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

منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سوال نمایندگان درباره پول های مشکوک در ســینما گفت: سرمایه را نباید فراری داد اما سرمایه باید سالم باشد و سالم بماند.
 این سیاست وزارت ارشاد است. 
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»داستان اسباب بازی4«
 هم میلیاردی شد

داریوش ارجمند )زاده ۵مرداد۱۳۲۳ در مشهد( بازیگر سینما 
و تئاتر است. او برادر کوچک تر انوشــیروان ارجمند بازیگر، 

عموی برزو و بهار ارجمند و پدر امیریل ارجمند است.
داریوش ارجمنــد در فیلم های فیلمســازان برجســته ای 
چون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، مســعود کیمیایی و داوود 

میرباقری بازی کرده است.
داریوش ارجمند در مشهد متولد شــد، اما اصالت او به گفته 
خودش به شهر بیرجند در خراســان جنوبی بازمی گردد. او 
تحصیالت دانشــگاهی اش را در دانشگاه فردوسی مشهد در 
رشته کارشناســی تاریخ و جامعه شناسی سپری کرد. دکتر 
علی شــریعتی یکی از اســتادان او در آن برهه بود، ســپس 
برای ادامه تحصیل رهسپار پاریس شــد. در پاریس مدرک 
کارشناسی ارشد تئاتر و سینما را از دانشگاه سوربن دریافت 
کرد. او به همراه مهرداد تدین از مؤسسان سینمای آزاد مشهد 
در اواخر دهه۴۰ است. عالوه بر بازیگری و کارگردانی در تئاتر 
مشهد به ساخت فیلم های کوتاه ۸میلی متری هم می پرداخت 
که مهم ترین آن هــا فیلم »هیس« اســت. کارگردانی فیلم 
»گفت به زیر سلطه من آیید« نوشــته علی پزشکی، اولین 
تجربه ســینمایی او در قطع ۱۶میلی متری است. ارجمند با 
بازی در فیلم »ناخدا خورشید« ساخته ناصر تقوایی به سینما 
آمد و در سال۶۵ با دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول مرد از پنجمین جشنواره فیلم فجر جای خود را به عنوان 
یک بازیگر خوب و قابل قبول تثبیت کــرد. او در دهه۶۰ در 
سه فیلم »کشتی آنجلیکا«، »پرده آخر« و »جستجوگر« به 
ایفای نقش پرداخت. ارجمند در دهه۷۰ گزیده کار شد و در 
سه فیلم »آدم برفی«، »اعتراض« و »سگ کشی« بازی کرد. 
دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم 
»سگ کشی« از نوزدهمین جشنواره فیلم فجر نیز در کارنامه 
او به چشم می خورد. همچنین در تلویزیون در سریال »امام 
علی)ع(« در نقش مالک اشتر بازی ماندگاری از خود نشان داد. 
ارجمند در سال۹۱ طی حکمی از سوی محمدرضا طالقانی 
به عنوان سخنگوی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای منصوب 
شد و در مراسمی در تیرماه۹۲ نشان درجه یک فرهنگ و هنر 

را دریافت کرد.
ارجمند عالوه بر بازیگری، از ســال۸۲ تا ســال۸۹ به عنوان 
مجری با مجموعه تلویزیونی »طلوع ماه« به تهیه کنندگی رضا 
خوشــدل راد همکاری کرد. او از سال۹۶ جزو استادان رشته 

سینمای دانشگاه پارس شد.

تقدیمی 
هفتگی 
»صبا«  

داریوش  ارجمند

مقتدر در هرن

سیدعباس صالحی در این باره گفت: به نظرم باید دو بحث را پا به پای هم پیش برد؛ نخست این که سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر 
باید مورد استقبال قرار گیرد یعنی نباید سرمایه را از این حوزه فراری داد چون این به نفع فرهنگ و هنر نیست. ما باید به این سمت حرکت 

کنیم. کسانی که عالقه دارند چه شخصی، چه ملی و چه ترکیبی از این دو، به سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر ترغیب شوند.
به گزارش ایرنا؛ او یادآور شد: بعضی حرف و حدیث ها باعث می شود این ها عطایش را به لقایش ببخشند. از آن طرف هم طبیعی است که 
سرمایه وقتی در این حوزه وارد می شود باید سالم باشد و سالم حرکت کند تا بتواند تضمینی برای استمرار باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تاکید کرد: هر سرمایه اگر به طور ناسالم در حیطه ای وارد شود یا سالم وارد شود ولی سالم خارج نشود بعد از مدتی آن حیطه را 
دچار فساد می کند که سرمایه گذار دیگری وارد نشود.  چون بعد از مدتی امنیت حرکت را از بین می برد. سیدعباس صالحی در حاشیه 
سومین روز جشنواره نمایش های آیینی و سنتی با حضور در تئاتر شهر و پیش از دیدن نمایش »بازی نامه نوروز« یادآور شد: ما به عنوان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این دوره تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی را دنبال می کنیم به این که در حوزه فرهنگ و هنر 
سرمایه گذاری کنند. او تاکید کرد: این  سرمایه گذاری هم فرهنگی است و هم می تواند اقتصادی باشد اما از سوی دیگر باید به سالمتی آن 
هم فکر کرد. یک راه برای حفظ این سالمتی این است کسانی که در این حوزه هستند و درواقع صنوف، خودشان پاسداران سالمت باشند، 
چون اگر بخواهیم مسئولیت را از دولت بگیریم گاهی مسیر، سخت و غیرقابل کنترل می شود. وزیر ارشاد اظهار داشت: نهادهای قضایی 

هم کار خود را می کنند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تالش می کند در این مسیر حرکت کند.

پاسخ وزیر فرهنگ به سوال منایندگان درباره پول های مشکوک در سینام

مهر

آمار فــروش فیلم چهــارم از مجموعه انیمیشــنی 
»داستان اسباب بازی« پنج شنبه از مرز یک میلیارد 
دالر گذشــت. به این ترتیب ایــن چهارمین فیلم 
پیکسار تاکنون و پنجمین فیلم دیزنی در سال۲۰۱۹ 
اســت که به کلوپ میلیاردی ها ملحق می شــود. 
دیزنی اکنون تنها اســتودیوی فیلمسازی است که 
موفق شده فقط در یک ســال، پنج فیلم میلیاردی 
داشته باشد. »انتقام جویان: پایان بازی«، »کاپیتان 
مارول«، »عالء الدین«، »شیرشاه« و اکنون »داستان 
اســباب بازی۴« فیلم های دیزنی هستند که امسال 
بیش از یک میلیارد دالر فروش کرده اند. با کســب 
این نتیجه، دیزنی رکورد خــودش را که مربوط به 
سال۲۰۱۶ بود شکست. در آن ســال این استودیو 
با چهار فیلم میلیاردی در یک ســال این رکورد را 
به جای گذاشــته بود. این در حالی اســت که این 
کمپانی امســال هنوز فیلم های دیگری دارد که هر 
یک می توانند میلیاردی شوند که شامل »یخ زده۲«، 
»شریر« و ادامه جدید »جنگ ستارگان« می شود. 
»داستان اسباب بازی۴« از ۲۱ژوئن راهی سینماها 
شد و یکی از بزرگ ترین افتتاحیه ها در داخل آمریکا 
را تجربه کرد و ۱۲۰میلیون دالر فروخت. پس از دو 
ماه اکران در سینماها این فیلم اکنون ۴۲۱میلیون 
دالر در آمریکا و ۵۷۹.۹میلیــون دالر در بازارهای 
بین المللی فروش کرده اســت. بریتانیــا با فروش 
۷۵میلیون دالری، ژاپن با فروش ۷۷میلیون دالری 
و مکزیک با فروش ۷۲میلیون دالری، کشــورهای 
دیگری بودند کــه بیشــترین اســتقبال را از این 

انیمیشین به عمل آوردند.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

1012017,200,۹82,000شبی که ماه کامل شد

71324,۹05,71۹,000ایکس الرج
31232,018,55۹,000قصر شیرین

410۹1,414,۹۹5,000نیوکاسل
312۹۹26,702,000تپلی  و من
1۹8878,14۹,000ایده اصلی

27۹850,303,000قسم
371657,551,000سرکوب
6131۹6,12۹,000کار کثیف

143۹1,1۹1,000جانان


