برای تئاتر گیالن محسوب می شود. 
دبیر اجرایی جشنواره شهروند عنوان کرد: کیفیت یک جشنواره بزرگ باید افزایش پیدا کند و نه کمیت آن؛ امیدواریم تماشاگرانی که به سالن ها برای 
تئاترهای منتخب در جشنواره ها در بخش های مختلف می آیند از تولید آثار کارگردانان جوان راضی باشند. به گفته او تئاتر شهرستان متعلق به کل 

کشور است و فعالیت های خوبی را انجام می دهد پس باید به آن توجه و از آن حمایت کرد.

خصوصی سازی تئاتر گروه ها را مجبور به استفاده از چهره های تلویزیونی و سینامیی می کند 

فارس

۱۴مهرماه ســالروز تصویب تهران 
به عنــوان پایتخــت قانونــی ایران 
در ســال۱2۸۵ شمســی، بــه نام 
»روزتهران« نام گذاری شــده است. 
به همین مناســبت، ســینماهای 
تهــران در این روز به فــروش بلیت 
نیم بها اقدام کردنــد. اما از این طرح 
اســتقبال چندانی صورت نگرفت. 
پرفروش تریــن ســینما، پردیــس 
کورش با 32میلیون تومان بوده است 
و پردیس هــای آزادی و باغ کتاب با 
۱6 و ۱2میلیون تومان در رتبه های 
بعدی قــرار دارند. مجمــوع فروش 
سینماهای تهران در این روز به مرز 
۱۱۴میلیون تومان رســید. در این 
میان، »ماجرای نیمــروز؛ رد خون« 
با ۵۵میلیون تومان، تقریباً نیمی از 
فروش را به خود اختصاص داد. پس 
از آن، »کلوپ همسران« با ۱۸میلیون 
و »درخونگاه« بــا ۱۷میلیون تومان 
در رتبه هــای بعدی قرار داشــتند. 
ســینماهای تهران در »روز تهران« 
مجموعاً ۱۱هزار و ۹۸۵ قطعه بلیت 

فروختند.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

855۳,82۳,557,۰۰۰ایده اصلی

11662,1۰8,524,۰۰۰رد خون
21221,4۹4,54۳,۰۰۰کلوپ همسران

21۰۰۹17,27۳,۰۰۰مردی بدون سایه
6188۰۰,87۳,۰۰۰روسی

2112714,۳4۹,۰۰۰شاه کش
5162۹2,4۰۹,۰۰۰چاقی

2842۳4,651,۰۰۰کروکودیل
شکستن همزمان 
بیست استخوان

2۳5222,6۳۰,۰۰۰

5۹۳8,5۳5,۰۰۰برمودا


