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پیش فروش بلیت های چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در حالی از پایان هفته اول بهمن ماه 
آغاز می شود که بلیت ها بدون درج نام فیلم ها به فروش خواهد رسید. با آغاز پیش فروش بلیت های سینماهای 
مردمی جشنواره فیلم فجر از هشتم بهمن ماه مخاطبان می توانند براساس جدول بندی های صورت گرفته 
اقدام به تهیه بسته های مورد نظر خود کنند و به احتمال زیاد بلیت هایی که پیش فروش می شود فاقد نام 
فیلم ها خواهد بود. از نکات دیگر اینکه در این دوره از جشنواره جدول اکران فیلم های بخش های اصلی در 
سالن اصحاب رسانه هم بدون برگزاری آیین قرعه کشی نهایی می شود و برهمین مبنا ترکیب و زمان بندی 

اکران فیلم ها در سینماهای مردمی هم تا زمان پیش فروش بلیت ها معین نخواهد بود./مهر

مصطفی نظری زاده فیلمساز و دبیر علمی ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور به ارائه توضیحاتی 
درباره این رویداد پرداخت. نظری زاده گفت: ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در حال حاضر در 
مرحله انتخاب اولیه آثار قرار دارد و در این دوره آثار متنوعــی در دو بخش »ایده« و »فیلم« از جای جای 
کشور به دبیرخانه رسیده و سهم مناطق کم  برخوردار از آثار نیز بسیار زیاد است. وی با اشاره به مشخصه های 
المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور توضیح داد: یک ویژگی مهم المپیاد فیلمسازی نوجوانان سروکار داشتن 
با نوجوانانی است که می توانند در آینده ای دور یا نزدیک فیلمسازان و نویسندگان خوب سینما باشند. این 

المپیاد به همت بنیاد سینمایی فارابی از ۳0 دی تا سوم بهمن 1401 در تهران برگزار می شود./مهر

سهم مناطق کم  برخوردار در المپیاد فیلمسازیپیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر بدون نام فیلم

 امسال دو مناسبت ملی و دینی یعنی تعطیالت 
نوروز و ماه مبارک رمضان با هم همزمان شده اند. 
در سومین روز ســال نو، هموطنان مان همگام با 
مسلمانان جهان به اســتقبال ماه مناجات و روزه 
داری می روند و خودشان را برای یک ماه عبادت و 
بندگی خالصانه آماده می کنند. امسال با توجه به 
همزمانی نوروز و ماه رمضان ماموریت تلویزیون 
سبک تر شده است. هر ســال آنتن هر شبکه در 
نوروز و ماه رمضان به دو ســریال نیاز داشت اما 
امسال با یک سریال ماموریت سیما انجام می شود.
نسخه سریالی فیلم »موقعیت مهدی« در 

شب های قدر
شبکه یک برای نوروز و ماه رمضان سال 1402 
دو ســریال را برای پخش در نظر گرفته اســت. 
سریال اصلی این شبکه فصل چهارم سریال نون 
خ به کارگردانی سعید آقاخانی است که همزمان 
با شروع سال نو روی آنتن می رود و پخش آن در 
ایام ماه رمضان نیز ادامه پیدا می کند. پخش این 
سریال کمدی در شب های قدر به مدت پنج شب 
متوقف می شود. شــبکه یک در این ایام احتماال 
مینی ســریال عاشــورا را روانه آنتن می کند که 
نسخه سریالی فیلم موقعیت مهدی به کارگردانی 

هادی حجازی فر است.
سریال»عاشورا« از محصوالت سیما فیلم است 
که در زمان تولیــد تهیه کنندگی آن را ابوالفضل 
صفری برعهده داشت، اما در ادامه تهیه کنندگی 
پروژه به حبیب اهلل والی نژاد واگذار شــد. در این 

سریال موقعیت گردان عاشورا در جنگ تحمیلی 
به فرماندهی شهید مهدی باکری روایت می شود و 
هادی حجازی فر عالوه بر کارگردانی نقش شهید 

مهدی باکری را هم در آن بازی می کند. 
فصل چهارم »نون خ« پس از 

یک سال غیبت
پیش تولید فصل چهارم مجموعه نون خ اواخر 
خرداد امســال به کارگردانی ســعید آقاخانی و 
تهیه کنندگــی مهدی فرجی آغاز شــد. تاکنون 
سه فصل از مجموعه نون خ به کارگردانی سعید 
آقاخانی برای شبکه اول ساخته شده است. سعید 
آقاخانی مانند فصول گذشته عالوه بر کارگردانی 
ایفاگر نقش نورالدین خانزاده است. در کنار او هدیه 
بازوند، یداهلل شادمانی، صهبا شرافتی، سید علی 
صالحی و... بازی دارند. فصل چهارم سریال »نون 

خ« آبان ماه در منطقــه خجیر تهران وارد مرحله 
تصویر برداری شد.

 »آقای قاضی« به فصل دوم می رسد
سریال »آقای قاضی« داســتان قضاوت های 
یک قاضی در دادگاه را روایــت می کند که تمام 
موضوعات مطرح شــده در آن بر اساس واقعیت 
اســت. این ســریال با هنرمندی بهــزاد خلج، 
کارگردانی سجاد مهرگان و تهیه کنندگی احمد 

شفیعی روی آنتن شبکه دو سیما رفته است.
سجاد مهرگان کارگردان سریال آقای قاضی به 
تشریح سری جدید این مجموعه پرداخته و گفت: 
ما در سری اول مشکالت بودجه ای داشتیم  اما با 
این حال این سریال به خاطر قصه گویی توانست 
مخاطب زیادی را جلب کند و امیدواریم در سری 

جدید بتوانیم مخاطب بیشتری داشته باشیم.

وضعیت شاید زرد شود
فصل ســوم وضعیت زرد هم ممکن است در 
جدول پخش نوروزی شــبکه دو قرار بگیرد. در 
فصل اول وضعیت زرد شاهد داستانی بودیم که 
محوریت آن اخراج یک مهندس طراح سانتریفیوژ 
از سازمان انرژی اتمی  بود و داستانک های دیگر 
حول محور این قصه می گشت. بیان موضوعاتی 
با درون مایــه اجتماعی، اقتصــادی و مجازی با 
زبان طنز نیز در بطن داستان های این سریال قرار 
داشت. مهران رجبی، مریم سعادت، زین العابدین 
تقی پور، بهار داورزنی، حســام خلیل نژاد، آرش 
ماهان کیا و مهدی رضایــی بازیگران اصلی فصل 

دوم این سریال بودند.
»رستگاری« ده نمکی در شبکه سه

سریال ۳0 قسمتی رســتگاری در گونه )ژانر( 
ماورایی به تهیه کنندگی و کارگردانی مســعود 
ده نمکی احتماال ایام نوروز از شــبکه سه پخش 
شود. متن این سریال توسط حسن وارسته نوشته 
شده است. نام وارســته در نگارش سریال هایی 
چون پایتخــت، دودکش، علی البــدل، دیوار به 
دیوار و بچه مهندس به چشــم می خورد و حاال 
طراحی و سرپرستی فیلمنامه، در سریال ماورایی 
»رستگاری« به کارگردانی مســعود ده نمکی را 

عهده دار شده است.
رســتگاری در گونه ماورایی و معناگرا ساخته 
می شود و می تواند خاطره آثاری چون اغما و روز 

حسرت سیروس مقدم را زنده کند./ایرنا

سریال های آنتن نوروز و ماه رمضان تلویزیون


