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کــوتاه از کــرونا

سبقت چین از هالیوود

بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ســینما ،یــک فیلــم چینــی
توانســت رکــورد پرفروشتریــن فیلــم ســال را بــه نــام
خــود ثبــت کنــد.
ســینمای چیــن توانســت بــرای اولینبارعنــوان
بزرگتریــن بــازار ســینمایی جهــان را از امریــکا
بربایــد کــه نیمــی از  ۱۰فیلــم پرفــروش ســال  ۲۰۲۰نیــز
غیرهالیــوودی هســتند .شــرایط خــاص ســال  ۲۰۲۰بــه
دلیــل بحــران جهانــی ویــروس کرونــا شــرایط را بــرای
ســینمای چیــن فراهــم کــرد کــه بــا فروشــی بالــغ بــر دو
میلیــارد دالر از رقیــب همیشــگی خــود یعنــی گیشــه
امریــکا ســبقت بگیــرد و بــرای نخســتین بــار عنــوان
بزرگتریــن بــازار ســینمایی جهــان را به خــود اختصاص
دهــد.
همچنیــن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ســینما یــک فیلــم
چینــی توانســت رکــورد پرفروشتریــن فیلــم ســال را
بــه نــام خــود ثبــت کنــد .درام تاریخــی «هشــتصد» بــه
کارگردانــی «گــوان هــو» بــا فــروش  ۴۲۷میلیــون دالری
در رتبــه نخســت پرفروشتریــن فیلمهــای ســال
 ۲۰۲۰ســینما قــرار گرفــت و یــک فیلــم چینــی دیگــر
بــا نــام «مــردم مــن ،ســرزمین مــن» ســاخته مشــترک
هفــت کارگــردان ،بــا فــروش  ۴۵۸میلیــون دالری در
رتبــه بعــدی قــرار گرفــت .رتبــه ســوم باالخــره بــه یــک
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فیلــم هالیــوودی رســید و فیلــم «پســران بــد تــا ابــد»
ســاخته مشــترک «عــادل ال اربــی» و «بــال فــاح» بــا
فــروش  ۴۲۶میلیــون دالری ایــن جایــگاه را کســب کــرد
و «تِنــت» بــه کارگردانــی «کریســتوفر نــوالن» هــم بــا
فروشــی بالــغ بــر  ۳۶۲میلیــون دالر ،چهارمیــن فیلــم
پرفــروش ســال نــام گرفــت.
 ۵فیلــم غیرهالیــوودی (چیــن ،ژاپــن) بــه دلیــل تأثیــر
کمتــر بحــران کرونــا بــر فیلمهــای آســیایی در فهرســت
 ۱۰فیلــم پرفــروش  ،۲۰۲۰حضــور دارنــد کــه تاکنــون
بیســابقه بــوده اســت .همچنیــن بــرای اولیــن بــار
در تاریــخ ،دو محصــول غیرهالیــوودی شــامل انیمــه
ژاپنــی «دیــو کــش :قطــار موگــن» و انیمیشــن چینــی
«ژیانــگ زیــا» در رتبــه اول و دوم پرفروشتریــن
انیمیشــنهای ســال قــرار گرفتنــد.
گیشــه امریــکا در حالــی ســال  ۲۰۲۰را بــه پایــان
میرســد کــه بســیاری از ســینماهای ایــن کشــور بــه
دلیــل شــیوع کرونــا مــدت زمــان طوالنــی تعطیــل
بودنــد و ســینماهای دو منطقــه مهــم نیویــورک و لــس
آنجلــس هنــوز هــم تعطیــل هســتند .ســینمای امریــکا
ســال گذشــته بــه فروشــی بالــغ بــر  ۱۱میلیــارد دالر
دســت یافتــه بــود امــا امســال فــروش کمــی بیشــتراز دو
میلیــارد دالر داشــته اســت.

علیرضا زالی فرمانده ســتاد کرونا در کالنشــهر تهران با بیان اینکه تهران همچنان
نارنجــی اســت ،خبر داد :هنــوز بالغ بر  ۲هزار  ۹۹۰بیمار بســتری در تهران داریم و در
 ۲۴ساعت گذشته در تهران قریب به  ۳۰۰بیمار جدید بستری کردیم که  ۱۰۱نفر آنان
در بخش مراقبتهای ویژه بســتری شــدند .بنابراین حضور  ۳هزار بیمار در شــرایط
فعلی در اســتان تهران کماکان نشــان میدهد که آمار قابــل توجهی از افراد مبتال به
کرونا هستند.ایسنا
ســعید نمکی وزیر بهداشــت با اشــاره به نامهاش برای قطع پروازهای بین ایران و
انگلیس گفت :با توجه به تعطیالت پیش رو در ســال جدید میالدی ،باید تستهای
سریع در فرودگاههای بینالمللی کشور که پرواز خارجی دارند برای مسافران ورودی،
اجباری شود .ایرنا
وزارت صحت عامه(بهداشــت) افغانســتان گفته که در شبانه روز گذشته  ۱۶نفر بر
اثر ابتال به کرونا در سراســر این کشــور درگذشــتهاند .به این ترتیب شمار رسمی جان
باختگان این بیماری به ۲هزارو  ۵نفر رسید .بیبی سی
امارات متحده عربی واکسیناســیون تمامی ســاکنان این کشور علیه ویروس کرونا را
آغاز کرده اســت .واکسیناسیون با استفاده از واکســن تولیدی شرکت چینی سینوفارم
بهصــورت رایــگان انجام میشــود .در مــاه ســپتامبر نهادهــای ناظر دارویــی امارات
کارآیی این واکســن را تأیید و مجوز واکسیناســیون کارکنان بخــش خدمات درمانی را
صادر کردند.رویترز
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) از آغاز آزمایش
انسانی واکسن از اواسط هفته آینده خبر داد و گفت :انتخاب داوطلبان فرآیندی دارد
و ابتــدا تنها این واکســن روی یک نفر تزریق خواهد شــد و بعد چنــد روز روی  ۳نفر و
سپس کم کم روی ۵۶داوطلب آزمایش میشود.ایسنا
جــو بایدن ،رئیسجمهــوری منتخب امریکا روز دوشــنبه در بیمارســتانی در ایالت
دالور ،نخســتین دوز واکســن کووید  ۱۹فایزر-بیوانتک را دریافت کرد .جیل ،همســر
بایدن نیز او را همراهی میکرد در حالی که جیل همان روز و پیش از جو ،واکسن زده
بود .اسپوتنیک
نیــروی انتظامی از جریمه بیش از  ۵۰هزار خودرو در اجرای طرح محدودیت تردد
شبانه در روز گذشته خبر داد .در این روز به رانندگان  ۵۳هزار و ۷۴۹خودروی سواری
تذکر لســانی داده شــده و  ۳۲هزار و  ۳۲۳دســتگاه خودروی ســواری نیز به مبدأ خود
بازگشته و از سفرشان جلوگیری شده است ۵۰ .هزار و  ۲۳۳دستگاه خودروی سواری
نیز در اجرای طرح محدودیت شــبانه جریمه شــدهاند ۳۸۹۸ .دستگاه خودرو نیز در
مناطق نارنجی جریمه شدهاند .ایسنا
وزارت بهداشــت و محیــط زیســت عــراق از خریــد یک میلیــون و پانصد هــزار دوز
واکســن «ویروس کرونا» از شــرکت داروســازی «فایزر» خبر داد .واکسنها اوایل سال
آینده میالدی وارد عراق خواهد شد.ایرنا
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