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ابراهیم اصغری تهیه کننده فیلم سینمایی »شماره ده« ضمن اشاره به اولویت اکران این فیلم در عید 
فطر، احتمال تأثیر منفی گرانی بلیت سینماها بر استقبال از فیلم ها در ســال آینده را رد کرد. ابراهیم 
اصغری با اشاره به این که ترجیح این اســت که فیلم را در عید فطر اکران کنیم درباره بی رغبتی برخی 
صاحبان آثار به اکران فیلم خود گفت: این حس و حال به شــرایط سینمای ایران طی سه سال گذشته 
به ویژه در ایام فراگیری ویروس کرونا بازمی گردد. در ماه های اخیر هم برخی مشکات به ویژه مشکات 
اقتصادی به این بی رغبتی دامن زده است.  وی افزود: این تأثیرات البته معموالً موقت است و این بار هم 

امید داریم که شاهد گذر از این شرایط روحی باشیم./مهر

اولین قسمت از فصل سوم سریال اکشن و خارجی »باج« به کارگردانی ایلنرو لیندو شب گذشته 20 
اسفند 1401 ساعت 23 از شبکه پنج سیما پخش شد. این سریال محصول 201۹ سینمای کانادا، فرانسه، 
آلمان و آمریکا در ژانر جناحی و پلیسی است و هنرمندانی همچون سارا گرین، لوک رابرتز، براندون جی 
مک الرن و سورن تامپسون بازیگران اصلی این آن به شمار می روند.  این مجموعه درمورد اریک بومونت، 
یک مذاکره کننده باتجربه با گروگان ها و تیمش است که موارد مربوط به آدم ربایی و از بین بردن مجرمان 
خطرناک را در جهان حل می کند. فصل سوم ســریال »باج« هر شب ساعت 23 پخش و تکرار روز بعد 

ساعت 11 و 1۹ خواهد بود./صباخبر

باج به شبکه پنج داده شدتاثیر مشکالت اقتصادی در بی رغبتی صاحبان آثار

در ادامه طرح توسعه سینماهای حوزه هنری در واپسین روزهای 
سال 1401، پردیس چند منظوره مهرکوهسنگی با حضور وزیر ارشاد، 
مدیران سینمایی و هنرمندان در شهر مشهد افتتاح خواهد شد. در 
ادامه افتتاح و بهره برداری از پروژه های طرح توسعه سینماهای حوزه 
هنری در سراسر کشور با شعار »دوباره سینما«، پردیس سینمایی 
»مهر کوهسنگی مشهد« به عنوان نخســتین مجموعه فرهنگی 
چندمنظوره با محوریت پیوند سینما، کتاب و خانواده در قلب منطقه 
گردشگری کوهسنگی مشهد، پنجشــنبه 2۵ اسفندماه با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، مدیران سینمایی و هنرمندان افتتاح 
خواهد شد. سازمان سینمایی سوره در این برنامه که به مناسبت اعیاد 

شعبانیه برگزار می شود؛ با حضور هنرمندان و فعاالن سینمایی کشور، 
به طور همزمان از 12 سالن این سینما همراه با فروشگاه بزرگ کتاب 
سوره مهر رونمایی خواهد کرد تا در نوروز 1402 میزبان عاقه مندان 
سینما و مسافران نوروزی باشد. همچنین همزمان با افتتاحیه این 
پردیس چندمنظوره، نمایش ویژه فیلم سینمایی »عطرآلود« محصول 
سازمان سینمایی ســوره، به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه 
کنندگی یوسف منصوری که برگزیده بهترین کارگردانی و نویسندگی 
از نگاه آستان قدس در بخش تجلی اراده ملی چهل و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر است، برای حاضران به نمایش گذاشته خواهد 
شد. طرح توسعه سینماهای حوزه هنری که از نیمه دوم سال 13۹8 

به همت مؤسسه بهمن سبز و با هدف احیای سینماهای ماندگار و 
توسعه عادالنه زیرساخت فرهنگی در سراسر کشور آغاز شد، امروز با 
عبور از 2۶ شهر از 1۵ استان کشور و احداث بیش از 100 سالن جدید 
توســط حوزه هنری، به پایان فاز دوم خود رسیده است. مجموعه 
فرهنگی »مهر کوهسنگی مشهد با بهره مندی از ۹ سالن سرپوشیده، 
3 سالن روباز، فروشگاه بزرگ کتاب و محصوالت فرهنگی، زمین بازی 
و سالن نمایش کودک، اتاق مادر و نوزاد، پاتو، گالری، کافه رستوران، 
ســالن VIP، امکانات فنی روز و...، دارای 1180 صندلی است که 
مجموع ظرفیت ناوگان سینمایی حوزه هنری در شهر مشهد را به 

بیش از 3 هزار صندلی افزایش می دهد./مهر

ظرفیـت سـینماهای مشـهد
 به ۳ هـزار صندلـی رسـید


