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سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم 

جشنواره

 
کوتاه روز دوشنبه برگزیدگان خود را 
شــناخت. این دوره از جشنواره در 
حالی برگزار شــد که به دلیل مســائل اخیر کشــور 
صحبت هایی مبنی بر تحریم جشنواره، یا تغییر زمان 

برگزاری آن از سوی عده ای مطرح شده بود. 
به گزارش همشهری، دبیر جشنواره پیش از برگزاری 
این رویداد در نشستی اعالم کرد انصراف فیلم ها تنها 
درصورتی پذیرفته می شــود که درخواســت انصراف 
به صورت کتبی به دبیرخانه جشنواره ارائه شود؛ هرچند 
مطابق قانون جشــنواره فیلم هایی که حضورشــان 
در جشنواره قطعی شــده بود و در جدول برنامه های 
جشنواره قرار گرفته بودند، نمی توانستند از جشنواره 
انصراف دهند. در طول جشــنواره هم، با وجود اینکه 
نگرانی هایی درباره رخ دادن اتفاقاتی خاص در جشنواره 
وجود داشــت، در نهایت این رویداد سینمایی بدون 
مسئله به کار خود پایان داد. در جشنواره امسال تأکید 
بسیاری روی تنوع ژانری فیلم ها وجود داشت. از آنجا 
که »ژانر« اساسا مفهومی است که در سینمای بلند و 
دخل وخرج گیشه فیلم ها مطرح است، این میزان تأکید 
روی مفهوم »ژانر« شــاید با ذات فیلم کوتاه که عرصه 
تجربه اندوزی و آزمایشگری است تناسب نداشته باشد. 
البته برخی اســتدالل ها برای تأکید روی تنوع ژانری 
آثار این بود که با اتخاذ این سیاست در نهایت سینمای 
بلند منتفع می شود و سینمای ایران، به جز فیلم های 
اجتماعی واقع گرا، صاحب آثاری در ژانرهای مختلف 
خواهد شــد. در این گزارش به آنچه در اختتامیه این 

رویداد سینمایی رخ داد پرداخته ایم.

بدرقه جشنواره 39ساله
مراسم اختتامیه این جشــنواره در برج میالد با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمان سینمایی 
و دیگر مدیران این ســازمان با اجرای محمد سلوکی 
برگزار شد. حبیب ایل بیگی، معاون ارزشیابی و نظارت 
سازمان ســینمایی؛ محمد حمیدی مقدم، مدیرعامل 
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی؛ 
سیدمهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی؛ 
قادر آشنا، معاون توســعه فناوری و مطالعات سازمان 
ســینمایی و هاشــم میرزاخانی، مدیرعامل مؤسسه 
سینما شهر از مدیران سینمایی حاضر در این مراسم 
بودند. در ابتدای این برنامه یاد 2 شــهید فیلمساز از 
هنرجویان عرصه فیلم کوتاه محمدحســین کمیلی و 

منصور ولی دوست با پخش تصاویری از آنها و حضورشان 
در جنگ تحمیلی گرامی داشــته شد. محمد سلوکی 
مجری این مراســم در ابتدا گفت: به همه عاشــقان 
فیلم کوتاه که پر از خالقیت، عشق، شعور و ... هستند 
خوشــامد می گویم. امشــب پایان کار ســی ونهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران است و می خواهم 
همه عاشــقانی را که برای لحظه به لحظه این رویداد 
بزرگ تالش کردند تشویق کنید. اخبار زیادی از شما 
فیلمسازان جوان به ویژه فیلمسازان خالق و پر از نبوغ 
که از شهرستان ها به این جشنواره آمدند، در روزهای 
جشنواره مخابره شد. درود می فرستیم به روح 2 شهید 
فیلم کوتاه ساز که عضو این انجمن بودند و همه دلیران 
این ســرزمین. مهدی آذرپندار، دبیر جشنواره نیز در 
سخنانی گفت: الهی شــکر، این جشنواره هر حسن و 
خوبی اي داشت، محصول لطف خدا و ائمه اطهار است 
و هر ایرادی داشت ماحصل کار من و نه حتی همکاران 
من است. خیر مقدم عرض می کنم به همه کسانی که 
آمدند تا این جشنواره 39 ساله را بدرقه کنند. نیامدم 
که گزارش بدهم. چون همه آمدنــد و روند برگزاری 
جشنواره را دیدند پس باید فقط گزارشی را خدمت آقای 
خزاعی و سازمان سینمایی بدهم و یک گزارش به آن 
باالسری که خداوند بزرگ است. از همه تشکر می کنم.

نکوداشت اصغر یوسفی نژاد
سپس در بخش نکوداشت اصغر یوسفی نژاد کلیپی از 
آن مرحوم پخش شد که او در این کلیپ خود را اینگونه 
معرفی کرده بود: »من در ســال۱3۴۸ در خانواده ای 
که از هر نظر قابل ستایش است، به دنیا آمدم. هرچند 
که این خانــواده معمولی بود. پــس از مدتی به دلیل 
عالقه مندی در دانشگاه صدا و سیما در رشته فیلمسازی 
فارغ التحصیل شــدم، بعد به مرکز صداوسیمای تبریز 
رفتم. سپس نخستین سریال تلویزیونی خودم با عنوان 
»باران، رویاها را نمی شوید« ساختم، بعد سریال های 
دیگري ساختم.همزمان با خدمت در صداوسیما منتقد 
هم بودم. بعد از بازنشســتگی کتابی نوشــتم. سپس 
فیلمی با نام »او« ساختم که با همان فیلم وارد سینمای 
حرفه ای شدم و این جشنواره به جشنواره فیلم فجر راه 
یافت که تجربه ای موفقیت آمیز بود. مخاطب همیشه 
در سینما برای من مهم بوده است.« پس از پخش این 
کلیپ، محمد خزاعی و مهدی آذرپندار، دبیر جشنواره 
و مدیرعامل انجمن سینمای جوان، از همسر و فرزند 

این هنرمند با اهدای هدیه ای قدردانی کردند.

آینده سینمای ایران در شهرستان هاست 
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی در اختتامیه 
سی ونهمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
در بخشی از سخنانش گفت: شــما مجاهدت کردید 
و جشــنواره ای باشــکوه برگــزار کردیــد. از مهدی 
آذرپندار و همه هنرمندانی که اثر فرســتادند و دیگر 
هنرمندان تشــکر می کنــم. چند نکتــه می گویم و 
بحث را جمع می کنم. نگاه جدی ســازمان سینمایی 
براساس ماموریت مان در حوزه عدالت فرهنگی توجه 
به مناطق محروم است. معتقدم آینده سینمای ایران 
در شهرستان هاست. معتقدم اگر قرار است کادرسازی 
کنیم باید نگاه جدی به هنرمندان شهرستاني داشته 
باشــیم. البته در کنار توجه به هنرمندان تهرانی، در 
سفرهای استانی توجه به کشف استعدادهای جدید، 
تجهیز دفاتر انجمن و... ماحصل این ســفرها بود. باید 
بگویم بودجه تولید فیلم کوتاه نسبت به سال گذشته 
دو و نیم برابر شــده و در این انجمن شاهد تولید 500 

فیلم خواهیم بود.

آموزش رایگان برای استان های کم برخوردار 
رئیس ســازمان ســینمایی در ادامه تصریح کرد: این 
نگاه عدالت محور اســت. دغدغه بعدی فیلمســازان 
در شهرســتان فراهم کردن فرصتی برای کلید زدن 
فیلم هاســت. پس ســهمیه خاص برای شهرستان ها 
درنظر گرفته شــده که هر فیلمی که فیلمنامه خوب 
داشته و باکیفیت باشد، ساخته شود. امسال 3 فیلمساز 
کوتاه داریم که توســط بنیاد ســینمایی فارابی مورد 
حمایت قرار گرفته و نخستین فیلم بلند سینمایی شان 
را خواهند ســاخت که در جشــنواره فیلم فجر دیده 
می شــوند. ازجمله برنامه های دیگر ما آموزش رایگان 
در استان های کم برخوردار است. در سفرها با مدیران 
صحبت کردم و واقعیت این است که این انجمن برای 
کشف استعداد شکل گرفته است؛ برای همه آنهایی که 
استعداد دارند اما شرایط بروز و ظهور ندارند. آموزش 
حداقل در ۱0استان در ســال بعد رایگان خواهد شد 
و انجمــن مأموریت پیدا خواهد کرد به دنبال کشــف 
استعداد باشــد تا آینده خوبی رقم بزنیم. با وجود شما 
فیلمســازان جوان نباید نگران حیات فرهنگی کشور 
باشــیم. این را در فیلم های شــما دیدم. با وجود شما 
هیچ چیزی نباید منزوی دیده شــود خیلی از کشورها 
سرمایه  دارند اما فیلمساز و استعدادهای هنری ندارند. 
وقتی در کشــور خود چنین گوهرهایــی داریم، باید 

قدرشان را بدانیم. از هیأت داوران داخلی و خارجی که 
روزهای فشرده ای داشتند و شبانه روز وقت گذاشتند، 

تشکر می کنم.

گسترش دیپلماسی فرهنگ و هنر
همچنین، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه 
سی ونهمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
گفت: انجمن سینمای جوانان ایران یکی از مهم ترین 

نهادهای ماست. 
بسیاری از هنرمندان برجســته ما محصول آموزش 
ســینمای جوان هســتند. به همین دلیل گسترش 
انجمن سینمای جوانان ایران را جزو ماموریت اصلی 
ســازمان ســینمایی تعریف کردیم. در شورای عالی 
سینما که نخستین جلســه آن بعد از ۱2سال برگزار 
شد، یکی از مهم ترین تصمیمات، تجهیز و توسعه دفاتر 
انجمن بود و اعتبار خوبی را برای این منظور پیش بینی 
کردیم و تصویب شد بنای جدی برای تقویت این امر 
داشته باشیم. این مهم ترین ابزار برای توسعه عدالت 

فرهنگی است.
اســماعیلی عنوان کرد: هرکجا دفتر داشته ایم نتایج 
آن را دیده ایم. من به طنز به دوســتانم در سازمان و 
انجمن گفتم اگر امکانات شما اجازه نمی دهد به صورت 
مســتقل دفتری را افتتاح کنید، به صورت شناور این 
کار را بکنید. اگر امکانات اجازه داد به ازای هر شــهر 
یک دفتــر راه می اندازیم و اگر امکانــات اجازه نداد، 
بیشترین بهره وری را از دفاتر خواهیم داشت. مدتی 
اســت در وزارتخانه قرارگاه محرومیت زدایی از حوزه 
فرهنگ و هنر راه اندازی کرده ایم و در گام اول بیش از 
۴0هزار هنرجو را آموزش داده ایم و به دوستان گفته ام 
به این حد بســنده نکنید، برای افراد فضای اشتغال 
ایجاد کنید، به آنها مجوز آموزشــگاه بدهید و بحث 
 آموزش را توســعه بدهید. همین هدف را در بخش

 بین الملل نیز داریم.
یکی از سرفصل های اصلی ما گســترش دیپلماسی 
فرهنــگ و هنر اســت. همچنین در این مراســم از 
خانواده شهید محمدحسین کمیلی، از اعضای انجمن 
سینمای جوانان ایران، قدردانی شــد. در ادامه نیز، 
محمدرضا مرادی، سیدعطاءاهلل مجابی و امیر پذیرفته 
به عنوان 3 کارگردان منتخب بنیاد سینمایی فارابی 
اعتبارنامه ســاخت نخســتین فیلم بلند سینمایی 
خود را از ســیدمهدی جوادی، مدیرعامل این بنیاد 

دریافت کردند.

یک جشنواره   باشکوه
گزارشی از اختتامیه سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

هفته کتاب یک هفته زودتر برگزار می شود

نصف پارسال
 کتاب های علوم سیاسی و اجتماعی پرفروش های

 پاییز هستند

سی امین هفته کتاب جمهوری اسالمی امسال با یک هفته 
فاصله گذاری با آغاز جام جهانی2022 قطر، یک هفته زودتر 
از موعد برگزاری هر ســاله آغاز می شود. قرار است که هفته 
کتاب از بیســت ویکم تا بیســت و هفتم آبان ماه با شعار »ما 

همانیم که می خوانیم« برگزار  شود.
اولین هفته کتاب اوایل دهه70 برگزار شد و در سال های بعد 
که 2۴آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی نام گرفت، هفته کتاب 
در آخرین هفته آبان ماه برگزار می شد، اما امسال جام جهانی 
فوتبال روز 30آبان ماه، در کشور قطر آغاز می شود و همین 
برگزاری، برنامه های هفته کتاب را به هم ریخته است. علی 
رمضانی که مدیریت خانه کتاب را عهده دار است، دبیر هفته 
کتاب هم اســت. باید دید با وجود کسادی بازار نشر با توجه 
به پایین آمدن فروش اینترنتی و گرانی، هفته کتاب امسال 
چگونه سپری می شود. علی رمضانی در نشستی عنوان کرده 
بود که سال گذشته بیش از ۱۱0هزار کتاب در کشور تولید 
شده که از میان این آثار ۸0هزار عنوان چاپ اولی بودند، اما از 
اینکه چقدر از کتاب ها به فروش رفته یا با چه تیراژی منتشر 
شده، صحبتی نکرده است. همیشه بازار کتاب در فصل پاییز 
گرم بود و کتابفروشی ها از فروش تقریبا قابل قبولی صحبت 
می کردند، امادر پاییز امسال به گفته ناشران افت 50درصدی 
فروش کتاب ها دیده می شــود. خبرآنالین در گزارشی که 
تهیه کرده اســت، آورده: »در ماه گذشــته وضعیت فروش 
کتاب با کاهش بیش از 50درصد مواجه بوده؛ هرچند برخی 

از کتاب ها نیز همچنان مخاطبان خود را دارند.«
گرانی کتاب از یک سو و ناآرامی های اخیر و قطعی اینترنت 
باعث شده   کتابفروشی ها و ناشران کمترین فروش را داشته 
باشند، اما برخی کتاب ها هم هســتند که چه براساس نیاز 
مخاطب و چه شهرتشان توانسته اند مشتری خود را داشته 
باشــند و به نظر در این روزها کتاب های علوم سیاســی و 
اجتماعی فروش خوبی داشته اند. »دمکراســی چیست؟« 
به نویســندگی آلن تورن و با ترجمه ســلمان صادقی زاده، 
»جنبش اجتماعی چیست؟« به نویسندگی هنک جانستون 
و ترجمه سعید کشاورزی و مریم کریمی، »صدراعظم« به 
نویسندگی کاتی مارتون و ترجمه سعید کالتی، »کتابخانه 
نیمه شب« نوشــته مت هیگ و با ترجمه امین حسینیون 
و»توتالیتاریسم«  نوشته هانا آرنت و ترجمه محسن ثالثی از 
کتاب های پرفروش نشرثالث هستند. یکی دیگر  از ناشرانی 
که فروش کتاب های سیاسی و اجتماعی شان بیشتر از دیگر 
حوزه ها بوده، اعالم کرده است: »حقوق بین الملل خصوصی« 
نوشته محمد نصیری، »روش تحقیق در علوم رفتاری« نوشته 
زهره ســرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی، »روانشناسی 
اخالق« نوشته پروین کدیور، »شاخه زرین« نوشته جیمز 
جورج فریزر و ترجمه کاظم فیروزمند از آن دسته کتاب های 
پرفروش   بودند که در حوزه تخصصی حقوق و روانشناسی 

به فروش رسیدند.
نشــر چشــمه نیز 5 عنوان کتاب را به عنوان پرفروش های 
خود اعالم کرد و گفت معموال نام این کتاب ها به عنوان آثار 
پرفروش در جدول به چشم می آید. کتاب»مغازه خودکشی« 
نوشته ژان تولی و با ترجمه احسان کرم ویسی، »هنر خوب 
زندگی کردن« نوشــته رولف دوبلی و ترجمه بهزاد توکلی، 
»مثل خون در رگ های من« احمد شــاملو و »جزء از کل« 
استیو تولتز با ترجمه پیمان خاکسار از مجموعه کتاب هایی 
هســتند که تقریبا نام آنها هر ماه به چشم می آید، اما کتاب 
»پاییز فصل آخر سال است« نوشته نسیم مرعشی، این ماه 

به لیست پرفروش ها اضافه شد.
تنوع نشر نی در کتاب های پرفروش کمی بیشتر بود. درحوزه 
تاریخی و سیاسی 2 کتاب »تاریخ اندیشه سیاسی غرب جلد 
سوم« نوشته جان مکللند و ترجمه جهانگیر معینی علمداری 
و »تاریخ ایران مدرن« نوشــته یرواند آبراهامیان با ترجمه 
محمدابراهیم فتاحی را منتشر کرد. این انتشارات در حوزه 
روانشناسی و خانواده نیز »کودک، خانواده، انسان« نوشته 
ادل فیبر ایلین مزلیش و ترجمــه گیتی ناصحی را به عنوان 
پرفروش های خود اعالم کرد. همچنین »در فاصله 2نقطه« 
نوشته مرحومه ایران درودی نیز جزو 5کتاب پرفروش ماه 

گذشته نشر نی بود.

اسمیت برمی گردد 
حمایت چهره های فرهنگی 
از اکران فیلــم »رهایی« با 
بازی ویل اسمیت ادامه دارد.
به گزارش ورایتی، اکران فیلم 
»رهایــی« ســاخته آنتوان 
فوکوا با بازی ویل اســمیت 
که به دلیل ســیلی  که این 

بازیگر در مراسم اســکار به صورت کریس راک، مجری 
مراسم نواخت، مدت ها به تعویق افتاده  بود و با حمایت 
چهره های فرهنگی سیاهپوست به زودی آغاز خواهد شد.

رهایی در یک نمایش ویژه،   برای شــماری از مهمانان 
هالیوودی روی پــرده رفت و با اقبال آنها روبه رو شــد. 
اسمیت با انتشار تصویری از خود و مهمانانش در مراسم 
نمایش فیلم نوشت: شب حماسی. ممنون که به دیدن 

»رهایی« آمدید. امیدوارم لذت ببرید!!
در فیلم »رهایی« اسمیت در نقش برده ای فراری ظاهر 
شده که پس از پخش عکس هایی از زخم های وحشتناکی 
که در پشت او به دلیل شالق های برده دارها ایجاد شده 
شناخته می شود. وی در این فیلم در باتالق های لوییزیانا 
در حال فرار است تا از دست صاحبان مزرعه ای که او را 
تا حد مرگ کتک زده بودند بگریزد. تیلر پری، نویسنده، 
کارگردان و بازیگر در اینســتاگرام خود نوشــت: هنوز 
تحت تعقیب »رهایی« هســتم. واقعاً قوی، پرتحرک و 
برانگیزاننده است. از ویل اسمیت برای پیش نمایش فیلم 
برای ما تشکر می کنم. کنیا باریس، کارگردان، نویسنده و 
تهیه کننده هم نوشت: »رهایی« هنر واقعی، قدرت و هر 

چیز دیگری است که یک فیلم باید باشد.

تولید

تجلیل

سینما

اکران

کتاب

فینیکس،  بازیگر جزیره 
پاولیکوفسکی 

خواکیــن فینیکــس و رونی مــارا در 
فیلم بعدی پاول پاولیکوفســکی با هم 

نقش آفرینی خواهند کرد.
به گــزارش ورایتــی، فیلمــی بــا نام 
موقتی »جزیــره« بــه کارگردانی پاول 
پاولیکوفســکی فیلم بعــدی خواکین 
فینیکــس خواهد بــود. وی بــه اتفاق 

همســرش رونی مارا، در این فیلم در برابر دوربین ظاهر می شود. 
این فیلم براســاس یک داستان واقعی ساخته شــده و درباره زوج 
آمریکایی است که به تمدن پشت می کنند تا در جزیره ای متروک 
برای خود بهشتی بســازند. اما کار وقتی ســخت می شود که یک 
کنتس اروپایی از برنامه آنها باخبر می شود و با 2تن دیگر که قصد 
تصرف جزیره و ساخت یک هتل مجلل را دارند، به آنجا می آید. در 
ادامه داستان گفته شده از اینجا به بعد یک جنگ روانی تمام عیار 
قدیمی آغاز می شود که از اغواگری و حســادت تا خیانت و قتل را 
دربرمی گیرد. پاولیکوفســکی از معتبرترین کارگردان های مولف 
این روزگار است و برای کارگردانی »جنگ سرد« نامزدی اسکار را 
کسب کرد و برای »آیدا« برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی 
زبان شد. »تابستان عشق من« و »آخرین راه حل« از دیگر فیلم های 
اوست. فینیکس و مارا پیش تر در فیلم »مریم مجدلیه« با هم ظاهر 
شده بودند. فینیکس که برای »جوکر« برنده جایزه اسکار شده، قرار 
اســت در فیلم دوم »جوکر« هم این نقش را تکرار کند. »استاد« و 
»گالدیاتور« و همچنین فیلم بعدی ریدلی اســکات »ناپلئون« از 
دیگر فیلم های فینیکس هستند. مارا برای »کارول« نامزدی اسکار 
را کسب کرد و بازیگر »دختری با خالکوبی اژدها« بود. جدیدترین 
فیلم او »زنان حرف می زنند« به کارگردانی ســارا پولی است که با 

اقبال منتقدان روبه رو شده است.

ادای احترام به » سندلر«
آدام ســندلر، جایــزه ادای احترام به 
بازیگر را از جوایز گاتهام2022 دریافت 
می کند. به گزارش ورایتی، آدام سندلر 
در سی ودومین مراســم اهدای جوایز 
گاتهام که 2۸نوامبر در نیویورک برگزار 
می شــود، جایزه بهترین بازیگر مرد را 
دریافت خواهد کرد. پیش تر اعالم شده 

بود که میشل ویلیامز، بازیگر فیلم »فابلمن ها« ساخته استیون 
اسپیلبرگ نیز در جوایز گاتهام امسال به عنوان بهترین بازیگر 

زن تجلیل می شود. 
جفری شــارپ، مدیر اجرایی مؤسســه فیلم و رســانه گاتهام 
با تجلیــل از آدام ســندلر گفــت: بازی های تماشــایی آدام 
ســندلر در برخی از محبوب تریــن فیلم های 3 دهــه اخیر، 
الهام بخش جامعه فیلمسازانی اســت که ما در گاتهام نماینده 
آنها هستیم. وی با اشــاره به قدرت آدام ســندلر چه در خلق 
شــخصیت های خاص، چه جوک گفتن یا خواندن ترانه گفت: 
 ما همه آنها را دوست داریم و ســندلر بازیگری است که شادی

بی اندازه ای را برای تماشاگران در سراسر جهان به ارمغان آورده 
است. ســندلر 2 بار نامزدی بهترین بازیگر مرد گاتهام را برای 
»داستان های مایروویتز« ســاخته نوآ بامباک در سال20۱7 و 
»جواهرات تراش نخورده« ساخته برادران سفدی در سال20۱9 
 » NBC کسب کرده است. این بازیگر با برنامه زنده »شنبه شب
به شهرت رسید و به سرعت به یکی از بازیگران محبوب گیشه 
بدل شد. وی با »عشق پریشان« ساخته پل توماس اندرسون در 
سال2002 نامزدی گلدن گلوب را کسب کرد و با بازی در فیلم 
مهیج جنایی »جواهرات تراش نخــورده« برنده جایزه بهترین 
بازیگر مرد از هیأت ملی نقد شد. سندلر 5۶ساله امسال با بازی در 
نقش یک بسکتبالیست حرفه ای در فیلمی با عنوان »شیاد« بار 

دیگر شانس مطرح شدن در جوایز بازیگری را دارد.

بیرو به سینما می آید
پس از چند هفته قرار اســت 
فیلم های جدیدی راهی اکران 
سینماها شــوند. به گزارش 
همشهری، هفدهمین جلسه 
شورای صنفی نمایش، )دیروز( 
ســوم آبان ماه در خانه سینما 
تشکیل شده و بعد از بررسی، 
قرارداد سرگروهی برای 3 فیلم 

جدید ثبت شده است تا اکران آنها از هفته آینده آغاز شود. فیلم 
سینمایی »طبقه یک و نیم« به کارگردانی نوید اسماعیلی در 
سر گروه پردیس مگامال توسط دفتر پخش رسانه فیلمسازان 
مولود اکران می شود. فیلم سینمایی »بیرو« نیز به کارگردانی 
مرتضی علی عباس میرزایی در ســر گروه کورش توسط دفتر 
پخش نمایش گســتران و انیمیشن ســینمایی »لوپتو« هم 
ساخته عباس عسگری در سرگروه پردیس هویزه توسط دفتر 
پخش بهمن سبز اکران خواهد شــد .براساس مصوبه شورای 
صنفی نمایش، قرار است این سه فیلم از هفته آینده روی پرده 
بروند. قرار بود پس از پایان ماه صفر فیلم های جدید دیگری هم 
اکران شوند، ولی با توجه به ناآرامی های اخیر جامعه که منجر به 
کاهش مخاطب سینما شد، صاحبان آن فیلم ها فعال تمایلی به 
اکران نداشتند. در این باره دبیر شورای صنفی نمایش )همایون 
اسعدیان( هم مدتی قبل به ایسنا گفت که طرحی به سازمان 
سینمایی می دهند تا با حمایت بیشتر وضعیت سینماها تغییر 
کند، چرا که ادامه وضعیت فعلی، بیکاری بسیاری از فعاالن در 

سالن های سینما را به همراه دارد.

دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر)عج( با عنوان »ایران یکپارچه« از صبح روز سه شنبه 

سوم آبان ماه رونمایی شــد. به گزارش همشــهری، بعد از دیوارنگاره زنان ایرانی، تجسمی
دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر)عج( با شــعار »ایران یکپارچه« صبح روز گذشته، 

سه شنبه سوم آبان ماه پیش روی شهروندان قرار گرفت.
این دیوارنگاره طرحی از خانه طراحان انقالب اسالمی است که به همت سازمان هنری رسانه ای اوج 

روز گذشته در میدان ولیعصر )عج( تهران رونمایی شد.
این دیوارنگاره با تصاویری از اقشار مختلف کشور به همراه پرچم مقدس ایران طراحی شده است.

ایران یکپارچه در ولیعصر نقش بست

   بهترین کارگردان فیلم تجربی :  احسان میرزایی برای »اتاق آقای 
ون« 

   بهترین پویانمایی بخش سینمای ملی :  فرنوش عابدی برای فیلم 
»سمپاش« 

  بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند : سولماز علیزاده برای 
فیلم »سوری« 

  بهترین کارگردانی مستند :  مجتبی حیدری برای فیلم »من زنده برگشتم« 
  بهترین موسیقی به بهنام عمران:   فیلم »از اینجا باز شود« 

  بهترین گریم :  امید گلزاده برای فیلم »تکه ای از تو« 
  بهترین طراحی صحنه و لباس:  ریحانه اسماعیلیان و مینا سلیمی 

برای فیلم »شیهه« 
  بهترین طراحی جلوه های ویژه:  حســن نجفی منش برای فیلم 

»نوشابه مشکی« 

  بهترین بازیگری :  نازنین احمدی برای فیلم های »پذیرایی سیمین« 
و »تکه ای از تو« 

  بهترین فیلمبرداری:  آرمان فیاض برای فیلم »تکه ای از تو« 
  بهترین تدوین :  علی گورانی برای فیلم »نوشابه مشکی« 

  بهـــترین صــدا: پژمــان راژ و آزاد صـــادقی بــرای 
فیلم »3:33« 

  بهتریــن فیلمنامه اقتبــاس:  عطا مجابی برای فیلم داســتانی
»جناکات« 

  بهترین فیلمنامه :  نفیسه زارع و عاطفه صالحی برای فیلم »شیهه« 
  بهترین کارگردانی فیلم داستانی : محمد پایدار برای فیلم »نوشابه مشکی«
  بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران : امیر پذیرفته و انجمن 

سینمای جوانان ایران برای فیلم »اندروا« 
  بهترین فیلم از نگاه مخاطبان: »نوشابه مشکی« با ۱۶3۲رأی

جوایز
برگزیدگانبخشبینالملل

  جایزه بزرگ بخش بین الملل :  فیلم کوتاه 
تجربی »فیلسوف« ساخته کونچا بانرکویرو و 

آلخاندرو آلوارادو 
  جایزه بهترین فیلم انیمیشن : »فقدان« به 

کارگردانی مارک هریچر از فرانسه 
  جایزه بهترین فیلم مســتند:  مســتند 
»زادگاه« به کارگردانــی جووانی مونتانیا از 

ایتالیا 
  جایــزه بهترین فیلم داســتانی بخش 
بین الملل : »پنجره های قدیمی« به کارگردانی 

میتهم ریدا از انگلستان 
  جایزه بهترین فیلــم تجربی: »حوضچه 

جاذبه« به کارگردانی جاناتان په از فرانسه 

برگزیدگانبخشسینمایملی


