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اخبار

فیلمساز تقدیر شده در ساندنس
فیلم تازه ویل اسمیت کارگردانش را شناخت
فیلم «کینگ ریچارد» که قرار است با بازی
ویل اسمیت ساخته شود ،کارگردانش را پیدا
کرد.
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر،
رینالدو مارکوس گرین به عنوان کارگردان فیلم
بعدی که ویل اسمیت در آن بازی خواهد کرد،
انتخاب شد.
«کینگ ریچارد» فیلمی که با بازی ویل
اسمیت در نقش پدر ونسا و سرنا ویلیامز
خواهران قهرمان تنیس جهان ساخته میشود
به کارگردانی کارگردان موفق جشنواره ساندنس
ساخته خواهد شد.
«کینگ ریچارد» داستان واقعی زندگی
ریچارد ویلیامز را روایت میکند که دو دخترش
را وارد دنیای تنیس کرد و با آموزش آنها،
پیروزی در «گرند اسلم» را برایشان به ارمغان
آورد و دو چهره بسیار موفق دنیای ورزش را
شکل داد.
فیلمنامه این فیلم توسط زک بِیلین نوشته
شده است.
ویل اسمیت با کمپانی خودش «آوربوک
انترتینمنت» از تولیدکنندگان فیلم هم هست.
گرین نخستین کارگردانیاش را با «هیوالها و
مردان» با بازی جان دیوید واشینگتن و آنتونی
راموس ساخت .این فیلم در جشنواره ساندنس
 ۲۰۱۸با اقبال روبه رو شد و جایزه ویژه هیئت
داوران را برد .جدیدترین فیلم وی با بازی مارک
والبرگ با عنوان «جو بِل خوب» ساخته شد.
این کارگردان  ۳۶ساله و متولد نیویورک
است.

اخبار

آیا دیوارکشی ،آسیبهای اجتماعی پیرامون محوطه تئاتر شهر را از بین میبرد؟

آخرین وضعیت اکران
«دختر شیطان» در قم

مدیر اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد قم گفت:
اظهارنظرها درخصوص مخالفت با اکران فیلم
«دختر شیطان» در قم کذب محض است.
محمدکاظم رضوانی در گفتوگو با ایسنا
مخالفت با اکران فیلم «دختر شیطان» در
قم را کذب محض دانست و عنوان کرد :طبق
بخشنامه جدید وزارت ارشاد ،بنا شده است تا
برای اکران هر فیلمی ،پروانه نمایش فیلم برای
استان صادر و توسط سازمان سینمایی ارسال
شود.
وی افزود :برای فیلم «دختر شیطان» هنوز
این روال طی نشده است و سازمان سینمایی
تا این لحظه پروانه نمایش این فیلم را برای
استان قم ارسال نکرده است و بر همین اساس
سینماداران قم نیز درخواستی برای اکران
نداشتهاند.
مدیر اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد قم بیان
کرد :این حق برای هر استانی وجود دارد که
متناسب با فرهنگ ،اقلیم و شرایط ،با اکران
فیلمی موافقت بکند یا آنکه اجازه اکران آن
فیلم را ندهد.
وی ادامه داد :درمورد فیلم «دختر شیطان»
نیز این شرایط وجود دارد و پس از اینکه
سازمان سینمایی پروانه نمایش این فیلم را برای
استان ارسال کند و سینماداران نیز برای اکران
درخواست بدهند ،این فیلم مورد بررسی قرار
میگیرد و برای اکران ،نظر نهایی داده میشود
ولی هنوز اصال ً این فیلم به آن مرحله نرسیده
است و اظهار نظرها در خصوص مخالفت با
اکران این فیلم در قم توسط اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی کذب محض است.

هنر
«عروس تاریکی»
به آنتن تلویزیون رسید

تئاتر ،پشت حصار

تئاتر شهر حتما برای بسیاری از ما در ثانیه
نخست ،یادآور هنر ،نمایش و فرهیختگی است.
اما یک نزاع و درگیری باعث شده تا عبارت دیگری
هم کنار همه آن کلمات با شنیدن نام تئاتر شهر،
در ذهنمان شکل بگیرد؛ «تیراندازی» .این موضوع
باعث شد تا موضوع ناامنی محوطه تئاتر شهر،
خصوصا در ساعات واپسین شب دوباره مورد توجه
قرار بگیرد .محمدجواد حقشناس ،رئیس کمیسیون
فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران ،پس از این
تیراندازی در گفتوگویی گفت« :نباید مهمترین
نقطه تهران عرصه تاخت و تاز گروههای دستفروش
قرار میگرفت و در پی آن محیط بیدفاع شهری
ایجاد میشد و در نهایت اتفاق غیرقابل باوری
همچون تیراندازی در این محدوده روی میداد که
«رویکرد غرب وحشی و تگزاس» را به نمایش بگذارد.
این محدوده باید محل حضور افراد هنری و حتی
گردشگران باشد که الزمه تحقق این مهم ،ایجاد
منطقهای آرام ،زیبا ،امن و قابل مشاهده است».
سعید اسدی ،مدیر تئاتر شهر نیز بعد از این
تیراندازی ،درباره وضعیت امنیت محوطه تئاتر شهر
هشدار داد و آن را معضلی خواند که مدتی است
در پی حل کردن آن هستند .او گفت« :از یکی دو
ماه گذشته در نامهنگاریهای مختلفی با مسئوالن
ذیربط ،هشدار دادیم که وضعیت امنیتی اطراف
تئاتر شهر نگرانکننده است چون با سالح سرد و نزاع
خیابانی و حضور افرادی که شأنیتی با این مجموعه
فرهنگی ندارند و به طور سازماندهی شده در اینجا
اقامت دارند روبهرو هستیم .حتی از طرف اداره کل
هم پیگیری شده بود تا اقدامات الزم انجام شود.
عالوه بر این در پیگیریهای تلفنی و حضوری هم
نگرانیها ابالغ شده بود و امیدوار بودیم تمام کسانی
که دستاندرکار رعایت امنیت در مکانهای عمومی
هستند اقدام میکنند اما متأسفانه اتفاقی نیفتاده
و االن متأسفانه فضای اطراف تئاتر شهر اصال ً برای
مخاطبان هنرمندان و کارمندان تئاتر شهر امن
نیست .ما همیشه اظهار نگرانی کرده بودیم ولی حاال
با اتفاقی که افتاده به نظر میرسد باید فکر عاجلی
برای این ماجرا شود .االن مسئله واجب این است
که بیرون ساختمان تئاتر شهر به طور جدی در حال
آسیب دیدن است و ما فقط در ورودی به داخل
ساختمان را میتوانیم حفظ کنیم و امنیت را در آن
برقرار کنیم .این در حالی است که مسئوالن مربوط
مثل شهرداری پیش از این وعدههای زیادی دادهاند
اما هیچ اتفاقی نیفتاده است».
خانه تئاتر نیز پس از این حادثه با انتشار نامهای
از شهردار تهران خواست که به ماجرا ورود کرده و
اقدامی در راستای تامین امنیت این مجمع اهالی
هنر انجام دهد .در بخشی از این نامه آمده است:
«آیا تئاتر شهر فعلی معرف فرهنگیترین مکان این
کالنشهر است؟ آیا دستفروشان در برابر ساختمان ِ
موزه هنرهای معاصر ،حوزه هنری ،فرهنگستان هنر،
کتابخان ه ملی ،مجلس شورای اسالمی و بسیاری از
اماکن تفریحی و ادبی دیگر حق سد معبر و پهن
کردن بساطهایشان را دارند؟ چرا اینقدر نسبت به
تئاتر شهر بیمهر و بیتفاوت شدهاید؟ روز یکشنبه
 1398/3/19در محوط ه تئاتر شهر تهران ،در نزاع
میان دو نفر ،یکی دیگری را با اسلح ه گرم هدف قرار
داده است .آقای شهردار و مسئوالن محترم شورای
شهرِ تهران ،این خانه دیگر امن نیست!»

گروه هنر  -همه چیز از حادثه یکشنبه  19خرداد آغاز شد .نزاعی بین دو دستفروش در محوطه تئاتر شهر باعث وقوع تیراندازی شد .این واقعه ،لزوم
تأمین امنیت تئاتر شهر را دوباره بر سر زبانها انداخت .حاال برخی موضوع حصارکشی این مجموعه هنری را دوباره پس از چند سال پیش کشیدهاند،
ن راهحل ماجرا است؟
اما آیا دیوار کشید 

آیا با
حصارکشی و
دیوارکشی،
اصل موضوع
یعنیتامین
امنیتاتفاق
میافتد یا ما
تنها با پاک
کردن صورت
مسئله به دنبال
دستیابیبه
هدفهستیم؟
همینجا بود که موضوع حصارکشی محوطه تئاتر
شهر پیش کشیده شد .حاال پس از گذشت حدود
یک هفته ،شهرام کرمی ،مدیرکل هنرهای نمایشی
درباره جلسهاش با کمیسیون فرهنگی شورای شهر،
مقامات نیروی انتظامی تهران بزرگ ،مدیران شهری
و تعدادی از مدیران تئاتری درخصوص رسیدگی
به شرایط پیرامون مجموعه تئاتر شهر و حریم این
بنا گفت :در این جلسه نظرات مختلف در حوزه
معضالت محیطی مجموعه تئاتر شهر مطرح شد و
همه حاضران در جلسه به اتفاق بر سر نگهداری،
توجه و اهمیت مجموعه تئاتر شهر به عنوان یک
میراث فرهنگی شهر تهران که در چهارراهی پرتردد
واقع شده ،تأکید داشتند و تعامل و هماهنگی خوبی
بین همه حاضران در جلسه بود و همه مصمم بودند
که در یک برنامهریزی کوتاهمدت و درازمدت به این
معضل شهری توجه جدی داشته باشند.
او در ادامه درباره احتمال ایجاد حصار در اطراف
این مجموعه گفت :دکتر حقشناس هم تأکید زیادی
بر این نکته داشتند تا مطالعات حریم مجموعه تئاتر
شهر کامل شود تا هم حریم تئاتر شهر مشخص و
هم ماهیت هنری این مجموعه را حفظ کند .آقای
اسدی هم گزارشی درباره قرار گرفتن ساختمان تئاتر
شهر در معرض آسیبهای محیطی ارائه داد و روی
این موضوع در جلسه توجه و تأکید شد .بر همین
اساس مقرر شد که شهرداری در کنار اجرا و کار
عملیاتی «پهنه فرهنگی رودکی» مطالعات خود را
برای ایجاد حصار اطراف تئاتر شهر انجام دهد تا
بتواند این شرایط را برای این مجموعه ایجاد کند.
اما حجت نظری ،عضو کمیسیون فرهنگی-
اجتماعی شورای شهر تهران ،معتقد است نباید
شتابزده تصمیمگرفت .او گفت :به طور کلی الزاما
اولین راه بهترین راه نیست .ممکن است اولین راهی

که انتخاب میکنیم سادهترین راه باشد اما باید با
دقت و برنامهریزی بیشتری مناسبترین راه حل
را برای این محدوده انتخاب کنیم .ما نمیتوانیم
دستفروشی را اقدامی کامال منفی و غلط بدانیم و
بعد بگوییم باید دستفروشی را کنار بگذاریم .این
قطعا بهترین راه حل نیست.
او با اشاره به برخی گمانهزنیها در مورد احتمال
دیوارکشی در اطراف مجموعه تئاتر شهر گفت:
اینکه بخواهیم فضا را ایزوله کنیم ،تجربه نشان
داده که اتفاق خوبی نخواهد بود .نمیتوان انتظار
داشت که فقط افراد فرهنگی و عالقهمندان به
تئاتر در این فضا تردد کنند و بقیه حق ندارند وارد
شوند .چرا باید یک فضای فرهنگی را از حضور دیگر
شهروندان محروم کنیم؟
نظری افزود :ما یک تفاوت عمده با مدیریت قبلی
داریم .بدین معنا که ما میخواهیم شهر انسان
محور داشته باشیم .با این تفکر نمیشود هرجا
را محصور کنیم .به نظرم همان نقدی که درمورد
محصور کردن چهارراه ولیعصر(عج) وجود دارد،
درمورد احتمال محصور شدن تئاتر شهر هم وجود
دارد و البته نمیدانم درنهایت این اتفاق رخ میدهد
یا نه؟
این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر
تهران با تاکید بر اینکه ما باید بتوانیم مجموعه تاالر
وحدت را هم از این حصر خارج کنیم ،گفت :اگر
مردم نتوانند با امکان مختلف فرهنگی ،میراثی و
اماکن مهم شهرشان ارتباط برقرار کنند ،نمیتوانیم
همه آنها را شهروند شهر بدانیم چون آنها را
از هویتشان دوره کردهایم و این برای شهر و
شهروندانش خطرناک است.
وی با بیان اینکه قطعا بهتر شدن فضا در محدوده
تئاتر شهر کار سختی است ،گفت :ما اگر کار سخت

انجام دهیم ،هنرمندیم .کار راحت را همه میتوانند
انجام دهند اما میخواهیم ثابت کنیم که آدم کار
سخت هستیم .بهتر است به جای پاک کردن صورت
مسئله ،کار سخت را انتخاب کنیم تا انشاءالله شهر
بهتری هم برای مردم و هم برای آیندگان داشته باشیم.
همین چند سال پیش بود که با دیواری شیشهای،
دسترسی به «رواق هنر» واقع در فرهنگستان هنر
هم مسدود شد .علی معلم دامغانی ،رئیس وقت
فرهنگستان هنر که تصمیم به این اقدام گرفت،
درباره این موضوع به «ابتکار» گفته بود« :دیوار
حتما ً به یک دلیلی ایجاد میشود ،اینجا یک محیط
باز است .اگر قانون متوجه میشد چه کسانی آنجا
حضور پیدا میکردند ما باید جواب ِ سنگینتری
میدادیم ،باید جواب میدادیم که چرا اینجا مثال ً
حشیش مصرف کردند؟ چرا معتاد بود؟ چرا دختر
و پسر بود؟ دیوار شیشهای که دیوار نیست چون
هر چیزی که آن طرف آن دیده شود دیگر دیوار
دو
محسوب نمیشود ،ما این را ایجاد کردیم که آم 
رفتها قطع شود» .گرچه حاال با تغییر مدیریت این
فرهنگستان این دیوار هم دری دارد که میشود تا
ساعاتی از روز به رواق هنر دسترسی داشت اما آیا
علت اصلی دیوارکشی پس از آن دوره برطرف شد؟
حاال همین پرسش درباره مجموعه تئاتر شهر
مطرح میشود؛ آیا با حصارکشی و دیوارکشی ،اصل
موضوع یعنی تامین امنیت اتفاق میافتد یا ما تنها با
پاک کردن صورت مسئله به دنبال دستیابی به هدف
هستیم؟ حصارکشی برای یک محیط فرهنگی چه
پیامدهایی دارد؟ آیا محاسن این تصمیم در مقایسه
با معایبش آنقدر پررنگ است که دیوار کشیدن
تصمیم خوبی باشد؟ دیوار تنها یک مرز است .آیا
با دیوار کشیدن این سوی دیوار فرضی هم امنیت
برقرار خواهد بود؟

انیمیشن «پسر دریا» برنده جایزه ویژه شهر انسی شد
انیمیشن «پسر دریا» به کارگردانی «عباس جاللی یکتا» برنده
جایزه ویژه شهر انسی در بخش دورنمای فیلمهای کوتاه جشنواره
بینالمللی فیلم انیمیشن «انسی» فرانسه شد.
به گزارش ایسنا ،پنجاه و نهمین دوره جشنواره انیمیشن انسی
از تاریخ  ۲۰تا  ۲۵خردادماه در کشور فرانسه برگزار شد و فیلم
انیمیشن «پسر دریا» ساخته عباس جاللی یکتا و از تولیدات مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی که در بخش مسابقه دورنمای
فیلمهای کوتاه این جشنواره حضور داشت موفق به کسب جایزه
ویژه شهر انسی از این رویداد شد .امسال  ۳۰۶۹فیلم انیمیشن

از  ۹۴کشور جهان متقاضی شرکت در انسی  ۲۰۱۹بودند که در
مجموع  ۲۰۰فیلم برای بخشهای مختلف این جشنواره معتبر
جهانی پذیرفته شد تا روی پرده بروند .در بخش دورنمای فیلمهای
کوتاه انسی ۲۳ ،فیلم از کشورهای ایران ،کرواسی ،آمریکا ،آلمان،
برزیل ،چین ،پرو ،یونان و… حضور داشتند .انیمیشن کوتاه
«گرگم و گله میبرم» ساخته «امیرهوشنگ معین» دیگر اثر ایرانی
پذیرفته شده در این بخش رقابتی جشنواره انسی فرانسه بود.
در خالصه داستان انیمیشن «پسر دریا» آمده است« :زن و
شوهری به همراه پسری ،روی دیوار زندگی میکنند .حضور پسر

کمکم تغییراتی در زندگی آنها ایجاد میکند…»
جشنواره بینالمللی و معتبر انیمیشن «انسی» فرانسه به
عنوان یکی از چهار جشنواره تحت حمایت انجمن بینالمللی
انیمیشن ،امسال عالوه بر انیمیشن «پسر دریا» ،میزبان
انیمیشن «گرگم و گله میبرم» به کارگردانی امیر هوشنگ
معین در بخش «چشمانداز» به نمایندگی از ایران بود و
انیمیشن «گرسنگی» ساخته زهرا رستمپور نیز در بخش آثار
دانشجویی این جشنواره معتبر در عرصه انیمیشن پذیرفته
شده بود.

شبکه یک سیما تصمیم به پخش سریال
«عروس تاریکی» که یک درام اجتماعی به
کارگردانی محمود معظمی است ،گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
شبکه یک سیما ،در خالصه داستان این درام
اجتماعی آمده است :داستان از جایی آغاز
میشود که زن و شوهری به نام سیمین و
سیاوش پس از سالها جدایی ،قصد بازگشت
به هم را دارند .در این مسیر برای ساخت
زندگی جدید باید با مهارتهای زندگی آشنا
شوند و با تالش و امید و گذشت خوشبختی
را بنا نمایند .خوشبختی تصادفی نیست،
ساختنی است...
رضا کیانیان ،رؤیا نونهالی ،نرگس محمدی،
سپیده خداوردی ،فریبا کوثری ،سیدمهرداد
ضیایی ،شهرزاد کمال زاده ،وحید نفر ،شمسی
فضل اللهی ،مهدی سلوکی ،سایناز سعیدی،
مهوش صبرکن ،شیوا خنیاگر ،مریم کاویانی،
رحمان باقریان ،شهاب شادابی ،مهدی مهاجر
و بهزاد داوری از بازیگران سریال «عروس
تاریکی»هستند.
این سریال هر شب پس از بخش خبری
ساعت  ۲۱روی آنتن میرود ۹:۳۰ ،۱:۳۰ .و ۱۵
روز بعد بازپخش خواهد شد.
مجموعه تلویزیونی «عروس تاریکی» به تهیه
کنندگی محمدرضا تخت کشیان ،کاری از گروه
فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۶۰
قسمت  ۴۵دقیقهای تولید شده است.

حسن معجونی «آشپزخانه» را
در شیراز به راه میاندازد
حسن معجونی قصد دارد با حضور بازیگران
جوان تئاتر نمایش «آشپزخانه» را در شهر
شیراز روی صحنه ببرد.
به گزارش مهر ،حسن معجونی کارگردان و
بازیگر با سابقه تئاتر و سرپرست گروه تئاتر
«لیو» که به تازگی نمایش «شهر ما» را با
حضور بازیگران جوان تئاتر در سالن سمندریان
تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد ،قصد دارد
در جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی
تئاتر نمایش «آشپزخانه» را در شهر شیراز به
صحنه ببرد .نمایش «آشپزخانه» نوشته آرنولد
وسکر است که معجونی پیشتر و با حضور
بازیگران جوان تئاتر در فصل پاییز و زمستان
سال  ۹۵در تماشاخانه پالیز اجرا کرده بود.
وی قصد دارد این اثر نمایشی را بار دیگر
و این بار با حضور بازیگران جوان تئاتر شیراز
در تابستان سال جاری در این شهر به صحنه
ببرد.
نمایش «آشپزخانه» یک ریالیسم اجتماعی
چند الیه است درباره عشق ،خشونت و رویا.

رونمایی از تیزر رسمی
فیلم جواد رضویان
تیزر رسمی فیلم سینمایی «زهر مار» به
کارگردانی سید جواد رضویان و تهیهکنندگی
جواد نوروزبیگی که از  29خرداد ماه اکران
میشود ،منتشر و رونمایی شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی
شرکت سینمایی نمایش گستران« ،زهر مار»
اولین فیلم سینمایی سیدجواد رضویان در مقام
کارگردان است که از روز چهارشنبه  ۲۹خرداد
در سینماهای سراسر کشور اکران میشود.
در آستانه آغاز اکران ،تیزر رسمی فیلم که
توسط میثم صمدی ساخته شده رونمایی و
منتشر شد.
در خالصه داستان فیلم آمده است :رضا
مردی که امروز به عنوان یک فرد ارزشی
شناخته میشود گذشتهای دارد که او را رها
نمیکند و همین گذشته برای او ایجاد دردسر
میکند ...پخش فیلم توسط شرکت سینمایی
نمایش گستران انجام میشود.
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با گذشت نزدیک به  ۳ماه از اکران  ۹۸که شامل مهمترین نوبتهای
اکران یعنی نوروز و فطر بوده و بخشی از مهمترین فیلمهای سال نیز روانه
پرده شده ،آنالیز عملکرد دفاتر پخش حائز نکات قابل تأملی است.
به گزارش مهر ،دفاتر پخش با نقشآفرینی در حدفاصل میدان عمل
تهیهکنندگان و سینماداران ،همواره نقشی کلیدی در چرخه اقتصادی
سینمای در حوزه «اکران» داشتهاند .براساس فرمول مرسوم در تقسیم
درآمد گیشه ،پس از کسر مالیات فروش و عوارض شهرداری ،سینمادار و
تهیهکننده هر یک سهم  ۵۰درصدی در مبلغ باقیمانده دارند و تهیهکننده
طبق قرارداد ۸ ،تا  ۱۰درصد سهم خود را به دفتر پخش میدهد .البته این
سقف  ۱۰درصدی برای دریافت پورسانت از فروش فیلم در جلسه اخیر
شورای اکران به  ۷درصد کاهش یافت که با اعتراض برخی دفاتر پخش
نیز مواجه شده و باید دید آیا این تغییر سهم اجرایی خواهد شد و یا خیر؟
از ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۸فیلم سینمایی توسط  ۱۲شرکت پخش
فیلم در سینماهای کشور اکران شده است که از این میان شرکت پخش
«فیلمیران» با نمایش  ۴فیلم در رده اول قرار دارد و توانسته است نزدیک
به  ۲۹درصد از سهم بازار اکران را در دست داشته باشد اما با این حال
پرفروشترین فیلم این بازه زمانی یعنی «متری شیش و نیم» به کارگردانی

سعید روستایی با فروش نزدیک به  ۲۷میلیارد تومان ،توسط شرکت پخش
«خانه فیلم» اکران شده است.
«فیلمیران» با مدیریت علی سرتیپی از ابتدای سال جاری تاکنون  ۴فیلم
سینمایی «رحمان  »۱۴۰۰به کارگردانی منوچهر هادی« ،دختر شیطان»
به کارگردانی قربان محمدپور« ،سامورایی در برلین» به کارگردانی مهدی
نادری و «سرخپوست» به کارگردانی نیما جاویدی را اکران کرده است و
درمجموع با فروش  ۲۹میلیارد و  ۸۳۰میلیون تومان بیشتر فروش را تا
به اینجا تجربه کرده و سهم نزدیک به  ۲۹درصدی در بازار داشته است.
از میان  ۱۲شرکت پخش« ،شکوفا فیلم» با مدیریت داریوش بابائیان
با نمایش فیلم «تولدت مبارک» به کارگردانی سمیه زارعینژاد و فروش
 ۳۷میلیون و  ۹۰۰هزارتومانی کمترین فروش را به نام خود ثبت کرده و
سهمش از بازار اکران  ۹۸تا به اینجا تنها  ۰.۰37درصد بوده است.
در ردهبندی میزان سهم شرکتهای پخش فیلم از بازار اکران  ،۹۸بعد
از «فیلمیران» ،شرکت «خانه فیلم» قرار دارد که هر چند تنها یک فیلم را
روانه پرده سینماها کرده اما با فروش باالی «متری شیش و نیم» توانسته
است سهمی  ۲۶درصدی از بازار سینما در بهار  ۹۸را از آن خود کند.
در رتبه بعدی دفاتر پخش« ،نیکان فیلم» با نمایش  ۲فیلم «نبات» به

کارگردانی پگاه ارضی و «تگزاس  »۲به کارگردانی مسعود اطیابی قرار دارد
که مجموع فروش حدود  ۱۶میلیارد تومانی  ۱۶درصد سهم بازار را داشته
است.
دفتر پخش «نمایش گستران» با نمایش فیلم «چهارانگشت» به
کارگردانی حامد محمدی و فروش حدود  ۱۰میلیارد تومانی  ۱۰درصد از بازار
سهم داشته و «بهمن سبز» با نمایش  ۲فیلم «زندانیها» به کارگردانی
مسعود دهنمکی و «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی
با مجموع فروش  ۹میلیارد تومانی (تا تاریخ  ۲۴خرداد) سهمی حدود ۸
درصد از بازار داشته که افزایش این سهم با سیر صعودی فروش فیلم
کمال تبریزی ،دور از انتظار نیست.
«نور تابان» هم با اکران  ۲فیلم «پیشونی سفید  »۳به کارگردانی سید
جواد هاشمی و «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار مجموع
فروش  ۶.۵میلیارد تومانی را (تا تاریخ  ۲۴خرداد) به نام خود ثبت کرده
که چیزی در حدود  ۵درصد از سهم بازار میشود و باتوجه به استقبال
مخاطبان از فیلم آبیار ،افزایش آن نیز قابل پیشبینی است.
در رتبه بعد «فیلم آفرین» قرار دارد که با «ژن خوک» به کارگردانی
سعید سهیلی فروش  ۳میلیاردی را تجربه کرد و  ۳درصد از سهم بازار

را کسب کرد.
«سیمای مهر» هم با نمایش «غالمرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی
و فروش نزدیک به  ۲میلیارد تومان حدود  ۲درصد از بازار اکران  ۹۸سهم
داشته است.
دفاتر پخش «کویر فیلم» با فیلم «به دنیا آمدن» به کارگردانی محسن
عبدالوهاب و سهم  ۰.۱۲درصدی« ،نسیم صبا» با فیلم «خانه دیگری» به
کارگردانی بهنوش صادقی و سهم  ۰.۰۷۶درصدی و «شکوفا فیلم» با فیلم
«تولدت مبارک» به کارگردانی سمیه زارعینژاد و سهم  ۰.۰۳۷درصدی هم
در سه رتبه پایانی این فهرست قرار گرفتهاند.
بر اساس این آمار درج شده در سامانه رسمی سازمان سینمایی ،در
بهار  ۹۸همچنان میداندار اصلی حوزه پخش ،شرکت پخش «فیلمیران»
با مسئولیت علی سرتیپی بوده است و «خانه فیلم» با مسئولیت سعید
ک سالهای که از آغاز فعالیتش در این حوزه میگذرد،
خانی بهرغم زمان ی 
اصلیترین رقیب او محسوب میشود.
باید دید با آغاز اکرانهای تابستانی ،کدام یک از شرکتهای پخش
موفقتر از دیگر شرکتها فعالیت میکند و آیا در صدر این فهرست شاهد
جابهجایی رقیبان خواهیم بود؟

