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فروش ۲۶ میلیارد دالری برای گیشه جهانی  تاد فیلد، هت تریک کردچه آثاری در شهرک سینمایی در حال تولید هستند ؟
مدیر شهرک ســینمایی تلویزیونی، از استقبال چشمگیر مردم از 
بازدید این مجموعه خبر داد و گفت: خیابان الله زار که از قسمت های 
مهم و اصلی شهرک سینمایی محسوب می شود در حال بازسازی است. 
مهدی میرچی مدیر شهرک سینمایی تلویزیونی ایران )علی حاتمی( 
افزود:  هم اکنون سه پروژه فعال سینمایی »آیینه« به تهیه کنندگی علی 
اوجی و کارگردانی محمود کالری، »بهشت تبهکاران« به کارگردانی 
مســعود جعفری جوزانی و تهیه کنندگی فتح اهلل جعفری جوزانی، 
»سینما متروپل« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و تهیه کنندگی 
سیدحامد حسینی در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران در حال انجام 
است. وی ادامه داد: سریال های تلویزیونی »نائله« به کارگردانی حسن 
آخوندپور و تهیه کنندگی سعید سعدی، ســریال الف ویژه »سلمان 
فارسی« به کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری 
در داخل شهرک فعال هستند و امکان بازدید گردشگران از پروژه های 

سینمایی و سریال ها با هماهنگی تهیه کننده ها مقدور است./صباخبر

تاد فیلد با فیلم »تار« موفق شــد تا مهر تایید را از انجمن ملی 
منتقدان فیلم هم بگیرد. تاد فیلد با فیلم »تار« یک پیروزی نادر به 
دست آورد و درام او با دریافت جایزه بهترین فیلم از انجمن ملی 

منتقدان فیلم در روز شنبه، هت تریک بزرگی کرد.
»تار« پس از کسب جایزه بهترین فیلم از انجمن منتقدان فیلم 
لس آنجلس و حلقه منتقدان فیلم نیویورک، اکنون به یکی از معدود 
فیلم هایی بدل شده که جایزه بهترین فیلم را از سه انجمن اصلی 

نقد آمریکا دریافت کرده است.
آخرین فیلم هایی که از سوی هر ســه انجمن مهم نقد آمریکا 
برنده شده بودند »ماشــین من را بران« در سال ۲0۲1، »شبکه 
اجتماعی« در سال ۲010 و »گنجه دردها« در سال ۲009 بودند.

این هفته یکی از مهم تریــن هفته ها در معرفی برندگان جوایز 
مختلف است و برندگان انجمن بازیگران و کارگردان ها و انتخاب 

منتقدان، معرفی و مراسم گلدن گلوب برگزار می شود./مهر

آمار حاکی از آن اســت که باکس آفیس جهانی در سال ۲0۲۲ با 
رشدی ۲۷ درصدی به ۲۶ میلیارد دالر رسید.

درآمد گیشه سینماهای جهان در سال ۲0۲۲ به ۲۶ میلیارد دالر 
رسید که در مقایسه با سال ۲0۲1 که آمار فروش برابر با ۲1.4 میلیارد 
دالر بود، رشدی ۲۷ درصدی را نشــان می دهد؛ با این حال این رقم 

هنوز فاصله زیادی با رقم فروش پیش از پاندمی کرونا دارد.
اما هنوز آمار سال این ســال 3۵ درصد کمتر از میانگین فروش 
جهانی در سه سال ۲01۷ تا ۲019 است که هنوز مشکلی به نام کرونا 

چهره نکرده بود. 
به این ترتیب باید گفت آمار ســالی که گذشت به معنی ضرر 14 

میلیارد دالری در مقایسه با پیش از دوران کروناست.
چین که سال های ۲0۲0 و ۲0۲1 بیشترین درآمد را در مقایسه 
با دیگر کشورها داشت، در ســال ۲0۲۲ تاج باکس آفیس را به بازار 

سینمای آمریکای شمالی واگذار کرد./مهر

قرارداد فیلم سینمایی »چپ، راست« به کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی 
ثبت شد. بیست و ششمین جلسه شورای صنفی نمایش در روزگذشته در خانه سینما تشکیل و بعد از 
بررسی درخواست ها و موارد مطرح شده، قرارداد سرگروهی فیلم سینمایی »چپ، راست« به کارگردانی 
حامد محمدی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی با پخش فیلمیران و به سرگروهی پردیس ایران مال 
ثبت شد. در ادامه جلسه مقرر شد به منظور حمایت فیلم های جدید و ایجاد ظرفیت در سانس دهی، اکران 
فیلم های »انفرادی«، »سگ بند«، »علفزار«، »تی تی« و »چند می گیری گریه کنی ۲« از روز چهارشنبه 

در تمام سینما پایان یابد./مهر

شبکه رادیویی پیام و رادیو آوا به مناسبت سالروز والدت باسعادت حضرت زهرا)س( و روز مادر پویش 
»به نام مادر« را برگزار می کنند. مهدی شهاب تالی، مدیر شبکه رادیویی پیام و رادیو آوا گفت: در هر دو 
شبکه به مناسبت سالروز والدت باسعادت حضرت زهرا )س( و روز مادر پویش »به نام مادر« را تدارک 
دیده ایم.  وی افزود: این پویش که 1۷ تا ۲3 دی ماه برگزار می شود در دو بخش طراحی شده است. بخش 
اول عمومی است که همه عالقه مندان می توانند بهترین جمله در وصف مادر را نوشته و  ارسال کنند و 
بخش دوم ویژه کودکان و نوجوانان است که می توانند نقاشی های خود را با موضوع مادر کشیده و به همراه 

عکس خودشان برای پخش ارسال کنند./مهر

رادیو، به استقبال روز مادر می رود»چپ، راست« به سینماها می آید

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع

محسن برمهانی معاون سیما به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا، به منزل 
مادر شهید خالقی پور رفت.

محسن برمهانی، به منظور تکریم مقام شامخ مادران شهید و همزمان با سالروز تولد 
علیرضا خالقی پور یکی از فرزندان مادر شهیدان خالقی پور، به دیدار این مادر شهید معزز 
رفت. در این دیدار مادر شهیدان خالقی پور به بیان خاطراتی از رشادت فرزندان شهید 
خود پرداخت و کتاب روایت زندگی نامه اش با عنوان»درگاه این خانه بوسیدنی است« 

را به معاون سیما اهداء کرد.
در این دیدار معاون ســیما ضمن آرزوی علو درجات برای شــهدا و بویژه فرزندان 
شهید این خانواده، خطاب به مادر شهید گفت:رســانه ملی برای نمایش واقعیت ها به 
مخاطب خود، نیاز به قصه و قهرمان دارد و ما برای این مهم قهرمانانی بزرگ تر، شریف تر 
و تأثیرگذارتر از شهدای انقالب اسالمی از ابتدای انقالب، شهدای دفاع مقدس، مدافعان 

حرم و امنیت تا به امروز نداریم.
برمهانی ابراز امیدواری کرد: ان شــاءاهلل بتوانیم به شایســتگی مسیر شهدا و آرمان 
هایشان را ادامه دهیم و در این مسیر مشمول دعای خیر شما و دیگر خانواده های معظم 
شهدا باشیم. سعید سلطانی مشاور اجرایی و مدیر دفتر، ابوطالب عیسی آبادی سرپرست 
مالی و اداری و حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومی معاونت ســیما نیز در این دیدار 

حضور داشتند. 
»فروغ منهی« مادر شهیدان خالقی پور )داود، رسول و علیرضا( که اسوه ایثار، بخشش 

و فداکاری است، سه فرزندش را تقدیم نظام و انقالب کرده است./تسنیم

معاون سیما به منزل
 مادر شهیدان خالقی پور رفت


