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دلم برای »رئال« تنگ نشده است
کریستیانو رونالدو درباره جدایی اش از رئال مادرید گفت؛
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درآمد ساالنه ی نیروی دیجیتال 

500 دالر بیش تر از سنتی ها

3
تخصیص اعتبار بانکی به رفع 

آالیندگی صنایع جنوب تهران

2
 فروش ۲۷0 میلیون تومانی
پارسا پیروزفر در یک هفته

2
 مربی ایرانی نایمخن: 

اینجا عاشق جهانبخش هستند

سینما را نمی توان به حال خود رها کرد؛

گله از اکران 10 فیلم همزمان
پرده

2

پنجره مجازی

پژمان جمشیدی در پستی اینستاگرامی تولد حمید علیدوستی را 
تبریک گفت و نوشت: حمید خان علیدوستی، معلم و مربی عزیز و 

دوستداشتنی خودم، زادروزتون خجسته.

محمدجواد ظریف در توییتی نوشت: نخست وزیر )عبدالمهدی( 
میزبان میهمانی شام بی نظیری با برخی رجال سیاسی عراق بود. 

تمامی عراقی ها دوستان ما هستند. 

واعظی در صفحه شخصی خود نوشت: در خالل پرواز به بغداد 
فرصتی دست داد تا با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی درباره نقش 

این بخش در توسعه همکاری های اقتصادی صحبت کنم.

 اشکان خطیبی به اختالس میلیاردی مرجان شیخ االسالمی واکنش 
نشان داد و کارهایی را که با آن میزان پول می شود انجام داد، 

برشمرد.

تهيه كننده فيلم ســينمايى «ســوءتفاهم» معتقد اســت: 
مى خواستند تمام فيلم هاى جامانده از اكران 97 را در اين فصل 
نمايش بدهند اما اگر قرار باشــد سياست اكران فيلم تغييرى 
نكند، ديگر هيچ فيلمسازى رغبتى نخواهد داشت تا اثرش در 
اين موقع از ســال روى پرده برود. به گزارش كائنات به نقل از 
ايسنا، جليل شــعبانى با بيان اينكه «اكران اين فيلم تاكنون 
شرايط خوبى را پشت سر نگذاشته و اين فصل خوبى براى اكران 
فيلم هاى سينمايى نبوده» اظهار كرد: چه براى ما و چه براى 
فيلم هاى ديگرى كه در اين تايم روى پرده رفته به جز يكى دو 

مورد، شرايط خوبى به وجود نيامده است.
او ادامه داد: كســانى كه فيلم شان را در اين فصل روى پرده 
بردند از شرايط راضى نيستند و تا فيلمى بخواهد شناخته شود 

و مخاطب خود را پيدا كنند زمان نمايش را از دســت مى دهد 
و فيلم هاى نوروزى از راه مى رســند و به اين ترتيب نمايش 

خوبى ندارند.
شعبانى معتقد است: اكران فيلم در اين موقع سال دو گروه 
از مخاطبان سينمايى را از دســت مى دهد، يك گروه كسانى 
هستند كه فيلم هاى جشنواره فجر را دنبال كردند و از ديدن 
فيلم اشباع شده اند و گروه دوم كســانى هستند كه منتظرند 
فيلم هــاى جديد و اكران نــوروزى را روى پــرده ببينند و به 
اين ترتيب دو دسته از مخاطبان ســينما را اين موقع سال در 

سالن هاى اكران فيلم نمى بينيم.
اين تهيــه كننده كه فيلمش تا كنون كه در ســومين هفته 
اكرانش قرار دارد و حدود 300 ميليون تومان فروش داشــته، 

بيان كرد: يكى از معضالت ما اين است كه تمام فيلم هايى كه 
مى خواستند، در طول سال نمايش داشته باشند را آورده اند و 

در اين موقع از سال روى پرده برده اند.
شــعبانى در ادامه صحبت هاى خود به ارائه چند پيشنهاد و 
راه حل براى خروج از اين شرايط اشاره كرد و گفت: مى توانند 
تعداد فيلم هاى اكران شــده در اين فصل را كمتر كنند تا هر 
كدام از آثــارى كه روى پرده رفتند، فرصت بهتر و بيشــترى 
براى ديده شدن پيدا كنند. اكران همزمان حدود 10 فيلم در 
يك بازه زمانى كوتاه باعث مى شود كه هيچكدام از آنان نتوانند 
فروش خوبى داشته باشند و بايد براى كسانى كه در اين موقع 
از سال فيلمشان نشان داده مى شود، اين امتياز را قائل باشند. 
همچنين مى توانند امكانى را ايجــاد كنند كه اين آثار بتوانند 

تا 10 فروردين روى پرده بمانند يعنى زمان بيشــترى به آنها 
اختصاص داده شود.

وى افزود: اگر قرار باشــد سياست اكران فيلم تغييرى نكند، 
ديگر هيچ فيلمسازى راضى نمى شود و رغبتى نخواهد داشت تا 
اثرش در اين موقع از سال نمايش داده شود. البته راهكار ديگر 
هم اين است كه مى توان تسهيالتى در امر تبليغات فيلم ها در 
نظر گرفته شــود. به طور مثال با تلويزيون براى داشتن تعداد 
بيشترى تبليغات و همچنين شهردارى براى داشتن تبليغات 
محيطى هماهنگى هايى شــود تا امكانات ويژه اى را در اختيار 
فيلم ها قرار دهند تا شايد از اين طريق بتوانند مخاطب بيشترى 

را به سينما جذب كنند.
 تهيه كننده فيلم سينمايى «قسم» با اشاره به اينكه با شروع 
نمايش فيلم هاى نوروزى امكان نمايش فيلمهايى كه هنوز در 
سومين هفته نمايش خود هستند از بين مى رود اظهار كرد: با 
شروع اكران فيلمهاى نوروزى تقريباً نمايش فيلم هايى كه اكنون 
روى پرده اند تمام مى شود، البته مى گويند اينطور نيست و فقط 
از تعداد سالنهاى آن كاسته مى شود ولى انچه مشخص است، 

اين است كه قدرت فيلم هاى نوروز بيشتر است و هر اثر ديگرى 
كه در اين بازه زمانى روى پرده بوده، نهايتاً با چهار هفته نمايش 

از گيشه سينماى ايران حذف مى شود.
شعبانى كه تهيه كنندگى «سو تفاهم» را در جشنواره فجر 36 
و «قسم» را در جشنواره فجر 37 داشته، درباره شرايط موجود 
سينماى ايران بيان كرد: سينما نياز به يك سياست گذارى دقيق 
دارد ما نمى توانيم آن را به حال خود رها كنيم. بايد يك مديريت 
كالن وجود داشــته باشــد و آنچه توليد مى شود كنترل شود. 
مسئولين بايد در نظر بگيريد كه چه فيلمى با چه وزنى و توسط 
چه كسانى توليد مى شود و به لزوم تنوع ژانر در سينماى ايران 
توجه داشته باشند تا شايد از اين طريق بتوان مخاطبان بيشترى 
را با ساليق گوناگون به سينما آورد زيرا با توجه به شرايط موجود 
به نظر مى رسد كه ما به طور مثال سينماى كودك را از دست 
داده ايم زيرا نتوانستيم ساخت و توليد ان را مديريت و كنترل 
كنيم با اين اوصاف ســينما در حال رفتن به ســمتى است كه 
فقط فيلم هاى سطحى كمدى بسازد و تنها محلى براى تفريح 

كردن صرف باشد.

فینالیست شد
پهلوان

تک آهنگ »ناب« با شعر، آهنگ و اجرای علی پهلوان، 
در مسابقه بین المللی آهنگسازی سال 201۸ آمریکا 
به مرحله  نهایی رسید
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