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آواتار 2، به دنبال پیشی گرفتن از رقباشهباز امشب در شبکه یک سیماچرا گریه نمی کنی؟ مشکلی ندارد
مدیر دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم فجر اعالم کرد مشکلی 
برای حضور فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« در این دوره جشنواره نیست. 
سیمون سیمونیان، در پی پرســش هایی از سوی برخی اهالی رسانه 
درباره پذیرفته شــدن فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« ساخته علیرضا 
معتمدی با وجود رونمایی شدن در یک جشنواره اروپایی، گفت: در 
روزهای اول، ارزیابی آثار متقاضی حضور در جشنواره، مسأله این فیلم 
در شورای سیاستگذاری جشنواره مطرح و مقرر شد که فیلم در صورت 
انتخاب، در بخش مسابقه حضور داشته باشد. او یادآور شد: پیش تر نیز 
فیلم های مختلفی با شرایط مشابه در بخش سودای سیمرغ جشنواره 
پذیرفته شده  بودند که از آن جمله می توان به فیلم های مطرحی چون 
»خون بازی« )در دوره بیست و پنجم(، »تی تی« و »خط فرضی« )در 
دوره سی و نهم( اشاره کرد که با شرایط مشابه، قبل از جشنواره فیلم 
فجر در جشنواره های داخلی یا خارجی شرکت کرده بودند اما حضور آن 

فیلم ها در جشنواره فیلم فجر بالمانع اعالم شده بود./صباخبر

مجموعه تلویزیونی »شهباز« از امشب 8 بهمن ماه ساعت 22:15 
از شبکه یک پخش می شود. این سریال که در گروه فیلم و سریال 
شبکه پنج سیما تولید شده است هر شب ساعت 23 نیز روی آنتن 
این شبکه خواهد رفت. »شــهباز« به کارگردانی حمیدرضا لوافی، 
تهیه کنندگی امیرحسین آشتیانی پور و مهدی علی نقی پور در ژانر 
پلیســی معمایی با موضوع فضای مجازی و پلیس سایبری در 30 
قسمت 42 دقیقه ای تهیه و تولید شده است. »شهباز« روایت زندگی 
دختری به نام نجوا دانشجوی نخبه درحوزه برنامه نویسی رایانه است. 
او به دلیل کنجکاوی و دانش فوق العاده خود ارتباطات گسترده ای در 
فضای وب پیدا کرده و معتقد است مرگ دوست صمیمی اش تصادف 
نبوده و پای شبکه مخفی خرابکارانه اینترنتی، به نام ارغوان در میان 
است.  تصویربرداری سریال »شهباز« از بهمن سال گذشته شروع و 
اوایل آذرماه به اتمام رسید. این سریال به دلیل محتوای سابیری از 

جلوه های ویژه رایانه ای زیادی برخوردار است. /فارس

»آواتار: راه آب« با ادامه فروش جهانی خود توانست جایگاه پنجمین 
فیلم پرفروش تاریخ سینما را از آن خود کند.  دومین فیلم »آواتار« در 
ادامه فروش جهانی اش با رسیدن به رقم فروش 2.054۷ میلیارد دالر 
توانست فیلم »انتقام جویان: جنگ ابدیت« را هم پشت سر بگذارد و به 
پنجمین فیلم پرفروش تاریخ بدل شود. فیلم دیزنی / قرن بیستم روز 
چهارشنبه با فروش 8.8 میلیون دالر توانســت از رقم فروش 2.052 
میلیارد دالر »انتقام جویان: جنــگ ابدیت« مارول جلو بزند. این فیلم 
اکنون در ســطح بین المللی 1.451 میلیارد دالر فروخته و چهارمین 
فیلم پرفروش تاریخ در خارج از آمریکاست و با فروش 603.4 میلیون دالر 
در داخل آمریکا در رتبه 13 پرفروش ترین فیلم های آمریکا جای دارد. 
چین با پرداخت 232.8 میلیون دالر برای تماشای این فیلم بیشترین 
استقبال را از »آواتار: راه آب« در سطح بین المللی کرده است.اگر »آواتار 
2« بتواند همچنان فروش خودش را افزایش دهد فیلم بعدی که از سر 

راهش برمی دارد »جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد« است./مهر

نخستین عکس فیلم سینمایی »کاپیتان« از تازه ترین تولیدات بنیاد سینمایی فارابی که برای حضور 
در چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزیده شده است، منتشر شد. در اولین تصویر از فیلم 
سینمایی »کاپیتان« به کارگردانی محمد حمزه ای و تهیه کنندگی سیدصابر امامی که در میان آثار بخش 
سودای سیمرغ چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد، پانته آ پناهی ها را می بینیم که 
ثبت این تصویر و لحظات دیگر »کاپیتان« را مهدی دلخواسته برعهده داشته است. فیلمنامه »کاپیتان« را 
امیرمحمد عبدی به نگارش درآورده و در خالصه داستان آن آمده است: »به من می گن عیسی، هر کاری 

بخوام می کنم.« /مهر

دومین برنامه »مستندات یکشنبه« فردا یکشنبه ۹ بهمن ماه 1401 از ساعت 1۷ در سالن شهناز خانه 
هنرمندان برگزار می شود. دومین برنامه »مستندات یکشنبه« که ذیل مجموعه سینماتک خانه  هنرمندان 
ایران به پخش فیلم های مستند می پردازد، به نمایش فیلم مستند »سرزمین خیالی من« به کارگردانی 
پاتریسیو گوسمان اختصاص دارد. پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی آن با حضور امید عبدالهی 
فیلمساز برگزار می شود. فیلم مستند »سرزمین خیالی من« روایتی از اعتراضات گسترده سال 201۹ در 
کشور شیلی است؛ اعتراضاتی که به خاطر گرانی بلیت مترو در شهر سانتیاگو آغاز شد و به تدریج سراسر 

کشور را فرا گرفت. پاتریسیو گوسمان کارگردان و مستندساز اهل شیلی است./مهر

ساترا با صدور اطالعیه ای درباره تخلفات فیلیمو تاکید 
کرد: در برابر قانون شکنی می ایستیم.

به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر درخواست رئیس 
رسانه ملی از رئیس جمهور درباره توقف فعالیت پلتفرم 

فیلیمو، ساترا اطالعیه ای صادر کرد.
 در این اطالعیه آمده است؛ طبق قانون کلیه 

پلتفرم های ارایه دهنــده خدمات صوت و 
تصویر فراگیر، موظفند قبل از تولید و انتشار 
مجموعه های نمایش خانگی اقدام به اخذ 

مجوز از ســاترا به عنوان نهاد قانونی تنظیم 
گر صدا و تصویــر در فضای مجــازی نمایند.  

پلتفرم فیلیمو بدون اخذ مجوز قانونی تولید 
سریال»سقوط« اقدام به تولید این مجموعه 
و همچنین بدون اخذ مجوز انتشــار،اقدام 
به انتشــار آن نموده اســت. این اقدام غیر 
قانونی علیرغم تذکــرات و مکاتبات پیاپی 
ساترا و یادآوری فرایند قانونی اخذ مجوز و 

بی توجهی مکرر این پلتفرم صورت گرفته است. با توجه 
به تکرار تخلفات این پلتفرم در گذشــته، گزارش تخلف 
جدید فیلیمو به نهادهــای نظارتی و قضایی گزارش و در 
این خصوص اطالع رسانی شــد. فارغ از محتوای سریال 

سقوط، بی توجهی آشکار و عمدی پلتفرم فیلیمو به قانون 
و زیر پا گذاشتن مقررات علت پیگیری ساترا در راستای 
وظایف قانونی آن می باشد و در این خصوص برای تحقق 
اجرای قانون همه نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی 
فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تابع 
این شــورا نیز در جریان تخلف مذکور 
قرار گرفتند. مکاتبه رییس رســانه 
ملی بــا رییس جمهــور در جایگاه 
ایشان به عنوان رییس شورای عالی 
فضای مجازی صورت گرفته و در آن 
ضمن ارایه گزارش تخلفات این پلتفرم 
درخواســت اقدام قانونی شده است. 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر در فضای مجازی تاکید می کند 
در کنار فعاالن تولید محتوا در فضای 
مجازی و در راســتای حمایت از آنان 
همچنان به وظایف خود عمل می کند 
و در مقابل، در برابر هر گونه قانون شکنی و بی توجهی به 
حقوق مخاطبان و ســایر فعاالن، اقدامات قانونی الزم را 
انجام خواهد داد و در این راستا در مقابل تخطی و تخلف و 

سرکشی در برابر قانون کوتاه نخواهد آمد./صباخبر

ساترا: در برابر قانون شکنی فیلیمو می  ایستیم

سرزمین خیالی من؛ در خانه هنرمندانپانته آ پناهی ها در قاب »کاپیتان« 

نسیم با فیلم 100، به تفاهم رسیدند
نشست امضای تفاهم نامه میان سیزدهمین جشنواره بین المللی »فیلم 100« و 
شبکه نسیم با حضور حمیدرضا جعفریان رئیس شورای سیاست گذاری این جشنواره 
و رئیس سازمان ســینمایی سوره، محمدرضا خوشــرو مدیر شبکه نسیم و یوسف 
منصوری دبیر جشنواره »فیلم 100« روز چهارشــنبه پنجم بهمن ماه در سازمان 
سینمایی سوره برگزار شد. یوسف منصوری دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم 100 در 
ابتدای این مراسم ضمن بیان این نکته که شبکه نسیم در حوزه حمایت از هنرمندان 
جوان و کارهای طنز صاحب اعتبار و مرجع است گفت: طبق تفاهم نامه ای که امضا 
می شود، شبکه نسیم در اختتامیه سیزدهمین جشنواره فیلم 100 یک اعتبارنامه 
ساخت اثر طنز تا سقف 500میلیون ریال به یک اثر منتخب شبکه نسیم از میان آثار 
راه یافته به جشنواره فیلم 100 اهدا خواهد کرد. منصوری در ادامه گفت: همچنین این 
شبکه سه اعتبارنامه تا سقف 500میلیون ریال در رویداد پرتاب )پیچینگ( جشنواره 

فیلم 100 به سه ایده منتخب طنز اهدا خواهد کرد. 
در ادامه این نشست محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم با تاکید بر این نکته که 
فیلم های کوتاه همیشه مورد استقبال مردم و پخش کننده ها بوده و می تواند رنگ 
بستر پخش را متنوع کند گفت: به عنوان یک شبکه که کارکرد و ماموریتش تفریح و 
سرگرمی است و اساسا جنس کنداکتور آن به گونه ای است که برنامه های بلند خیلی 
در آن جایی ندارد، از ساخت فیلم های کوتاه استقبال می کنیم و همین االن هم پخش 
تعدادی از برگزیده های دوره های قبل جشنواره فیلم 100 در بین برنامه های شبکه 

نسیم در کنداکتور ما قرار گرفته است.
سیزدهمین جشنواره فیلم 100 به دبیری یوسف منصوری و به همت سازمان 

سینمایی سوره نهم تا دوازدهم اسفند برگزار خواهد شد.


