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در دولت احمدینژاد ممنوعالقلم بودم و کتابهایم
دیگر چاپ نشد اما در دولت آقای روحانی با رایزنیهایی
کــه انجــام دادم و برخــی مســاعدتها ســه کتابــم بــه
اســمهای «تــاالر آینــه»« ،چنــد واقعیــت باورنکردنی»
و «مهرگیــاه» اجــازه چــاپ مجــدد گرفتند کــه دو کتاب
نخست در چند ماه گذشته و چاپ چهارم «مهرگیاه» در
روزهای اخیر توسط مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شد.
امیرحسنچهلتن،نویسنده،ایبنا-فروردین96

در عرض  ۶ ،۵ماه گذشته فعالیت بیش از  ۲۰۰انتشارات بهطور
کامل متوقف شــده اســت .وقتی شــمارگان کتاب در ایــران به ۳۰۰
نسخه میرسد یعنی باید فاتحه نشر را خواند .بیش از  ۱۰۰چاپخانه
تنها در شــهر تهران تعطیل شدهاند ۲۰۰ .چاپخان ه دیگر هم اعالم
کردهاند که در حال تعطیلی هســتند .این در حالی اســت که ســایر
چاپخانههــا نیز حداکثر بــا ظرفیت  ۵۰درصدی خــود کار میکنند
و بســیاری از آنهــا نیــروی کار خود را اخــراج کرده یا از شــیفتهای
کاری آنها کاســتهاند.از جمله آخرین فشارهای دولتی بر انتشارات
خصوصــی ایــران ،لغــو پروانــه نشــر چشــمه یکــی از معتبرتریــن
بنگاههای انتشاراتی ایران در تیرماه  ۱۳۹۱است .بهمن دری معاون
امورفرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،اول تیرمــاه ،۱۳۹۱
تخلف «نشر چشمه» را «ارائه اثری موهن درباره امام حسین(ع)»،
«ارائه کتابی که مروج همجنسگرایی بوده» و «ارائه اثر دیگری که
سرشــار از مراودات جنسی و ارتباط جنســی میان دختران و پسران
بوده» عنوان کرد.
دویچهوله/ایلنا/آذر91
توپنجمین دوره نمایشــگاه کتــاب تهــران۱۶۳ ،
در آســتانه برگــزاری بیســ 
نویســنده ،شــاعر و مترجــم بــا نوشــتن نامــه ای سرگشــادهای به ســیدمحمد
حســینی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی خواستار برداشــتن موانع و تعلیقات
فعالیــت همکاران خــود شــدند .در این نامه از «تعلیق ناشــران پرســابقهای
همچون نشر چشمه و ثالث» و همچنین «ممانعت از شرکت نشر چشمه در
نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران» به عنوان «اخبار ناراحتکننده وضعیت
نشــر» نــام برده شــده بود .امضاکننــدگان این نامــه از وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خواستهاند« :در این وضعیت که صنعت نشر کشور هر روز ضعیفتر
از گذشته شده و شمارگان کتابها به پایینترین حد خود در این سالها رسیده
اســت ،ترتیبی اتخاذ کنند تا تعلیقها برداشــته شــود و ناشــران با همان روال
سابق به کارشان ادامه دهند».
اعتراضاهالیکتاببهوزیرارشاد-خبرگزاریمهر-اردیبهشت91
در دوره گذشته به صورت شفاهی در خصوص حدود  50عنوان
کتاب ما که مجوز دائم چاپ داشت به ما گفته بودند که نباید آنها
را منتشــر کنیــم .برخــی کتابهــا کارت مجــوز کتبی داشــتند اما به
صورت شــفاهی یا تلفنی به ما اعالم میکردند که نباید به انتشــار
برسند .خیلی از نویسندگان در این دوره ممنوع القلم بودند .عباس
معروفــی ،عزیز نســین از جمله نویســندگانی بودند که انتشــارات
ققنوس نتوانســت در این مدت کتابهای آنها را به چاپ برســاند.
دربــاره ایــن نویســندگان هیچ ابالغ کتبــی وجود نداشــت اما عمالً
نمیتوانستیم کتابی از آنها چاپ کنیم« .سمفونی مردگان» یکی از
پرفروشترین کتابهای ما بود و در هر سال دو نوبت چاپ میشد
اما از سال  89به بعد اجازه چاپ به آن ندادند.
امیرحسینزادگان-مدیرمسئولنشرققنوس-خبرگزاریایرنا-دی

سال بیست و سوم شماره  6475پنجشنبه  31فروردین 1396

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی ،آمار منتشر کرد

رشد  50درصدی فروش سینما در  2ماه پایانی سال 95

 2فیلم «سالم بمبئی» و «خوب ،بد ،جلف» بیشترین میزان فروش را بهدست آوردند
ایــران :ســینما یکــی از حوزههــای مهــم اســت که
در دولــت یازدهم تحوالت بســیاری داشــته اســت؛
تغییراتی که مســئوالن در این عرصه ایجاد کردند،
کمی .از
هم معطوف به مســائل کیفی اســت و هم ّ
بازگشایی خانه ســینما و فراهم کردن بستری برای
توگومیاناهالیسینماومسئوالن،تابهترشدن
گف 
کیفیت محتوایی فیلمها و از سکه افتادن فیلمهای
ســطحی با مضامیــن طنز کــه در دولتهای نهم و
دهم بسیار روی پرده میرفتند ،از جمله مهمترین
تغییراتی اســت که در  4ســال گذشــته در ســینمای
ایران ایجاد شــده اســت .بــا این تفاســیر ،زمانی که
کیفیــت فیلمها خــوب باشــد و ســینماگران بدون
دغدغــه و بــا آرامش آثارشــان را روانه پرده ســینما
کنند ،محصول نهایی هم قطعاًبا اقبال تماشاگران
روبهرو خواهد شد؛ همان چیزی که اعداد و ارقام در
 4سال گذشته آن را به وضوح ثابت میکند.
گزارشتازهمعاونتتوسعهفناوریومطالعات
ســینمایی ســازمان ســینمایی نشــان میدهــد کــه
فروش ســینماها در بهمن و اسفند سال  95نسبت
بــه ماههــای مشــابه در  5ســال گذشــته رشــد 50
درصدی داشته است .در این دو ماه دو فیلم «سالم
بمبئــی» و «خــوب ،بــد ،جلــف» بیشــترین میزان
فروش را بهدســت آوردند و از  ٢٩٤ســالن سینمای
کشــور در بهمن  ،95یک میلیــون و  ٢١٩هزار و ٨٦٦
نفر به سینما رفتند .میزان فروش سینماهای کشور
در بهمنماه  95هــم بالغ بر  75میلیارد ریال بوده
اســت .همچنیــن اســتانهای اصفهــان ،خراســان
رضوی و قم هم بیشترین تعداد تماشاگر را در یکی
از ماههای پایانی سال جذب کردند.
معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
در ایــن گــزارش اعــام کرده اســت :با وجــود اینکه
جشــنواره فیلم فجــر در بهمنمــاه برگزار شــد ،اما
بینندگان ســینمای ایران نســبت به ماه مشــابه در
ســال قبل ،رشــدی  47درصــدی داشــتهاند .این در
حالیاستکهبینندگانسینمایایراننسبتبهماه

«فروشنده»پنجمینفیلممستقل
پرفروش 2017

«فروشنده» در ادامه اکران خود در سینماهای امریکا به رتبه پنجم پرفروشترین
فیلمهــای مســتقل در ســال  2017راه یافت .نشــریه ســینمایی «ایندیوایر» در
گزارشــی به معرفی پرفروشترین فیلمهای مســتقل حال حاضر در ســینمای
امریکا پرداخت و فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی با فروش  3.4میلیون
دالری در رتبه پنجم در میان  20فیلم پرفروش قرار گرفته است.

سهم هر یک از آثار به نمایش درآمده در ماه بهمن  95به صورت درصدی

گذشته 29درصد کاهش داشتند.
در بهمــن مــاه  95تعــداد  27اثــر در 47839
ســانس در  294ســالن به نمایش درآمد که «سالم
بمبئی» با فروش بیــش از  21میلیارد ریال در صدر
جدول فروش قرار گرفت و  28درصد از کل فروش
بهمن را به دســت آورد .رتبه دوم فروش مربوط به
فیلم «هفت ماهگی» با مبلغی بالغ بر  14میلیارد
ریــال و  19درصد از کل فروش اســت .در نمودار باال
سهم هر یک از آثار به نمایش درآمده در ماه بهمن
 95به صورت درصدی نشان داده شده است.
در بهمن ماه و بین اســتانهای مختلف کشــور،
«بیشــترین حجم فروش ســینما در استان تهران»
بود که با در اختیار داشــتن  43درصد از ســالنهای
ســینمایی کشــور 54 ،درصد از کل فروش سینمای
کشــور را بــه خــود اختصــاص داد و پــس از آن بــا
فاصلهای قابل توجه اســتانهای خراســان رضوی
بــا  13درصــد و اصفهــان بــا  8درصــد قــرار دارنــد.
«کمتریــن فروش ایــن ماه» مربوط به اســتان های
اردبیــل و ســمنان بــود کــه 1/0درصد از فــروش کل
کشــور به دســت آمد .بر اســاس اطالعات به دست

میزان فروش سینمای ایران در ماه های اسفند سالهای 1392-1395

آمده از نســبت تماشاگر/ســالن ،مشــاهده میشود
کــه اســتانهای اصفهان ،خراســان رضــوی و قم با
توجه به تعداد ســالن ،حجم تماشــاگر بیشــتری را
در ســینماهای خود جذب کردهاند تا باالتر از استان
تهــران کــه در رده اول فــروش بــوده قــرار بگیرنــد.
همچنیــن قابل توجه اســت کــه به نســبت ،مردم
اســتانهای اصفهان ،خراســان رضوی ،البــرز و قم
بیش از میانگین کشوری در سینماها حضور یافتند
و کمترین حضور به نسبت جمعیت در استانهای
اردبیل و کرمان مشاهده میشود.
همچنین اســفندماه  95نیز از بیشــترین میزان
فــروش طی  5ســال گذشــته برخوردار بوده اســت.
سینمای ایران در این ماه بیش از  92میلیارد و 800
میلیون ریال فروش داشــته اســت و توانســته بیش
از یک میلیــون و  377هزار نفر تماشــاگر را به خود
جــذب کند .اســفند  95شــاهد افزایش ســالنهای
ســینما نیز بوده است .در اســفند  303سالن فعال
و مجهز به سیســتم مکانیزه فروش داشــته که این
تعــداد در بهمــن رقــم  294ســالن بوده اســت .در
اســفند  95ســینماهای کشــور  28اثــر را به نمایش

گذاشــتند کــه پرفروشتریــن فیلــم «خــوب ،بــد،
جلف» با فروش بیش از 48میلیارد و  965میلیون
ریــال در صدر جدول فــروش قرار گرفت .این فیلم
 53درصد از کل فروش اسفند  95را به دست آورد.
پس از این فیلم ،انیمیشــن «مبارک» میزان
 10درصد از کل فروش این ماه را به دســت آورد.
مجموع سانسهایی که طی این ماه به نمایش
 28اثر سینمایی اختصاص یافت بالغ بر51/510
سانس بوده است .اما باالترین نسبت تماشاگر/
ســالن در اســتانها ،اســتان زنجــان بــا جــذب
 7/915نفر برای هر ســالن بود و باالترین نسبت
جمعیت و تماشاگر ،اســتان تهران با 6درصد از
کل جمعیت بوده اســت .ســینماهای ایــران در
اســفند  95در حالی فروش خــود را به  9میلیارد
تومــان رســاندند که ایــن میزان فروش ،رشــدی
 50درصدی نســبت به ماه مشــابه خود در سال
گذشته را نشان میدهد.
دراسفندماهنیزمانندماههایگذشته،وضعیت
سینما در استانهای کشــور بر اساس شاخصهای
مختلفی چون تعداد بیننده ،تعداد ســالن ،تعداد

صندلــی ،فروش/بیننــده ،فروش/صندلی ،ســهم
از فروش ،ســهم از بیننده ،ســهم از سالن و سهم از
صندلی تقریبــاً با تغییرات در رتبهها همراه اســت
و اســتانهای تهــران ،خراســان رضــوی و اصفهان
در باالتریــن ردهها قــرار دارند .اســتانهای زنجان،
خراســان رضــوی و چهارمحال و بختیــاری با توجه
به تعداد ســالن خود ،حجم تماشاگر بیشتری را در
ســینماهای اســتان جذب کردهاند تا باالتر از استان
تهران که در رده اول فروش بوده قرار بگیرند.
بــر اســاس آمــار6 ،درصــد از جمعیــت اســتان
تهران در اســفندماه به سینماها رفتند که به نسبت
میانگیــن کل کشــور رقــم باالیی اســت زیــرا در کل
کشــور به طور میانگین 1/8 ،درصد از مــردم در این
ماه به ســینماها رفتنــد .همچنین قابل ذکر اســت
مردم اســتانهای خراســان رضوی ،البرز ،اصفهان
و قم بیش از میانگین کشــوری در ســینماها حضور
یافتند و کمترین حضور به نسبت جمعیت هم در
استانهای لرستان و سیستان و بلوچستان مشاهده
میشود .همچنین تعداد تماشاگران سینما در این
ماه نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است.

بازارهاي جهاني فيلم به تسخير «سريع و خشمگين» درآمد

آغاز اكران پرفروش <خشمگينها> در چين
وصال روحاني

سینما

فرهنگ و هنر
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همانطور كه پيشبيني ميشد قســمت هشتم از سري فيلمهاي
اكشنوپربرخورد«سريعوخشمگين»بافاصلهايچشمگيربارقبا
عنوان پرفروشترين فيلم هفته گذشته دنيا را به خود اختصاص
داد .اين فيلم در امريكاي شــمالي به تنهايــي بیش از  100ميليون
دالر فروخت تا دومين فيلم ســال  2017باشــد كه بيشتر از سه ماه
و  20روز آن ســپري نشــده كه آغاز اكراني فراتر از  100ميليون دالري
داشــته اســت .اين فيلم كه عنوان آن «سرنوشــت خشــمگينها»
اســت اضافه بر امريكا و كانادا در  60كشــور دنيا هم اكران شــد و در
آنها مجموعاً  432/3ميليون دالر كسب كرد تا با احتساب فروش
امريكايــياش ،در بــدو نمايش  532/3ميليون دالر كاســبي كرده
باشــد .در اين راه «سرنوشت خشــمگين ها» ركورد «شروع اكران»
را در ســطح بينالملل و در قارههايي بجز امريكا شكست و اين در
حالي روي داد كه ركورددار قبلي «دنياي ژوراسيك» بود كه در سال

 2015در آغاز روند پخشاش  316/7ميليون دالر در اروپا ،آســياي
شــرقي ،امريكاي جنوبي ،شــمال آفريقا و اقيانوسيه پول به دست
آورده بود .ركورد قبلي «شــروع اكــران» به ميزان  529ميليون دالر
در اختيــار نســخه هفتم «اســتار وارز» بــود كه در اواخر ســال 2015
اكــران شــد و انعكاس نمايــش و امتداد پولســازياش به ســه ماه
نخست  2016هم بسط يافت .در حالي كه با احتساب آغاز فروش
 532/5ميليون دالري «سرنوشــت خشــمگين» ميزان پولســازي
اين مجموعه  8فيلمي از رقم  4/5ميليارد دالر فراتر رفته و از حاال
ســاخت و اكران قســمتهاي نهم و دهم اين ســري آثار نيز براي
سالهاي  2019و  2021و تصويب شده است.
قســمت هشــتم طــي هفتــه گذشــته در تمامــي  60كشــور
غيرامريكايي و متعلق به ساير قارهها كه به نمايش درآمد درصدر
جــدول آثار پرفروش قرار گرفت و در  17كشــور ركــوردي را به ثبت
رســاند كه يــك حد نصاب تازه براي هفتــه اول نمايش فيلمها به

روی
خط خبر

حســاب ميآمــد و در ميــان اين كشــورها بویژه پرتغــال ،آفريقاي
جنوبــي و امــارات هــم بــه چشــم ميخــورد .در بين اين كشــورها
شگفتانگيزترين آمار به نام چين نوشته شد كه در هفته اول اكران
«سريع و خشمگين 190 »8ميليون دالر در گيشههاي پرشمار خود

سکوت ارکستر سمفونیک
برای سیلزدگان
آذربایجان

ارکســتر ســمفونیک «آیســو»
اجــرای خــود را بــا احتــرام بــه
حادثــه ســیل آذربایجــان بــه
روی صحنــه برد .ارکســتر ســمفونی ایــران  -اتریش
(آیســو) به رهبری مازیار یونســی شــامگاه سهشــنبه
 ٢٩فروردین ماه کنســرتو پیانو شــماره  ٢١موتزارت و
سمفونی شماره  ۷بتهوون را به اجرا درآورد .حسین
علیــزاده ،لوریــس چکناواریان و شــهرداد روحانی از
میهمانــان ایــن برنامه بودنــد .مازیار یونســی پیش
از اجــرای بخــش دوم در ســخنانی گفــت :برای من
جالب است این قطعاتی که مینوازیم حدود -400
 300ســال پیش در مکانی بسیار دورتر از اینجا خلق
شــدهاند ،اما حاال این صداها در جایی در خاورمیانه
شنیده میشوند .جالب است که ما این زمان و مکان
را فراموش میکنیم و از این قطعات لذت میبریم.
فکــر میکنم فقــط موســیقی میتواند چنیــن کاری
انجام دهد.
او در ادامه از حاضران خواست تا پیش از شروع بخش
دوم ،بــه احتــرام ســیلزدگان و جانباختــگان ســیل
آذربایجان یک دقیقه سکوت کنند.

آغاز زودهنگام جشنواره جهانی فیلم فجر

ســی و پنجمین جشــنواره جهانی فیلم فجــر دیروز
 30فروردین ماه با برگزاری کارگاههای دارالفنون در
چارســو آغاز شد .این جشنواره همچون سال گذشته
یــک روز زودتر از آغاز رســمی میزبان اهالی رســانه
اســت و کار خود را از فردا ،اول اردیبهشــت ماه آغاز
میکند.
کیوان کثیریان مدیر ارتباطات و رسانه جشنواره گفت:
سیوپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر برای اهالی
رسانه ساعت  ۱۶:۳۰امروز طی یک دیدار کوتاه با سید
رضا میرکریمی دبیر جشــنواره سیوپنجم در پردیس
چارسو آغاز میشود.

براي اين فيلم كســب كــرد .اين بواقع بهترين آغاز اكــران براي هر
فيلمــي در هر كشــوري و يك ركورد جهاني جديــد در اين زمينه به
حسابميآيد.
«ëëدیوودلبر»درجايگاه22تاريخ
درخششوسيعاقتصادي«سرنوشتخشمگينها»سببشد
دستاوردهاي ســاير فيلمهاي موفق اين هفته چندان ديده نشود.
بهعنوان مثال نخستين نسخه «دیو و دلبر» داستان كالسيك والت
ديســني بــا بازيگران زنده (و بدون نســخه كارتونــي» با  22ميليون
دالري كــه در قارههايــي بجز امريكاي شــمالي كســب كــرد و با 13
ميليون دالري كه در گيشــههاي امريكا و كانادا به حســابش ريخته
شد ،مجمو ع فروشش را در سطح جهان در پي شش هفته نمايش
از يك ميليارد دالر عبور داد و به  1/043ميليارد رساند.
« »Beauty and the Beastحاال با اين پشــتوانه بيست و دومين
فيلم پرفروش تمامي تاريخ به حساب ميآيد.

روایت «کلون» از مشروطه تا پراگرسیوراک

گــروه موســیقی «کلــون» روز جمعــه اول
اردیبهشــت مــاه بــا اجــرای کنســرتی با عنــوان «تو
را نمیشناســمت» در عمــارت «روبــهرو» از خــود
رونمایــی میکنــد .گروه موســیقی کلون که توســط
چند همدانشــگاهی قدیمی تشــکیل شــده است و
آلبومی را هم آماده انتشار دارد روز جمعه با اجرای
 9قطعــه رســماً اعــام موجودیــت میکنــد .کلون
موســیقی خود را ملهم از موســیقی ایرانی میداند
کــه بــر اســاس فرمهــای موســیقی پراگرســیوراک
آهنگســازی شــده اســت و رگههایی از موسیقی َجز
و کالســیک در آن وجــود دارد .بــا توجــه به پیشــینه
اعضای گروه احتماالً باید منتظر گروهی مدعی در
جریان موسیقی تلفیقی باشیم.
اغلــب اعضــای گــروه کلــون کــه در دانشــگاه هنــر
همکالســی بودند و فارغالتحصالن رشته موسیقی
هســتندبهعنوان یــک گروه تلفیقی مجــوز فعالیت
دریافــت کردند ولی خودشــان معتقدنــد از منظر
ســبکی ،گروه کلون ملودیهای ایرانی را به اســاس
فرمهــای موســیقی پراگرســیوراک روایــت میکند
و المانهایــی از موســیقی جــز ،راک و موســیقی
کالسیک در موسیقی این گروه وجود دارد.
گیتار کالسیک و گیتار الکتریک (نوید زمردی) پیانو،
آکاردئــون و اورگان (فــراز عقیلی) شــاعر و خواننده
(شهاب شــرفی) ،درامز (بهتاش ابولقاسم) و علی
شــقاقی (گیتــار بیس) .آهنگســازان قطعــات گروه
کلون نوید زمردی و شهاب شرفی هستند.
گــروه کلــون نخســتین اجــرای رســمی خــود را روز
یکشــنبه اول اردیبهشــت مــاه طــی دو ســانس در
عمارت «رو برو» برگزار میکند.

برگزاری کنسرت  ۱۰سالگی «دارکوب»

گــروه موســیقی تلفیقــی «دارکوب» پس از  ۲ســال
دوری از صحنــه اجــرای زنده ،در دهمین ســالگرد
تأســیس در ســالن همایشهــای بــرج میــاد روی
صحنــه میرود .کنســرت  ۱۰ســالگی گــروه دارکوب

به همت مؤسســه «کامیاب بهاران» ،تهیه کنندگی
علی حق شــناس و با همکاری مؤسســه سیمرغ در
برج میالد روی صحنه خواهد رفت.

انتشار دوباره «سروش نوجوان»

مجید باللی؛ مدیرعامل مؤسسه انتشارات سروش
گفت :مجله سروش نوجوان بعد از  10سال توقف،
همزمان با سالروز میالد قیصر امینپور ،انتشار خود
را از سر میگیرد.

تکذیب یک اجرای موسیقی در
تاالروحدت

دفتــر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با
انتشــار تکذیبیــهای اجــرای آثــاری از یــک خواننده
امریکایــی را در تــاالر وحــدت تکذیــب کــرد .در پی
انتشــار خبری در خبرگــزاری خبرآنالیــن و نقل آن
در برخــی رســانهها مبنــی بر اجــرای آثــار خواننده
امریکایــی ،دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی ایــن خبــر را اساســاً دروغ دانســت و برای
شفافســازی اذهــان عمومــی و دوری از حاشــیه
سازیهای احتمالی تکذیبیهای را صادر کرد.

تخفیف  ٦٠درصدی تئاتر مولوی برای
دانشجویان

به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی؛ با توجه
به ایجاد شــرایط مســاعد بــرای بهرهمنــدی هرچه
بیشتر دانشجویان از برنامههای نمایشی مرکز تئاتر
مولوی ،از این پس دانشــجویانی که در سال گذشته
از تخفیف پنجاه درصدی برای دیدن آثار نمایشــی
مرکز تئاتر دانشــگاهی مولوی برخــوردار بودند ،در
ســالجاری میتواننــد از  10درصــد تخفیف بیشــتر
بهرهمند شــوند .بنابراین گزارش همه دانشجویان
بــدون هــر نــوع محدودیتــی در رشــته ،مقطــع و
دانشگاه محل تحصیل میتوانند همه روزه با ارائه
کارت دانشــجویی خود به گیشــه مرکز تئاتر مولوی
از  ٦٠درصــد تخفیــف برای تهیه بلیــت نمایشها
بهرهمند شوند.

