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۱۰ فیلم پرفروش هفته روایتی از یک عاشقانه کردیمالکیت آثار تلویزیونی، برای رسانه ملی است
رئیس سازمان صدا و سیما با اشــاره به مالکیت رسانه ملی بر آثار 
تولیدی گفت: مالکیت برنامه هایی که از قبل ساخت شده  و هزینه هایی 
برای آنها صرف شده است؛ در اختیار ســازمان صدا و سیما است و نه 

افرادی که در این برنامه ها در قالب های مختلف ایفای نقش کرده اند.
پیمان جبلی، تاکید کرد: متناسب با نوع شخصیت، موضع گیری های 
آنها و همچنین نقش و تاثیری که داشــته اند در راستای کار تولیدی 
تصمیماتی اتخاذ می شــود، هدف ما بر این است که از کارهای تولید 
شده حداکثر استفاده را داشته باشــیم، البته در ادامه مسیر و تداوم 
فعالیت چهره های تلویزیونی و سایر عوامل حتما این مالک و معیارها 

را در نظر خواهیم گرفت.
جبلی ادامه داد: تالش ما بر این است که کمیت و کیفیت تولیدات 
رســانه ملی متناســب با اقتضائات فرهنگی جامعه باشد، امیدواریم 
بتوانیم در رقابت نابرابر با سایر رســانه ها که فرهنگ ما را هدف قرار 

داده اند موفق باشیم./صباخبر

مینی ســریال »ســقوط« به کارگردانی ســجاد پهلوان زاده از 
پنجشنبه 1۵دی ماه ساعت ۲3 پخش خود را در فیلیمو آغاز کرد. 
سجاد پهلوان زاده، از تدوینگر های باسابقه سینما و تلویزیون در اولین 
تجربه کارگردانی خود به سراغ یک عاشــقانه ُکردی رفته است که 
اعظم بهروز نویسندگی این مینی سریال را برعهده دارد. در خالصه 
داستان »سقوط« آمده است: »پیوند عاشقانه آیسان و ژاکان در عبور 
از روزهای سخت آغازین زندگی مشترک شان، جانی دوباره می گیرد. 
آن ها برای آبیاری درخت عشق شــان راهی ماه عســل می شوند...  
سفری که پایان اش تاریکی است.« حمید فرخ نژاد، الناز ملک، عباس 
جمشیدی فر، سجاد بابایی، ابتسام بغالتی، امین مبری و وحید آقاپور از 
جمله بازیگران اصلی »سقوط« هستند. یکی از عواملی که این سریال 
را نسبت به دیگر سریال ها متمایز می کند حضور بازیگران مختلفی از 
اقوام گوناگون ایرانی مانند بازیگران کرد، عرب و... است که شاهد نقش 

آفرینی آن  ها در سریال جدید فیلیمو خواهیم بود./صباخبر

در دومین هفته از دی ماه 1401 مخاطبان پرده نقره ای بیشتر به 
سینما رفتن توجه داشته اند و سینمای کشورمان شاهد رشد حدود 

۶7 درصدی بوده  است. 
بررسی های آماری از سامانه سمفا نشان می دهد در دومین هفته از 
زمستان 1401 یعنی پانزدهمین روز ازدی ماه سینماهای کشورمان 
فهرست 10 فیلم پرفروش تغییر چندانی نداشته و در مجموعه این 
10 فیلم کمی بیشتر از ۶ میلیارد و ۵۶0 میلیون و ۶73 هزار و 7۵0 

تومان فروخته اند.
این در حالی است که بررسی میزان فروش 10 فیلم برتر فهرست 
اکران هفته گذشته آن طور که آمارها نشان می دهد در 1۲ هزار و 4۶8 
ســانس با مجموع ۲۲۶ هزار و 990 قطعه بلیت فروخته شده صورت 
گرفته و اگر بخواهیم دخل روزانه سینماهای سراسر کشورمان را برای 
میزان فروش 10 فیلم پرفروش ســامانه سمفا داشته باشیم، با رقمی 

معادل 937 میلیون و ۲39 هزار و 107 تومان مواجه می شویم./تسنیم

دبیرخانه چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر از تعویق در اعالم اسامی فیلم های بخش 
سودای سیمرغ این دوره از جشنواره خبر داد.

بر اساس این گزارش، در حالی که بر اساس گاه شمار مندرج در فراخوان این دوره از جشنواره ، قرار بود 
پنجشنبه 1۵ دی ماه اسامی فیلم های بخش رقابتی سودای سیمرغ جشنواره اعالم شود، این امر به تعویق 
افتاد. دبیرخانه جشنواره چهل و یکم اعالم کرد: با توجه به شرایط کشور در ماه های گذشته که روند تولید 
آثار سینمایی را با تاخیر همراه کرد، بنابر درخواست برخی از صاحبان آثار مبنی بر اختصاص زمان بیشتر 

جهت تحویل نسخه نهایی فیلم، با موافقت دبیر جشنواره این زمان تمدید شد./صباخبر

فیلم کوتاه »باغ وحش« به نویسندگی و کارگردانی نفیسه زارع که در ادامه حضور جهانی خود، در سه 
جشنواره حضور یافت از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دیاربکر ترکیه جایزه گرفت. این فیلم کوتاه در 
دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دیاربکر ترکیه به همراه یک فیلم کوتاه دیگر، جایزه بهترین فیلم 
کوتاه را در این رقابت بین المللی که در ماه اکتبر در بزرگترین شهر کردنشین ترکیه برگزار شد، دریافت 
کرد. در خالصه داستان »باغ وحش« آمده است: »میان حیوان های باغ وحش، رعنا به دنبال گوزنی ست 
که در خواب دیده و مادرش به دنبال فرصتی تا خبر مهمی را به او بگوید.« سونیا سنجری، ترنم آهنگر و 

داریوش رشادت در این فیلم کوتاه ایفای نقش کرده اند./مهر

»پدرخوانده«، »بی گناه« و »سقوط« سریال هایی 
هستند که این روزها در پلتفرم ها عرضه می شوند اما 
از ساترا مجوزی دریافت نکرده اند! سریال »سقوط« 
به کارگردانی ســجاد پهلوان زاده در حالی از شب 
گذشته ۱۵ دی ماه پخش اولین قسمت خود را آغاز 
کرده که پیگیری ها از ساترا نشان می دهد این سریال 
که این روزها درگیر حواشــی مختلفی بوده است 
به همراه دو اثر دیگر از شبکه نمایش خانگی، هنوز 

مجوز ندارند.
اخیراً برخی رسانه ها مطالبی انتقادی در خصوص 
سریال های پدرخوانده مربوط به پلتفرم فیلم نت و 
بیگناه مربوط به پلتفرم فیلیمو مطرح کرده اند و با 
ذکر مصادیقی از محتوای مسئله دار در هر دو سریال، 
این ســئوال را مطرح کرده اند که ساترا چگونه به 

چنین آثاری مجوز داده است؟
پیگیری ها از ســاترا نشان می دهد که هیچ یک 
از این سه ســریال مجوز مربوطه را برای انتشار از 
ساترا کســب نکرده اند و ساترا پیشتر در خصوص 
مجموعه های »پدرخوانــده« و »بی گناه« در حال 

هماهنگی با مرجع قضایی بوده است.

محمدصادق افراســیابی معــاون کاربران و 
تنظیم گری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر در فضــای مجازی  بیان کرد که در 
خصوص سریال های بی گناه و پدرخوانده، با پلتفرم ها 
برای اصالح سریال مکاتبه شده است و در خصوص 
سریال سقوط، علیرغم بحث در شورای صدور مجوز 
ساترا با حضور اعضای حقیقی و حقوقی هنوز مجوز 

صادر نشده است.
پیگیری ها نشان می دهد که سریال پدرخوانده به 
دلیل آنچه عنوان شده »استفاده بی رویه از واژگان 
بیگانه « و »عدم توجه به شاخص های ممیزی در حوزه 
محتوا« و بی گناه به دلیل »طرح روابط عاشقانه خارج 
از عرف« نتوانسته است مجوز ساترا را دریافت کند و 
ساترا پیگیر اعمال اصالحاتی در سریال های یاد شده 
بوده است که به دلیل عدم اعمال اصالحات یاد شده 
این دو سریال موفق به اخذ مجوز نشده اند. همچنین 
سریال سقوط که از شب گذشته پخش خود را آغاز 
کرده و قسمت اول آن ساعت 2۳ منتشر شد هنوز 
موفق به اخذ مجوز از ساترا نشده است و نکاتی در 

خصوص آن مطرح است./مهر

سقوط فیلیمو بدون مجوز
توزیع سه سریال، بدون مجوز ساترا

»باغ وحش« بهترین فیلم جشنواره ترکیه شد اعالم فیلم های بخش سودای سیمرغ به تعویق افتاد

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع


