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بیــش از ۲۰۰ فیلــم در نوبت اکــران و کمتر از 
۵ماه فرصت. این چشــم انداز اکران عمومی در 
ماه های باقی مانده از ســال۱۴۰۱ است. تا پیش 
از شهریور ماه، با سیاست شورای صنفی نمایش 
که موافقت ســازمان ســینمایی را هم به همراه 
داشت اکران پرتعداد فیلم های سینمایی دنبال 
می شد که نتیجه اش یکی از شــلوغ ترین مواقع 
اکران در تابستان امسال بود؛ تا جایی که صدای 
تعــدادی از صاحبان فیلم ها هــم از این ازدحام 
اکران درآمده بــود. در واقع تعداد بســیار زیاد 
فیلم های پشــت خط مانده، چاره ای جز این کار 
ســر راه شــورای صنفی نمایش نگذاشته بود و 
هفته ای نبود که چند فیلم به مجموعه آثار روی 
پرده اضافه نشــود. طبیعی هم بود که نشود این 
فیلم ها را به نحوی اکران کرد که رضایت همگان به 
دست  آید. در واقع ظرفیت اکران سینماها اجازه 
چنین کاری را نمی داد. با وجود تمام حاشیه ها و 
مشکالت، روند اکران فیلم ها به صورت پرشتابی 
همچنان دنبال می شــد. در همــان مقطع یکی 
از مدیــران ســینمایی در گفت وگویی تصویری 
از وضعیت موجود ســینمای ایــران و فیلم های 
آماده نمایش اش ارائــه داد که منطبق با واقعیت 
بود. مدیرکل عرضه و نمایش سازمان سینمایی 
گفت: بیش از 7۰درصد فیلم های در انتظار اکران 
را می توان در گــروه »هنروتجربه« یا در بســتر 
پلتفرم ها به صورت آنالین اکران کرد لذا با توجه 
به حجم باالی فیلم های اکران نشــده و از طرفی 
ورود تولیدات جدید به چرخه تولید و اکران، بدون 
تردید آثاری که تا پایان امسال به طریقی موفق 
به اکران نشوند در ســال آینده حتی برای اکران 
در گروه »هنروتجربه« نیز دچار مشکل خواهند 
بود. بنابراین توصیه من به صاحبان آثار این است 
که هر چه زودتر ضمن تعیین مســئول پخش و 
عقد قرارداد ســرگروه، نسبت به ثبت درخواست 
 خود برای اکران عمومی اقدام کنند تا در چندماه
پیش رو متحمل خســارات حاصــل از ترافیک 
فیلم های آماده نمایش نشوند. با توجه به راه اندازی 
دوباره گروه »هنروتجربه« امکان اکران فیلم هایی 
با مضامین و فرم های خاص فراهم شــده است و 
از آنجا که اتفاقاً تعــداد قابل توجهی از فیلم های 
در صف اکران از همین جنس هســتند بنابراین 
فرصت بســیار خوبی برای نمایش آنها در گروه 
»هنروتجربه« است. این مدیر سینمایی همچنین 
گفت: صدور پروانه ســاخت بدون درنظر داشتن 
ظرفیت واقعی اکران از یک سو و تعطیلی سینماها 
در دوران کرونا و افزایش تعــداد فیلم های آماده 
اکران، اداره کل عرضه و نمایش و همچنین شورای 
صنفی نمایش را در شرایط سخت و حساسی قرار 
داده است که در جلسات متعدد به دنبال راهکار و 

حل این معضل بزرگ هســتیم. رایزنی صاحبان 
آثاری که فیلم شان مناسب فضای »هنروتجربه« 
است با دســت اندرکاران گروه »هنروتجربه« و 
همچنین رایزنی با مسئوالن پلتفرم ها جهت اکران 
آنالین، ازجمله پیشنهادهای ما برای عبور از این 
دوره خاص است و انتظار می رود فیلمسازان برای 

این موضوع همکاری الزم را داشته باشند.

وقتیاکرانسینماهابهکمامیرود
در شــرایطی کــه در خوش بینانه تریــن حالت 
ممکن، ظرفیــت و امــکان تنهــا ۳۰درصد از 
فیلم های روی پرده وجود داشــت، ناآرامی هایی 
که از اواخر شــهریور ماه شروع شد لطمه اساسی 
را به جریان اکران زد. نمایــش عمومی فیلم ها و 
اســتقبال مردم از آثار روی پرده نیازمند فضای 
آرام اســت و با ســلب آرامش طبیعی است که 
گیشــه ســینماها از رونق بیفتند. یک نمونه از 
افت فروش را می توان در گیشه روز شنبه ۱۶مهر 
ماه مشــاهده کرد. موضوعی که ایرنا در گزارشی 
چنین به آن پرداخت: »درحالی که تصور می شد 
با فروکش شــدن موج ناآرامی ها، ســینماها به 
حیات طبیعی خود بازگردند، اما شــلوغی های 
روز شنبه، رکود را به سینماها برگرداند. در ۲روز 
پایانی هفته گذشته که از میزان ناآرامی ها کاسته 
شد، سینماها توانستند با یک تجدیدقوا، به مرز 
۶۵هزار مخاطب برســند. این میــزان مخاطب، 

فارغ از تعداد مخاطبانی اســت که برای تماشای 
نمایش های کمدی به ســینماها و پردیس های 
بزرگ پایتخت رفتند. سینمایی که قرار بود روز 
گذشته را بدون تبعات ناشی از ناآرامی ها سپری 
کند، بیشترین ضربه را از این تحرکات خورد تا در 
کنار تعطیلی نمایش های کمدی، تنها 7۴۰۰نفر 
در سراسر کشــور به ســینما بروند تا راکدترین 
روز ســینمایی کشور در طول ســال۱۴۰۱ رقم 
بخورد. این میزان استقبال سبب شد تا سینماها، 
پس از حدود ۲۰روز، ســانس های پایانی شب را 
به راه انداخته و قرار بود که ســینماها از شــنبه، 
سانس های ۲۲ الی ۲۴ را فعال کنند. این اکران ها 
در پلتفرم های اینترنتی باز شد و این سیگنال را 
برای سینمادوستان مخابره کرد که سینما در حال 
آماده شدن برای رسیدن به حیات نرمال پیش از 
ناآرامی ها شده است اما ناگهان از ابتدای عصر روز 
شــنبه بود که خبر بروز برخی ناآرامی ها در چند 
نقطه پایتخت، همه  چیز را به هم ریخت. سینماها 
سانس های شــبانه خود را حذف کردند و حتی 
برنامه نمایش های کمدی نیز لغو شد. سینمایی 
که قرار بود روز شــنبه را بدون تبعات ناشــی از 
ناآرامی ها سپری کند، بیشــترین ضربه را از این 
تحرکات خورد تا در کنــار تعطیلی نمایش های 
کمدی، تنها 7۴۰۰ نفر در سراسر کشور به سینما 
بروند تا راکدترین روز ســینمایی کشور در طول 
ســال۱۴۰۱ رقم بخورد. با تداوم این وضعیت در 

سینماها، میزان خســاراتی که به سینما از زمان 
شــروع ناآرامی ها وارد آمده، به مرز ۲۵میلیارد 
تومان رسید. ایرنا بالفاصله پس از شروع ناآرامی ها 
و پس از آنکه مشــخص شد ســینماها، یکی از 
اصنافی هســتند که بیشــترین میزان خسارت 
را از ایــن ناآرامی ها می خورند، در پیشــنهادی 
به مدیران ســینمایی کشــور، این درخواست را 
مطرح کرد که بــا توجه به روند فرسایشــی این 
اعتراض ها، برنامه ای را تدوین کنند تا تبعات این 
ناآرامی ها، خســارات چندانی را به سینماها وارد 
نکند اما متأسفانه این مهم چندان جدی گرفته 
نشد تا ســینما به ضعیف ترین عملکرد خود در 
طول سال جاری برســد. البته در شرایط فعلی، 
ســینماها نیاز به حمایت دارند تا نه تنها بیش از 
این متحمل خسارات نشوند بلکه بتوانند راندمان 
خود را باال برده و بتواننــد حیات طبیعی خود را 
داشته باشند. این وادادگی سینماها سبب شده 
تا در کنار استقبال اندک مخاطبان، صاحبان آثار 
نیز راضی به نمایش فیلم خود نباشــند تا آثاری 
که قرار بــود از 7مهرماه روی پــرده بروند، حاال 
و پس از گذشــت بیش از ۱۰روز از موعد مقرر، 
همچنان بالتکلیف بوده و قطعا راضی نباشند که 
فیلم خود را در چنین شرایطی بسوزانند. البته در 
شرایط فعلی، ســینماها نیاز به حمایت دارند تا 
نه تنها بیش از این متحمل خسارات نشوند بلکه 
بتوانند راندمان خود را بــاال برده و بتوانند حیات 
طبیعی خود را داشته باشند. اینکه با بروز هر اتفاق 
اجتماعی و سیاسی، ســینماها یکی از نخستین 
صنف هایی اســت که متحمل خسارات هنگفت 
می شود، اتفاق پسندیده ای نیست و این ضرورت 
را می طلبد تا مدیران سازمان سینمایی با تدوین 
برنامه هایی، جلوی لطمه خوردن به سینما در هر 
شرایط و موقعیت زمانی را بگیرند. این برنامه ریزی 
می تواند پازل صنعتی شــدن سینمای ایران را با 
شتاب بیشتری دنبال کرده و امنیت را به سینماها 

بازگرداند.«

فیلمهاییکهاکراننمیشوند
در چند هفته اخیر برخــی از صاحبان فیلم ها 
که قرار بود آثارشان از انتهای شهریور یا ابتدای 
مهر ماه روی پرده سینماها بیاید از اکران عمومی 
محصوالت شــان ســر باز زدند. طبیعی است 
تهیه کنندگان حاضر نشــوند فیلم هایشــان را 
در فضایی ملتهب که تأثیرش را هم بر گیشــه 

سینماها گذاشته اکران کنند. 
با عقب نشینی گزینه های اکران پاییزی، صف 
فیلم های در نوبت نمایش عمومی طوالنی تر هم 
خواهد شد. این طوالنی ترین صف اکران تاریخ 
سینمای ایران است که بعید است به بسیاری از 
فیلم های در نوبت، فرصت اکران عمومی برسد؛ 
فیلم هایی که صاحبانشــان بایــد میان اکران 
آنالین و نمایش در گروه هنر و تجربه دست به 

انتخاب بزنند.

اکراندرکوچهبنبست
برای دست کم 7۰ درصد فیلم های آماده نمایش، امکانی برای اکران عمومی وجود ندارد

 اکران آنالین یا هنر و تجربه؛ تنها راه نمایش بیش از ۱۵۰ فیلم 
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درشــرایطفعلــی،ســینماهانیــازبــه
حمایــتدارنــدتــانهتنهــابیــشازایــن
متحملخساراتنشــوندبلکهبتوانند
راندمانخودراباالبردهوبتوانندحیات

طبیعیخودراداشتهباشند

درچندهفتــهاخیــربرخــیازصاحبان
فیلمهاکهقراربودآثارشــانازانتهای
شــهریوریــاابتــدایمهرمــاهرویپرده
عمومــی اکــران از بیایــد ســینماها

محصوالتشانسرباززدند

بحرانمخاطب،جدیترازهمیشه
سینماهای کشور در سال های اخیر به واسطه شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی طوالنی مدت با معضالت بزرگی روبه رو شدند 
و تعداد زیادی از فیلم ها که می توانستند فروش قابل توجهی 
داشته باشــند در این وضعیت نتوانســتند فروش چندانی 
داشته و بســیاری از فیلم ها دچار معضل فیلم سوزی شدند 
اما سینماها همچنان با معضالت بسیاری روبه رو هستند و با 
وجود کمرنگ شدن شیوع کرونا در کشور نمی توان شرایط 
حاضر را هم یک شرایط عادی دانست. در روزهای اخیر فضای 
سیاسی و اجتماعی کشور درگیر التهابات بسیاری شده که 
این التهابات گریبان سینمای آسیب پذیر ایران را هم گرفته 
و درحالی که پس از شیوع ویروس کرونا کم کم سینماها به 
شرایط عادی نزدیک می شدند، اتفاقات اخیر باعث شد که 

میزان مخاطبان سینما به حداقل برسد.
 اگر شــروع تأثیــر التهابــات و ناآرامی ها بر ســینما را از 
۲۹شهریور درنظر بگیریم با بررسی فروش ۱۸روزه فیلم های 
ســینمایی از این تاریخ می توان کاهش چشــمگیر میزان 
مخاطبان فیلم ها را در این مدت به وضوح احساس کرد اما با 
این حال نباید این نکات را هم نادیده گرفت که در این مدت 
به دلیل ایام پایانی ماه صفر چندین روز ســینماها تعطیل 
بودند و فیلم جدیدی هم اکران نشد و در کنار این اتفاقات، 
اختالل در اینترنت هم منجر به ایجاد اختالل در سیســتم 
خرید آنالین بلیت شد. اینها همه مجموعه عواملی هستند 
که فروش فیلم های سینمایی را به حداقل رسانده اند و این 
مسائل نشان می دهد که مســئوالن سینمایی ما همچنان 
هیچ برنامه ریزی و ایده ای برای مقابله با این اتفاقات و ایجاد 
شــرایطی در جهت جلوگیری از ضررهای اقتصادی بیشتر 

برای فیلم ها و سینماها ندارند. 

روزهایکسادسینما
محمد قنبری، مدیر سینما مگامال درباره فروش فیلم های 
ســینمایی در روزهای اخیر گفت: افت چشــمگیری را در 
میزان فروش فیلم ها شاهد هستیم و می توان گفت که میزان 
فروش نسبت به ماه قبل تا ۹۰درصد کاهش پیدا کرده است. 
کاماًل مشخص است که عامل اصلی این اتفاق، فضای ملتهب 
سیاسی و اجتماعی کشور است، سینما این روزها در اولویت 
مردم نیست. برای اکثریت مردم در این وضعیت نگرانی هایی 
وجود دارد که باعث می شود خیلی ها از ساعاتی که معموالً 
میزان فروش فیلم ها باالست از خانه خارج نشوند و طبیعتاً در 
این شرایط سینماها خالی از مخاطب هستند. اکثر مخاطبان 
سینما از طریق اینترنت بلیت ها را تهیه می کردند و می توان 
گفت که ۹۰ درصد فروش فیلم هــا از طریق اینترنت بود اما 
امروز که تنها ۱۰درصد فروش ماه قبل را داریم، تنها نیمی 
از بلیت ها اینترنتی به فروش می رســد. در سال های اخیر 
تبلیغات اکثر فیلم ها در فضای مجازی و به طور مشخص در 
اینســتاگرام کمک زیادی به فروش فیلم ها می کرد اما طی 
روزهای اخیر به دلیل فیلتر شدن اینستاگرام به نظر می رسد 
که یکی از منابع مهم برای اطالع رسانی به مخاطبان سینما 
درباره فیلم های در حال اکران از بیــن رفته و خیلی از افراد 
درباره فیلم هــای در حال اکران اطالعــی ندارند. امیدوارم 
آرامش به جامعه برگردد و فیلم های جدید اکران شــوند و 
محدودیت های تازه اینترنت برداشته شوند و شرایطی فراهم 
شود که سینماها به روزهای پیش از این ناآرامی ها برگردند. 

پالن۳بدترینروزهایسینماهایایران
همایون فربد، مدیر ســینما »معین مــال« درباره وضعیت 
سینماها و میزان مخاطب در روزهای اخیر به ایلنا گفت: در 
یک سالی که سینماها فعالیت خود را دوباره آغاز کرده اند، 
ماه گذشته )شــهریور( پررونق ترین و پرفروش ترین ماه را 
داشتیم ولی در مهر ماه به دلیل ناآرامی های پیش آمده فروش 
فیلم ها به یک دهم ماه گذشته رسید و یکی از بدترین ماه ها 
را در ۲سال اخیر تجربه کردیم. البته باید به این نکته اشاره 
کنم که اکران فیلم »پسر دلفینی« در این فروش فوق العاده 
بی تأثیر نبود و این مسئله که پس از این فیلم با وجود اینکه 
خبرهایی مبنی بر اکران فیلم هایی مثل »گیج گاه« و »مالقات 
خصوصی« در اخبار مطرح شــد، هیچ فیلم جدیدی اکران 
نشد و خود دلیلی بر عدم استقبال مردم از سینماها بود. در 
ماه محرم هم تعطیلی هایی بود که در میزان فروش فیلم ها 
تأثیر چندانی نداشت و تعطیلی های ماه صفر هم در شرایط 
عادی تأثیر چندانی بر فروش فیلم ها نداشــت اما در برخی 
شب ها که میزان ناآرامی در شهر بسیار بیشتر بود ما مجبور 
به تعطیل کردن سینماها بودیم و همان میزان اندک فروشی 

که داشتیم هم در این روزها وجود نداشت.
او همچنین گفت:  اگر بخواهم نیمــه اول مهر را که ۱۵ روز 
از آن گذشته با شهریور مقایســه کنم باید بگویم که در ماه 
گذشته سینمای ما ۱۰هزار مخاطب داشت ولی در این ۱۵روز 
فقط ۹۰۰مخاطب داشتیم.  با وجود اینکه اینترنت ملی شده، 
به نظر می رسد که خیلی از مردم تصور می کنند که دسترسی 
به سایت  فروش بلیت سینما نیز امکان پذیر نیست و به همین 
دلیل برای خرید بلیت به اینترنت مراجعه نمی کنند؛ چرا که 
با وجود اینکه پیش تر نیمی از فروش از طریق اینترنت صورت 
می گرفت، هم اکنون تقریباً همه بلیت ها حضوری به فروش 
می رود و من از افراد زیادی شــنیده ام که می گویند به دلیل 
قطع بودن اینترنت برای خرید بلیت حضوری اقدام کرده اند و 
به نظر می رسد که این افراد از این نکته که سایت سینماتیکت 
در دسترس است بی خبر هستند و این مسئله هم در میزان 
فروش تأثیرگذار بوده است. به نظر من سینماها دوباره دچار 
یک بحران شدند و تجربه ثابت کرده تا زمانی که حال مردم 

خوب نباشد سینما نخواهند آمد.

»پدرمایران،مادرمایران«
دربارهشهدایبهزیستی

مستند »پدرم ایران، مادرم ایران« ازجمله آثاری 
است که با سوژه ای جدید به موضوع دفاع مقدس 
پرداخته اســت. رضا عاطفی دربــاره فیلم خود 
و موضــوع آن می گویــد: قصه این مســتند به 
ســال های ۱۳۸۵یا ۱۳۸۶بازمی گــردد. خیلی 
اتفاقی چند عکس بر سر در یک بهزیستی با عنوان 
»شهدای بهزیستی« دیدم که هرچند عکس های 
بی کیفیتی بودند امــا برای من بســیار موضوع 
جالبی بود. همین اتفاق باعث شــد تا نســبت به 
این موضوع کنجکاو شــده و به دنبال ماجرای آن 
بروم. آن عکس ها مربوط به افرادی بود که دوران 
کودکی خود را در بهزیستی ســپری کرده و در 
جنگ تحمیلی به شهادت می رسند. مستند »پدرم 
ایران، مادرم ایران« داستان زندگی تعدادی از آنان 
است. در حقیقت، این مســتند روایت تعدادی از 
کودکان بهزیستی است که با آغاز جنگ تحمیلی 
به جبهه ها می روند و به شــهادت می رسند. نکته 
قابل توجه درباره آنان این است که اغلب آنان در 
سنین نوجوانی شهید شــده اند. او درباره شروع 
ســاخت »پدرم ایران، مادرم ایران« گفت: پس از 
دسترسی به پرونده ها به دنبال خانواده یا دوست 
و آشنایی از این کودکان گشــتیم که پیدا کردن 
برخی از آنها بسیار سخت و زمان بر بود و خیلی از 
آنها نیز اطالعاتی نداشتند. همین پژوهش ها زمان 
زیادی را از ما گرفت و بــه همین دلیل نزدیک به 

۲سال درگیر ساخت این مستند بودیم.

آخرینبازماندگانیکهنرروستایی
مستند »آخرین خاتون« به کارگردانی علی اکبر اسماعیلی 
به ابعاد زندگی پیرزنی می پــردازد که از آخرین بازماندگان 
پارچه بافان روستایی در گناباد است. علی اکبر اسماعیلیـ  
تهیه کننده و کارگردان مستند »آخرین خاتون«ـ  از تازه ترین 
تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی 
درباره این اثر گفت: این مستند درباره زندگی پیرزنی است 
که در روستای روشناوند که یک سالی می شود تبدیل به شهر 
شده از توابع شهرســتان گناباد زندگی می کند. این پیرزن 
شخصیت اصلی مستند داستانی »آخرین خاتون« و از آخرین 
بازماندگان پارچه بافان این منطقه است. فردی که به صورت 
کامال سنتی و با ابزارآالت قدیمی و به شیوه دوران مادران آن 
منطقه پارچه بافی می کند. البته که باید بگویم به این مستند 
داســتان نیز اضافه کرده ایم؛ چراکه این سال ها مستندهای 
زیادی دیده ایم که فردی مشغول به کار خاصی است و سوژه 
یک مستند می شود اما با کمی داستان خواستیم که مخاطب 
حس و حال آن منطقه و این پیرزن را به خوبی دریافت کند 

و کار متفاوتی ببیند. 
کارگردان »آخرین خاتون« درباره علت ساخت این مستند 
توضیح داد: به صورت کامال اتفاقی یکی از دوستان عکاسم، 
عکس هایی از یک پیرزن پارچه باف در خانه ای روستایی که 
سراسر نخ و پارچه های رنگی بود، به من نشان داد. تماشای 
این همه رنگ و این شکل از زندگی در این عکس ها به قدری 
برای من جذاب بود که تصمیم به ســاخت مستندی درباره 
این پیرزن گرفتم. از آنجا که مادربزرگ من نیز در این روستا 
زندگی می کند وقتی در مراحل پژوهش مستند با او صحبت 
کردم، توضیح داد که وقتی این پیرزن پا به روستا می گذارد به 
خانم های زیادی هنرهای زیادی مانند پارچه بافی، گلیم بافی، 
فرش بافی و... می آموزد و به گونه ای شرایط اقتصادی زنان این 

روستا را متحول کرده است. 

حمایتآموزشوپرورش
ازسینمایکودک

بهروز مفید، تهیه کننده »بام باال«، فیلمی متعلق به سینمای کودک 
که به تازگی روی پرده آمده است، از شرایط اکران فیلمش رضایت 
ندارد. این تهیه کننده به ایلنا گفت:» با حذف پلتفرم های اینترنتی 
رایج که پیش تر در بی توجهی تلویزیون به سینما محلی برای تبلیغ 
فیلم ها بود، شرایط بسیار بدتر شده و ما باید به گزینه های جدیدی 
فکر کنیم. به عنوان مثال پلتفرم های اینترنتی داخلی می توانند تا 
حدی برای تبلیغ فیلم ها مناسب باشند اما هزینه تبلیغ آثار در این 
پلتفرم ها بسیار باالســت و برای یک فیلم کودک صرفه اقتصادی 
ندارد. ما باید در فضای تبلیغاتی خودمان هم تجدیدنظر کنیم و باید 
شرایطی فراهم شود که آثار سینمایی گمنام باقی نمانند و فرصت 
معرفی و تبلیغ داشته باشند. امروز موفق ترین فیلم های کودک هم 
نمی توانند به فــروش باالی 7 یا ۸ میلیارد تومان برســند و در این 

شرایط باید به این سینما کمک کرد.
مهم ترین مسئله این اســت که متولیان فرهنگی ما به این اعتقاد 
برســند که وجود سینمای کودک ضروری اســت و در این شرایط 
به راهکارهای زیادی برای رشــد و تقویت این سینما می رسند اما 
به نظر می رسد که در حال حاضر این ضرورت احساس نمی شود و 
سینمای کودک به رغم شعارهایی که داده می شود اهمیت چندانی 
 ندارد و این بزرگ ترین معضل سینمای کودک و نوجوان ایران است.

این تهیه کننده اضافه کرد؛»ســینمای کودک سال هاست که حال 
خوبی ندارد و شرایط موجود هم این بدحالی را تشدید کرده و همه 
چیز به ضرر فیلم ماســت. »بام باال« سومین فیلم کودکی است که 
ساخته ام و به نظرم ســینمای کودک در ایران بسیار مهجور است و 
به رغم اینکه در فضای رسانه ای بارها بر تولید و حمایت از این سینما 
تأکید می شود، در عمل به خصوص در زمان اکران هیچ حمایتی از این 
سینما نمی شود. آموزش و پرورش با سینمای ما قهر است و شورای 
صدور مجوز نمایش فیلم برای مدارس ۲ سال است که تشکیل نشده 

و به خصوص در روزهای گذشته.« 

مستند ۱

فیلم کودک 

مستند ۲

گیشه

»تیتی«یکیازفیلمهایرویپرده
کهباافتفروشمواجهشدهاست.

فروش ضعیف؛ چشم انداز مبهم اکران
دربینآثاریکهاینروزهابرپردهسینماهاهستندبامراجعهبهسامانهمدیریتفروشو
اکرانسینما)سمفا(میتواندربارهمیزانفروشفیلمهابهآماردقیقیدستپیداکرد.
بهعنوانمثلفیلمسینمایی»ابلق«در۱۸روزاخیرنزدیکبه2میلیاردتومانفروش
داشتهوایندرحالیاستکههمینفیلمدر۱۸روزقبلازشروعناآرامیهانزدیکبه

۶میلیاردو۸۰۰میلیونتومانفروشداشتهاست.
اینفیلمکهاز2۶مرداداکرانشدهتاامروزنزدیکبه۱۷میلیاردتومانفروشداشته
است.فیلمسینمایی»شین«کهاز۱۶شهریوراکرانشدهاستتا2۹اینماهتوانست
بیشاز۳۰۰میلیونتومانفروشداشتهباشــدکهدر۱۸روزاخیرفروشاینفیلمبه
2۰۰میلیونتومانکاهشپیداکردهاســت.انیمیشنسینمایی»پسردلفینی«کهاز
پرفروشترینآثارسینماییاینروزهایکشوراستاز2۹شهریورتا۱۶مهرتوانست
۴میلیاردتومانفروشداشتهباشــدوایندرحالیاستکهدر۱۸روزقبلازشروع
ناآرامیهانزدیکبه۸میلیاردتومانفروشداشتهاست.کاماًلمشخصاستکهفروش
فیلمهایسینماییدرروزهایاخیرحداقلبهنصفرسیدهوباوجوداینکهطبیعتاًپس
ازگذشتزمان،میزانفروشفیلمهایدرحالاکرانکاهشپیدامیکند،میزانکمتر
شدنفروشاینآثاررانمیتوانطبیعیدانستوقطعاًاتفاقاتاخیرنقشچشمگیری

دراینوضعیتداشتهاست.

مکث

» ابلق« در ۱۸روز اخیر نزدیک به ۲میلیارد تومان فروش داشته و این در حالی است که همین فیلم در ۱۸روز قبل از شروع ناآرامی ها نزدیک به ۶ میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.


