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رازعالمگيريزبانفارسي
جاذبه موجود در اين زبان
اس�ت ،زبان فارس�ي در
واق�ع زب�ان عش�ق و
خـداپرس�تي اس�ت.

غالمعلي حدادعادل رئيس
بنياد س��عدي با بيان اين
مطلب گفت :زبان فارسي
امروز كه ادامه زبان فارسي
ميانه و فارسي باستان است از هزارو200سال قبل و بعد از ورود
اسالم به ايران در جغرافياي ايران آن روز حاكم شد.
حدادع��ادل ك��ه مراس��م اختتامي��ه هش��تادوهفتمين دوره
دانشافزايي زبان فارس��ي س��خن ميگفت با اش��اره به وجود
نس��خههاي خطي فراوان در كتابخانههاي كشورهاي منطقه
از جمله تركيه و روس��يه ادامه داد :اين واقعيت نشان ميدهد
زبان فارسي در گستره وسيعي تس��لط داشته است .وي تأكيد
كرد :امروز رئيسجمهوري امري��كا تصور ميكند چون ايران را
تحريم كرده ،هيچ ساماني در كشور نيست اما درخت كهن ايران
با سابقه تمدني 7هزارس��اله با بادهايي چون تحريم نميلرزد.
رئيس بنياد سعدي از فارسيآموزان خارجي خواست در بازگشت
به كشور خود واقعيتهاي ايران را از وجود امنيت ،صميميت و
مهماننوازي مردم ايران براي هموطنانشان بازگو كنند.
.........................................................................................................

جانان در دو روز نخست فروش تنها11ميليون تومان فروخت
تا پايينتر از حد انتظار ظاهر شود .فيلم سينمايي «ايده اصلي»
به كارگرداني آزيتا موگويي كه از روز چهارشنبه 16مردادماه
روي پرده س��ينماها رفته ،در دو روز اول ۱۰۳ميليون تومان
فروخته است اما فيلم سينمايي «قسم» به كارگرداني محسن
تنابنده كه از روز چهارشنبه نهم مردادماه روي پرده سينماها
رفته تاكنون ۴۱۶ميليون تومان فروخته است.
سه فيلم «قصر شيرين»« ،سركوب» و «تپلي و من» كه از دو
هفته پيش راهي سينماها ش�� دهاند ،به ترتيب  ۴۹۲ ،۱۴۱۵و
 ۵۸۴ميليون تومان در گيشه بليتفروشي داشتهاند .كمدي
«نيوكاسل» هم كه سه هفته از اكرانش ميگذرد ،از رقابت با
«قصر ش��يرين» باز ماند و يكميلي��ارد و ۱۸۷ميليون تومان
بليت فروخته است.
.........................................................................................................

مهران مديري بازيگر مهدويان شد

مهران مديري به عنوان
بازیگر به فيلم جـديـد
« درخـ�ت گــ�ردو»
ساختـهمحمـدحسيـن
مهدوي�ان پيـوس�ت.

مه��ران مدي��ري بازيگر،
كارگ��ردان و همچني��ن
مجري برنام��ه تلويزيوني
«دورهمي» كه اين روزها
فيلم «ما همه با هم هس��تيم» را در حال اكران در س��ينماها
دارد ،در جديدترين فعاليت هنري خود قرارداد بازي در فيلم
«درخت گردو» به كارگرداني محمدحسين مهدويان را امضا
كرده و قرار است جلوي دوربين اين كارگردان جوان سينماي
ايران برود.

هادي خدادوست

رواج س�بك زندگ�ي الكچري در بخش�ي
از جامع�ه هن�ري ك�ه ناش�ي از ورود
پو له�اي مش�كوك ب�ه هن�ر اس�ت،
اس�باب نگران�ي بس�ياري از اهال�ي هنر و
كارشناس�ان هنري را فراهم كرده اس�ت.

مسئله ثروت نيست بلكه مسئله پولدار شدن
يك ب��اره در نتيجه اتفاقات مش��كوك اس��ت
كه باعث ايجاد حس تبعي��ض در بدنه خالص
جامعه هنرمندان است يعني همان هنرمنداني
كه ذرهاي پول ش��بههدار وارد حس��اب خود
نكردهاند.
ميلياردرهاي سينما تكخوري نكنند!
ابوالفضل جليلي در گفتو گو با «جوان» با
انتقاد از رسوخ بريز و بپاشهاي ميلياردي
در عرصه هن��ر گفت:اي كاش اي��ن بريز و
بپاشها مجالي ميشد براي آنكه مشكالت
معيش��تي اهالي س��ينما از بين برود ،ولي
مش��كل آنجاس��ت ك��ه اي��ن بودجههاي
ميلياردي فقط و فقط در حلقههاي خاص
وارد و خرج ميشود.
كارگردان «ابجد» و «دان» ادام��ه داد :اينكه
چرا سرمايههاي مشكوك وارد سينما شدهاند
را سياستگذاران سينمايي بايد پيگيري كنند،
ولي اين را ميدانم كه رؤساي سينما اگر بتوانند
شرايطي را فراهم آورند كه ميلياردرهاي سينما
تنها نخورند و بخشي از عايديشان صرف كمك
به بهبود معيش��ت ازكارافتادگان ش��ود قطعا
اوضاع قابل تحملتر خواهد شد.
ابوالفض��ل جليل��ي اف��زود :خ��ودم ج��زو
فيلمس��ازاني بودهام كه همواره با مش��كل
سرمايه توليداتم را فراهم كردهام ولي سراغ

ساناز سماواتي بازيگر تلويزيون و سينما ميگويد« :االن فروش نقش
خيلي مرسوم است .متأسفانه برخي عوامل تولید فيلم يا سريال شايد
رويشان نميشود اين حرف را بزنند و درخواست پول كنند چون به
هر حال امثال من كه ديگر به نسبت متولدان اواخر دهه  60و دهه 70
بازيگران قديمي به حساب ميآييم (با خنده) اما صراحتاً ميگويند
براي اين كار اسپانسر بياور خودت هم بازي كن و درصدي از پول را
هم بگير! اين خيلي جاي تأسف دارد .وقتي كه پاي اسپانسرهاي مالي
باز شود ،متأسفانه شما در پروژههاي مختلف آدمهايي را ميبينيد كه
ال در آن جايگاه نيستند و اص ً
اص ً
ال آن كار را بلد نيستند».
سماواتي ميافزايد« :اين مسئله فقط در رابطه با بازيگران هم نيست و

مىداند كه در جاى خطرناكى
قرار گرفته است.

چهخوبميشوداگررسانههاي
جمعي مثل رادي��و و تلويزيون
درباره فش��ارهاي اقتصادي و
آن س��رمايههاي ميلي��اردي
بيش��تر و بيش��تر حرف بزنند
س��رمايههاي بيهويت نرفتهام ،حتي بارها
شده كه پيش��نهاداتي از سوي برخي نهادها
براي كار داشتهام و به رغم مدتها دوندگي
به جايي نرس��يدهام ،به عنوان مث��ال اخيرا ً
براي يك سازمان منطقه آزاد دو سال تمام
کار كردم و بعد از دو سال گفتند قرارداد لغو
شده است .اين اتفاقات را بگذاريد كنار ورود
س��رمايههاي ميلياردي به س��ينما و به من
بگوييد بايد چه حسي داشت.
خيليها در سينما و تلويزيون از جيب
ميخورند
ابوالفضل جليلي درب��اره اوضاع اقتصادي بدنه
س��ينماگران گفت :خودم با اين گراني ها ،سه
سال است از جيب ميخورم و ميدانم بسياري
از سالمندان سينما و تلويزيون هم وضع خوبي
ندارند و واقعاً حقشان نيست كه اين قدر رياضت
بكشند.
متأس��فانه صنفي هم نداريم ك��ه حداقل يك
بيمه بيكاري برايمان تدارك ديده باشد تا موقع
بيكاري به كمك بيايد.
جليلي خاطرنشان کرد :آنهايي كه مسئول
هس��تند و براي مردم برنامهريزي ميكنند
بايد به فكر مردم باش��ند .چه خوب ميشود

اگر رسانههاي جمعي مثل راديو و تلويزيون
درب��اره اي��ن فش��ارهاي اقتص��ادي و آن
سرمايههاي ميلياردي بيشتر و بيشتر حرف
بزنند .تلويزيون بايد براي تبيين مش��كالت
اقتصادي به موقع ورود كند.
كارگردان «گال» تأكيد كرد :رس��انه خوب
رسانهاي اس��ت كه بهروز باشد و حتي بهتر
است كه آيندهنگر نيز باش��د و اين نشان از
قدرت يك رس��انه را ميدهد ك��ه ميتواند
آينده را ني��ز تا حدودي پي��ش بيني كند و
براي آن برنامهريزي كرده باش��د ولي كدام
فيلم يا س��ريالي ديدهايد كه درب��اره عقبه
سرمايهگذاران نورس��ي كه يك شبه پولدار
شدهاند راستگويي كند؟
ابوالفض��ل جليلي تأكيد كرد :كش��ف منش��أ
پولهاي ميلي��اردي در كنار دعوت به همدلي
مردم ميتواند مق��داري هم كه ش��ده فضا را
تلطيف كند ولي اين اتفاق كمتر رخ ميدهد.
مگر بزرگان دين نگفتهاند كاخي بنا نميشود
مگر آنك��ه بهايش كوخنش��يني گروهي ديگر
باشد پس چرا نبايد كاخنشينان را مجبور كرد
به دستگيري كوخنشينان.
رسانهها سرمايههاي كثيف را معرفي
كنند
كارگردان «حافظ» با اش��اره ب��ه كاركرد
رسانههاي جديد در افش��اي سرمايههاي
مشكوك بيان داشت :بارها شده كه خبر اين
برجسازيها و كوهخواريها و ويالسازيها
و قط��ع جنگله��ا از طري��ق ويدئوه��ا يا
عكسهاي آماتوري ش��هروندان در فضاي
مجازي آشكار شده اس��ت ،اين يعني آنكه
مردم خودشان رس��انه خودشان هستند و
به دنبال اس��تفاده از اين فضا براي تعيين
هويت س��رمايههاي مش��كوكند .در اين
شرايط وظيفه سينما و تلويزيون چيست؟
اينكه اين اخبار را با تحليلهاي راهبردي
در قالب فيل��م و س��ريالهاي پيشرو به
مخاطب ارائه كنند نه آنكه به بازنشر اخبار
شهروندان بپردازند.
ابوالفضل جليل��ي اظهار داش��ت :در موضوع
پيگيري منشأ سرمايههاي ميلياردي رسانهها
بازوي فرهنگي سياستگذاران هستند ،يعني
سياس��تگذاران بايد اقدام��ات عملياتي براي
شناس��ايي س��رمايههاي ناپاك انجام دهند و
رس��انههـاي جمعي هم از طريق راهبردهاي
عمي��ق ياريرس��ان سياس��تگـذاران در اين
زمينه باشند.

«كاريزماي منفي» روي صحنه شانو

نمايش

نمايش «كاریزماي منفي» به كارگرداني
اميرعل�ي ابراهيم�ي روی صحنه رفت.

بعد از گذراندن دوره ش��ش ماه تمرين ،نمايش «كاريزماي منفي» روي
صحنه تئاتر شانو رفت.
«كاريزماي منفي» اثري است كه روی مرز چند دنياي نمايشي راه ميرود و
بيننده را يك ساعت و 18دقيقه با خودش در خيابان براد ِوي نگه ميدارد.
اميرعلي ابراهيمي کارگردان نمايش «كاريزم��اي منفي» ميگويد :يك
اثر موفق به پنج مرحله ني��از دارد كه نبود هر كدام باعث ايس��تايي روند

پول بياور ،نقش و درصد بگير!

محمدصادق عابديني

منزلت او را دارن�د ولى خود

پولهای میلیاردی سینما
به جیب حلقههای خاص میرود

باليي كه داللي بر سر سينما و تلويزيون آورد

بعد از گاليه برنامهس�ازان ح�وزه ك�ودك درباره نف�وذ داللي و
درخواستآوردناسپانسربرايتأمينهزينهبرنامههايتلويزيوني،
اين بار با گاليه بازيگران مش�خص ش�د مس�ائل مال�ي و حضور
اسپانس�رها تا چه حد بر توليد فيلم و سريال سايه افكنده است.

را ماند كه ديگران حس�رت

در گفتوگوي «جوان» با ابوالفضل جليلي كارگردان سينما مطرح شد

حجتاالسالم باقري امام جمعه اسالم در خطبههاي نماز
جمعه اين شهر به ترانه «كوچه نسترن» واكنش نشان داد.

فيل�م س�ينمايي «جان�ان» از آث�ار ت�ازه اك�ران ش�ده
س�ينما ش�روع نااميدكنن�د هاي در گيش�ه داش�ت.

همنشينپادشاه،شيرسوارى

www.javanonline.ir

«كوچه نسترن»
مجاور بنبست فرهنگي ماست

آغاز نااميدكننده يك فيلم
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امام جمعه اسالم:

باقري با انتقاد از عملكرد متوليان فرهنگي گفت :به جای اينكه
چهره واقعي ايثار و گذشت رزمندگان و شهدا را كه با اخالص
به جبههها ميرفتند و جانفش��اني ميكردند را نشان دهيم،
دست روي دست گذاشتيم تا يکخواننده لسآنجلسنشين
بخواهد اسالم امريكايي به ما نشان داده و خط جهاد و شهادت
را وارونه جلوه دهد و از لباس يك رزمنده خيانت و دزدي برخي
خائنان را به رخ ما بكش��د .باقري در خاتمه گفت :این اتفاقي
بود كه به غير از يكي دو مورد كسي نسبت به آن موضعگيري
نكرد ،مث ً
ال من در روزنامه جوان مطلبي در مورد آن خواندم.
كوچه نسترن دور نيست ،مجاور بن بس��ت فرهنگي ماست.
همان جا كه برخي مسئوالن فرهنگي ما از پرداختن به مفاهيم
با ارزش ديني و انقالبي مثل مقاومت ،ابا دارند و س��رها را زير
برف كردهاند و راحت خوابيدهاند.
.........................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتکار

در تمام صنوف سينما و تلويزيون رايج شده است .بعد وقتي ميروي
ريشهيابي ميكني و ميپرسي اين خانم از كجا آمده؟ ميفهمي كه
بله مث ً
ال دخترخاله سرمايهگذار است .به كارگردان ميگوييم آخر اين
فرد به اين نقش و اين جايگاه نميخورد ،اص ً
ال سواد اين كار را ندارد
و مناسب اين كار نيست .خود آن كارگردان مجبور است به خاطر آن
فرد از يك سكانس چندين برداشت داشته باشد كه باالخره زمانبر و
هزينهبر است ».درخواست از بازيگران براي آوردن اسپانسر و دريافت
پورسانت از آنها براي حضور در پروژههاي تلويزيوني و سينمايي قطعاً
بر كيفيت آثار توليدي تاثير منفي ميگذارد.
پيش از اين محمد مسلمي ،كارگردان مجموعه «فيتيله» و داريوش
فرضيايي مجري برنامه و خالق كاراكت��ر عمو پورنگ از اين وضعيت
انتقاد كرده بودند .مسلمي در مصاحبهاي اعالم كرده بود« :معتقدم
اگر بخواهي��م رويكرد برنامههايمان را به س��مت تجاري بودن پيش
ببريم ،بچهها از اين برنامهها گريزان ميشوند و اين موضوعي است كه
ما خارج از استوديوی برنامه و در مواجهه با مخاطبان خود به شدت
آن را لمس كردهايم».
مسلمي تأكيد كرده بود« :اسپانسرهاي بسياري از برنامههاي كودك
ارتباط مستقيمي با موضوع كودك ندارند و اين موضوع فاجعهآميز
است ».وي در پايان از مسئوالن صدا و سيما و سياستگذاران فرهنگي
كشور خواست كه اين تهديد جدي براي كودكان امروز را جدي بگيرند
و براي رهايي از اين بحران گامهاي مؤثر بردارند.
بحران مالي در صداوسيما باعث شده اس��ت تا بسياري از طرحهاي
مهم برنامهسازي به دليل نداش��تن حامي مالي ساخته نشود و حتي
برنامههاي برند تلويزيون با تعطيلي مواجه شود.

هنر كارگردان ميشود ،ابتدا ايده ،بعد طراحي و سپس تمرين ،توليد و در
نهايت نقد .اين كارگردان تأكيد ميكند :شنيدن نگاههاي متفاوت و تازه،
ارزشمندترين چيزي است كه يك كارگردان ميتواند داشته باشد.
اميرعلي ابراهيمي پيش��تر آثاري مانند «فوت كردن در گوش كرگدن»،
«پايان هاليوودي»« ،پاش��ش يك قطره خون در س��ر»« ،داستاني بدون
ازمرلدا» و «سن ِد روم استكهلم» را كارگرداني كرده است.
این نمايش از ۲۲مرداد تا هشتم شهريور در تماشاخانه شانو ،هر شب ساعت
 ۱۹روي صحنه ميرود.

جشنواره فيلم فجر به دنبال پايان خانه به دوشي است

فرار از «ملت» به سوي «ميالد» يا خانه جديد

محمدصادق عابديني

در فاصله كمتر از ش�ش ماه به آغاز سيوهش�تمين دوره
جشنواره فيلم فجر و با وجود مشخص شدن دبير اين دوره از
جشنواره ،هنوز محل برگزاري جشنواره فيلم فجر مشخص
نيست و گزينههاي زيادي پيش روي این جشنواره قرار دارد.

ابراهيم داروغهزاده دبير جش��نواره فيلم فجر روز گذشته با
انتشار توئيتي پيش��نهاد جديدي را براي ميزباني جشنواره
فجر ارائه داد.
شهرداري براي فجر پرديس بسازد
ابراهيم داروغهزاده در توئيترش با اشاره به ساخت پرديسهاي
«ملت» و «آزادي» در دوره مديريت ش��هردار سابق تهران و
تاثير شگرف آنها در بهبود وضعيت اكران فيلمهاي سينماي
ايران ،نوش��ت« :آقاي دكتر حناچي لطفاً به فكر ساخت يك
مجموعه باشكوه براي برگزاري جشنواره فيلم فجر باشيد».
شهرداري تهران مالك چند پرديس بزرگ سينمايي در تهران
است .از پرديس سينمايي ملت گرفته تا پرديسهاي تماشا،
رازي ،راگا و مجموعه ايوان شمس.
در اين بين پرديس سينمايي «ملت» ميزبان جشنوارههاي
مختلف از جمله جشنواره فجر بوده است؛ ميزباني كه با انتقاد
اهالي سينما و اصحاب رسانه همراه بوده است.
در حال حاضر شهرداري طرح س��ينماييای به عظمت و بزرگي
پرديس ملت در دس��ت احداث ندارد و درخواست دبير جشنواره
فجر ب��راي س��اخت پرديس جديد ،اگ��ر اجرايي ش��ود ميتواند
تحول جديدی را در پرديسداري شهرداري تهران ايجاد كند .با
درخواست دبير ،جشنواره فجر عم ً
ال بعد از چند دهه خانه به دوشي
مطلق داراي يك محل برگزاري دائم ميش��ود .از طرفي سازمان
سينمايي امسال بودجه مناسبي براي ساخت سينماهاي جديد
دارد و از طرفي نيز با تعطيلي موسسه رسانههاي تصويري ساختمان
بزرگ و گرانقيمت آن بالاس��تفاده مانده كه ميتواند با فروش يا
تخريب و ساخت ساختمان جديد به محلي براي برگزاري جشنواره
فجر تبديل شود .سينما پرس مينويسد :پس از تعطيلي مؤسسه
رس��انههاي تصويري و ادغام آن با ديگر مؤسس��ات زيرمجموعه
سازمان سينمايي ،ساختمان اين مجموعه كه تخمين زده ميشود
ارزشي بيش از 100ميليارد تومان داشته باشد ،متروك شده است؛
مجموعهاي كه ميتواند تأمينكننده بودجه مورد نياز براي ساخت
كاخ جشنواره سينماي ايران باشد و رويدادهاي سينمايي كشور به
ويژه جشنوارههاي ملي و جهاني فجر ،از بالتكليفي خارج و مطابق
استانداردهاي بينالمللي برگزار شود.
پرديس ملت؛ تجربه شكستخورده
ساخت پرديس ملت در دهه  ،80ابتدا به اين نيت بود كه محلي

استقبال از اجرايي شدن حذف مهر از گذرنامه اتباع خارجي

خبر

مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:

جشنوارههاي رقابتي
براي كودكان آسيبزاست

با جايگزين شدن سبك اجرايي مهرواره به جاي جشنواره ،آثار آسيبزای
رقابتهای فردي در جش�نوارهها ب�ر كودكان و نوجوان�ان از بين ميرود.

مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گفت :فضاي فرهنگي كشور
جشنوارهزده شده و بهتر است مهروارهها را جايگزين جشنوارهها كنيم.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و ام��ور بينالملل كانون ،فاضل نظري در آيين
پاياني نخستين مهرواره داستان آفرينش در تبريز تأكيد كرد :كانون با اين نگاه كه
رقابتهاي فردي ميتواند براي كودكان و نوجوانان آسيبزا باشد ،عنوان برنامهاش
را مهرواره گذاشته است تا در بچهها اين حس كه يكي پيروز شده و ديگري شكست
خورده است ،بهوجود نيايد .رئيس هيئت مديره كانون در اين آيين كه روز ۱۷مرداد
 ۱۳۹۸در سينما قدس تبريز برگزار شد ،همچنين با انتقاد از افزايش رويدادها و
جشنوارههاي رقابتي در محيطهاي آموزشي و آموزش و پرورش ،پيشنهاد كرد
همه دستگاههاي فرهنگي به ويژه در حوزه كودك و نوجوان به برگزاري مهروارهها
روي بياورند چراكه عالوه بر اثرات مثبت و س��ازگاري با فرهنگ ما ،جامعه نيز به
آن ني��از دارد .وي در ادامه ،اين رويداد غيررقابتي را كه ع��دهاي نوجوان به دليل
داستاننويسي گرده م آمدهاند يك اتفاق مبارك دانست و خطاب به اعضاي نوجوان
كانون گفت :روحمانند جسم به غذا نياز دارد و چه خوب است اهل اين لذت انساني
و كمالجويي طبيعي ،مطالعه و آفرينش و خلق معني شدهايد.
مديرعامل كانون برگزاري مهرواره داستان آفرينش را محصول فعاليت دائمي و
فرصتي براي تماشاي بخشي از تالشهاي مستمر كانون در حوزه ادبيات عنوان
و اظهار اميدواري كرد در آينده شاهد موفقيت اين نوجوانان اهل قلم و هنرمند
و تربيت نسلي پويا و خالق در عرصه داستاننويسي باشيم.

براي برگزاري جشنواره فجر باشد.
ملت در ابتدا قرار بود به عنوان كاخ جش��نواره فجر در حد محل
برگزاري جش��نوارههاي «كن» و «ونيز» باشد .پرديس ملت در
طرح اوليه قرار بود استانداردترين مجتمع سينمايي كشور باشد
كه با ارتقاي كيفي استانداردهاي سينمايي در ايران به محل دائمي
برگزاري جشنواره فيلم فجر تبديل شود ،اما ميزباني اين جشنواره
از دو دوره اخير جشنواره فيلم فجر با نقدهاي زيادي روبهرو بوده
اس��ت .پرديس ملت هنوز هم جزو گزينهه��اي اصلي ميزباني
جشنواره امسال فجر است به خصوص بعد از آنكه مشخص شد
اين پرديس به رايگان در اختيار جشنواره بوده است .با اين حال
زمزمههايي چون احتمال بازگشت به ميالد نيز شنيده ميشود.
مسعود نجفي مدير روابط عمومي سازمان سينمايي درباره باقي
ماندن جشنواره فجر در پرديس ملت ميگويد« :صحبت درباره
اين موضوع از حساس��يت خاصي برخوردار است ،چراكه هنوز
بررسيها و تصميمگيري در مورد محل استقرار سينماي رسانه
در دست انجام و همه گزينهها روي ميز است ،ضمن اينكه عمليات
تغييرات فضاي پرديس ملت به طور كامل انجام نشده تا بتوان در
مورد بودن يا نبودن آن يك نظر قطعي داد».
داروغهزاده در مصاحبهاي كه بعد از جدا شدن از معاون نظارت
و ارزشيابي و انتخاب به سمت دبيري جش��نواره فجر داشت از
احتمال بازگشت جش��نواره فجر به برج ميالد خبر داد و گفت:
«اگر واقعاً بچههاي سينما و رسانه دوست داشته باشند جشنواره
در برج ميالد باشد من مشكلي ندارم .فقط تجربهاي كه داشتم اين
بود كه سالن برج ميالد گرچه باشكوه است ،اما مشكالت بسيار
بيشتري در مقايسه با مجموعههاي ديگر دارد ».ميالد به دليل
شرايط خاصي چون داشتن يك سالن بزرگ كه امكان ميزباني
از همه اهالي رسانه را دارد باعث شده تا در دورههاي متوالي كه
ميزباني جش��نواره را بر عهده داشت باعث رضايت نسبي اهالي
رسانه باشد .درخواست بازگشت جشنواره فجر به برج ميالد در
دورههاي اخير بارها از سوي اهالي رسانه مطرح شده كه هر بار با
بهانهتراشيهاي مديريت جشنواره فجر همراه بوده است.

با دور زدن تحريمها ظرفيت گردشگري افزايش پيدا ميكند

هادي عسگري

با اجرايي ش�دن طرح ح�ذف مه�ر ورود از گذرنام�ه اتباع
خارجي ،اي�ن راه�كار ك�ه ميتوان�د باعث تس�هيل ورود
گردش�گران خارجي به ايرانشود با اس�تقبال روبهرو شد.

احمد مازني عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره تاثير حذف
مهر از گذرنامه اتباع خارجي ،گفت :در شرايط فعلي كه كشور با
تحريمهاي ظالمانه ترامپ و امريكا مواجه است از هر اقدامي كه
بتواند اين تحريمها را سس��ت كند و موجب گسترش ارتباطات
ايران با ساير كشورها شود ،بايد دفاع كرد.
مازني با بيان اينكه گس��ترش ارتباطات با دنيا موجب آش��نايي
طرفهاي خارجي با فرهنگ و رس��وم و ديدن امنيت موجود در
كشورمان ميش��ود ،افزود :در همين رفت و آمدها ظرفيتهاي
صنعتي ،كشاورزي ،گردشگري و س��اير حوزهها به معرض ديد
مسافران ميرسد كه ميتواند زمينه شروع ارتباطات بعدي باشد.
وي وجود مهر در گذرنامه اتباع خارجي را مسئله ضروري ندانست
و گفت :از سوي ديگر يك نگاه بيگانهستيز در كشور وجود دارد
كه در اين زمينه بايد كار فرهنگي صورت داد كه ما به جز اسرائيل
كه يك رژيم نامشروع است با ساير كشورها ميتوانيم رابطه برقرار
كنيم .مازني در عين حال اضافه كرد :اي��ن اقدامات راهكارهاي
مقطعي براي دور زدن تحريمها به ش��مار ميآيد درحالي كه ما
بايد راههايي را براي دور زدن تحريمها در بلندمدت پيشبيني
كنيم .هفته گذشته سيدسلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور
از عملياتي شدن موضوع درج نشدن مهر ورود و خروج در گذرنامه
اتباع خارجي توسط كارويژه مرز شوراي امنيت كشور خبر داد.

ساماني افزود :با بررسي و پيگيريهاى صورت گرفته و هماهنگي
با پليس مهاجرت و گذرنامه و ساير دستگاههاي ذيصالح ،اين
امر در تمامى مرزهاي مجاز زميني ،دريايي و هوايي كشور اجرايي
شده است.
يكي از موانع بزرگ تحريمي در رابطه با ورود گردشگران خارجي،
اعمال محدوديتها براي توريستهايي بود كه در پاسپورتشان
مهر ورود به ايران خورده بود .دونالد ترامپ رئيسجمهور امريكا
با تصويب تحريمهاي جديد عليه ايران گفت :گردش��گراني كه
در مهر پاسپورتش��ان مهر ورود به ايران خورده باشد براي ورود
به امري��كا نيازمند دريافت ويزا هس��تند .ولي تيم��وري معاون
گردشگري س��ازمان ميراث فرهنگي ميگويد« :ما گزارشهاي
مستندي از چند كشور داريم كه كنسولگريها و سفارتخانههاي
امريكا با توراپراتورهاي آن كش��ورها تماس گرفتهاند كه اگر به
ايران توريست بفرستند براي ورود به خاك اياالت متحده و صدور
ويزاي آن حتماً با مشكل مواجه خواهند شد».

