
تلفن:  6-77582422  فکس: 77548245 
چاپ: سالم توزیع: نشرگستر امروز

نشانی:  خیابان آیت اله مد نی کوچه خجسته منش پالک 5

رسانههنرمندان

telegram.me/rooznamehsaba

www.rooznamehsaba.ir

info @ rooznamehsaba.ir

SMS: 02177582424

rooznamehsaba

اقتصادفرهنگ وهنر

  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
مد یر مسئول و سردبیر:  محمد رضا شفیعی

منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

تهیه کننده فیلم سینمایی »من مادر هســتم« گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰درصد آثار تولید شده در سینمای ایران با سرمایه بخش خصوصی ساخته می شود
 و سرمایه گذاران در این حوزه باید حدود مسائل اقتصادی را رعایت کنند. 
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فروش آثار نقاشی خط هرنمندان جوان 

به نفع دخرتان معلول ذهنی

ش

اولین نسخه فرعی از مجموعه ســینمایی سریع و خشن با نام 
»هابز و شــاو« محصول کمپانی یونیورســال در سینما های 
جهان بــه نمایش درآمــد و هفته آینده هم فیلم ســینمایی 
»پرندگان خشمگین۲« از کمپانی سونی به نمایش درمی آید. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاییز هم کمپانی برادران 
وارنر فیلم های سینمایی »آن: قسمت دوم« و »جوکر« را منتشر 
می کند. دیزنی نیز در ماه های سرد زمستان دنباله »مالیفیسنت«، 
»یخ زده۲« و »جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر« را منتشر 

می کند. 
1-دیزنی: ســهم از فروش گیشــه های داخلــی 37.9درصد 
بزرگ ترین مجموعه ســینمایی دنیای ســینمایی »مارول«. 
دیزنی هم اکنون از کمپانی های موفق هالیوود است. این استودیو 
چندی پیش رکورد بیشترین فروش گیشه بین المللی در یک 
سال را با 7.۶میلیارد دالر از آن خود کرد. رکورد پیشین نیز در 
دست همین کمپانی و مربوط به سال۲۰1۶ بود. »انتقام جویان: 
پایان بازی« محصــول این کمپانی بود که به طور رســمی به 

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما تبدیل شد. 
۲-برادران وارنر: سهم از فروش گیشه های داخلی 13.9درصد، 
بزرگ ترین مجموعه ســینمایی دنیای سینمایی »دی سی«. 
در کمپانی برادران وارنر از شــخصیت های بسیاری در دنیای 
»دی سی« استفاده است. اما تا پیش از فیلم سینمایی »آکوامن« 
که در دسامبر سال گذشته اکران شد، برادران وارنر، حتی یک 
فیلم هم در بین 1۰ فیلم پرفروش گیشــه داخلی نداشت. این 
کمپانی حاال در بین سه اســتودیوی پرفروش سال قرار دارد و 

نشان داده بیشتر روی یک یا دو فیلم تمرکز ندارد. 
3-یونیورسال: ســهم از فروش گیشــه داخلی 1۲.9درصد، 
بزرگ ترین مجموعه سینمایی »سریع و خشن«. فیلم سینمایی 
جدید این کمپانی با عنوان »هابز و شاو« یکی از فیلم هایی است 
که سهم این فیلم را در گیشــه های داخلی افزایش خواهد داد. 
مطمئناً غیبت دواین جانســون در فیلم »سریع9« به فروش 
این فیلم لطمه خواهد زد )دو فیلم قبلی هر کدام در گیشه های 
خارجــی یک میلیارد فروش داشــتند(. بعد از ایــن، »دنیای 

ژوراسیک« هم از فیلم های موفق این کمپانی است. 
4-سونی: سهم از فروش گیشه داخلی 1۰.۶درصد، بزرگ ترین 
مجموعه سینمایی »مرد عنکبوتی«. »مرد عنکبوتی: دور از خانه« 
جدیدترین محصول این کمپانی است که تاکنون یک میلیارد 
دالر فروش داشته و دومین فیلم پرفروش این کمپانی محسوب 
می شود. البته استودیو مارول بخش ساخت این فیلم را بر عهده 
داشته و سونی فقط توزیع و بازاریابی آن را بر عهده داشته است. 
ساخت قسمت دوم فیلم سینمایی موفق »ونوم« نیز تایید شده 

و این کمپانی دنباله فیلم »جومانجی« را هم برای انتشار دارد. 
در این رتبه بندی کمپانی های پارامونت )»ماموریت:غیرممکن«( 
و فاکس قرن بیستم )»آواتار«( به ترتیب با سهم ۵ و 3.7درصدی 
از گیشه های فروش در رتبه های بعدی قرار دارند. البته کمپانی 
فاکس به دیزنی تعلق دارد و به همین خاطر تنها پنج استودیوی 

بزرگ در گیشه های فروش رقابت می کنند.

سهم استودیو های فیلمسازی در جنگ 

سینامیی هالیوود چقدر است؟ 
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»کا رکثیف   «   د رد   مشترک 

هم  سن  و ساالن من است

   

محمدپارسا  نجفیکارشناس رسانه

سرمقاله

خیلی خوب است که رسانه ای به فریاد مردم ستم دیده در سراسر دنیا مشهور شده، به ویژه آن هایی 

که هیچ رسانه و تریبونی برای رساندن پیام مظلومیت خود به دیگر ملت های دنیا ندارند. اما اولین 

سوالی که به فکر برخی متبادر می شود به ویژه اشــخاصی که چندان به سیاست بین الملل آشنایی 

ندارند، این اســت که این هزینه کردن حتی در حمایت از مظلوم آیا ســودی برای مردم ایران هم 

می تواند داشته باشد؟ 

اما چرا باید شرایط این کشورها را برای همه مردم جهان بازتاب داد؟ این سوال مهمی است. به فرانسه 

نگاه کنید؛ دولت این کشور از تامین خواســته های به حق مردم کشورش خودداری می کند و برای 

سرکوب مردم معترضی که در خیابان ها تظاهرات آرام دارند از گلوله های جنگی استفاده می کند. 

نتیجه این رفتار ضدانسانی دولت فرانسه با مردم خودش کور، معلول و قطع عضو شدن 14هزار نفر 

از مردم فرانسه برای همیشه و زندانی و شکنجه شدن ده هزار نفر دیگر است. 

حال آنکه دولت فرانسه با مدیریت امانوئل مکرون به بهانه مبارزه با تروریسم، مردم یمن را که آماج 

حمالت عربستان سعودی هستند تحریم می کند و به بهانه ساختگی استفاده ارتش سوریه از بمب 

شیمیایی، در موشک باران مردم سوریه مشارکت می کند. 

همین دولت مکرون اعالم می کند که از برادرکشی در ونزوئال حمایت می کند و تغییر حاکمیت ولو 

به زور کودتا را مورد تایید خود می داند، اما مردم فرانســه حتی حق ندارند تظاهرات آرام و اعتراض 

مسالمت آمیز مدنی داشته باشند. 

دولت پاریس توان دستگاه دیپلماسی خود را بر خطرناک نشان دادن کشورهایی مانند ایران، کره 

شمالی و یمن متمرکز کرده که گویی خطری از جانب این کشــورها امنیت مردم فرانسه را تهدید 

می کند حال آنکه خود دولت حاکم بر فرانسه اســت که فرانسویان را سرکوب کرده و آنان را از حق 

ذاتی شان محروم می کند.

در اصل امنیت، حق برخورداری از عدالت و آزادی ملت فرانســه نه از جانب کشــورهایی فقیر در 

دوردست ها بلکه توسط دولت سرمایه داری حاکم بر پاریس به چالش کشیده می شود. 

اینجاست که شبکه پرس تی وی توانســته با کنار هم قرار دادن حقایق قابل اثبات، پرده از حقیقتی 

پنهان بردارد و چشم مردم همه جهان را به واقعیت ها کامال روشن کند. 

روی دیگر شانزه لیزه

در اصل تحریم ها و قوانین ظالمانه ای که طی چند دهه اخیر علیه مردم جهان سوم اجرا می شود در 

مراحل بعدی مورد اعتراض مردم همان کشورها خواهد بود. مردم کشورهای غربی می توانند از طریق 

رسانه های غیرهمسو با غرب و به ویژه پرس تی وی با این نکته آشنا شوند که کشورهای دیگر مانند 

ایران هیچ خطری برای امنیت و ســالمت آنان ندارند و اگر تهدیدی هست توسط دولت خودشان 

اعمال می شود.

به بیان دیگر دولت های ایران، سوریه یا یمن نمی توانند نیرویی در مرزهای فرانسه مستقر کنند که 

تهدیدی برای سالمت و امنیت مردم آن کشور باشد اما سرکوبگری دولت پاریس است که مردم را 

در خیابان شانزه لیزه به خاک و خون می کشد. 

در گذشته خیابان شانزه لیزه یادآور معنایی خاص و رمانتیک بود و اکنون بیشتر صحنه قیام و مبارزه 

و البته سرکوب شدن مردم است. بخشی از مردمی که کار و سرمایه شان را از دست داده اند تبعیت 

فرانسه از تحریم های آمریکا را مقصر بیکاری خود می دانند.

 فرانسه در اثر اطاعت از قوانین داخلی آمریکا بازار کشورهای بسیاری مانند، ایران، روسیه، لیبی، یمن، 

ونزوئال، بولیوی، سوریه و.... را از دست داده است و جالب تر آنکه بازهم واشنگتن از اروپا می خواهد 

در کنار آمریکا کشور چین را هم تحریم کند. 

دولتی که مکرون رهبری می کند بیشتر از آنکه موجب اشــتغال و رشد اقتصادی فرانسه شود و به 

مردمش خدمت کند در خدمت اقتصاد آمریکاست. ترامپ از طریق این تحریم ها منافع قدرتی مانند 

فرانسه را در میدان تجارت کاهش داده است.

 شــرکت هایی مانند توتال، پژو، رنو، آلســتوم، ایرباس و... بازارهای خود را در کشورهای دیگر که 

بسیاری از آن ها تحت تحریم آمریکا هستند از دست داده اند و این بر مشکالت مالی و از دست دادن 

شغل فرانسویان تاثیرگذار بوده است. هر چند با سفته بازی در بورس، شاخص ها را می توان دستکاری 

کرد و حقیقت مالي را پنهان کرد اما جمعیت بیکار شــده، فقیر و معترض در خیابان شــانزه لیزه 

پنهان کردنی نیستند. 

مردم فرانسه اکنون نه از سوی مردم ایران و نه توسط ملت و انقالبیون استقالل طلب یمن و نه از طرف 

دولت ونزوئال و نه از جانب ارتش خسته سوریه، بلکه به وسیله گلوله های پلیس و ژاندارمری، هر هفته 

مورد تهاجم قرار می گیرند؛ آرامش، سالمتی و امنیت مردم فرانسه هر هفته کامال پایمال می شود. 

این تهدید نه از فراسوی مرزها که از طرف اشخاصی اعمال می شود که حقوق خود را از مالیات مردم 

همان کشور تامین می کنند.

آیا کاخ الیزه توانسته مردم را سرکوب کند؟ پاسخ تا حدی مثبت است اما این کار را همه دولت های 

دیکتاتور مانند صدام، آل سعود، هیتلر و استالین هم انجام دادند. به عبارت دیگر دولت رئیس جمهور 

مکرون در حد همان دیکتاتورها قابلیت تعریف دارد. به همان اندازه وحشتناک و.... 

آیا سرزمین انقالب ها باز هم شاهد انقالب خواهد بود یا مارشال دوگل و ژاک شیراکی خواهند آمد و 

بر استقالل فرانسه از آمریکا تاکید می کنند....

  صدای  بی  صدایان ! 

نشست خبری مجموعه »محرمانه« در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد

 سریال  سازی  برای  پرواز

 از کودکی  به  بز رگ    سالی

الهام نامی در گفت  وگو  با  »صبا« :

مروری  بر زندگی  هنری  محمد  نوری

با  صالبت   پر غرور !

سیدغالمرضا موسوی درباره ورود سرمایه  بخش خصوصی به سینمای ایران، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 9۰درصد آثار تولید شده 
در سینمای ایران با سرمایه بخش خصوصی ساخته می شود اما بحث این است که این ها چه نوع سرمایه ای هستند؟ او افزود: چند سال 
پیش همزمان با تولید مجموعه »شهرزاد« برای شبکه نمایش خانگی، هشدار دادم که امکان دارد سرمایه هایی مطمئن و سالم وارد این 

حوزه نشوند. این مسئله خیلی جدی گرفته نشد و فقط در حد گفت وگوهای مطبوعاتی باقی ماند.
به گزارش »ایرنا«؛ این تهیه کننده سینما با تاکید بر این که سینمای ایران نیاز به تزریق پول توسط بخش های خصوصی مختلف دارد، 
ادامه داد: آثاری که در سال تولید می شوند به جز تعداد معدودی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، با سرمایه  گذاری خصوصی ساخته 
می شوند. در بحث تولید آثار سینمایی شاید بیش از 1۵۰ تا ۲۰۰ سرمایه گذار داریم که از این میان ممکن است تعداد انگشت شماری 
باشند که سرمایه آن ها سالم به حساب نمی آید. موسوی اظهار کرد: هر نوع سرمایه ای)سالم یا ناسالم( هنگامی سینما را دچار مشکل 
می کند که اقتصاد آن را ملتهب کند. زمانی که در پرداخت هایشان روش های معقول را پیروی نکنند، طبیعتا به سینما از بعد اقتصادی 
آسیب می رسانند. درحقیقت مسئله مهم این است که سرمایه هایی که وارد سینما می شوند به طور منطقی هزینه شوند و طبیعتاً ورود 
آن ها منجر به رفتار غیرمنطقی نشود. تهیه کننده فیلم سینمایی »بغض« با بیان این که افرادی که با سرمایه های ناسالم وارد سینما شدند 
بسیار معدود هستند، گفت: ضمن این که بسیاری از کسانی که متهم به داشتن پول کثیف هستند، پول کثیف ندارند و اتفاقاً براساس دقتی 
که در کار و زندگی آن ها می شود سرمایه حاصل از زحمت را آورده اند. نکته اصلی در مسئله اقتصاد و سرمایه سینمای ما این است که 
چه کسانی در سینمای ایران با باال بردن سطح دستمزدها در اقتصاد سینما اختالل ایجاد می کنند؟ به نظر من باید با این سرمایه گذاران 
حتی اگر با پول تمیز وارد این حوزه شده اند، برخورد شود و اجازه ندهند که براساس خواست شخصی آن ها سینمای ایران دچار آسیب 
شود و در اقتصاد آن اخالل به وجود بیاید. موسوی درباره ورود ســرمایه گذاران به سینما گفت: هر سرمایه گذاری باید تکلیفش روشن 
باشد که آیا برای کار اقتصادی وارد سینما شده است یا فقط می خواهد فیلمی ساخته شود که بگوید آن فیلم را دوست دارد و به ساخت 
آن کمک کرده است. سرمایه گذاران اگر می خواهند 
کار اقتصادی کنند طبیعتاً باید چند نکته را مد نظر 
داشته باشند. شناسنامه و رزومه حرفه ای تهیه کننده 
و کارگردان یک فیلم ازجمله مســائلی است که باید 
در رسیدن به یک سرمایه گذاری منطقی و اقتصادی 
به آن توجه کرد. این تهیه کننده سینما خاطرنشان 
کرد: ما حق دخالت در مسائل قضایی را نداریم. به این 
معنی که صرفاً قوه قضاییه براساس قوانین می تواند 
به مسائلی ازجمله پرونده ســرمایه های مشکوک و 
صاحبان آن رسیدگی کند. سرمایه گذاران در سینما 
نیز، باید حدود مسائل اقتصادی را رعایت کنند. نباید 
این طور فکر کنند که چون پول دارند می توانند به هر 
شکل که دوست دارند در سینما حرکت کنند. باید 

مسائل اقتصادی را کاماًل رعایت کرد.
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فارس

آثــار  مجموعــه  از  نمایشــگاهی 
هنرمنــدان جوان عرصه نقاشــی خط 
با نمایشــگاه گردانی محســن رهبری 
در کتابخانه ملی گشــایش می یابد. در 
این نمایشگاه که عظیم فالح با نمایش 
اثــر خــود هنرجویانــش را همراهی 
می کنــد، آثاری از ســایه بهــادری، 
مریــم حاصلی، ماهــان حاصلی، زهرا 
خواجه سعیدی، شــهرزاد خوش آبی، 
نیلوفر راستی دوســت، محمد رفیعی، 
محســن رهبری، فائزه ذنوبی، ستاره 
عامــری، مائــده عبــاس زاده، زهــرا 
علیزاده، زهرا غمیلویی، رقیه فصیحی، 
محمدسعید قاسمی، سمیه کهن زاده، 
مهناز مــرادی و مرضیه هنرپیشــه به 
نمایش درمی آید. عواید حاصل از فروش 
آثار این نمایشگاه به مرکز توانبخشی و 
مراقبتی شــبانه روزی معلولین ذهنی 
دختران آوای رضوان اختصاص می یابد. 
این نمایشگاه امروز سه شنبه 1۵مرداد 
ســاعت14:3۰ در موزه کتابخانه ملی 
افتتــاح می شــود و بازدیــد از آثار تا 

۲۵مرداد ادامه خواهد داشت.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

812۹16,226,11۳,۰۰۰شبی که ماه کامل شد

86۰1۰,274,27۹,۰۰۰ما همه باهم هستیم
5154۳,8۹6,44۳,۰۰۰ایکس الرج
11۰۰1,117,۳۳2,۰۰۰قصر شیرین

211۰1,۰25,۳۳۳,۰۰۰نیوکاسل
814875,5۹1,۰۰۰دختر شیطان

1۹7۳۹2,2۳8,۰۰۰تپلی  و من
144۳۹1,4۹6,۰۰۰سرکوب

۰12۳4,574,۰۰۰قسم
۳4۳186,152,۰۰۰کار کثیف


