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فیلم سینمایی »کن پامنار« به کارگردانی و تهیه کنندگی اشکان درویشی از چهارشنبه ۲4 اسفندماه 
در سینماهای منتخب گروه »هنر و تجربه« روی پرده می رود. »کن پامنار« که بر اساس طرحی از اشکان 
درویشی و با فیلمنامه ای نوشته سیروس همتی ساخته شده، روایتی از زندگی کودکان کار در محله های 
فقیرنشین مناطق پایین شهر تهران و حمایت از دختران مظلوم افغانستان است و تیتراژ پایانی آن نیز 
قطعه »شرح روزگار« با صدای ساالر عقیلی است. ســیامک صفری، بابک نوری، علیرضا استادی، ندا 
حسینی، سیروس همتی، مهدی تارخ و فریبا کوثری در این فیلم نقش آفرینی کرده اند. فیلم های گروه 

»هنروتجربه« در دو سانس 1۶ و 18 سالن های منتخب این گروه در تهران اکران می شود./مهر

دیپلم افتخار جشنواره بین المللی فیلم »Accolade« آمریکا به فیلم سینمایی »هناس« ساخته 
حسین دارابی رسید. فیلمنامه »ِهناس« که در ژانر ملودرام عاشقانه توسط احسان ثقفی و مهدیه عین اللهی 
به نگارش درآمده؛ نخستین روایت دراماتیک و سینمایی دلهره آور از ترور یکی از دانشمندان هسته ای ایران 
شهید داریوش رضایی نژاد است که در زمان اکران سینمایی به فروش 4 میلیارد تومان در سینماها رسید و 
هم اکنون اکران آنالین خود را در پلتفرم فیلیمو آغاز کرده است و پخش بین الملل این فیلم برعهده مرکز 
بین الملل سوره است. این جشنواره بین المللی در سال ۲003 تاسیس شده و هرساله در شهر کالیفرنیای 

کشور آمریکا برگزار می شود، به نمایش آثار تیم های خالق و با استعداد فیلمسازی می پردازد./ایسنا

هناس در آمریکا دیده شدکن پامنار وارد هنروتجربه می شود

نشست خبری هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
موسسه سینماشهر صبح روز یکشنبه 14 اسفند ماه به منظور ارائه 
گزارش عملکرد یک ساله این موسسه در ســاختمان مرکزی آن 
برگزار شد. مدیرعامل موسسه سینما شهر با اعالم فروش سینماهای 
سراسر کشور و اعالم تعداد سالن های فعال گزارش خود را آغاز کرد. 
فروش سینماهای کشور از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه سال جاری 
3.۹88.۷۷5.۹۷5.۹38 ریال و با تعداد 1۲.۹84.403 نفر بوده است.

 در مجموع ۲5۲ سینمای فعال در ســال 1401 با ۶35 سالن و 
1۲۲.33۹ صندلی وجود داشت و همچنین  ۷5 سینمای غیرفعال 
با 100 ســالن و ۲8.331 صندلــی از دایره اکران خــارج بوده اند. 
سینماهای در حال بازســازی 18 سینما با 113 ســالن و ۹.4۲۶ 
صندلی به ناوگان نمایش در حال اضافه شــدن اســت که در حال 
حاضر ۷8 سالن به بهره برداری رسیده است و در بهار سال 140۲ 

کل سالن های مذکور به بهره برداری خواهند رسید. در ادامه نشست، 
میرزاخانی گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری از لحاظ مخاطب و 
فروش، تهران در صدر بوده خراسان رضوی رتبه دوم، استان اصفهان 
در رتبه سوم ، استان فارس و استان البرز ربه های بعدی را به نام خود 
ثبت کرده اند. پنج استان دوم نیز اســتانهای مازندران، آذربایجان 
شرقی، خوزستان، قم و گلستان می باشند و در کل میانگین ضریب 

اشغال 11 ماهه کشور در سال 1401 عدد ۶.3۲ درصد بوده است.
میرزاخانی در ادامه به فروش کل سینمای ایران در سال 1401 
به تفکیک ماه های سال اشاره کرد و اعالم نمود: شهریور ماه باالترین 
فروش سینمای ایران در سال به مبلغ آن 534.3۹0.۹0۲.500 ریال 
بوده است. وی بیان کرد: کم ترین فروش سینمای ایران با ۶30.3۷5 
مخاطب در آبان ماه ثبت شــد و شــهریور ماه با 1.80۶.۶۷4 نفر 
باالترین مخاطب را نشان می دهد. بخش بعدی گزارش مدیرعامل 

موسسه مقایسه فروش سالن های سینما در سال 1400 و 1401 بود 
که طبق آمار استخراج شده از سامانه سمفا کل فروش در سال 1400 
بالغ بر 1.۷45.55۶.3۹1.3۶8 ریــال با ۷.581.۹3۹ مخاطب و در 
سال 1401 ، 3.۹88.۷۷5.۹۷5.۹38 ریال با 1۲.۹84.403 مخاطب 
تا پایان بهمن ماه بوده است. میرزاخانی به ساخت و توسعه 31 سینما 
در سال 1401 اشاره کرد و گفت: به منظور رعایت عدالت در حمایت 
و توزیع امکانات در بخشهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از 
مرکز و تشــویق مراکز مختلف به افزایش و تقویت زیرساخت های 
سینمایی کشور 31 ســینما مورد ارزیابی و حمایت قرار گرفت که 
در این بین 113 سالن به ســالن های نمایش اضافه شد و 18 سالن 
جدید در مناطق کم برخوردار ساخته و 13 سینما نیز توسعه یافت. 
لذا در این دوره شاهد اضافه شدن ۹4۲۶ صندلی به ناوگان نمایش 

بوده ایم./ایسنا

گزارش یک ساله گیشه سینمای ایران 


