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منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

مدیرعامل انتشارات »سوره مهر« گفت: انتشارات »سوره مهر« کتاب های سفارش داده شــده از طریق سایت را با در نظر گرفتن شرایط خاصی برای سفارش دهنده ارسال می کند. 
تالش کردیم تا هزینه انتقال به هر کجا از ایران که باشد را رایگان بر عهده بگیریم تا مخاطب بتواند به راحتی از آن استفاده کند.
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ارایه گزارش قوه قضاییه از برخورد با 
رسانه های متخلف در ستاد اطالع رسانی

 و تبلیغات اقتصادی کشور

ش

این هفته در فهرست فروش فیلم ها، »پسران خوب« گوی سبقت را از 
پسران بد در »سریع و خشن«، گرفت و به فیلم نخست فروش هفتگی 

تبدیل شد.
به گزارش ایرنا؛ »پســران خــوب« )good boys(، در اولین هفته اکران 
خود در جایگاه نخســت فیلم های هفته قرار گرفت. این فیلم با فروش 
۲۱میلیون دالری در آمریکا و ۲۳میلیون دالری در جهان، پرفروش ترین 
فیلم هفته شد. »پسران خوب«، فیلمی نوجوانانه در ژانر کمدی ماجرایی 
و درباره پسربچه ای است که پس از دعوت به یک مهمانی ویژه برای این 
که بداند باید در مهمانی چگونه رفتار کند، به کمک دوستانش از پهپاد 
پدرش استفاده می کند تا مردم خیابان را زیر نظر بگیرد، در این راه، پهپاد 
آسیب می بیند و حاال این پسران خرابکار باید تا زمان آمدن پدر به خانه، 
پهپاد را تعمیر کنند و در جایش قرار بدهند، ماجراجویی پسرها از اینجا 
آغاز می شود. »پسران خوب« ساخته لی آیزنبرگ، جن استوپینسکی 
است و بازیگرانی چون جیکوب ترمبلی، مالی گوردون و ویل فورته در 
این فیلم نقش آفرینی کرده اند. در مقام دوم فیلم های هفته، »شــاو و 
هابز« از مجموعه »سریع و خشن« قرار دارد که در هفته گذشته و هفته 
سوم اکران در سینماهای جهان، با فروش ۱۴میلیون دالری به فروش 
جهانی ۴۳۷میلیون دالری رسید. »شیرشاه« نیز در مرتبه سوم فروش 
هفتگی، با فروش ۱۱میلیون و ۹۰۰هزار دالری در هفته پنجم نمایش، به 
فروش جهانی یک میلیارد و ۴۳۵میلیون دالر رسید. انیمیشن »پرندگان 
خشمگین۲«، چهارمین فیلم در اکران هفتگی است که نخستین هفته 
نمایش در سینماها را می گذراند. در قسمت دوم »پرندگان خشمگین«، 
جنگ بین خوک ها و پرنده ها ادامه دارد و جنگ هر دو را کالفه کرده است 
اما با شلیک شدن یک گلوله یخی بزرگ و مرگبار، از یک منبع ناشناخته 
ماجرا شکل دیگری می گیرد، خوک ها متوجه می شوند که جزیره سومی 
متعلق به عقاب ها وجود دارد که تاکنون همه از وجود آن بی خبر بودند. 
صلح ناخواسته ای بین پرندگان و خوک ها روی می دهد و تیمی تشکیل 
می دهند تا برای کشف موضوع به جزیره عقاب ها بروند. این انیمشین 
با کارگردانی توروپ ون اورمان و با صداپیشــگی جیسون سودیکیس، 
جش گد، بیل هیدر، دنی مک برایــد، پیتر دینکلیج، لزلی جونز، ریچل 
بلوم، استرلینگ کی براون، اوگینو دربز، پیت دیویدسون، بابی موینیهان، 
زک وودز، آکوافینا، لیل رل هاوری، داو کامــرون، بک بنت و بروکلین 
پرینس، ساخته شده است. »پرندگان خشمگین۲« با فروش هفتگی 
۱۰میلیون و ۵۰۰هزار دالر به فروش کلی ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار دالر 
رسید. »قصه های ترســناک برای خواندن در تاریکی«، در رتبه پنجم 
فروش هفتگی، دومین هفته نمایش خود را با فروش ۱۰میلیون دالری، به 
فروش جهانی ۵۴میلیون و ۳۴۱هزار دالر رسید. در ادامه این لیست، پنج 
فیلم دوم فهرست فروش هفتگی به این ترتیب اعالم شده است: »۴۷ متر 
پایین«) ۴۷Meters Down: Uncaged( هفته اول نمایش، فروش هفتگی و 
کلی ۹میلیون دالر، »دورا و شهر گمشده طال«، هفته دوم نمایش، فروش 
هفتگی ۸میلیون و ۵۰۰هزار دالر و فروش جهانی ۴۴میلیون و ۶۰۹هزار 
دالر، »روز روزگاری در هالیوود« در هفته چهارم نمایش با فروش هفتگی 
 ،)Blinded by the Light( »۷میلیون و ۶۰۰هزار دالر »کور شــده با نور
هفته اول نمایش، فروش هفتگی و کلی ۴میلیون و ۴۵۰هزار دالر، »هنر 
مسابقه رانندگی در باران« در هفته دوم نمایش با فروش هفتگی ۴میلیون 

و ۴۰۳هزار دالر و فروش جهانی ۱۷میلیون و ۹۲۸هزار دالر.

سینامهای جهان در اختیار 

پرسان خوب و بد!
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مستندساز
نیما   کزازی

سرمقاله

می گویند فیلــم »در جســتجوی فریده« براســاس لجبازی 

فیلمســازان با یکدیگر انتخاب شــده! اگر این گونه اســت این 

درست ترین و بهترین انتخاب شــما در نتیجه یک لجبازی بوده 
است.

چرا از انتخاب یک فیلم مستند برای اسکار ناراحت هستید؟!

آیا تصور می کنید مستند، فیلم نیســت؟ یا ارزشش پایین تر از 

سینمای داســتانی است؟ یا لغت مستند، شــما را یاد »راز بقا« 
می اندازد؟

سینمای مســتندی که در این سال ها به ســختی، با خالقیت 

فیلمساز، بدون پشــتوانه میلیاردی و تبلیغ ها و حضور نداشتن 

ســلبریتی ها، توانســته اســت رشــد قابل توجهی در سینما و 

جشنواره های دنیا داشته باشد.

بدون شک »در جستجوی فریده« یکی از بهترین فیلم های حال 

حاضر سینمای ماست؛ فیلمی با ســوژه ای فوق العاده جذاب و 
دراماتیک.

به نظر من فیلمی با این داستان که: زنی پس از چهل سال زندگی 

در هلند، تصمیم به پیدا کــردن خانواده واقعی خودش در ایران 

می گیرد، آن هم به صورت مســتند، برای اعضا یا داوران اسکار، 

بسیار جذاب تر از هر فیلم داستانی ایرانی است.

»در جســتجوی فریده« درواقع در جســتجوی حقیقت است؛ 

حقیقتی کــه ما را تا انتها بــا خود همراه می کنــد. فیلمی پر از 

جزییات درباره فرهنِگ زیســتن؛ زیســتن در غرب منطقی و 

شرق احساسی. در هلند او با خانواده ای آرام، کم حرف و منطقی 

سر یک میز می نشیند و غذایی ســبک می خورد و در ایران سر 

سفره ای که بیســت نفر دورش نشســته اند و پرهیاهو و خیره 

برایش یک دیس غذا گذاشــته اند. در هلند پدر و مادری که او را 

به فرزندی قبول کرده اند به تصمیمش برای پیدا کردن خانواده 

واقعی احترام می گذارند و در ایران خانواده ها براســاس باورها و 

فرهنگ زیستن شان حجاب او را درست می کنند یا به دنبال نام 

خدا و پیغمبر »فریده« می گردنــد. »فریده« راوی ما در دیدن و 

شنیدن قصه زندگی خانواده هایی در ایران می شود که فرزندشان 

را در گوشه ای از این سرزمین رها کرده اند. در جایی از فیلم شاید 

از این خانواده ها متنفر شوید و در جایی شاید برایشان دلسوزی 

کنید. این فیلم می توانست از نگاه این خانواده ها ساخته شود و یا 

هر کدام مستندی جداگانه و جذاب باشند؛ خانواده هایی که هر 

کدامشان به یقین می دانند »فریده« فرزند آن هاست.

به نظر من سخت ترین انتخاب آزاده موسوی و کوروش عطایی در 

ساخت این فیلم، انتخاب همین زاویه نگاه بوده است که البته فکر 

می کنم انتخاب درست تری را انجام داده اند. 

در جستجوی حقیقت!

گزارش »صبا«  از  مراسم اختتامیه جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما

پرواز هدهد   بیست    و  دوم   بر فراز خراسان   شمالی

کمند  امیرسلیمانی  در گفت   وگو  با  »صبا«  :

سینما     رفتن     بچه  ها 

با ید    تبد یل    به    عا د ت    شود

حمید شاه آبادی، ایوب آقاخانی، صفا آقاجانی و شهین نجف زاده  از جشنواره نوایش رادیو نمایش به »صبا«  می گویند

همراه  با  روایت  های  صدا

سهیل موفق در گفت  وگو با »صبا« :

فیلم هایی   انتخاب  کردیم  که   به   اعتبار جشنواره  کمک  کنند 

عبدالحمید قره داغی؛ مدیرعامل انتشارات »سوره مهر« با اشاره به عمده مشکالت حوزه نشــر گفت: نقدینگی، بخش بزرگی از چالش حوزه نشر 
محسوب می شود؛ مشکلی که همه ناشران را با خود درگیر کرده و به یک دغدغه بزرگ برای آن ها تبدیل  شده است. پیش از این ناشران، کاغذ و برخی 
از کاال های مورد نیاز حوزه نشر را به صورت اعتباری خریداری می کردند و تا فروش کتاب زمان کافی برای بازپرداخت حساب ها و اقساط خود را کم کم 

و در طول مدت زمانی معین داشته اند، اما در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد.
به گزارش میزان؛ او در همین راستا ادامه داد: به هرحال تالش کردیم با وجود مشکالت موجود به تولید و وظیفه خودمان در انتشار عمل کنیم. به لطف 
خدا با تمام این مشکالت در سال گذشته افت تولید نداشتیم و با کنترل هزینه ها توانستیم بخش فروش را از صدمه دور نگه داریم تا مخاطبان نیز با 
مشکل مواجه نشوند. هدف ما حفظ مخاطبان در بازار بود که موفق بودیم. این یعنی از اهداف خود دور نشده ایم و چنانچه قیمت کاغذ مناسب شود و 
شرایط برای تولید کتاب رونق بگیرد قطعا انتشارات »سوره مهر« به سوی تعالی و اهداف برتری حرکت خواهد کرد. قره داغی در پاسخ به شرایط توزیع 
کتاب خصوصا در شهرستان ها اظهار کرد: برای توزیع کتاب در شهرستان ها در »سوره مهر« سیستم پخش مجزا ایجاد شده و برای افزایش راندمان 
از سایر پخش های معتبر به عنوان بازو های توزیع استفاده می کنند تا کتاب های تولیدشده به سراسر کشور ارسال شود. او تاکید کرد: هدف ما معرفی 
درست و ایجاد سازوکار آسان برای در دسترس بودن کتاب های تولیدشده است، به همین منظور و برای کاهش کم وکاستی ها یک سایت طراحی 
 شده که عالوه بر اخبار انتشارات، به معرفی کتاب ها خصوصاً آخرین کتاب های منتشرشده نیز می پردازد و اگر مخاطب نیازی به هرکدام از کتاب ها 
داشته باشد می تواند به صورت آنالین آن را سفارش دهد. انتشارات »سوره مهر« کتاب های ســفارش داده شده از طریق سایت را با در نظر گرفتن 
شرایط خاصی برای سفارش دهنده ارسال می کند، تالش کردیم تا هزینه انتقال به هرکجا از ایران که باشد را رایگان بر عهده بگیریم تا مخاطب بتواند 
به راحتی از آن استفاده کند. او در پاسخ به انتقاداتی که برخی نویسندگان از انتخاب کتاب توسط ناشران داشتند خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از 
اقتصاد فرهنگ و هنر به میان می آید باید توجه داشت که ناشر با توان اقتصادی محدود برای ادامه حیات اقدام به تولید کتاب می کند، در این مسیر با 
مشکالت متعدد و نوسانات بازار اولیه مواد نیز روبه رو است. مخاطب در این شرایط طبعاً تمایل به آثاری خواهد داشت که از فروش و بازار آن مطمئن 
باشد. این روند شامل حال همه ناشران شده و انتخاب کتابی که صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد در اولویت قرار می گیرد. با این حال انتشارات 

»سوره مهر« تالش کرده تا از همه توان خود برای انتشار همه کتب که با معیار ها و خط مشی نشر »سوره مهر« همراه است حمایت کند.

پول را مبوقع می دهیم ولی کاغذ را با تاخیر دریافت می کنیم 

خانه 
ملت

ســیدرمضان شــجاعی کیاســری با اشاره به 
موضوعات نشست دوشنبه ۲۸مردادماه ستاد 
اطالع  رســانی و تبلیغات اقتصادی کشــور که 
به ریاســت وزیر کشور برگزار  شــد، افزود: در 
این نشســت موضوع انتشار اخبار اقتصادی در 
شــبکه های برون مرزی و معاند مورد بررسی 
قرار گرفت کــه تاکید شــده وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی باید به این بخش نظارت بیشتری 
داشته باشد. دبیر ستاد اطالع  رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور، ادامه داد: آخرین گزارش قوه 
قضاییــه از نحوه برخورد با برخی رســانه های 
متخلفی که به اتهــام التهاب  آفرینی در جامعه 
ناشی از انتشار اخبار اقتصادی به آن ها معرفی 
کرده  بودیم نیز در این نشســت ارایه شــد. او 
تصریح کرد: آخرین گزارش وزارت امور خارجه 
در رابطه با تحریم ها و تبعات اقتصادی ناشــی 
از آن و نقدهای رســانه های داخلی و خارجی 
پیرامون این موضوع از دیگر موضوعاتی است 
که در این نشســت مورد بررســی قرار گرفت. 
این نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی، 
تاکید کرد: ارایه گزارش از روند فعالیت سامانه 
۱۲۴ وزارت صنعت، معــدن و تجارت که برای 
اطالع رسانی به مردم راه اندازی کرده است هم 
در دستورکار این نشست قرار گرفت. دبیر ستاد 
اطالع  رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، یادآور 
شد: در این نشست مسئوالنی از اتاق تعاون، اتاق 
اصناف، اتاق بازرگانی، وزارتخانه های اقتصادی و 
نظارتی، دستگاه های نظارتی، نیروی انتظامی، 
سپاه، وزارت اطالعات و قوه قضاییه که در این 

ستاد عضویت دارند، حضور داشتند.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

1012017,441,062,000شبی که ماه کامل شد

71325,14۹,075,000ایکس الرج
31232,243,187,000قصر شیرین

410۹1,511,187,000نیوکاسل
1۹81,208,4۹4,000ایده اصلی

27۹1,083,256,000قسم
312۹1,047,056,000تپلی و من
371717,27۹,000سرکوب
6131۹6,030,000کار کثیف

143142,۹04,000جانان


