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تعددآثارنمایشیحضورمارابیشترمیکند

جلسه هماهنگی جشنواره منطقه ای شعر بلوچ

جهان
تقدیر از مریل استریپ

گــــــزارش خبــــری

گروه هنری//

امید شیوا ،مشاور و مدیر بینالملل معاونت صنایع دستی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در خصوص
اقدامات این سازمان برای ایجاد و ثبت شهرهای جهانی صنایع
دستی به خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه
خبرنگاران جوان؛ گفت:معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از سال
 1394پروژه ثبت جهانی شهرهای جهانی صنایع دستی را
در دستور کار خود قرار داد و به عنوان یکی از مدیران شورای
جهانی صنایع دستی برای سال  2016شهر تبریز و اصفهان را
کاندیدا کرد و موفق شد که در همان سال اصفهان را به عنوان
شهر جهانی صنایع دستی و تبریز را به عنوان شهر جهانی فرش
دستباف به ثبت جهانی برساند.وی افزود :تا به امروز شهرهای
مشهد و اللجین نیز به ترتیب به عنوان شهر جهانی سنگهای
قیمتی و شهر جهانی سفال به ثبت جهانی رسیدهاند و جشن

اظهارات پوالد کیمیایی درباره جشنواره فجر و حواشی قاتل اهلی
گروه هنری//
بازیگر فیلم «گشت ارشاد» از جایگاه
جشنواره فیلم فجر و حواشی فیلم
«قاتل اهلی» گفت.پوالد کیمیایی

بازیگر سینما در خصوص روند برگزاری
جشنواره فجر طی چند سال اخیر
به باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت:
جایگاه جشنواره فیلم فجر برای ما
به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی
بسیار مهم است اما در طول چند سال اخیر اتفاق خاصی
افتاده و شاهد این هستیم برخی کارگردانها فیلمهای خود
را به جشنواره نمیدهند و به جای آنها جوانها وارد عرصه
شدند و به نوعی به میدان رقابتی جوانها تبدیل شده است.
وی افزود :اینکه جشنواره فیلم فجر به میدان رقابت جوانها
تبدیل شده اتفاق خوبی است و فکر میکنم وزارت ارشاد و
مسئوالن سینمایی و این جشنواره مسیری مد نظر داشتند
و به آن فکر کردند که به ثمر نشسته است.وی ادامه داد :اما
نسبت به بخش بین الملل فجر صحبت دارم و اینکه چرا در
این بخش شاهد افول هستیم و رو به جلو حرکت نمیکنیم .در
صورتی که سالهای قبل فضای داغی ایجاد میکرد ،چنانچه از
شهرستانها هجوم میآوردند و شاهد صفهای طویلی بودیم.
اما به تدریج این شور نشست پیدا کرد و شکل دیگری به خود
گرفت که امیدوارم روند هیجان و شوق برگردد چرا که زیبایی
سینمای ما را نشان میدهد.کیمیایی در پاسخ به این سوال که
چرا نسبت به سالهای قبل پرکارتر شده و امسال جزو پرکارها
است ،گفت :مدتی در سینما کم کار بودم چون دغدغه ساخت
فیلم داشتم که متاسفانه قسمت نشد ،آن فیلم خاص را بسازم.
چون از لحاظ تولید سنگین بود و پس از حدود دو سال متوقف
شد.کیمیایی ادامه داد :البته در این دو سال کار پیشنهاد شد
اما چون کارگردانی را از دست میدادم نپذیرفتم .امسال شرایط
متفاوت شد و بحث همکاری با فیلم سهیلی به میان آمد.
خوشبختانه هم از بازی در کاری کمدی لذت میبردم و هم گروه
و سناریو حرفهای بودند .از همه مهمتر هماهنگی خاصی وجود
داشت ،این شد که شروع کردم.بازیگر «گشت ارشاد» عنوان کرد:
در مورد «خفهگی» نیز بگویم سال ها قرار بود همکاری جدیدی
با جیرانی شکل بگیرد که پیش نمیآمد اما خوشبختانه امسال
رقم خورد و فکر میکنم جزو بهترین فیلمهای جیرانی باشد.

چون سر راست ،محکم و قوی است و
در زمینه قصه حرفی میزند که لکنت
ندارد.بازیگر «رییس» در خصوص
حواشی فیلم مسعود کیمیایی تصریح
کرد :در ابتدا قرار نبود بازی کنم و
حتی اعالم کردم چون کما کان بحث
فیلمسازی وسط بود .منتهی شرایطی
پیش آمد که بازی کردم و اتفاقا از
لحاظ تجربه جدید در نقش و فضا
نتیجه خوبی داشت.وی در خصوص سکانسهای باقی مانده
در «قاتل اهلی» و اینکه برخی شنیدهها حا کی از کیفیت باالی
این فیلم دارد ،عنوان کرد :سه یا چهار سکانس از این فیلم
باقی مانده که فقط مربوط به بازی من نیست و مربوط به دیگر
بازیگران نیز است ،این فیلم در جهان کیمیایی متفاوت است.
وی افزود« :قاتل اهلی» از یک نفر دیگر در موقعیت دیگری
حرف میزند که این جذاب است .شما با قهرمانی که همیشه از
کیمیایی در ذهنتان است ،روبرو نیستید .در واقع این شخصیت
مذهبی قصه در فضایی درگیر پاپوش میشود و در کنار آن چند
شخصیت جوان محوری به روند قصه کمک میکنند که در دل
این ماجراها یک عاشقانه ای رقم میخورد.
این بازیگر اضافه کرد :متاسفانه و فار غ از هر حاشیهای و به
عنوان بازیگر این فیلم به دلیل اتفاق تلخی که افتاد به دلم
نچسبید ،چون در برههای از شما برای بازی دعوت میکنند و
فیلمنامهای به شما میدهند که آن را از هر لحاظ دوست دارید
و با وجود خستگی ،باعث جذب شما میشود و فکر میکنید
اتفاق جدیدی پس از آن رقم میخورد اما به یکباره تهیه کننده
میگوید ترجیح میدهم چند سکانس نباشد ،این موضوع تمام
معادالت شما را به هم میریزد.وی اضافه کرد :زمانی کارشناسی
در موارد فنی و دیگر بخشهای فیلم میآید و نظر کارشناسانه
میدهد که منطقی است و شما قبول میکنید اما نا گهان نگاه
شخصی تهیه کننده به میان میآید و معادله را به هم میزند،
باز هم شما تالش میکنید با مذا کره و آوردن دلیل منطقی و
حرفهای مشکل را حل کنید اما باز هم اتفاق دلخواه نمیافتد.
کیمیایی تصریح کرد :ا گر یک سری اتفاق تلخ برای فیلم
نمیافتاد و با تمام قوا وارد جشنواره میشد ،اتفاقات بزرگتری
برای آن میافتاد .اما با این نقص هم کسانی که دیدند راضی
بودند و توانسته نظر هیات انتخاب را جلب کند.

«گیتا» پتانسیل جذب مخاطب بیشتری داشت
گروه هنری//
مسعود مددی به چگونگی روند ا کران
فیلمش و علت فیلمسوزی در سینما
اشاره کرد.

مسعود مددی کارگردان سینما و فیلم
سینمایی «گیتا» در خصوص روند
ا کران این اثر تا به امروز به خبرنگار
حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه
خبرنگاران جوان؛ گفت :انتظارم بیشتر
از این بود؛ چون فکر میکنم از ظرفیت فیلم به هر دلیلی در ا کران
استفاده نشده و مهمترین اتفاق کمبود سالن و سانس نمایش
بود .از طرفی چون نزدیک به جشنواره فیلم فجر هستیم و همه
در تب و تاب آن هستند ،نمیتوانیم چشم انداز مشخصی برای
آینده ا کران فیلم تصور کنیم.وی افزود :انتظار می رود سالن
بیشتری در تهران و سایر شهرستانها به «گیتا» تعلق بگیرد تا
شاهد اتفاقات مثبتی در ا کران باشیم و به نظرم این انتظار
نامعقولی نیست.وی ادامه داد :در شهرستانها بجز مشهد
سینمای شهرهای بزرگ در اختیار ما نیست .در برخی از شهرها
هم سانسهای کم داریم .حتی در تهران در جاهایی سانس و
زمان های پرتی به ما تعلق گرفته است.
این کارگردان اضافه کرد :گرچه برخی دوستان سینمادار این
لطف را کردند و بصورت چرخشی بعضی سانس های خوب را
به ما دادند؛ اما باز تصور می شود ،فیلم «گیتا» نسبت به سایر

فیلم ها در تعداد سالن و سانس خیلی
مهجور مانده است.
مددی عنوان کرد :عمال این حرکت
فیلم ها را از چرخه طبیعی و ظرفیت
شان دور می کند و آسیب می رساند.
البته ممکن است هر فیلمساز یا تهیه
کننده ای در این شرایط قرار بگیرد ،این
حرف را بزند.این کارگردان ادامه داد:
در عین حال می بینیم با این شرایط
برخی فیلمها در ا کران و گیشه جواب میگیرند که نگاه تجاری
تری دارند و آن فیلمهایی مانند»گیتا»که کمتر به فضای تجاری
تعلق دارد ،با اقبال روبرو نخواهند شد.
این کارگردان تصریح کرد :شاید ا گر «گیتا» همانطور که قرار بود
یک ماه زودتر و قبل از زمان نزدیک شدن به برگزاری جشنواره
فجر ا کران می شد و فشردگی ا کرانهای دم جشنواره بهتر
مدیریت می شد ،پتانسیل این را داشت که با مخاطب بیشتری
روبرو شود.
مددی خاطرنشان کرد :از سویی در این زمان همه نگاهها به
فیلم های جشنواره فجر است که به طور طبیعی اتفاق میافتد و
در این میان چه فیلمهایی که متاسفانه فرصت نمایش هم پیدا
نمیکنند؛ اما ای کاش راه حل مشخصی برای رفع مشکل عدم
فرصت ا کران و این فشردگی که عمال در ماه آخر وجود دارد و از
عوامل مهم فیلم سوزی است تعریف می شد.

من اصال به این تئاتر عالقه ای ندارم
گروه هنری//
در سینما هیچ چیز سرجای خودش
نیست که مال ک بازیگرانش درست
باشد.ثریا قاسمی ٬بازیگر سینما

و تلویزیون در خصوص بیکاری
پیشکسوتان عرصه بازیگری گفت:
این مسئله ٬به علت کم کاری عوامل
صنعت بازیگری است و جز این علت
خاصی ندارد .هنگامی که کار کم تولید
شود یک عدهای خانه نشین میشوند و این مسئله طبیعی
است .بیکاری فقط برای دیگران نیست ٬بیکاری برای جامعه
هنری هم وجود دارد.وی همچنین در خصوص معیار و مال ک
جوانان عالقه مند به حیطه بازیگری اظهار داشت :بازیگران
جوان در این عرصه ٬مال ک بینظمی و بیهویتی دارند .هرکسی
فکر میکند ٬میتواند کاری انجام بدهد تا وارد این عرصه شود.
در سینما هیچ چیز سرجای خودش نیست که حاال بخواهد٬
مال ک بازیگرانش درست باشد.قاسمی در ادامه پیرامون موانع
موجود بر سر راه جوانان تازه کار عرصه بازیگری افزود :هیچ مانعی
بر سر راهشان وجود ندارد .جوانان ٬خودشان میایند وارد این
عرصه میشوند و کارخودشان را انجام میدهند و میروند.
بازیگر فیلم سینمایی «خانه کاغذی» پیرامون ارزیابی عملکرد
جوانان در سینما و تلویزیون تصریح کرد :ا گر جوانان بتوانند یاد

بگیرند و در این یادگیری موفق عمل
کنند ٬در این عرصه ماندگار هستند
ولی ا گر یاد نگیرند و نتوانند خوب عمل
کنند از این عرصه میروند.
مانند بسیاری از بازیگران دیگر که آمدند
و رفتند .عملکرد جوانان به خودشان
بستگی دارد ما نمیدانیم این بازیگری
که امروز آمده است ٬میماند یا نه.
بازیگر فیلم سینمایی «قاتل اهلی»
پیرامون مال ک انتخاب نقش در فیلم و سریال اظهار داشت:
من هیچ معیار و مال کی برای انتخاب نقش ندارم و هیچ معیاری
در حال حاضر مهم نیست .ا گر کاری پیشنهاد بدهند ما انجام
میدهیم ٬ا گر هم کاری نباشد ٬خونه نشین میشویم چون
انتخابی نداریم ٬الویتی هم برای انتخاب نقش نداریم.
در زمان حال ٬اینطور نیست که ما ده تا پیشنهاد کار داشته
باشیم و بخواهیم از میان آنها انتخاب کنیم .هرکسی هم
که میگوید اولویت برای من کارگردان یا سناریو است ٬شعار
میدهد.قاسمی در پایان درخصوص فعالیت در تئاتر گفت :تئاتر
در حال حاضر در اتاقکهای خصوصی اجرا میشود ٬نه سالن
دارد نه متن تاثیرگذار و مناسب و نه تماشاچیهایی که تماشا
کنند و حتی هویت هم ندارد .من اصال به این تئاتر عالقهای
ندارم و فعالیت نمیکنم.

حمیرا ریاضی بازیگر با اشاره به اینکه در سه سال اخیر سه فیلمنامه به او پیشنهاد شده
است بیان کرد که ترجیح می دهد کاری کند که دوست داشته باشد؛ هرچند نسبت به
فراموش شدن هم نگرانی دارد.حمیرا ریاضی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور کمرنگش
در تلویزیون و مشکل نبود بودجه برای ساخت پروژه های نمایشی بیان کرد :به نظرم باید
بودجه های بیشتری به آثار نمایشی اختصاص پیدا کند تا کارهای بیشتر و بهتری ساخته
شود .به طور مثال خود من تحصیلکرده این حرفه هستم و سال ها در این حوزه فعالیت
داشته ام اما چرا باید کمتر در کارهای متعدد نمایشی حضور داشته باشم.وی ادامه داد:
این مساله می تواند دالیل بسیاری داشته باشد ،اما یادمان باشد تعدد و تنوع کارها باعث
می شود که از نیروی انسانی بیشتری بهره گرفته شود.ریاضی درباره اینکه چند فیلمنامه
در سال های اخیر به او پیشنهاد شده تا در آنها حضور یابد ،اظهار کرد :به هر حال در
این سال ها فیلمنامه هایی پیشنهاد شده است ولی ممکن است بعضی با سلیقه من
منطبق نباشد .در  ۲تا  ۳سال اخیر سه سریال به من پیشنهاد شد که فیلمنامه آنها را
دوست نداشتم.

میــــــــز خبــــر

فتحعلی اویسی:

ثبت جهانی سه شهر در سال آینده
ثبت جهانی آنها هم در مرداد ماه سال جاری برگزار شد.مشاور و
مدیر بینالملل معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت :ما تصمیم داریم در
سال آینده سه شهر را به ثبت جهانی برسانیم .البته هنوز نام این
شهرها مشخص نشده است؛ زیرا در مرحله امتیازدهی هستیم و
پروندههای متعددی در دست بررسی قرار گرفته است.
شیوا ادامه داد :سه پرونده نهایی شهرهایی که در سال آینده به
ثبت جهانی میرسند؛ در اواخر بهمنماه سال جاری به شورای
جهانی صنایع دستی ارسال میشوند.
وی تصریح کرد :ایران هما کنون بعد از چین دومین کشوری
است که بیشترین شهرهای جهانی صنایع دستی را به خود
اختصاص داده است.مشاور و مدیر بینالملل معاونت صنایع
دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خاطرنشان کرد :تا تیر ماه سال آینده اولین اجالس شهرداران
شهرهای جهانی در تبریز برگزار میشود و شهرداران  19شهر
جهانی از کشورهای ایران،چین،هند،شیلی،فلسطین،لبنان و
اردن در این اجالس شرکت میکنند.

مریل استریپ بازیگر سرشناس سینمای هالیوود در مراسم گلدن گلوب مورد تقدیر قرار
گرفت.در بخش تقدیر از استریپ ،وایوال دیویس بازیگر برگزیده نقش مکمل روی سن
حاضر شد.دیویس جایزه یک عمر دستاورد هنری سیسیل بیدومیل به مریل استریپ
اهدا کرد و خطاب به او گفت« :تو باعث شدی که به هنرمند بودنم افتخار کنم».استریپ
در صحنه حاضر شد و در سخنانی به تنوع بازیگران حاضر در سالن مراسم اشاره کرد و پس
از آن با کنایه خطاب به ترامپ گفت « :ا گر قرار باشد همه آنها را از کشور اخراج کنی آنگاه
دیگر چیزی جز فوتبال و هنرهای رزمی ترکیبی برای تماشا در اختیار نداری».استریپ ۳۰بار
نامزد گلدن گلوب شده و هشت بار برنده این جایزه بوده است .او در مراسم هفتاد و
چهارمیندوره گلدن گلوبنیزنامزددریافتجایزهبازیگرزنفیلم کمدییاموزیکالبود.
او در ادامه به ذات و غریزه تحقیرگر ترامپ پرداخت و با اشاره به رویدادی که در آن ترامپ
گزارشگریمعلولرارنجاندهبود،رییسجمهور منتخبآمریکاراهدفانتقادقرار داد.

ایران

چــــهرههــــــا

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جاسک :نخستین جلسه هماهنگی
دومینجشنوارهمنطقهایشعربلوچجاسکبرگزار شد.عبدالرحمنلشکریزادهدر گفتوگوبا
خبرنگارماازشهرستانجاسک گفت:اقوامایرانیامروزهدر دنیادر جایگاهبسیار ویژهومطلوبی
قرار دارند و خوشبختانه می توان با برنامه ریزی منسجم ،هم فکری و هم اندیشی در قالب هنر و
عرصه ی شعر ،فرهنگ و جایگاه اقوام ایرانی را بیش از پیش مطرح نمود.وی افزود :قوم بلوچ،
قومیامانتدار،شجاع،مرزدارانیغیرتمندوبسیارمیهماننوازهمچوندیگراقوامایرانیهستند
کهجایگاهشاندر دنیاتثبیتشدهاست.ویعنوان کرد:باتوجهبهاستقبالبینظیردر برگزاری
اولین دوره از جشنواره شعر بلوچ در سال  ،٩٤دومین دوره از این جشنواره در سال جاری برگزار
خواهدشد.ویادامهداد:شاعرانیاز سهاستان کشور،هرمزگان ،کرمانوسیستانوبلوچستان
در حوزهمنطقهایمکرانجهتحضور در دومینجشنوارهمنطقهایشعربلوچ گردهمخواهند
آمدتابدینوسیلهادبیاتوهویتاشعاربلوچیرابرهمگانمعرفینمایند.لشکریزادهتأ کید کرد:
پیشبینیمیشوددردومینجشنوارهشعربلوچشرکت کنندگانبیشتریازشهرستانجاسکرا
پذیراباشیموبهاحتمالزیادمیهمانانیاز خارجاز کشور دعوتخواهدشد.

سه شهر کشورمان سال آینده در شورای جهانی صنایع دستی به
ثبت جهانی میرسند.

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید // SOBHESAHEL.COM //

بازیگرطنزمعروفبه«پایتخت»۵پیوست

سعید آقاخانی به تازگی به جمع بازیگران سریال «پایتخت»۵
با همکاری سازمان فرهنگی رسانهای اوج و کارگردانی سیروس
مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری پیوست.سعید آقاخانی و
بهرام افشاری به جمع بازیگران سریال «پایتخت» به کارگردانی
سیروسمقدمپیوستند.
افشاری در «پایتخت »2حضور داشته است اما آقاخانی برای
اولین بار است که با مقدم در این سریال همکاری میکند.این
سریال در روزهای ابتدایی اسفند ماه با حضور اغلب بازیگران
اصلی در شهر آتن و نیکوزیا کلید خواهد خورد .همچنین
محسن تنابنده نیز مشغول نگارش سیناپس اولیه برای تولید
قصهای متفاوت است.گروه تولید در لوکیشنهای کنار دریا،
اسکله ،بازارهای قدیمی و سنتی  ،هتل ،کوچهها و محلهها،
مرا کز خرید و… قصه فصل پنجم «پایتخت» را آغاز خواهند کرد
و به جز آتن و فیکوزیا در تهران و علی آباد نیز تصویربرداری ادامه
خواهدداشت.

مسافری
از قم هستم
گروه هنری//
فتحعلی اویسی ،بازیگر سینما و تلویزیون سه شنبه گذشته  21دی
ماه  72ساله شد ،بازیگری متولد قم که امسال تولدش مصادف با
وفات حضرت زینب(س) هم شده است و همین بهانهای بود تا سراغ
اویسی برویم و او هم با ما درباره کودکی ،سفر به قم  ،زیارت و مشغله
این روزهایش سخن گفت.

ل کارگردانی و بازیگری سینما از
فتحعلی اویسی ،فار غالتحصی 
دانشگاه تگزاس آمریکا در سال  ۱۳۵۳است و بالفاصله پس از
پایان تحصیالتش در همان سال به ایران باز میگردد و به قول
خودش تا به امروز دیگر هوس رفتن و مهاجرت به سراغش
نیامده است.اویسی سینما را با «قدغن» ساخته علیرضا داودنژاد
آغاز میکند و در ادامه مسیر هم با بزرگان سینمای ایران همکاری
«سرب» کیمیایی
خورشید» تقوایی و
داشته است ،از « ناخدا
ِ
ِ
بگیریم تا «بانو» ی داریوش مهرجویی و «جهان پهلوان تختی»
ساخته ناتمام روانشاد علی حاتمی و در نهایت بهروز افخمی.
اویسی چندباری آستین باال زد و پشت دوربین روی صندلی
کارگردانی هم نشست و ا گرچه توفیق چندانی نیافت اما چه
کسی میتواند بسادگی از کنار «مریم و میتیل» به کارگردانی او
بگذرد.
در تلویزیون هم او بخصوص در دهه هفتاد و هشتاد یکی از
ستارههای کمدی به شمار میرفت و چندین سریال موفق از
جمله «بدون شرح» و «زیرزمین» با نقش آفرینی او حسابی میان

مردم گل کرد و تکه کالم هایش گاه تا به امروز زمزمه میشود.
این بازیگر درباره  72سالگی و فعالیت این روزهایش به جامجم
آنالین میگوید :کار خاصی ندارم نه در تلویزیون و نه در سینما،
آخرین کاری که انجام دادم فیلمی بود که در شبکه نمایش
خانگی پخش شد به نام «نعل وارونه» به کارگردانی افشین
صادقی.اویسی درباره کم کاری این روزهایش هم توضیح
میدهد :من یک کار شخصی در شمال دارم و مشغول ساخت و
ساز هستم تا آخر عمری یک جایی آرام و به دور از هیاهو زندگی
کنم ،از طرفی بنظرم بهتر است جوانها بیایند و کار کنند و ما هم
تماشا میکنیم.به او میگویم شما متولد «قم» هستید ،آخرین
بار کی به قم سفر کردید که پاسخ میدهد :قم زیاد میروم ،اصال
مسافری از قم هستم ،البته روستای پدری مان «فردو» آخرین
بار هم همین یک ماه پیش آنجا بودم.
همزمان شدن تولد  72سالگی این بازیگر اهل قم با وفات
حضرت معصومه(س) پرسشی است که با او در میان میگذارم،
ابتدا تعجب میکند و میگوید :واقعا نمیدانستم این هم از
شگفتیهای روزگار است ،من همیشه زیارت میروم ،از بچگی
خاطرات زیادی از حضور در حرم حضرت معصومه(س) دارم
بخصوص رفتن به مسجد و کتابخانه آیت اهلل بروجردی که برایم
ُپر از خاطره است ،یک جورایی پاتوقم بود ،کاش مردم بیشتر
کتاب بخوانند  ،شما گفتید چرا کم جلوی دوربین میروید ،من
دوست دارم این روزها بیشتر مطالعه کنم البته این عادت به

خواندن از سالهای نوجوانی با من همراه است.
گفتوگو را دوباره میبرم سمت  72سالگی و میپرسم آخرین بار
چه کسی برایتان تولد گرفت ،میخندد و میگوید :ا گر همسر و
فرزندانم که همیشه به من لطف داشتند را کنار بگذاریم ،واقعا
برای قدیمیها خیلی این جشن تولد گرفتنها رسم نبود و ما
خیلی خاطرهای از تولد نداریم.
اویسی ادامه میدهد :من دو فرزند دارم که هر دو هم خدا را شکر
ایران هستند و فکر میکنم ایران ما پر از زیبایی است.
از اویسی میپرسم شما با کارگردانهای بزرگی کار کردید ،ا گر
بخواهید از بین آنها یکی را انتخاب کنید ،از چه کسی نام میبرید
که به جام جم آنالین میگوید :همه خوب بودند ،ولی یکی
از کارهایم که خودم بیشتر دوست دارم را نام میبرم ،سریال
«زیرزمین» که به قول معروف ترکوند.
او درباره این سریال هم توضیح میدهد :کارگردانش آقای
افخمی بود و ا گر اشتباه نکنم ،در ماه رمضان سال  1385از صدا
و سیما پخش شد.اما آخرین سوال از فتحعلی اویسی نازنین،
آرزو در  72سالگی است که این گونه پاسخ میدهد :نه تنها در
 72سالگی که در تمام زمانها هیچ چیز بهتر از خدمت به مردم
نیست و این که تنها چییزی که همیشه تازگی دارد و به انسان
شادابی و طراوت میبخشد ،گرفتن دست ناتوان است ،در این
روزها بیشتر به همدیگر فکر کنیم و ا گر در توان مان هست گرهای
را باز کنیم.

حسام نواب صفوی:

سینمای «فارسی »۱فقط یک ملیجک هست
گروه هنری//
حسام نواب صفوی گفت :سینا ولی اهلل فرزند ناصر تنها متهم ما
نیست و تمام اشخاص همکار این شبکه متهم این پرونده هستند.

حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون نسبت به طرح
شکایت علیه شبکه فارسی  ۱طی سال گذشته گفت :همان طور
که مستحضر هستید ،توهینی بزرگ و بسیار آشکار از سوی شبکه
فارسی  ۱به ملت ایران صورت گرفته بود .این توهین احساسات
بسیاری از افراد را جریحه دار کرد.وی ادامه داد :بعد از این اتفاق
رسانه ملی به پوشش کامل این مساله پرداخت و بسیاری از
دوستان درخواست کردند تا این مساله پیگیری شود .من با
توجه به این پیگیری ها ترغیب شدم تا از فارسی  ۱شکایتی به
عمل آورم و در همین خبرگزاری میزان بود که برای اولین بار از
طرح این شکایت صحبت کردم.بازیگر سریال کاله پهلوی متن
این شکایت نامه را اینگونه بیان کرد :نشر ا کاذیب و توهین ،هتک
حرمت و حیثیت مردم ایران در تاریخ  ۳۰شهریور  ۱۳۹۴ساعت
 ۱۳:۴۶دقیقه اعالم و وصول گردید.وی این شکایت را از آن
مردم ایران دانست و افزود :همواره در خارج از کشور شبکه هایی
هستند که فعالیت هایی ضد ایرانی انجام می دهند اما این بار
این توهین به ملت ایران صورت گرفت و بسیار متفاوت از اتفاقات
صرفا یک شوخی بود
گذشته بود .شاید این توهین برای برخی ً
اما من به عینه دیدم که دل بسیاری را به درد آورد .پس از طرح
این شکایت همواره از من سوال می شد که باالخره نتیجه این
شکایت چه شد؟بازیگر سریال «کیف انگلیسی» این توهین از
سوی مجری شبکه فازسی ۱را نه یک شوخی که توهینی بزرگ
قلمداد و تصریح کرد :ما به هیچ وجه نمی توانیم این توهین را
کامال آ گاهانه
شوخی در نظر بگیریم .زیرا مدیران این شبکه معاند ً
این توهین را در دهان مجری یا بهتر بگویم ملیجک شبکه قرار
دادند .پس نمی توان خیلی سرسری از چنین توهینی گذشت و
آنرا شوخی دانست.وی چگونگی بسته شدن شبکه جم از داخل
ایران را اینگونه بیان کرد :برخالف تصور برخی این اتفاق خیلی
کار سختی نیست .این شبکه متعلق به هیچ کشوری نبوده و

هیچگونه وابستگی به دولت مطبوع آن کشور نداشته است.
تنها مساله اسپانسر و حامیان مالی مطح بودند که از این شبکه
پشتیبانی می کردند.
این بازیگر سینما در همین راستا ادامه داد :به محض طرح
شکایت و دستور تعقیب از سوی مقامات قضایی ،تمام اشخاصی
که با این شبکه همکاری داشتند شناسایی شدند و بنا بر این
شناسایی افرادی که با فارسی  ۱همکاری داشتند احساس
خطر کردند .زیرا برخی از انها به داخل کشور رفت و آمد داشته
و مواضعشان را در خطر می دیدند .بعضی از این افراد با توجه به
ارق ملی خود و نظر به اینکه با حیثیت یک ملت روبرو هستند به
سرعت از این شبکه جدا شدند .حتی آنهایی که به کشورشان
عرق نداشتند از سر ترس این شبکه را ترک کردند.نواب صفوی
در پی انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص بسته شدن شبکه
«فارسی  »۱گفت :در خصوص اینکه می گویند من شبکه فارسی
 ۱را بسته ام ،شاید این تصویر تداعی شود که من با دو مامور به
اصال اینطور نیست .صحبت
آنجا رفته و درب شبکه را بسته ام که ً
من به هیچ وجه به این منظور نبوده و نیست.وی ادامه داد:
وقتی که یک وکیل از حق مردم ایران دفاع می کند ،در واقع
این امر بیانگر اعالم وکالت آن وکیل از جانب مردم است.بازیگر
فیلم «وقتی همه خوابیم» تا کید کرد :وکالت من از سوی مردم

اسکار امسال؛ از «تونی اردمن» تا «فروشنده»
گروه هنری ۹ //فیلم به فهرست کوتاه و اولیه کاندیداهای
جایزه اسکار برترین فیلم «خارجی» (غیرانگلیسی زبان) سال راه
یافتهاند اما اسامی  ۵نامزد نهایی این شاخه اسکار  ۲۰۱۷مانند ۲۳
شاخه دیگر این جوایز فقط در روز  ۵بهمن ماه مشخص میشود و
برنده نهایی هم در روز توزیع جوایز یعنی صبح دوشنبه  ۹اسفند در تاالر
کدا ک تئاتر شهر لسآنجلس امریکا معرفی خواهد شد و این روزی است
که تمامی برندگان هشتاد و نهمین دوره این جوایز (منهای سه شاخه
که جوایزشان پیش از آن و در آیینی بسیار کوچکتر اهدا میشود)
مشخص خواهند شد.

جایزه اسکار برترین فیلم «خارجی» سال یکبار دیگر برای ایرانیها
اهمیتی فراوان دارد زیرا فیلم دیگری از اصغر فرهادی به فهرست ۹
فیلم برتر راه یافته و برای وارد شدن به جمع  ۵فیلم نهایی هم بدون
شانس نیست و ا گر نامزد شود ،هیچکس نمیتواند با اطمینان
بگوید که شانسی برای پیروزی نهایی ندارد و در روز توزیع جوایز
نام کدام فیلم و فیلمساز بهعنوان فاتح اسکار این رده روی «سن»
اعالم خواهد شد و هر یک از نامزدها بخت و اقبالی را برای خود
قائل خواهند بود .آنچه قطعی مینماید ،این است که تحسین
شدهترین فیلم «خارجی» امسال کاری از سینمای آلمان به نام
«تونی اردمن» بوده که کیسهای پر از جوایز و افتخارات وعناوین را
در ماههای اخیر اندوخته است و ا گر همین مسأله مبنای رایزنیها
احتماال جایزه اسکار را هم به آن خواهد افزود .ایران که
باشد،
ً
پیشتر با کاری از مجید مجیدی («بهرنگ خدا») طعم نامزدی
اسکار را برای نخستینبار چشیده بود ،سرانجام با «جدایی نادر از
سیمین» کار سال  ۲۰۱۲اصغر فرهادی که در بازارهای بینالمللی و
سایر کشورها با نام مخفف «جدایی» توزیع شد ،به این جایزه مهم
هنری دست یافت و با اینکه فرهادی در سال  ۲۰۱۴با «گذشته»
باوجود حضور امثال بره نیس بژو در این فیلم به آن افتخار از نو
دست نیافت ،موفقیتهای چشمگیر «فروشنده» در سال ۲۰۱۶
وی را با امیدهای بیشتری راهی محاسبات نهایی اسکار امسال
کرده است« .فروشنده» که شهاب حسینی و ترانه علیدوستی
بازیگران اصلی آن هستند ،بواقع کاندیدای جایزه گولدن گلوب

هم که بعد از اسکار دومین جایزه مهم و بزرگ و تبلیغاتی جهان
است ،شده و تکلیف این جایزه بسیار زودتر از اسکار صبح امروز
(دوشنبه  ۲۰دی) مشخص شد .در اهمیت کار «فروشنده»
همین بس که در کن مهمترین جشنواره سینمای جهان نیز که
جدیدترین دوره آن در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه امسال
برگزار شد ،جوایز برترین سناریو (برای اصغر فرهادی) و برترین
بازیگر مرد (برای شهاب حسینی) را تصاحب کرد.
رکورددار و مدعی اول
قبال آمد ،رکورددار کسب جوایز
که
طور
ن
«تونی اردمن» هما
ً
بینالمللی در میان فیلمهای غیر انگلیسی زبان در سال  ۲۰۱۶بوده
و سخت است که آن را مدعی اول اسکار «خارجی» هم ندانیم.
اخیرا در تمامی شاخههایی که نامزد جوایز سال سینمای
این فیلم ً
اروپا
( )European Film Awardsشده بود ،به این جوایز دست یافت و
از آن قبیل بودند :بهترین فیلم ،برترین کارگردانی ،بهترین بازیگر
مرد (پیتر سیمونیس چک) ،برترین هنرپیشه زن (ساندرا هولر)
و بهترین سناریو .دیگر فیلمی که نامزد شدنش اسباب شگفتی
نشده« ،این پایان جهان است» ساخته زاوی یر دوالن فرانسوی
و کاری از سینمای کانادا است که در جشنواره معتبر کن ۲۰۱۶
معموال ویژه دومین فیلم برتر جشنواره
جایزه گراندپری را که
ً
است ،بهدست آورد« .فروشنده» جدیدترین کار تحسین شده
اصغر فرهادی نیز در همین جشنواره (کن) درخشید و دو جایزه
این جشنواره شامل عنوان برترین بازیگر مرد و برترین سناریو
را بهدست آورد و ناظران را به یاد سال  ۱۹۹۷انداخت که «طعم
گیالس» ساخته عباس کیارستمی نخل طالی بهترین فیلم را
در این جشنواره تصاحب کرد و نخستین پیروزی عمده ایران در
معتبرترین جشنواره فیلم جهان را به ثبت رساند.
در یک جزیره دور
«تانا» یک کار اجتماعی و رمانتیک است که اتفاقات آن در
جزیرهای در دریای پاسیفیک میگذرد و نماینده استرالیا در جوایز
اسکار امسال است ،در ونیز دومین جشنواره بزرگ سینمای جهان

و پیگیری های قوه قضائیه باعث شد ،اهرم های اقتصادی اعم
از اسپانسرهای فارسی ۱احساس خطر کرده و این شبکه را طرد
کنند.نواب صفوی با تشکر از مردم ایران بابت پیگیری های خود
نسبت به این توهین صورت گرفته توسط مجری شبکه ماهواره
ای تصریح کرد :باید بگویم این خود مردم بودند که بسته شدن
شبکه فارسی  ۱را رقم زدند .تصریح می کنم واژه «من» به عنوان
«وکیل مردم ایران» است.بازیگر فیلم آس و پاس تصریح کرد:
باید بگویم که پرونده شکایتم از «فارسی »۱هنوز بسته نشده و در
جریان و در تعقیب عوامل شبکه فارسی ۱است و به دلیل اینکه
زیر دست بازپرس است بنده از تشریح جزئیات پرونده معذورم
وی «سینا ولی اهلل» را تنها یک نماد خواند و ادامه داد:درخصوص
شخص سینا ولی اهلل باید بگویم که وی تنها یک نماد است که
کالم از دهانش خارج شده و باید بداند طرف حساب ما تنها وی
نیست .وی چندین بار در فضای مجازی به مدافعان حرم توهین
کرده است که باید بگویم من از هر گستاخی بگذرم از توهین به
مدافعان حرم نمی گذرم.نواب صفوی ادامه داد :این ملیجک
چطور می تواند به کسانی که برای آرامش من و شما سینه سپر
می کنند و جانشان را می دهند توهین کند .این موضوع همین
جا تمام نمی شود مجری فارسی ۱باید جواب پس بدهد.این
قطعا پشت این
کامال فکر شده بوده و
بازیگر افزود :این اتفاق
ً
ً
توهین ،کارگردان ،فیلمنامه نویس و عوامل دیگری نیز بوده اند که
بر اثر کینه ورزی با فرهنگ ملت ایران اقدام به این عمل ناپسند
کرده اند .پس سینا ولی اهلل فرزند ناصر تنها متهم ما نیست و
تمام اشخاص همکار این شبکه متهم این پرونده هستند.نواب
صفوی با اشاره تاسیس شبکه ای مجازی توسط مجری شبکه
فارسی  ۱خاطرنشان کرد :به تازگی این شخص یعنی سینا ولی
اهلل در محیط تلگرام گروه و کانالی تاسیس کرده و همچنان به
فعالیت های گستاخانه خود ادامه می دهد .من از تمامی مردم
می خواهم این شبکه و تمامی شبکه های مجازی مربوط به این
شخص فاصله بگیرند زیرا این شبکه به توهین های فراوانی علیه
مردم ایران دست زده که همه آنها در حال پیگیری است.

جایزه فیلم مردمی (محبوبترین بین تماشا گران) را کسب کرد.
«انتخاب پادشاه» هم که نماینده نروژ در انتخابات امسال اسکار
است ،پیرامون مخالفت ها کان پادشاه نروژ با وا گذاری کشورش به
آلمان نازی در ایام جنگ جهانی دوم است« .مردی به نام اووه»
که از سوی سوئد در شاخه اسکار برترین فیلم «خارجی» سال
 ۲۰۱۷شرکت داده شده و به فهرست کوتاه نامزدی این جایزه راه
یافته ،با بازی رولف السکارد درباره مرد عزلتگرایی است که وقتی
یک خانواده مهاجر در همسایگی او مأوا میکنند زندگیاش عوض
میشود و مهربانی و لزوم کمک به دیگران را در وجودش حس
میکند.
جمع کردن مینها
«سرزمین من» که از سوی دانمارک به آ کادمی علوم سینمایی
و هنرهای تصویری ارائه شده و فیلم افتتاحیه بخش پانورامای
جشنواره پر اعتبار امسال تورونتوی کانادا بود ،نشانگر اقدام
اجباری گروهی سرباز اسیر شده آلمانی در زمان جنگ جهانی دوم
است که به کار گرفته میشوند تا سواحل دانمارک را که پیشتر
توسط آنها مینگذاری شده بود ،از نو پا ک کنند .این فیلم در
جوایز ساالنه سینمای اروپا جایزه برترین فیلمبرداری را برای کامیال
هییلم کنودسون که این فیلم را تصویربرداری کرد ،به ارمغان آورد.
«زندگی من بهعنوان یک زوکینی» که یک انیمیشن تهیه شده با
سیستم استاپ موشن و نماینده سوئیس در اسکار امسال است،
در جشنواره کن  ۲۰۱۶در قسمت موسوم به «دوهفته کارگردانان»
به نمایش درآمد وکاندیدای سه جایزه «آنی» هم شده که مختص
کارتونهای برتر سال است و حوادثش در یک یتیمخانه روی
میدهد .این فیلم در جوایز ساالنه سینمای اروپا بهترین کارتون
سال این قاره شناخته شد و کاندیدای گولدن گلوب برترین
انیمیشن سال هم شده بود.
زندانی و زندانبان
«بهشت» کار اخیر اندری کونچالوفسکی روس هم که به فهرست
 ۹نامزد اسکار برترین فیلم «خارجی» سال راه یافته ،روابط یک
زندانی اریستوکرات حاضر در بازداشتگاههای آلمان نازی در زمان
جنگ جهانی دوم را با یک افسر مستقر در زندان به نمایش
میگذارد .این فیلم جایزه شیر نقرهای بهترین کارگردانی را در «ونیز
 »۲۰۱۶نصیب کونچالوفسکی کرد.

کتاب عکس «از گاوبندی تا پارسیان» منتشر می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی پارسیان گفت :اولین
کتاب عکس پارسیان با عنوان «از گاوبندی تا پارسیان» زیر نظر
اداره ارشاد پارسیان تکمیل و آماده انتشار شد.به گزارش مهر،
به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان محمود
اسدی گفت« :از گاوبندی تا پارسیان» اولین کتاب عکس
شهرستان است که نگاهی تاریخی و گردشگری به شهرستان
دارد و تاریخ دیرینه شهرستان از ابنیه ها ،شخصیت ها و
حکمرانان قدیم و جدید را به روایت تصویر به نمایش گذاشته
است.وی اضافه کرد :شهرستان پارسیان با همه قدمت و
نقش مهم خود در تاریخ ایران اسالمی اما متأسفانه در حوزه
نشر بسیار کم فروغ بود که با اقدام پژوهشگر پارسیانی نصراهلل
کریمی و تالش کارکنان و کارشناسان این اداره مجموعه
خوبی با بیش از  ۱۰۰۰قطعه تصویر آماده انتشار شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی پارسیان همچنین اظهار
کرد :عکس یکی از شاخه های پر مخاطب هنر است که این
روزها و با گسترش فضای مجازی نقش پر رنگی در زندگی
خانواده ها بازی می کند و کمتر کسی است که با دوربین بی
ارتباط باشد.اسدی نیاز جامعه به یادآوری داشته های خود
را یکی از دالیل چاپ این کتاب دانست و افزود :رونق عکاسی
در دوره کنونی با توجه به گسترش ابزار مورد نیاز در کنار بی
توجهی های سابق نسبت به این هنر توازن را تا حد زیادی
به هم زده لذا جمع آوری بیش از  ۱۰۰۰قطعه تصویر تاریخی،
مشقت های خاص خود را داشته است اما خوشحال هستیم
که در این مسیر هنرمندان پیشکسوت را شناسایی کردیم و از
تجربیات آنان در ادامه استفاده خواهیم کرد.

دیریندیرینبا گویشمحلیهرمزگانتولیدمیشود

تهیه کننده برنامه دیرین دیرین از ساخت برنامه استانی با
گویش محلی در استان هرمزگان خبر داد.به گزارش مهر ،محمد
ابوالحسنی در نشست مشترک با فناوران پارک علم و فناوری،
مرا کز رشد دانشگاه ها و فعاالن حوزه آی تی و عالقه مندان به
حوزه انیمیشن افزود :تیم برنامه ما در حال شناسایی ظرفیت
ها هستند که پس از بررسی این برنامه با گویش محلی هرمزگان
تهیه و پخش می شود.وی با بیان اینکه این برنامه با مشارکت
پارک علم و فناوری هرمزگان و همکاری اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و
تولید می شود ،گفت :با این اقدام ظرفیت باالیی در اشتغال
هرمزگان بوجود خواهد آمد که بخشی از دغدغه های حوزه
اداره کل را نیز مرتفع و فرصت اشتغال را برای فعاالن حوزه
انیمیشن بوجود خواهد آورد.تهیه کننده برنامه دیرین دیرین
در تشریح اقدامات خود برای استان هرمزگان گفت :سه اقدام
را برای هرمزگان در نظر گرفته ایم که یکی از آنها رسانه محلی
است که با این کار دیرین دیرین استانی فعال و با گروه های
مستعد استان قرارداد همکاری امضا می شود و دیرین دیرین
استانی با گویش و فرهنگ هرمزگان تولید و منتشر می شود.
وی به یکی دیگر از اقدامات خود اشاره کرد و بیان داشت :پروژه
گیگول یکی دیگر از فعالیت هایی است که در دستور کار داریم.
این پروژه که دایره المعارف انیمیشن است و ایران را در این
پروژه به ۶۰۰منطقه تقسیم و برای هر منطقه ۵۰قسمت تقسیم
می کنیم و می گوئیم که هر منطقه چه مکان های دیدنی دارد،
گویش هایشان چیست ،چه صنایع دستی دارند و برای دیدنی
هایش کجاهابایدبرویم.ابوالحسنیادامهداد:مااینمحصولرا
ساختهایم و با کشورهای مختلف در حال تبادل هستیم که این
گونهانیمیشنهابه کشورهایمختلفانتقالپیدا کند.تصمیم
گرفتهایم که برای سال  ۱۴۰۰موثرترین رسانه کشور باشیم و
عالوهبر این یک کارآفرینی را هم ایجاد کنیم و محصوالت خود
را به تولیدات محلی هم بکشانیم .میخواهیم با کمک مردم
محلی هر منطقه در ایران ،محصوالت انیمیشنی را ایجاد کنیم
که برای مردم آن منطقه جذابیت داشته باشد .این کار هم
کارآفرینی ایجاد میکند و هم درآمدزایی باالیی خواهد داشت.
وی اضافه کرد ،در اجرای این پروژه از چند شرکت دعوت به
همکاری خواهیم کرد تا بتوانیم شناخت خوبی از هر منطقه به
عالقه مندان بدهیم.ابوالحسنی ابراز امیدواری کرد ،با حمایت
مسئوالن استانی بتوان با استفاده از تولید محتوای بومی به
ایجاد کسب و کارهای پایدار در استان برسیم.

مسابقه مرور تئاتر ایران به جشنواره فجر افزود شد

دبیر جشنواره تئاتر فجر تا کید کرد امکان رقابت میان آثار
صحنهای حاضر در جشنواره در دو بخش مسابقه بینالملل و
مسابقه جوانان فراهم شده ،مسابقه مرور تئاتر ایران نیز برگزار و
نمایشهایی در این بخش مورد داوری قرار خواهند گرفت.به
گزارش خبرآنالین ،سعيد اسدي دبير اين دوره از جشنواره درباره
اضافه شدن بخش های جدید جشنواره گفت« :جشنواره
بینالمللیتئاترفجربهعنوانبزرگترینرویدادتئاتریایرانزمین
امکان مهمی برای رونق بخشی به تولید هنرمندانه آثار نمایشی
و تجلی اشتیاق گروههای تئاتری در سراسر کشور برای تبادل
تجربهوهنربایکدیگروایجادارتباطیمتفاوتبامخاطبان گرامی
این هنر پر تاثیر است .در کنار نمایندگانی از سایر ملل ،تئاتر ایران
فرصت مناسبی را می یابد تا بخشی از تولیدات کثیر خود را در
مروری سالیانه به عرصه سنجش و ارزیابی برساند و نشاط این
گردهمآیی در فجر انقالب اسالمی را در رقابتی سالم و فرهنگ
مدار متجلی کند».وي ادامه داد« :ا کنون در آستانه برگزاری
مرحله نهایی جشنواره از آغاز تا دوازدهم بهمن ماه نسلهای
گونا گون از هنرمندان تئاتر ایران ،از جوان با آتیه تا پیشکسوتان
مجرب ،در بخشهای متنوع آثار خود را به صحنه خواهد برد.
بنابر ویژگیهای یاد شده در فراخوان دوره سی و پنجم جشنواره
امکان رقابت میان آثار صحنهای حاضر در جشنواره در دو بخش
«مسابقه بین الملل» و «مسابقه جوانان» فراهم شده است و
بخشی از نمایش های راه یافته بنابر شرایط ذکر شده در مقررات
اینبخشمیتواننددر اینمسابقاتدوگانهقرار گیرند».اسدي
يادآورشد« :دبیرخانه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با مالحظه
توان حرفهای و ویژگی آثار در نزدیکی به محورهای موضوعی
فراخوان و گستره ملی نمایشهای راه یافته به جشنواره برای
ایجاد رغبت و شور و نشاط بیشتر در ایام برگزاری ،بر حسب شمار
متنوع آثار در مرور تئاتر ایران بخش دیگری را با عنوان «مسابقه
مرور تئاتر ایران» به رقابت نمایشهای صحنهای دوره سی
و پنجم می افزاید تا ا کثر آثار پذیرفته شده در جشنواره فرصت
حضور در بخش رقابتی جشنواره را داشته باشند.

