خانه سینما مسئولیت جمعآوری آرای مردمی سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر را بر عهده دارد.بر اساس پیگیریهای ایسنا ،علی آشتیانیپور امسال به نمایندگی
از خانه سینما در بخش آرای مردمی مسئول خواهد بود .او با تایید این مطلب ،اعالم کرد :امسال هم خانه سینما وظیفه رأیگیری و معرفی بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران را در جشنواره فیلم فجر بر عهده خواهد داشت.طبق اطالعات بهدست آمده ،روند رأیگیری بهترین فیلم مردمی در جشنواره فجر امسال نسبت به سال
گذشته تفاوت چندانی نخواهد داشت ،اما این کار با ضریب دقت بیشتری انجام میشود.همچنین هر فیلمی که تا سه روز اول جشنواره حتی یک سانس نمایش در
جدول سینماهای مردمی نداشته باشد ،از گردونه رقابت در بخش انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران خارج میشود.

جزئیاتی
از انتخاب
بهترین فیلم
تماشاگران در
جشنواره فجر

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران:

سفر امن به ایران را تضمین کنیم

رییس کمیســیون گردشــگری اتاق
ایران از برگزاری سمینار گردشگری
اتاقهای مشــترک ایران با ســایر
کشــورها به منظور اعتمادســازی و
اصالح چهره ناامن ،در اســفند خبر
داد و گفــت :بایــد به مــردم جهان
بگوییم امنیتشــان را در ســفر به
ایران تضمین میکنیم.
علیاکبــر عبدالملکــی در گفتوگو
با ایســنا درباره اقداماتــی که اتاق
بازرگانــی ایران برای اعتمادســازی
گردشــگری در وضــع موجود انجام
داده اســت ،اظهــار کــرد ۳۵ :اتاق
بازرگانی مشــترک بین ایران و سایر
کشــورها وجود دارد که با همه آنها
در این راســتا ارتباطاتی برقرار شده
است .ششم اســفند  ۹۸نیز با حضور
نمایندگان اتاقهای بازرگانی که در
ســایر شهرها و کشــورها جایگاهی
دارنــد ،اولین ســمینار گردشــگری
اتاقهای بازرگانی مشــترک ایران و
دیگر کشورها ،با هدف اعتمادسازی
و نمایــش چهرهای امــن از ایران،
برگزار میشود.
وی ادامه داد :قرار بود این ســمینار
ســال آینده برگزار شود ،ولی با توجه
به وضعت پیشآمده برای گردشگری
ایران ،تحــت تاثیر وقایع اخیر ،زمان
برپایــی آن را تغییر دادیم و به پیش
از تعطیالت نــوروز موکول کردیم تا
لطمه کمتری به گردشــگری کشور
وارد شود.
عبدالملکــی افزود :در این ســمینار

نماینــدگان اتاقهــای بازرگانــی
مشترک ایران با کشــورهای چین،
روسیه ،قطر ،کویت ،ویتنام ،بلژیک،
آلمان ،فرانســه ،انگلیس و  ...حضور
خواهنــد داشــت .این ســمینار در
تهران برگزار میشــود و در جریان
آن بر امنیت کشــور و مهماننوازی
فوقالعاده ایرانیها تاکید خواهد شد.
او در پاســخ بــه این ســوال که آیا
قرار اســت نماینــدگان  ۳۵اتاق در
این ســمینار حضور داشــته باشند و
یا فقط طرفهای ایرانیشان شرکت
میکنند ،اظهار کــرد :ما طرفهای
تجــاری خــود در این کشــورها را
دعــوت کردهایم .اصال بــا دولتها
کاری نداریم ،در نتیجه فکر میکنم
همه آنها حضور خواهند داشت.
رییــس کمیســیون گردشــگری و
کسبوکارهای وابســته اتاق ایران

همچنیــن از برگــزاری نشســت
تخصصی «توســعه گردشــگری در
شــهرهای جهانــی خــاق ایران»
در دوازدهــم بهمــن بــا حضــور
نمایندگان شــهرهای رشــت (غذا)،
بندرعباس(صنایع دســتی و هنرهای
مردمــی) ،ســنندج (موســیقی) و
اصفهان (صنایع دســتی) خبر داد و
افزود :باید این شــهرهای خالق را
که نام آنها در یونســکو ثبت شده،
چنــان مطرح کنیم که گردشــگران
هنگام سفر به ایران برای دیدن این
شهرها انگیزه بیشتری داشته باشند.
از ســوی دیگر با استفاده از ظرفیت
این چهار شــهر خالق جهانی ،ایران
را در نمایشگاههای بینالمللی مطرح
و معرفی کنیم.
وی در ادامــه دربــاره اقداماتی که
گردشــگری در وضع موجود ،نیازمند

اجــرای صریح و فوری آن اســت،
گفت :باید بیانیــه بدهیم .البته آقای
مونســان ـ وزیر میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ـ بیانیهای
دادند که خوب بود .هرچند اثرگذاری
این بیانیهها در ذهنیت مردمان سایر
کشــورها به این بســتگی دارد که
از چــه جایگاهی باشــد ،از آنجا که
طرفهای خارجی نگاه مطمئنتری
به شرکای تجاری و بخش خصوصی
در ایران دارند ،الزم است بیانیههایی
از سوی این بخش صادر شود .شاید
باورپذیری ،اثرگذاری و پذیرش این
حرف که ایران امن اســت از سوی
بخش خصوصی که تشــکلی از دل
مردم است ،بیشتر باشد.
او تاکیــد کرد :ما باید به مردم جهان
اعــام کنیم ایران امن اســت و ما
میتوانیم امنیتشــان را در سفر به
ایران تضمین کنیم.
عبدالملکــی همچنین بــا تاکید بر
ضرورت برندسازی برای گردشگری،
پیشنهاد کرد این جمله که «هر کسی
به ایران پای بگــذارد دلش را جای
بگذارد» پررنگ و به برند گردشگری
ایران تبدیل شــود و در ادامه گفت:
درست است مشکالتی وجود دارد و
فضای بینالمللی علیه کشور ماست،
اما باید روی برند گردشــگری مانور
دهیــم و حرفمان را به گوش مردم
جهان برســانیم و همزمــان از توان
چهرههای شناختهشــده جهانی برای
اصالح ذهنیتها بهره ببریم.

ضعف سریالها اغلب به قصه برمیگردد

محمودرضــا تخشــید ـ تهیهکننــده مجموعهی
«وارش» که پیشتر مدیرکل امور نمایش سیما بوده
است ـ دربارهی وضعیت کارهای نمایشی تلویزیون
و علــت گرایش مخاطبان به آثــار نمایش خانگی
نکاتی را مطرح کرد.
تخشید در گفتوگویی با ایســنا دربارهی وضعیت
کارهای نمایشی تلویزیون ،اظهار کرد :چون مقطعی
مدیر بــودم میدانم که ما ضعفهای زیادی داریم؛
بهویــژه در حــوزهی نویســندگی و در نتیجه اگر
زحماتی کشیده میشود و گاهی هم جواب نمیدهد،
بیشتر به پتانسیل کلی نمایش و قصه برمیگردد نه
اینکــه مدیران نخواهند کارهای خوب در تلویزیون
ساخته شود.
او دربــارهی اینکه آیا کار جدیدی پس از ســریال
«وارش» در دســت تولیــد دارد و اینکــه آیــا به

تهیهکنندگی ســریال ادامه خواهــد داد؟ گفت :در
حال حاضر برنامهای ندارم اما حال که این مســیر
را آمــدهام نمیخواهم رها کنــم .اما هنوز خبری از
کار جدید نیست.
تخشید ادامه داد :مدیران تمام تالششان را میکنند
که کار خوب ساخته شود ،هم در زمانی که مدیریت
داشتیم و هم حاال و باید برای آنها آرزوی موفقیت
کرد.
این تهیهکننده در پاسخ به پرسشی درباره جای خالی
برخی هنرمندان و ســازندگان سریال در تلویزیون،
اظهار کــرد :االن خیلی از کارگردانان حضور دارند.
همچنین تهیهکنندگان باســابقه را هم در سازمان
صداوسیما میبینیم .آنهایی هم که در شبکه نمایش
خانگی فعالیت میکنند موازی با سازمان صداوسیما
کار میکنند؛ اینکه تلویزیون را ترک کرده باشــند

اینگونه نیســت .بله یکسری چهرهها از جمله آقای
رضــا عطاران تلویزیون را تــرک کردهاند اما اغلب
حضور دارند و همچنان کار میکنند.
مدیر پیشین گروه فیلم و سریال شبکه سه در پاسخ
به اینکــه علت گرایش مخاطبان به ســریالهای
شبکه نمایش خانگی نیز اظهار کرد :اینگونه نیست
که مخاطب فقط سریالهای شبکه نمایش خانگی
را دنبــال کنند بلکه اغلب در هــر دو حوزه ـ یعنی
تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ـ فعالیت میکنند.
البته هنوز آمار بینندگان سریالهای تلویزیونی قابل
مقاسه با شــبکه نمایش خانگی نیست .وقتی گفته
میشود ســریالی در تلویزیون  ۴۰درصد مخاطب
دارد یعنی  ۳۰میلیــون از  ۸۰میلیون .چه کاری در
شبکه نمایش خانگی این حجم مخاطب را میتواند،
داشته باشد.

همدردی مجید مجیدی
با مردم چین در پی
شیوع «کرونا»

فارســی این رسانه ،ضمن اعالم پشتیبانی مردم ایران
از مردم چین ،نسبت به غلبه مردم چین بر این بیماری
ابراز اطمینان کرد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
«دوستان و مردم قهرمان چین
با درود و سالم
میدانم روزها و لحظات بسیار سختی را سپری میکنید.
میخواهم بدانید کــه قلب همه مردم دنیا بهخصوص
مردم ایران با شــما عزیزان است .لحظهای نیست که
به یاد شما و کودکان معصوم چین نباشم .بیشک این
روزهای تلخ و ســیاه سپری خواهد شد و من مطمئنم
شما مردم بزرگ چین همانطور که در طول تاریخ ثابت

کردهاید ملت ســختکوش و مبارزی بودهاید ،بر این
فاجعه بزرگ انسانی پیروز خواهید شد .شما با پایداری
خود ،دوباره امید و زندگی را به چین برمیگردانید .برای
همه شما عزیزان سالمتی و موفقیت آرزو می کنم .زنده
باد مردم بزرگ چین.
با احترام و دوست همیشگی شما ،مجید مجیدی»
وی همچنین در گفتگو بــا خبرنگار رادیو و تلویزیون
مرکزی چین گفــت :بهزودی آماده ســاخت فیلمی
با موضوع تالش و همــکاری و همیاری مردم چین،
کــودکان و خانوادههای چینی در مبارزه با این بیماری
است تا شجاعت و همدلی و امید مردم چین به زندگی
را در قاب تصویر به نظر جهانیان برساند.

مجید مجیدی با ارســال نامهای به رادیو و تلویزیون
مرکزی چین با مردم این کشور به دلیل شیوع ویروس
کرونا ابراز همدردی کرد و از اقدام به ســاخت فیلمی
برای نشان دادن مبارزه چینیها علیه این بیماری خبر
داد.
به گزارش ایســنا به نقل از رادیو و تلویزیون مرکزی
چین ،این کارگردان ســینما ،در نامــه خود به بخش
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پیام معاون هنری به جشنواره تئاتر
فجر

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در پیامی
برای جشــنواره تئاتر فجر تاکید کرد« :رواســت که خاصه
بدین روزگار ،ســتایشگر همت و هوشــیاری هنرمندانی
باشیم که به هنگام سوگ و در هوای سور ،مردم اندیشند».
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی جشــنواره تئاتر
فجر ،ســید مجتبی حســینی ـ معاون امور هنری وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ـ در پیام خود به سی و هشتمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نوشت:
«هوالبصیر
َحاتَ ،ف َت َع َّرضُ ــوا لَ ُه َلعلَّ ُه أن
إِ ّن ل ِرب ِّ ُکم فی أ ّیــا ِم َده ِر ُکم نَف ٍ
َون بَع َدها أبدا ...
ُیصِ َیب ُکم نفح ٌة مِنها َفال تَشق َ
همانا از سوی پروردگار شــما در طول عمرتان نسیمهایی
میوزد ،پس خود را در معرض آنها قرار دهید ،باشــد که
نســیمی از آن نفحات به شــما بــوزد و زان پس هرگز به
شقاوت نیافتید.
هنر ،فضیلت انســان اســت که متولد میشود تا بار امانت
را بــه درک و درد به جان بخرد و جویای گوهر گمشــده
باشــد که آدمی اگر بخواهد ســزاوار «فتبارک اهلل احسن
الخالقین» باقی بماند ،باید به تماشــای خویش در آبگینه
هنر ،زاللتر شود .شــادمانی اندوهناکی است این تولد که
تلخ تلخ ،جان هنرمند میخراشــد تا جهان هنر ،نوشــین و
نازنین باشد.
حماسه باشکوهی است «رنجی» که به «گنج» و «دردی»
که به «درود» بیانجامد« .جمال» و «جالل» آدمی اســت
هنر و بیدریغ در خوشحالی و بــد احوالی مردمان دیروز
و امــروز ،شــریک بوده اســت که از جان برخاســته و بر
جانها نشسته است .شــرح شریف هنر در شیدایی روزگار
«انقالب» شنیدنی اســت .به یاد آوریم زمزمههایی که به
لحن و لهجه هنر «فریاد» شد و دستانی که به آرمان هنر،
«داستان».
جشنوارههای فجر ،ستایش ستمستیزانی است که به سالح
هنر ،صالح سرزمین خویش را رقم زدند .این روزها نیز که
ناگریزان از خشــم ،به ورطه وطن میاندیشند ،تن از هنر،
رویینه باید کرد و به شوق صلح ،به بردباری از هفت خوان
بگذریــم که جان هنرمندان به تمامی به وصل اندیشــیده
اســت و در دریای تالطمها و تشــویشها بــه لنگر صبر،
ساحل سامان بودهاند.
رواســت که خاصــه بدیــن روزگار ،ســتایشگر همت و
هوشیاری هنرمندانی باشیم که به هنگام سوگ و در هوای
سور ،مردم اندیشند.
تئاتــر ،همه این ســالها ،قــدم به قــدم از «عزلت» به
«صحبت» کوچیده و چنان شــبیه اســت به «مردم» که
هر دو ســوی صحنه تئاتر ،میتواند «مــردم» نام بگیرد.
این همهوایی و هماحوالی اما به کیمیای گفت و گو رونق
گرفته و مقصدش فهم مخاطبان و نشــاط شــهروندان و
توانش هنرمندان بوده است.
جشــنواره تئاتر فجر متولد چنین آرمانی است و آن به ،که
مصائب و مرارتهای این ایام ،پر سیمرغی شد که اهریمن
نومیــدی را از کمان فرهیختگی و فرزانگی هنرمندان تئاتر
به زانو درآورد .این رویداد ،تعظیم فروتنانه هنرمندانی است
که بــه مدد نور و نوا و نقش ،مــردم را به آبادی و آزادی
فــرا میخوانند چنان که رودکی چنگ برگرفت و در «پرده
عشاق» بوی جوی مولیان خواند و شعله شوق بخشید.
مدح معرفت هنرمندان و شــرح شــفقت همکارانم در این
روزگار از این قلم برنخواهد آمد و به ناگزیر ،خداوندگار هنر
را به سربلندی و رستگاری این مهربانان سوگند میدهم».

