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»شتر و آسیابان« عنوان مجموعه ای از سه فیلم کوتاه عروسکی پویانمایی شامل »جایگزین«، »کشاورز و 
ربات« و »سپید باالن« به کارگردانی عبداهلل علیمراد است که به ترتیب در سال های 2003، 2011 و 2022 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شیوه استاپ موشن تولید شده است. مجموعه »شتر و آسیابان« 
با مخاطب قراردادن کودکان و بزرگساالن جلوه خاصی از ارتباط میان فناوری، پیشرفت و آلودگی کره زمین 
را زیر سوال می برد. به گفته توزیع کننده فرانسوی اکران عمومی این مجموعه از 30 آذر 1401 )21 دسامبر 
2022( در فرانسه آغاز شد. بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم سینمای آسیایی »وزوول« از ۹ تا 1۶ 

اسفند 1401 )28 فوریه تا ۷ مارس 2023( در شهر وزوول کشور فرانسه در حال برگزاری است./مهر

سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 از امروز و با اکران ویژه فیلم های بخش مخاطب کودک 
و نوجوان آغاز می شود.  سیزدهمین دوره این جشنواره از ساعت 14 امروز 10 اسفندماه با نمایش ویژه 
فیلم های کودک و نوجوان و نیز رویداد پرتاب 100*100 در پردیس سینمایی ملت شروع به کار می کند. 
جشنواره فیلم 100 امسال با استقبال فیلمسازان و با ثبت بیش از 4۶00 اثر همراه بود و در مجموع 2۹0 
اثر به بخش های رقابتی و غیررقابتی آن راه یافتند. بیش از نیمی از آثار ارسال شده از سوی هنرمندان 
داخلی از شهرهای فراتهران و آثار ثبت شده از سوی فیلمسازان بین المللی از 12۷ کشور بود. سیزدهمین 
جشنواره فیلم 100 به دبیری یوسف منصوری و به همت سازمان سینمایی سوره برگزار خواهد شد./ایرنا

آغاز به کار جشنواره فیلم ۱۰۰ »شتر و آسیابان« به فرانسه رفت

»هناس« اکران آنالین می شود

محمدرضا شفاه، تهیه کننده فیلم سینمایی »هناس« به کارگردانی 
حسین دارابی درباره برنامه ریزی برای عرضه این فیلم در شبکه نمایش 
خانگی گفت: مدتی از اکران عمومی این فیلم در ســینماها می گذرد و 
مخاطبان بسیاری هم پیگیری می کنند و منتظر عرضه فیلم در شکل های 
جدید اکران هستند. به خصوص آن ها که فرصت تماشای فیلم در اکران 
عمومی را از دست داده اند در این زمینه پیگیری می کنند. مذاکراتی با 
یکی از پلتفرم ها صورت گرفته تا بتوانیم این فیلم را اکران آنالین کنیم و 
امید داریم به زودی و در آستانه نوروز ۱۴۰2 به عنوان یک اتفاق خوب شاهد 
عرضه آنالین »هناس« باشیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا شاهد پخش 
تلویزیونی این فیلم سینمایی در تعطیالت نوروزی از رسانه ملی خواهیم 
بود، گفت: هر فیلم سینمایی یک چرخه حیات در سیستم اکران دارد. فیلم 
»هناس« اکران سینمایی را پشت سر گذاشته و باید اکران آنالین را هم 
پشت سر بگذارد تا به عرضه در وی اودی ها برسد. بعد از آن است که درباره 
پخش تلویزیونی فیلم تصمیم گیری می کنیم. با توجه به اکران آنالین فیلم 
در روزهای آینده بعید است به زودی شاهد پخش تلویزیونی آن باشیم و 
بعد از عرضه اینترنتی مانند هر فیلم دیگری به تلویزیون هم ارائه می شود.
شفاه که در مقام تهیه کننده، فیلم »مصلحت« به کارگردانی حسین 
دارابی را هم در انتظار اکران عمومی دارد، درباره آخرین وضعیت این فیلم 
نیز توضیح داد: درباره این فیلم ما توافق هایی را با وزارت فرهنگ و ارشاد 
داشتیم. دوستان سازمان سینمایی و وزارت ارشاد با توجه به مالحظات 
قوه قضاییه درباره این فیلم از ما خواسته بودند، با این نهاد به توافق برسیم 
و موافقت نهایی خود با اکران فیلم را منوط به توافق ما با قوه قضاییه کرده 

بودند. خداروشکر این توافق در حال حاضر شکل گرفته است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در قالب یک نامه مکتوب به سازمان سینمایی 
وزارت ارشاد اعالم کرده پخش فیلم »مصلحت« از نظر آن ها بالمانع است. 
درواقع بعد از مذاکراتی که ما با مســئوالن قوه قضاییه داشتیم و تعامل 
درباره اعمال نکاتی که این دوستان داشتند، وضعیت نمایش بالمانع فیلم 
به صورت مکتوب به سازمان سینمایی اعالم شده است. براساس همین 
وضعیت هم درخواست صدور پروانه نمایش فیلم را به سازمان سینمایی 
داده ایم. با توجه به اینکه نکات و مالحظات قوه قضاییه برطرف شده است، 

امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر پروانه نمایش فیلم را دریافت کنیم./مهر


