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در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر سه فیلم تازه اکران شــده در سینماها به فروش 10 میلیارد 
تومانی نزدیک شدند. آمار ثبت شده در ســامانه مدیریت فروش و اکران سینما تا ظهر هفتم بهمن ماه 
فروش این سه فیلم جدید روی پرده به شرح زیر است: » چپ، راست«: 106 هزار و 330 نفر تماشاگر و 
سه میلیارد و 400 میلیون تومان، »مالقات خصوصی«:  18۹ هزار نفر تماشاگر و 6 میلیارد و 350 میلیون 

تومان، »پالتو شتری«: 4 هراز و 410 نفر تماشاگر و 146 میلیون تومان 
در حال حاضر میزان فروش کل سینمای ایران در ســال 1401 به رقم 356 میلیارد تومان رسیده و 
11 میلیون و 584 هزار نفر هم از ابتدای سال به تماشای فیلم های اکران شده در سینماها رفته اند./ایسنا

با پایان مراحل فنی، فیلم سینمایی »یادگار جنوب« به تهیه کنندگی مجتبی رشوند آماده نمایش در 
چهل  و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شد. فیلم سینمایی »یادگار جنوب« دومین ساخته حسین 
دوماری و پدرام پورامیری که کاماًل در بخش خصوصی ساخته شــده ، فیلمی عاشقانه است که  اوایل 
تابستان امسال در تهران، گرمسار و قشم فیلمبرداری شده است. حسین دوماری و پدرام پورامیری نگارش 
2 اثر »شنای پروانه« و سریال »یاغی« را در کارنامه خود دارند. همچنین فیلم قبلی این 2 کارگردان جوان 
با عنوان »جاندار« که در سال ۹۷ ساخته شد، در سی  و هفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ 

بلورین بهترین فیلم بخش نگاه نو شد./مهر

یادگار جنوب آماده شدآخرین آمار فروش سینماها قبل از جشنواره فجر

 رئیس سازمان امور سینمایی در پیامی به جشنواره ایساتیس تأکید 
کرد جشنواره های منطقه ای فرصت و بزنگاه خوب و مغتنمی برای به 
اشتراک گذاشتن تجربیات هنری و سینمایی در ظرف فیلم کوتاه است. 
محمد خراعی رئیس سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به جشنواره منطقه ای فیلم عکس سینمای جوان یزد پیام داد.

متن این پیام به شرح ذیل است:
»یزد شهری که من می شناســم در درازنای تاریخ مهد بزرگان و 
اندیشمندان با فضیلتی بوده اســت که پویایی و بالندگی فرهنگی و 
علمی کشــور مرهون زحمات و خدمات علمی آنان است. شیرینی 
و حالوت یزد و یزدی ها عالوه بر شــیرینی های سنتی این شهر، در 
انبوهی از کتاب ها و مواریث فرهنگی ایران زمیــن و نیز کالم و قلم 
هنرمندان، دانشمندان و فرهیختگان آن چشیدنی و قابل درک است. 
دارالعباده و دارالمومنین یزد این زیستگاه زیبا و غنوده در کنار کویری 
سحرانگیز، مهد پرورش مردان و زنان شاخصی از گذشته تا حال بوده 
است که در ادامه به برکت درخشــش هنرمندان جلوه و نمود بارزی 
یافته است. حاال در کنار بافت و خانه های تاریخی و بادگیرهای یزد، 
جریانی شــورانگیز برای آفرینش انواع محصوالت فرهنگی و هنری 
دیده می شود تا یزد محصور و محدود در نمادها و نشانه های تاریخی 
نماند. مروری بر کارنامه سینمایی سینماگران یزدی نشان می دهد 
که یزد می تواندکانونی برای نمایش جذابیت های معنوی و نمایش 
تحسین برانگیز نبض زندگی در پرتو ایمان به خدای متعال و فرهنگ 

ناب اسالمی در قاب تصویر باشد.
به صدا در آمدن زنگ جشــنواره های منطقه ای سینمای جوان 
بعد از سال ها وقفه، اعتنای دوباره به ظرفیت های استانی و منطقه ای 
و تالش تازه ای برای شناســایی اســتعدادهای برجسته و کمک به 
دیده شــدن حاصل خالقیت و کوشــش فیلمســازان کوتاه است. 
اجتماع بزرگ فیلمسازان چند استان کشور که چون حلقه ای نگین 

درخشــان یزد را در برگرفته اند، گویای این پیام و نکته است که در 
نبود فرصت های کافی برای دیده شــدن فیلم کوتاه اعم از مستند و 
یا داستانی، جشنواره های منطقه ای فرصت و بزنگاه خوب و مغتنمی 
برای به اشتراک گذاشتن تجربیات هنری و سینمایی در ظرف زیبای 
فیلم کوتاه است. در گذشته جشنواره های منطقه ای گذرگاهی برای 
شناسایی و معرفی فیلم های برتر به جشنواره ملی و بین المللی فیلم 
کوتاه بود و از این پس نیز برای اعتبار بخشــیدن به جشــنواره های 
منطقه ای و تقویت انگیزه حضور فیلمسازان و شرکت هنرجویان دفاتر 
انجمن سینمای جوان ایران در این جشــنواره ها باید نظام تشویقی 
مناسبی را طراحی نمود و به اجرا گذاشت. انتشار آیین نامه و فراخوان 
جشنواره ای منطقه ای یزد در ماه های گذشــته نشان از نیازسنجی 
و مطالعه برای انجام این اقدام دارد و بــه همین خاطر آرزومندم که 
جشنواره به هدف های پیش بینی شده نائل شده و تجربه برگزاری آن 
دستمایه ای غنی برای برگزاری جشنواره های مشابه در دیگر مناطق 
کشور باشد. چتر جشنواره های منطقه ای ســینمای جوان در ادامه 
سنت گذشته به جز فیلم خوشبختانه عکس را در نیز در برمی گیرد تا 
بار دیگر نقش بی بدیل هنر عکاسی در کنار سینما مورد توجه قرار گیرد 
و بده بستان این دو هنر با یکدیگر در آموزش ها و نخستین تجربیات 
عکاسی و فیلمسازی مورد تاکید و توجه قرار گیرد. عکاسی به عنوان 
رشــته و هنری مســتقل، یکی از پیش نیازهای آموزش فیلمسازی 
است و کارگردانان و فیلمبردارانی که شــناخت قاب با همه اجزای 
زیبایی شناسانه آن را شگرد دارند، غالباً عکاسان قابلی بوده اند و یا در 
فن و هنر عکاسی به قدر کافی تامل و وقوف داشته اند. در پایان برای 
همه عکاسان و فیلمسازان جوان و نواندیش در مسیر تجربه اندوزی 
آرزوی موفقیــت می کنم و امیددارم ردپای تک تک شــما را در آثار 
برجسته فیلم و عکس کشور که گویای فرهنگ زرخیز ایران اسالمی 

باشد، در مجامع معتبر داخلی و خارجی در آینده شاهد باشم.«/مهر

تالش تازه ای برای شناسایی استعدادهای برجسته


