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«عصر ايرانيان» از ر د بي سابقه
کليات بودجه  97توسط نمايندگان
يدهد
مجلس گزارش م 

در شرایطی که به دلیل سوءمدیریت شهرداری تهران
و وزارت راه در مواجه با کوالک دو روز گذشته،

دست رد مجلس
بر بودجه دولت

تردد در پایتخت و جادههای کشور با معضالت
فراوانی روبهرو شده است با دستور سرلشکر باقری

نوبخت در واکنش به ر د کليات
اليحه بودجه:وقت تلف ميکنيد

تمام نیروهای مسلح مأمور امدادرسانی به مردم شدند

شهرداری
ومدیریت
بحران درکما!

الریجانی :شبههاي در گزارش تفريغ
بودجه ديوان محاسبات نيست
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ادبیات دیپلماسی در مواجه با اروپا
حکایت از تشدید نگرانیهای وزارت
ی قاره سبز با آمریکا
خارجه از همراه 
درباره برجام دارد

ظريف :مماشات
يدهد
جواب نم 
اروپا به برجام
د باشد
پايبن 
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«عصر ایرانیان» ضرورت ایجاد ثبات
در ساختار جشنواره به دنبال تغییر
دبیران را بررسی میکند

عارف :از اقدامات شهرداری و استانداری تاسف خوردم

معضل تغییرات بنیادین

نجفی :جوانان با تکان دادن برف درختان ورزش کنند!
نمایندگان مجلس در گفتگو با «عصر ایرانیان» :آخوندی پاسخگوی

همین صفحه

ضعف امدادرسانی در جادهها باشد

هيئت نظارت:گزارشات خالف
محمود صادقي را رسيدگي
ميکنيم

اعضای سابق و فعلی شورای شهر در گفتگو با «عصر ایرانیان»
از غافلگیر شدن شهرداری در پی بارش برف انتقاد کردند
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«عصر ایرانیان» ضرورت ایجاد ثبات در ساختار جشنواره به دنبال تغییر دبیران را بررسی میکند

معضل تغییرات بنیادین

گروه فرهنگ و هنر :بخشهای مختلف جشنواره فیلم
فجر ،همواره یکی از چالشهای اصلی و بحثبرانگیز
مهمترین رویداد سینمایی ایران بوده است .این بخشها
که به نظر میرسد باید جزو ثوابت ساختار جشنواره فیلم
فجر باشند ،عموما هرسال مورد بازنگری و تغییر قرار
گرفتهاند که این مسئله انتقاداتی را از سوی بخشی از
سینماگرانبرانگیختهاست.
ادغــام فیلماولیها ،ســختگیرانه اما
رشددهنده
بخش اصلی که بخش مســابقه ســینمای ایران نام
دارد و این ســالها تحت عنوان «ســودای سیمرغ»
از آن یاد میشــود از ابتدا بــه عنوان محور اصلی کل
جشــنواره برگزیده شد .اما با رشــد تولیدات سینمای
ایران و به جهــت حمایت از ورود کارگردانان جدید به
چرخه فیلمسازی از دوره ســوم جشنواره در سال ،63
بخش «فیلمهای اول» به جشــنواره اضافه شد که در
این ســالها با عنوان «نگاه نو» در میان اهالی سینما
جاافتاده و شــناخته میشــود و همان بخشــی است
که حذف آن ،امســال در دوره ســی و ششم جشنواره
حاشیهساز شده و برخی منتقدان را به واکنش نسبت به
این تصمیم برانگیخته است .مسعود حاتمی ،کارگردان
فیلم «موریانه» نیز درباره حضور کمرنگ فیلم اولیها
در این دوره از جشــنواره به مهر گفت« :من به عنوان
یک فیلم اولی جدا از تحلیل چگونگی حضور فیلمهای
اول در دورههای گذشــته جشنواره فیلم فجر ،معتقدم
ورود جوانها میتواند بسیار به سینما کمک کند .حضور
کارگردانان فیلم اولی نه تنها برای جشنواره فیلم فجر
بلکه برای ســینمای ایران بسیار مهم و سرنوشت ساز
است ».از ســوی دیگر اما بسیاری معتقدند که حذف
بخش «نگاه نو» به معنای حذف فیلماولیها نبوده بلکه
بخشی از آنها که واجد ویژگیهای قابلرقابت با سایر
آثار بودهاند در بخش مســابقه سینمای ایران پذیرفته
شــدهاند؛ به عالوه که کاهش تعداد آثار پذیرفته شده
در بخش ســودای سیمرغ ،مستلزم کاهش همه آثار و

از جمله فیلماولیهاست .تجربه سالهای اخیر نیز نشان
داده است که اگر یک فیلماولی قادر است سیمرغهای
بسیاری را از آن خود کند و تبدیل به یک پدیده شاخص
شود که با ســیمرغهای اصلی رقابت نماید ،بنابراین
میتوان انتظار داشــت که سایر آثار این بخش نیز در
مسابقه سینمای ایران ،خود را محک بزنند.
حذف «خارج از مسابقه» داخل رقابت!
ابراهیم داروغهزاده ،دبیر جشــنواره در جلسه بررسی
جشنواره ملی فیلم فجر در کمیسیون هنر و معماری
شــورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد« :امسال
بخش خارج از مســابقه در جشنواره نداریم و دو فیلم
مستند نیز در کنار دیگر فیلمهای بخش مسابقه حضور
دارند تا در زمینه ســینمای مستند فرهنگسازی شود
و سینمای مســتند به اکران متصل شود .بخش فیلم
اولیها نیز در جشنواره مستقل نیست و سه فیلماولی
در در این دوره جشــنواره در کنار دیگر فیلمها رقابت
میکنند .افتتاحیه و اختتامیه جشنواره نیز در این دوره
برگزار میشــود ».بنابراین بخش «خارج از مسابقه»،
دومین بخش از بخشهای موردتوجه جشــنواره فجر
بود که امسال مشمول سیاست کوچکسازی شد .این
بخش که ســال  93در دوره سی و سوم به جشنواره
اضافه شــد و در ســال گذشــته تازه نام «چشمانداز
سینمای ایران» را بهخود گرفته بود ،امسال تبدیل به
یکی از مطالبات شــده است .بخشی از سینماگران و
مدیران بر این باورند که این بخش میتواند نمایی از
سینمای ایران را به نمایش بگذارد در حالی که بخش
بزرگتری معتقدند در برخی دورهها ،این بخش از مسیر
خود منحرف شده و مدیران به قصد جذب سینماگران،
برای این بخش نیز سیمرغ درنظر گرفته آن را تبدیل
به یکی از قسمتهای رقابتی کردهاند که محمدمهدی
عسگرپور ،دبیر دورههای بیستم و بیستویکم جشنواره
و تهیهکننده ســینما ،از قائالن به این نوع نگاه است.
با این حال تعدادی از فستیوالهای آکادمیک جهانی،
بخش مشــابهی با نام «آفاستیج» دارند که به مرور

آثار شرکتکنندهای میپردازد که از بخش مسابقه کنار
گذاشته شدهاند با این تفاوت که تالش نمیکنند آن را
نیز تبدیل به نوعی رقابت کنند.
بحران الینحل بخش «بینالملل»
بخش بینالملل شامل بازار فیلم ،سینمای بینالملل،
سینمای آسیا و سینمای معناگرا مستقل و اختتامیه مجزا
نیز از دوره بیستوسوم به جشنواره اضافه گردید و عمر
کوتاهی را در کنار بخش ملی ســپری کرد تا در دوره
سیوسوم ،مدیران جشنواره تصمیم به جداسازی این
بخش از بخش ملی گرفتند و برگزاری بخش بینالملل
به اردیبهشــتماه موکول گردید .تردید بر سر اهمیت
بخش بینالملل با توجه به انزاوای سینمای ایران در آن
و میزبان شدن جشنواره برای نمایش برخی از فیلمهای
سینمای جهان و حرفوحدیثهای بخش بازار فیلم،
از جمله مســائلی بود که هنــوز الینحل باقی مانده و
بخش جهانی جشنواره فجر را معلق نگه داشته است.
این درحالی است که بسیاری معتقدند اساسا بار اصلی
تعامالت فرهنگی ایران و جهان باید بر دوش سینما و از
آن میان ،بردوش جشنواره فجر باشد.
 «هنروتجربه» ،مستند و انیمیشن
با شــروع به کار گروه «هنروتجربه» در سینمای ایران
همزمان با سیاستهای ســینمایی دولت یازدهم ،این
بخش نیز جای خود را در جشنواره فیلم فجر باز کرد و در
سیوسومین دوره به آن پیوست .اما امسال علمالهدی در
واکنش به حذف این بخش از جشنواره با تاکید بر این که
«سینمای هنروتجربه هیچ ارتباط سیستماتیکی با سی و
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ندارد» گفت« :در این
دوره از جشــنواره هیات داوران از مجموع  ۲۲فیلم یک
سیمرغ به سینمای هنروتجربه اهدا میکنند اما مسئوالن
ســینمای هنروتجربه هیچ دخالتی در جشنواره امسال
ندارند ».بخشهای مستند و انیمیشن نیز در دورههای
مختلف به جشنواره اضافه یا از آن کم شدهاند که حضور
یا عدم حضور آنها بیش از تصمیم مدیران جشنواره ،به
وجود و عدم وجود آثار واجد شرایط مربوط بوده است.
ثبات ســاختار ،مدیریت خالق و قانونی
برای عدم تغییر
با تمام اینها به نظر میرسد که ثبات ساختار جشنواره
فجر بیش از هر عامل دیگری در جدی گرفته شــدن
آن در جهان موثر اســت اما تغییر مداوم دبیر جشنواره
به عنوان موثرترین فاکتور بر تغییر سیاســتها ،باعث
بینتیجه ماندن این راهبرد شــده است .از سوی دیگر
حذف و ادغام بخشها راحتتریــن و اولین راه برای
سیاست درســت کوچکسازی به نظر میرسد و الزم
است که به جای مدیریت منفعالنه در برابر کسریهای
بودجه ،مدیریت خالقانه بــرای پیگیری راهبردهای
کالن ،وجهه همت مســئوالن جشنواره قرار گیرد .به
عالوه شاید الزم باشــد که باالخره قانونی برای عدم
تغییر دبیرجشنواره گذاشته شــود یا دستکم ،قوانین
بتوانند دست دبیران جشــنواره را برای دست بردن در
سیاستها و راهبردها محدود کنند.
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