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نمایشگاه عکس ها و ویدیوآرت های اسفندیار پورمقدم با عنوان »موج ها« افتتاح می شود. 
به گزارش  روابط عمومی گالری والی، این گالری از اول اردیبهشت ماه ۹۶ ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان نمایشگاه عکس ها و ویدیوآرت اسفندیار پورمقدم با عنوان »موج ها« خواهد 

بود. در این نمایشگاه، ۲۰ اثر در ابعاد ۱۰۰ در ۴۰ سانتی متر و یک ویدیوآرت ۳۰ دقیقه ای با صدای کیکاووس یاکیده به نمایش گذاشته خواهد شد. 
اسفندیار پورمقدم متولد سال ۱۳۶۲ است و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی و هنری دارد. او از سال ۱۳۸۶ تا کنون دبیر جشنواره ساالنه عکس شوکا بوده و کتاب »اندک 

اتفاقی بر کپک های خیال« )شعر( را منتشر کرده است. پورمقدم همچنین چند نمایشگاه گروهی و انفرادی از سال ۱۳۸۰ تا امروز برگزار کرده است. 

موش ها و آد   م  ها داستان  جورج و لنی است دو 
کارگر روزمزدی که با یکدیگر سفر می کنند. لنی 
مردی بسیار تنومند و بزرگ ولی با عقلی ناقص و 
کودک مانند است که عاشق ناز کردن موش ها، 
خرگوش ها و کال چیزهای نرم و قشــنگ است 
ولی چون عقلش نمی رسد آن ها را فشار می دهد 
و می کشــد .ژرژ مراقب اوســت و سعی می کند 
مانع از خرابکاری های او شود . آن ها می خواهند 
پول هایشــان را جمع کنند تــا یک مزرعه برای 

خودشان بخرند...
جورج، قهرمان اصلی داســتان، مردی اســت 
ریزنقش و چابک. در مقابل، لنی که سرچشــمه  
کشــمکش های داستان است مردی است دست 
و پا چلفتی، عظیم الجثــه و از نظر ذهنی عقب 
افتاده. مهربانی بیش از حد لنی و از طرفی حماقت و بی احتیاطی های او باعث می شود 
که مخاطب نسبت به او احساس ترحم کند. رؤیایی که هم چون زنجیر این دو را به هم 
مربوط می کند داشــتن زمینی است که به خود آن ها تعلق داشته باشد. این همان رؤیای 

کارگر آمریکایی استثمار شده است.
رمان کوتاه موش ها و آدم ها اســت که در ۱۹۷۳ منتشــر شــده است. داستان که در 
سال های رکود بزرگ آمریکا اتفاق می افتد، بر اساس بخشی از خاطرات نویسنده شکل 

گرفته است.
موش ها و آدم ها مانند داســتان های دیگر اشــتاین بک، تمثیلی است که سعی دارد 
معنی انسان بودن را بیابد. اد ریکتس، یکی از دوستان اشتاین بک است که دیدگاه او را در 
مورد جایگاه انسان در جهان هستی شکل می دهد. انسان ها موجودات کوچکی در دنیایی 
بســیار بزرگ اند که اندکی زندگی می کننــد و اثر کمی از خود باقی می گزارند. برای به 
اشتراک گذاشتن این دیدگاه از جایگاه انسان، اشتاین بک چندین زمینه را امتحان می کند، 
از ماهیت رویا و تمایل انســان به ظلم کردن، تا بی عدالتی اقتصادی و عدم اطمینان از 
آینده. موش در این رمان معنایی نمادین دارد. نماد کارگران مفلوکی اســت که هم چون 
موش در چنگال اربابان خود اسیرند و از زندگی نکبت بار خود راضیند. از داشتن کمترین 
امکانات رفاهی محرومند و دســتمزد اندک آنان امکان تصور آینده ی مطلوب را از آنان 

سلب می کند.
همه شخصیت های این داستان به نوعی تنها هستند و برای فرار از این حس تو خالی 
و یافتن آرامش به آرزوها چنگ می زنند. آرزوهایی که توان زیســتن را در آن ها به وجود 
می آورد. عواملی که به این تنهایی کمک می کنند و عماًل انســان ها را از یکدیگر جدا 
می ســازند، در این داستان به وضوح دیده می شوند؛ جنس، رنگ پوست، قدرت و دیگر 
مزیت های اجتماعی.اشتاین بک برای شخصیت رمان خود احساس همدردی می کند اما 
این باعث نمی شود که برای آن ها پایان خوشی را رقم بزند. در عوض او تضاد بین دنیای 
واقعی سرشار از فقر و کمبود و خشونت را با جهان رویایی آزاد و ثرتمند و دوست داشتنی 
به تصویر می کشــد. این مجاورت بی رحم و خشــن به سادگی بیان می کند که رؤیای 
آمریکایی شاید چیزی بیشتر از یک خیال نومیدانه نبوده است. موش ها و آدم ها را انتشارات 

ماهی با ترجمه ی سروش حبیبی به بازار کتاب عرضه کرده است.

بازی اش نرم و روان بود و با کالم 
و نــگاه مهربانش حتی از آن ســوی 
شیشــه تلوزیون حس مادرانگی را به 
مخاطب انتقال می داد. خودش جایی 

گفته بود: 
دقیقا خاطرم نیست چه موقع، ولي 
سالها پیش یک کارگردان که از اقوام 
من بود ازمن خواهش کرد در فیلمش 
نقش یک مــادر را بازي کنم و منهم 
قبول کــردم واز آن پس اینکارشــد 

حرفــه من و جالب اینکه از ســال ها پیــش که خیلي جوان بودم تا حــاال من در اکثر 
فیلم هایم نقش مادر را بازي مي کردم و هنوز هم این وضع ادامه دارد. من بدون استثنا 
در فیلم هاي مختلف مادر همه هنرپیشــه هاي معروف و مشهوري که مردم مي شناسند، 

بوده ام.
»نادره« از جمله بازیگران نســل اول سینمای ایران بود، در کنار بزرگانی چون شهال 
ریاحی، مهری ودادیان و... میمیک و صورت و نوعی جذابیت در رفتار او سبب شده بود 
که عموما ایفاگر نقش های به اصطالح مثبت باشــد، خیرآبادی با خلق شخصیت  تیپ 
گونه »مادر« در آثار زیادی موفق به جذب مخاطب شــد، گویی مادرانگی با او عجین 

شده بود.
حمیده خیر آبادی ملقب به نادره  زاده ۳۰ آذر ۱۳۰۳ )۲۱ دسامبر ۱۹۲۴( در شهر رشت 
است. او مادر ثریا قاسمی دیگر بازیگر سینمای ایران است. این بازیگر باسابقه سینمای 

ایران در سال های پیش از انقالب با نام هنری نادره ایفای نقش می کرد.
او پس از گرفتن دیپلم در ســال ۱۳۲۶ وارد تاتر و در سال ۱۳۳۲ با فیلم میهن پرست 
وارد سینما شد. او با آغاز موج نوی سینمای ایران در دهه چهل در بسیاری از آثار مهم 

کارگردانانی چون داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی و علی حاتمی بازی کرد. 
از مهمتریــن فیلم هایی کــه او در آن ها بازی کرده می توان بــه طوقی و مادر )علی 
حاتمی(، رضا موتوری )مســعود کیمیایی(، اجاره نشینها و بانو )داریوش مهرجویی(، زرد 

قناری )رخشان بنی اعتماد( و شیرین )عباس کیارستمی( اشاره کرد. 
او سه بار کاندیدای سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد. از جمله مجموعه های تلویزیونی 

خیرآبادی می توان آپارتمان، پدرساالر و خانه سبز را نام برد.
وی در بامداد ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ )۱۹ آوریل ۲۰۱۰( در ســن ۸۵ ســالگی و به علت 
کهولت ســن درگذشت. وی در قطعه ۶۶ ردیف ۶۹ شــماره ۶۲ بهشت زهرا به خاک 

سپره شد.
حمیده خیرآبادی  رکورد حضور در ۱۵۰ تا ۲۰۰ فیلم سینمایی و سریال داشت و شاید 
بــه خاطر ضعف فیلمنامه ها در مورد نقش روتین و تکراری زنان و مادران اســت که او 

نتوانست به جایگاهی که شایسته اوست دست پیدا کند.

نوای دلنشــین موســیقی آذربایجان، برای اولین بار 
توســط بانوان هنرمند تبریزی در قالب کنسرت گروه 

»پارال«، در پایتخت به صدا درخواهد آمد.
کنســرت ویژه بانوان گــروه »پــارالی تبریز« به 
سرپرســتی و خوانندگی »ماریا یزدانی«، طی تاریخ ۵ 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۶ در »تاالر وحــدت تهران«، به 
همراه حــرکات فولکلوریک آذربایجانی به روی صحنه 
خواهد رفت کــه »فاطمه محمدی« سرپرســتی این 

حرکات را برعهده خواهد داشت.
»غالمرضا میرزازاده«، تهیه کننده و مدیر برنامه گروه 
»پارالی تبریز«، هدف از تشکیل این مجموعه را ایفای 
نقش موثر بانوان در موسیقی غنی آذربایجان اعالم کرد 
و اجرا در شــهرهای تبریز، ارومیــه، اردبیل و زنجان را 
از برنامــه های آتی این گروه عنوان نمود. ناگفته نماند 
این کنســرت که تنظیم قطعات آنرا، »حسن خجسته« 
برعهده داشــته است، به همت مؤسســه »ندای ایماژ 
تبریز« و موسسه »هنر ماندگار قرن« برگزار می گردد.

شــروع فعالیت موســیقایی »ماریا یزدانی« از سال 
۱۳۷۶ زیر نظر غالمرضا میــرزازاده در گروه کودک و 
نوجوان صدا و سیمای مرکز تبریز بوده است. آواز، سلفژ 
و صداسازی را زیر نظر اســاتیدی همچون »اسفندیار 
قره باغی«، »خســرو نژادآریا« و »مسعود امیرسپهر« 

فرا گرفته اســت. از فعالیت های ایــن بانوی هنرمند 
می توان به همکاری با گروه های موسیقی »باریش«، 
»آوای شهریار«، »ایماژ« و »سس«، بعنوان گروه ُکر و 
بک وکال اشــاره کرد.همکاری در تولید و اجرای ده ها 
موسیقی نمایش، فیلم و سریال، برنامه های تلویزیونی 
و آلبوم های موسیقی و حضور در جشنواره های متعدد 
داخلی و خارجی، اجرای موسیقی در هفته های فرهنگی 
ایران در کشورهای ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان نیز 
از جمله ثبت شــده ها در پرونده هنری »ماریا یزدانی« 

می باشد.
عالقه مندان برای تهیه بلیت این کنسرت می توانند 

به سامانه فروش بلیت ایران کنسرت مراجعه نمایند.

قصه کشمکش انسان ها 

یادی از مادر سینمای ایران

موش ها و آد   م ها

در سی و پنجمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر بخش 
ویژه ای به بزرگداشت زنده یاد کیارستمی اختصاص می یابد.

  دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر با اعالم 
خبر بزرگداشت زنده یاد کیارستمی در افتتاحیه چهاردهمین 
جشن تصویر ســال از بزرگداشت این فیلمساز در جشنواره 

جهانی فیلم فجر نیز خبر داد.
ســیف اهلل صمدیان دبیر جشــن تصویر سال و جشنواره 
فیلم تصویر در نشست خبری چهاردهمین دوره این رویداد 
با بیان اینکه امسال جشــنواره فیلم تصویر و جشن تصویر 
سال با بزرگداشت عباس کیارســتمی برگزار خواهد شد از 
برپایی بزرگداشت بین المللی برای عباس کیارستمی در سی 

و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر خبر داد.
وی در این نشست گفت: اینکه چرا در جشنواره ملی فیلم 
فجر بزرگداشتی برای عباس کیارستمی گرفته نشد من به 

جای دبیر جشــنواره از همین جا خبر می دهم که قرار شد 
بزرگداشتی جهانی برای عباس کیارستمی گرفته شود و به 
همین منظور آقای رضا میرکریمی دبیر جشــنواره جهانی 
فیلم فجر بنده را مامور کردند تا در سی و پنجمین جشنواره 
جهانی فجر بزرگداشتی ســه روزه برای عباس کیارستمی 

برگزار شود.
صمدیــان ادامه داد: در این ســه روز میزگردهایی برگزار 
خواهد شــد و کسانی که با کیارســتمی کار کردند یا از او 
خاطره دارند حضور می یابند و از او می گویند. نمایشگاه اصلی 
جشن تصویر سال به یاد عباس کیارستمی نیز که به همراه 
آثاری از خود این فیلمســاز و عکاس اســت اول تا هشتم 
اردیبهشــت ماه و همزمان با جشنواره جهانی فیلم فجر برپا 

می شود. 
اکران پنج فیلم ژاپنی

پنــج فیلم ژاپنی در بخش های مختلف ســی و پنجمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی آید.به گزارش 
ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، امسال ژاپن از جمله 
کشورهایی است که در میان کشورهای حاضر در جشنواره 
جهانی فجر، بیشترین تعداد فیلم را در این رویداد سینمایی 

دارند.
از این میان »ســتاره نجواگر« به کارگردانی سیون سونو 
در دو بخــش »نمایش های ویژه« )آثــار برگزیده بزرگان 
سینما( و »مهربان با محیط زیســت« به نمایش درمی آید 
و چهار فیلم دیگر به نام های »بذرافشــان« ساخته یوسوکه 

تاکوچی، »آشوب« ساخته آکیرا کوروساوا، »میفونه: آخرین 
ســامورایی« به کارگردانی اســتیون اوکازاکی و »مخوف« 
به کارگردانی کیوشــی کوروســاوا به ترتیب در بخش های 
»جلوه گاه شــرق« )پانورمای فیلم های کشورهای آسیایی 
و اسالمی(، »کالســیک های ترمیم شــده«، »مستند زیر 
ذره بین« و »نمایش های نیمه شب« )سایه های ترس( روی 

پرده خواهند رفت.  
آغاز زود هنگام جشنواره

سی وپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر برای اهالی رسانه 
هم چون سال گذشته یک روز زودتر آغاز می شود.

به گزارش ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، کیوان 
کثیریان مدیر ارتباطات و رسانه جشنواره گفت: سی وپنجمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر برای اهالی رسانه ساعت ۱۶:۳۰ 
روز پنج شــنبه ۳۱ فروردین ماه طی یک دیدار کوتاه با سید 
رضا میرکریمی دبیر جشنواره سی وپنجم در پردیس چارسو 

آغاز می شود.
در این دوره از جشنواره سالن ۲ پردیس سینمایی چارسو 
به صورت اختصاصی برای اهالی رسانه در نظر گرفته شده 
اســت و منتقدان و خبرنگاران می توانند بدون رزرو بلیت و 
تنها با ارائه کارت خبرنگاری جشنواره به تماشای فیلم هایی 
که در این ســالن به نمایش درمی آید بنشینند. البته بدیهی 
است که سالن شماره دو پردیس چارسو ظرفیت مشخصی 
دارد و تا همان اندازه می تواند پذیرای منتقدان و خبرنگاران 
باشد، بنابراین با پر شــدن ظرفیت این سالن، اهالی رسانه 

می توانند از ســایر سالن ها استفاده کنند که این امر مستلزم 
رزرو بلیت است. 

  ورک شاپ های سی و پنجمین جشنواره    
علیرضــا شــجاع نوری مســئول نشســت های علمی و 
ورک شاپ های جشــنواره جهانی فیلم فجر ضمن اشاره به 
اینکه ســینما فلســطین میزبان برخی از بهترین فیلم های 
جشــنواره است، گفت: ســینما فلســطین مرکز برگزاری 
نشست های آموزشی و علمی سینما است و متخصصان هر 

حوزه برای برگزاری این ورک شاپ ها حضور پیدا می کنند.
شــجاع نــوری موضوعــات مختلف ورک شــاپ های 
جشــنواره جهانی فیلم فجر در ســینما فلسطین را به شرح 
زیر اعالم کرد: ورک شاپ ســینمایی اکشن با حضور تدی 
چان از هنگ کنگ، ورک شــاپ فیلمنامه نویســی با حضور 
کلر دوبن از فرانســه، ورک شــاپ فیلمبــرداری با حضور 
جیمی یاناکیجیما از ژاپن، ورک شــاپ کارگردانی با حضور 
فردریک تور فردریکســون از ایســلند، ورک شاپ تدوین با 
حضــور جاکو پوکوآدری از ایتالیــا و مصطفی خرقه پوش از 
ایران، ورک شاپ اقتباس در فیلمنامه با حضور محمد ملس 
از سوریه، ورک شاپ بازیگری امروز با حضور آتیال پسیانی، 
ورک شاپ فیلمسازان اول با حضور همایون اسعدیان و مازیار 
میری، ورک شاپ تکنیک های ایده پردازی با حضور شادمهر 
راســتین، ورک شاپ ســینمای کوروســاوا با حضور مجید 
 اســالمی و ورک شاپ ژانر وحشت در سینما با حضور حسن 

حسینی. 

بزرگداشت کیا رستمی در  جشنواره جهانی فیلم فجر

 محسن چاوشی خواننده فصل اول سریال »شهرزاد« پس 
از کش و قوس ها و حواشــی فراوان باالخره به طور رسمی 
و قطعــی به عنوان خواننده فصل دوم این ســریال معرفی 
شــد و به زودی قطعه جدید این خواننده برای »شهرزاد ۲« 

منتشر می شود. 
در حالی که چاوشــی چند ماه پیش در صفحه رسمی خود 
از شروع کار روی قطعه نخســت از آهنگ های فصل دوم 
سریال »شهرزاد« خبر داد و چند روز پیش نیز روابط عمومی 
سریال او را به عنوان خواننده فصل دوم سریال معرفی کرد، 
این خواننده اوایل هفته جاری پستی در صفحه رسمی خود 
منتشر کرد که نشان می داد او هنوز به قطع خواننده »شهرزاد 
۲« نیست اما گویا اختالفات پیش آمده برطرف شده و این 

خواننده در فصل جدید نیز حضور دارد. 

چاوشی در فصل اول سریال »شهرزاد« ۸ قطعه با نام های 
»همخواب«، »به رســم یادگار«، »کجایی«، »شــهرزاد«، 
»افسار«، »ماه پیشونی«، »خداحافظی تلخ« و »دیوونه«اجرا 
کرد که همه این قطعات با اســتقبال خوبی مواجه شدند و 
قطعه »کجایی« یکی از پرطرفدارترین آثار چند سال گذشته 

موسیقی پاپ لقب گرفت. 
چاوشــی از چند ماه پیش تاکنون با حضور شهاب اکبری، 
سینا سرلک، احسان نی زن و چندی دیگر از موزیسین های 
همــکار خــود، ۵، ۶ قطعــه بــرای فصــل دوم ســریال 
»شهرزاد«ساخته که تولید برخی از این قطعات مراحل پایانی 
خود را می گذراند. ســینا ســرلک همچون فصل گذشته در 
یکی دو قطعه از سریال به عنوان همخوان در کنار چاوشی 

حضور دارد. 

قطعه نخست محسن چاوشی برای سریال احتمااًل ظرف 
یک ماه آینده همراه با ویدئو کلیپ منتشر می شود. 

چاوشــی هم اکنون در کنار پروژه »شــهرزاد« مشغول 
تولید آلبوم جدید خود با اشــعاری از موالنا، سعدی و حافظ 
هم هســت که البته تولید آهنگ های فصل دوم ســریال 
»شهرزاد« انتشــار این آلبوم را احتمااًل تا پایان سال جاری 

یا حتی تا سال ۹۷ به تأخیر خواهد انداخت. 
فصل دوم ســریال »شهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی 
و تهیه کنندگــی محمــد امامی از اواخر خرداد وارد شــبکه 
نمایش خانگی می شــود. روابط عمومی شهرزاد اعالم کرده 
است قسمت نخست این ســریال در روز ۲۹ خرداد منتشر 
می شــود و قســمت های بعدی آن نیز به طور هفتگی در 
دســترس مردم قرار خواهد گرفت. در فصل دوم بازیگرانی 

چون رضا کیانیان، رؤیا نونهالــی، امیر جعفری و آتنه فقیه 
نصیری به بازیگران اصلی سریال چون شهاب حسینی، ترانه 
علیدوستی، مصطفی زمانی، مهدی سلطانی، پریناز ایزدیار، 

فریبا متخصص و گالره عباسی اضافه شده اند.

محسن چاوشی در شهرزاد 2  می خواند

نوای دلنشین موسیقی آذربایجان در تهران

»فروشــنده« در ادامه اکران خود در ســینماهای آمریکا به رتبه پنجم پرفروش ترین فیلم های مستقل در سال 
۲۰۱۷ راه یافت. نشــریه سینمایی »ایندی وایر« در گزارشی به معرفی پرفروش ترین فیلم های مستقل حال حاضر 
در ســینمای امریکا پرداخت و فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی با فروش ۳.۴ میلیون دالری در رتبه پنجم 

در میان ۲۰ فیلم پرفروش قرار گرفته است.
مبنای این گزارش فروش فیلم های در دو کشور آمریکا و کانادا بوده است و بر این اساس درام جنگی »همسر 
نگهبان باغ وحش« به کارگردانی »نیکی کارو« با فروشی بالغ بر ۱۰.۶ میلیون دالر در مکان نخست پرفروش ترین  
فیلم های مســتقل ســال ۲۰۱۷ قرار گرفته و پس از آن نیز فیلم های »من سیاه تو نیستم« ساخته »رائول پک« 
با ۶.۹ میلیون دالر، »یک قلمرو متحد« به کارگردانی »آما آســانته« با فروش ۳.۸ میلیون دالر و »میز شــماره 
۱۹« از »جفری بلیتز« با ۳.۶ میلیون دالر در رتبه های اول تا چهارم پرفروش ترین فیلم های مستقل سال ۲۰۱۷ 

قرار گرفتند.
در این فهرســت پس از فیلم »فروشنده« که جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است، فیلم های »نام تو«، 

فیلم هندی »رئیس«، مجموعه فیلم های کوتاه نامزد اسکار، »ِکدی« و »پدری نه چندان پدر« جای گرفته اند.
فیلم »فروشنده« که توسط کمپانی »کوهن مدیا« اکران خود را از تاریخ هفتم ژانویه در سینماهای آمریکا آغاز 

کرده تاکنون ۳.۴ میلیون دالر )با احتساب فروش کانادا( فروخته است.
»فروشنده« برنده جایزه بهترین فیلم خارجی اسکار ۲۰۱۷ و همچنین برنده دو جایزه بهترین فیمنامه و بازیگر 

مرد از جشنواره کن، در سایر بازارهای بین المللی نیز فروش خوبی داشته است.
فرانســه با فروشــی بیش از ۱.۸۴۱ میلیون دالر همچنان بهترین بازار خارجی »فروشنده« محسوب می شود و 

سینماهای ایتالیا نیز با ۸۲۸ و اسپانیا با فروشی بالغ بر ۶۳۶ هزار دالر از دیگر بازارهای موفق این فیلم هستند.
آخرین ساخته فرهادی در ادامه اکران بین المللی خود از ۲۱ آوریل در لهستان، از ۲۷ آوریل در کشور جمهوری، 
از تاریخ ۴ می در مالزی، از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷ در ســینماهای ژاپن و از ۲۹ سپتامبر نیز در کشور بلغارستان به روی 

پرده می رود. هم اکنون فروش جهانی فیلم »فروشنده« بیش از ۱۰ میلیون دالر است.

فروشنده همچنان خبر آفرین

پنجمین فیلم مستقل پرفروش 2017

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از حضور در بیست 
و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب بوداپست برای 
اولین بار خبر داد. بیســت و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب 
بوداپســت از تاریخ ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ماه برگزار 

می شود.
این نمایشــگاه میزبان ۱۰۰ نویسنده از ۲۵ کشور و ۴۰۰ 
نویســنده وهنرمند مجارســتانی در چارچوب برنامه های 
فرهنگی اســت. مهمان این دوره نمایشــگاه کشــورهای 

لهستان، جمهوری چک و اسلواکی هستند.

براســاس پیش بینی برگزارکنندگان، این نمایشگاه ۶۰۰ 
هزار نفر بازدیدکننده خواهد داشت و ۵۰ هزار عنوان کتاب 

در آن عرضه می شود.
برای مرتبه هفدهم فســتیوال اولین داستان اروپایی در 
چارچوب فســتیوال کتاب برای معرفی نویســندگان جوان 
بااســتعداد از اعضــای اتحادیه اروپا در نمایشــگاه برگزار 

می شود.
جایزه گرنت بوداپست از سال ۱۹۹۵ در این نمایشگاه در 
حال برگزاری اســت و در سال ۲۰۱۷ اورهان پاموک برنده 

این جایزه شد.
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با همکاری سفارت 
ایــران در بوداپســت در یک غرفه ۱۲ متــری به معرفی 
نشــر ایران می پــردازد. ۲۵۰ عنوان کتــاب در زمینه های 
ایران شناسی، هنر، شــعر، آموزش زبان و کودک و نوجوان 
در غرفه ایران عرضه می شود. معرفی نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران و دعوت از ناشــران برای حضور در نمایشگاه 
کتاب تهــران از جمله فعالیت های غرفه ایران در این دوره 

از نمایشگاه است.

نخستین حضور ایران در نمایشگاه کتاب بوداپست 

نخســتین جشنواره انجمن های ادبی، روز جمعه به ایستگاه پایانی می رسد و در اختتامیه این جشنواره که با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود، طرح های برتر ۲۷ انجمن ادبی معرفی می شوند.

به گزارش آی فیلم، در حالی که پیش از این اعالم شــده بود در جشنواره انجمن های ادبی ۱۰ برنامه برای اجرا در سال 
۱۳۹۶ برگزیده و از میان این ۱۰ طرح، سه طرح به عنوان برنده معرفی و از اجرای آن ها حمایت می شود، به پیشنهاد هیات 

داوران، جمعا از برنامه های ۲۷ انجمن حمایت خواهد شد.
احســان رضایی، دبیر اجرایی و عضو هیات داوران نخستین جشنواره انجمن های ادبی با اعالم این مطلب گفت: داوران 
جشنواره، پس از بررسی طرح ها و برنامه های ارسالی، به دلیل نزدیکی طرح ها به یکدیگر، تصمیم گرفت تعداد برگزیدگان 

را بیش تر و مبلغ پیش بینی حمایت از انجمن ها را بین این تعداد تقسیم کند.
وی با بیان این که مجموع مبلغ جوایز هیچ تغییری نکرده اســت، اظهار داشــت: در این جشــنواره، ۱۸۲ انجمن ادبی از 
شهرهای مختلف شرکت کرده و برنامه هایشان را ارایه دادند که بعد از انجام دو مرحله داوری، در نهایت از بین برنامه های 
ارسالی، ۵۱ برنامه نامزد شد که از میان این برنامه ها، ۷ طرح به عنوان برنده و ۲۰ طرح به عنوان تقدیری معرفی خواهند 

شد.

جشنواره انجمن های ادبی

نشســت تخصصی »هنر گچ بری در معماری ایران دوره اســالمی« با تاکید بر دوره های 
سلجوقی و ایلخانی توسط دانشگاه کاشان و دانشگاه بامبرگ آلمان برگزار می شود.

به گزارش ایســنا، این نشست تخصصی که قرار اســت دوم و سوم اردیبهشت )۲۲ – ۲۳ 
آوریل( در سالن همایش دانشگاه کاشان در بلوار قطب راوندی این شهر، دانشکده معماری و 
هنر گروه باستان شناسی برگزار شود؛ فن شناسی )تکنیک، اجرا، مصالح، ابزار، رنگ(، نقوش و 
آرایه های تزئینی در هنر گچبری و بررسی عوامل موثر در شکل گیری و کیفیت تزئینات گچی 
)نقش کارفرما، طراح یا استادکارگچ کار و اقلیم( را جزء محورهای اصلی همایش قرار داده است.

این نشســت تخصصی با همکاری موزه اشیاء اسالمی بومیلر و اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری شهرستان کاشان در استان اصفهان برگزار می شود.

بررسی هنر گچ بری در  دو دانشگاه کاشان 
و بامبرگ آلمان

نمایشگاه عکس 
»موج ها« برگزار 

می شود

 تا پایان ماه مارس ۲۰۱۷ میالدی ،بیش از ۸۷ میلیون نفر از شــهروندان روســیه )۷۱درصد( از اینترنت اســتفاده 
می کنند. 

به گزارش ایســنا، براین اســاس ۶۶ میلیون نفر )۵۴ درصد( از اینترنت به صورت روزانه در تلفن همراه خود استفاده 
می کنند که ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته میالدی رشد نشان می دهد.  

هزینه استفاده از اینترنت نامحدود با سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه آپلوند و دانلود در کنار دسترسی به بیش از ۵۰ کانال 
تلویزیونی دیجیتال، سیصد روبل ) ۵دالر ( برای کاربران هزینه دارد. 

 همچنین شــرکت های خدمــات اینترنتی در روســیه امکان دسترســی کاربــران خانگی به اینترنــت نامحدود 
 پرســرعت ۵۰۰ مگابیت برثانیــه را نیز فراهم کرده اند کــه هزینه یک ماه اســتفاده از آن ۱۶۰۰ روبل ) ۲۸ دالر ( 

است.
دولت روســیه نیز بسیاری از نقاط شهری، مراکز دولتی، فرودگاه ها و قطارهای مترو را به اینترنت پرسرعت رایگان 

مجهز کرده است.

استفاده 70 درصدی مردم روسیه از اینترنت  


