
آیین رونمایی از پوســتر سی اُمین جشنواره 
بین المللــی فیلم های کــودکان و نوجوانان 
در اصفهــان عصر امــروز )دوم خردادماه( با 
حضور دبیر جشــنواره، مســئوالن فرهنگی و 
هنری کشــور و اســتان اصفهان، چهره های 
مطرح ســینمای ایران و جمعی از خانواده ها و 
فرزندان مدافعان حرم اصفهان برگزار شد. به 
نقل از ستاد اطالع رسانی جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان آیین رونمایی از 
پوستر سی اُمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانــان در اصفهان عصر امروز 
)دوم خردادماه( بــا حضور جمعی از خانواده ها 

و فرزندان مدافعان حرم اصفهان برگزار شد.
این آییــن با حضور علیرضا رضــاداد، دبیر 
ســی اُمین جشــنواره بین المللــی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، دکتر مهدی جمالی نژاد، 
شــهردار اصفهــان، علی قاســم زاده، معاون 
اجتماعی شهرداری اصفهان، حبیب  فرهنگی 
ایل بیگی، مدیر کل اداره نظارت و ارزشــیابی 
سازمان سینمایی و جمعی از مدیران فرهنگی 
و هنری اصفهان و چهره های مطرح سینمای 
ایــران همچون مرضیــه برومنــد، هنگامه 
قاضیانــی، کوروش تهامی، فرشــته طائرپور، 
مرضیه  اســکندری،  ســتاره  بهــزاد،  فریال 
محبوب و هومــن برق نورد، مدیران ســتاد 
برگزاری جشــنواره، اصحاب رسانه و جمعی 
از عالقمنــدان در محــل کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.
علیرضا رضاداد، دبیر ســی اُمین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان در 
مراســم رونمایی از پوســتر گفت: امسال به 

صورت مســتقل و به شــکل رقابتی بخش 
پویانمایی در جشنواره ســی اُم برگزار خواهد 
شــد. وجه تمایز دیگر تفکیــک آثار کودک و 
نوجوان اســت که برای نخســتین بار اتفاق 

افتاده است.
وی اظهار کرد: قرار بود این مراســم زودتر 
از این ها برگزار شــود ولی تداخل با برگزاری 
انتخابات مانع از آن شــد. اکنون وارد مرحله 
جدیدی از تالش و تکاپو شــده ایم و از همه 
تشکر  این جشنواره  تدارک  دســت اندرکاران 

می کنیم.
وی افــزود: با توجه به وقفه یک ســاله در 
جشــنواره، همه چشم ها به برگزاری این دوره 
است که امید داریم از عهده برگزاری شایسته 

آن برآییم.
فیلم  بین المللی  دبیر ســی امین جشــنواره 
کودک و نوجوان یادآور شــد: حضور فرزندان 
شــهدای مدافع حرم را در این مراسم گرامی 
می داریم و خوشــحالیم که آیین ما متبرک به 

قدوم این عزیزان است.
وی بــا اشــاره به ایــن که اکثــر اقدامات 
برای برگزاری جشــنواره صورت گرفته است، 
خاطرنشان کرد: هیأت های انتخاب در مراحل 
پایانــی گزینش آثار برای ورود به جشــنواره 
هستند، فیلم های خارجی بسته شده و بیش از 

نیمی از مهمانان خارجی دعوت  شده اند.
فیلم  بین المللی  دبیر ســی امین جشــنواره 
کودک و نوجوان یادآور شد: امروز با رونمایی 
از پوستر جشــنواره به استقبال آن می رویم و 
در سه روز آینده شاهد اطالع رسانی برگزاری 

جشنواره در اصفهان خواهیم بود.

رضاداد تصریح کرد: باشــگاه اطالع رسانی 
جشــنواره تشکیل شده و همه عالقه مندان به 
شرکت در جشــنواره کودک می توانند با ثبت 
نام در این باشــگاه از برنامه های جشــنواره 
مطلع شوند تا جشــنواره پر رونقی را از جهت 
رضایت شرکت کنندگان  و  مخاطبان  استقبال 

شاهد باشیم.
وی با بیان این که در چند ســال گذشــته 
توجه خاصی به انیمیشــن شده است، اذعان 
کرد: امســال به صورت مســتقل و به شکل 
رقابتی بخش پویانمایی در جشــنواره سی ام 
برگزار خواهد شد که امیدواریم شروع جزیان 

تازه ای را در تولید آثار پویانمایی ایجاد کند.
مرضیه برومند با اشاره به مجری برنامه که 
در دهه های گذشته به عنوان داور در جشنواره 
حضور داشته و امروز اجرای برنامه را بر عهده 
دارد، گفت: حدود ۳۰ سال پیش در جشنواره به 
عنوان داور حضور داشتم و امروز باعث افتخار 
است که داوران نوجوان و کودک جشنواره در 
دوره های گذشته به جایگاه ها و کسوت های 
خوبی رســیدند و این باعث خوشــحالی من 
است.کارگردان سینمای ایران با بیان این که 
خوشحالم که این دوره از جشنواره در اصفهان 
که به واقع نصف جهان است، برگزار می شود، 
افزود: برخی از افرادی که مو ســپید کرده اند 
به من می گویند که آثار تو را به خاطر داریم و 
راست می گویند، چون من چند روز دیگر وارد 
سن ۶۶ سالگی می شوم و خوشحالم همه افراد 
با آثار من خاطره دارند و خرسندم که از امروز 
به صورت رسمی کار جشنواره سی اُم کودکان 

و نوجوانان در اصفهان آغاز می شود.

برومنــد با بیان این کــه فرقی نمی کند چه 
کســانی مســئولیت دارند بلکه باید به مثابه 
حضور در یک مســابقه دو امدادی عمل کرد، 
بیان کرد: افــرادی می روند و جای خود را به 
یک تیم تازه نفس می دهند و امروز همه ما در 
دوی امدادی شرکت می کنیم و باید به صورت 
امدادی به داد فرهنگ برسیم و امیدوارم همه 
تالش ها صورت بگیرد تا فرهنگ سرپا بماند 
و از همه مردم و مسئوالن فرهنگی اصفهان 
تشــکر می کنم و آرزو دارم جشنواره موفق و 
خوبی برگزار شــود.برومند در پایان سخنانش 
با بوســه بر کتاب قرآنی که روی تریبون قرار 
داشــت، گفت: با افتخار به کتاب قرآن بوسه 
می زنم و امیدوارم جشنواره ای پرشور و موفق 

را در شهر زیبای اصفهان برگزار کنیم.
همچنیــن علی قاســم زاده معاون فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان در آیین رونمایی 
پوســتر گفت: در طول ســال های گذشــته 
جشــنواره کودک و زاینــده رود همواره اهل 
فرهنگ اصفهان را آزار داد و همواره آرزومند 

مانایی رودخانه زاینده رود و جشــنواره کودک 
در اصفهان بودیم.

وی اضافــه کرد: جشــنواره بیــن المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان منشــأ تحول و 
پویایی اســت که امیدواریم این جشنواره در 
اصفهان پایدار بماند.قاســم زاده با بیان اینکه 
پیمان نامه ای ۵ ســاله بســته شــده است و 
امیدواریم این جشنواره در اصفهان مانا باشد، 
گفت: باید فرهنگ و هنر را جدا از سیاســت 
ببینیــم و ما عالقمندیم جشــنواره امســال 
متفــاوت و بــا خالقیت و همراه بــا اتفاقات 
نو برگزار شــود.در پایان مراســم رونمایی از 
پوســتر که طراحی آن را مرضیه سرمشــقی 
بر عهده داشــت، در حضور مهمانان، مدیران 
و هنرمنــدان و همچنین جمعــی از فرزندان 
شــهدای مدافع حرم برگزار شد و حاضران با 

عکس یادگاری مراسم را به پایان رساندند.
ســی اُمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان از ۹ تا ۱۵ تیر در اصفهان 

برگزار می شود.
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 مراســم بزرگداشــت و تقدیر از داریوش مهرجویی فیلمســاز سرشــناس ســینمای ایران در شــهر زوریخ ســوئیس برگزار می شــود.
 در ایــن مراســم بزرگداشــت و تقدیــر کــه در افتتاحیــه ســومین جشــنواره فیلم هــای ایرانی زوریــخ برگــزار میشــود،به پاس یک
.عمــر فعالیــت هنــری، نشــان ویژه این فســتیوال کــه تندیس حقوق بشــر کورش اســت بــه داریوش مهرجویــی اهدا خواهد شــد

بیایــد در  نمایــش   بــه  »لیــال«  و  »گاو«  ســینمایی  فیلــم  دو  مهرجویــی  آثــار  مجموعــه  از  اســت  قــرار  .همچنیــن 
.مراســم بزرگداشت با حضور داریوش مهرجویی پنج شــنبه یازدهم خرداد راس ساعت 2۰:4۰ در سالن سینما » ریف رف « برگزار می شود

مدرســه ی وزیری و سهمش در هنر این مملکت قابل چشم 
پوشــی نیست . عبدالعلی وزیری نیز از همین مدرسه برخواست 

و ترانه های دانشینش فراموش ناشدنی است.
دگرگونی در اجرای موسیقی سنتی که بخش مهمی از جریان 
نوسازی و نوآوری را در جامعه موسیقی ایران نمایندگی می کند  
کار یکی دو نفر نبوده اســت. ولی هنرمندان جوان تر به پیروی 
از ذات نوجویانه جوانی در پیشــبرد این جریان ســهم بیشتری 
داشــته اند.اینان عمدتا در مدرسه موسیقی وزیری )از ۱۳۰2 به 

بعد( در انجمن موســیقی ملی )از ۱۳2۳ به بعد( بــا هدایت علینقی وزیری و روح اهلل خالقی 
فعــال بودند و طرح های اولیه نوآوری را در آن مدرســه و ایــن انجمن پی گرفتند و الگویی 

شدند برای دیگر هنرمندان.
کار بنیادی مدرســه وزیری تربیت خواننده و نوازنده توانا برای اجرای آفریده های نو عمدتا 
آثار علینقی وزیری بود. طی سه چهار سال کوشش ها به ثمر رسید و مدرسه و انجمن دارای 
گروه های اجرایی شــدند. کمبودی اگر بود در مورد خواننده بود. خواننده ای که به شیوه های 

قاجاری عادت نکرده باشد و بتواند آفریده های نوآورانه را درست و دقیق بخواند.
عبدالعلی وزیری درگذشتهی 4 خرداد ۱۳۶۸ خوانندهی موسیقی سنتی ایرانی بود.

او که پسرعموی علینقی وزیری بود از ۱2 سالگی در مدرسهی موسیقی که پسرعموی اش 
بنیان گذاشــته بود به آموختن تار و آواز مشغول شد. وزیری بزرگ تا پیش از پرورش یافتن 
عبدالعلی، قطعاتی را که می ساخت، خودش می خواند اما با پرورده شدن عبدالعلی، جانشین اش 
در آوازخوانی را پیدا کرد که شاید صدایش از نظر سازگاری با موسیقی سنتی ایران بر صدای 

خود او نیز برتری داشت.
 چندی بعد که حسین سنجری تارنواز و پدر حشمت سنجری رهبر بعدی ارکستر سنفونیک 

تهران روح انگیز را کشف کرد خیال کلنل از بابت خواننده زن و مرِد مدرسه راحت شد.
حضور عبدالعلی وزیری به ویژه از نظر آن که در جریان تکاملی موســیقی ســنتی و پالوده 
کردن آن از اضافات و تعلیقات بیهوده سخت مغتنم بوده است. کلنل در پرداختن به شیوه ای 
سازگار با اجرای آواز سنتی بهره گرفته است. با صدای عبدالعلی چند ترانه فاخر نیز به یادگار 
مانده است: خریدار تو با شعر سعدی و دلتنگ و نیمه شب با شعر حافظ و هر سه در پیوند با 

موسیقی کلنل از بازمانده های شنیدنی اوست.
نخســتین برنامه گلهای جاویدان در رادیو ایران در نوروز سال ۱۳۳۵ با صدای او به ضبط 
درآمده اســت یعنی او نخســتین خواننده مرد برنامه گلها بوده اســت. در همان حال پســر 
عموی خود عبدالعلی وزیری را که نواختن تار را فرا می گرفت و صدای گرم و شــیرینی نیز 

داشتترغیب به خواندن می کرد.
عبدالعلی وزیری که این روزها 2۵ ســال از درگذشــت او می گذرد در سال ۱2۹۰ به دنیا 
آمد و از خردســالی با پســر عموی خود که قصد نوسازی موسیقی ایران را داشت همراه شد. 
در مدرســه او درس خواند ا ارکســتر او آوازخواند و در هنرستان موســیقی تهران به هنگام 
سرپرســتی پســر عمو به کار خواندن نواختن و آموختن پرداخت . عبدالعلی وزیری کاشف و 
معرف دو صدای برجسته دیگر نیز هست. از یک سو پای غالمحسین بنان را که با او دوستی 
داشــت به انجمن و هنرستان و رادیو باز کرد و او را از کار در اداره کل غله و نان بازداشت و 

در جایگاهی درخور نشانید.
عبدالعلی از سوی دیگر مدرس اولیه واصلی خواننده معروف بعدی دلکش بوده است.

روح اهلل خالقی که ســال های دراز در مدرســه و انجمن و هنرســتان با عبدالعلی وزیری 
همکاری داشــته افســوس می خورد که او قدر صدای خود را ندانســته و آن گونه که باید از 
آن نگاهداری نکرده اســت. اشــاره خالقی ظاهرا به اعتیادی است که خواننده پرقریحه را از 
پیشــرفت بیشتر بازداشته و شــاید به همین دلیل هم هست که چهره او در سایه چهره های 
درشــت تر رنگ باخته اســت. عبدالعلی وزیری در چهارم خرداد ماه ســال ۱۳۶۸ در تهران 

درگذشت.

به بهانه درگذشت عبدالعلی 
وزیری

بزرگداشت 
داریوش مهرجویی 

در زوریخ

پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
رونمایی شد

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

نویسنده: شوساکو اندو ،ترجمه: حمیدرضا رفعت نژاد
رمان سکوت کتاب مهمی است و همچون کتاب سایه ها، درباره ی ایمان است. 

رمان ســکوت داستان کشیشانی اســت که برای تبلیغ مسیحیت راهی ژاپن می شوند و 
با شــکنجه ها و جنایات حاکمان ژاپن رو به رو می شوند. حاکمان ژاپن کشور را همچون 

مردابی می دانند که بذر مسیحیت در آن بارور نمی شود. 
داستان با اعالم ارتداد فریرا شروع می شود و شاگردانی که برای تبلیغ مسیحیت و یافتن 

استادشان و کشف دالیل ارتدادش به ژاپن سفر می کنند.
ســکوت درباره ی سکوت خداوند است در دوره ی سختی و یهودایی که همیشه و همه 
جا حاضر اســت. سکوت بیشتر داستان یهوداست تا مسیح آیا آنکس که در دوره ی آرامش 

و راحتی مومن است خود یهودا نیست؟ 
رمان سکوت سرشار از سواالت بنیادین مذهبیست. 

سکوت حرف همیشگی شوساکو اندوست که می گوید آنکس که در درونش ایمان دارد 
کالم خدا و مسیح را می شنود. سکوت داستان سخن هاست اما در دل آدمی.

قسمتی از پشت جلد رمان سکوت:
اندو، ژاپن را مردابی می بیند که هر چیز را از درون می پوساند و هر بذری را که در آن 
زمین کاشته شود، تباه می کند. این داستان جنگی است میان باران مدامی که از ابزارهای 
ســنت و فرهنگ کشــور می بارد و بذر مســیحیتی که با چنگ و دندان می خواهد در آن 
خاک ریشــه بدواند، مثل پروانه ای که به دام عنکبوت گرفتار شده باشد.از روی این کتاب 
فیلمی هم ساخته شده است. فیلم درخشان اسکورسیزی هم مفاهیم موجود در کتاب را به 

بهترین شکل بیان کرده بود.
کمتر کتاب بزرگیســت که فیلمی خوب هم داشــته باشد اما سکوت اسکورسیزی همان 
سکوت اندوست. اما پایان فیلم و کتاب متفاوت هستند منتها این دنباله ای که اسکورسیزی 
در فیلم اضافه کرده است در ماهیت کتاب اندو تغییری حاصل نکرده است. در واقع اگر اندو 

هم پایانی می نوشت در تنه پایان بندی اش همین نتایج وجود داشت.
مقدمه اسکورسیزی در کتاب

مارتین اسکورسیزی در مقدمه اش بر رمان سکوت می نویسد:سکوت برای من حکایت 
کســی اســت که ابتدا قدم به راه مســیح گذاشته اما دست آخر از شــرورترین شخصیت 
مسیحیت، یعنی یهودا سر در می آورد. عینا جا پای او می گذارد و در این راه است که قادر 
به درک نقش یهودا می شــود. این یکی از دردناک ترین معماها در تمام مســیحیت است. 
نقــش یهودا چه بود؟ مســیح درباره او چه فکر می کرد؟ ما امــروز چه درکی از او داریم؟ 
با کشــف انجیل یهودا، طرح این ســواالت واجب تر هم شده است. اندو بی پرده تر از هر 
هنرمند دیگری که می شناســم به مســاله یهودا می پردازد. او این نکته را درک کرده که 
مســیحیت برای بقا و وفق دادن خود با فرهنــگ های دیگر و در بزنگاه های تاریخی، نه 

فقط به نقش مسیح، بلکه به نقش یهودا نیز محتاج است.
قسمت هایی از رمان سکوت

آســمان تاریک شــده بود. ابرها به آرامی از باالی کوه نزدیک زمین می آمدند. این جا 
جلگه چیزو کانو بود. انگار بوته ها بر زمین می خزیدند و تا چشــم کار می کرد خاک قهوه 
ای و تیزه بود. سامورایی ها با هم بحث می کردند و به محض این که حرفشان تمام شد، 
دســتور دادند کشیش را از اســب پایین بیاورند. طوالنی نشستن بر پشت اسب، آن هم با 
دست هایی که محکم بسته شده بود، کار خودش را کرده بود؛ تا پایش را بر زمین گذاشت 
دردی نفس بُر در ران هایش دوید و خم شد.حرف های بریده بریده ی او در بامداد پیش از 
حرکت شــان بر قلب م  سنگینی می کند: ‘چرا خدا این بال را بر سر ما آورد؟’ بعدش هم که 
با آن نگاه پر از تمنا، عاجزانه نگاهم کرد و گفت: ‘مگر ما چه کرده ایم؟’ باید خزعبالت آن 
بزدل را از ذهن ام پاک کنم، اما نمی دانم چرا هنوز هم صدای شــکوه های مغموم اش مثل 
میخ تیزی در دل ام فرو می رود؟ چرا خداوند این مصیبت و شــکنجه را بر مردم روا داشــته 
است؟ نه! او می خواست چیز بدتری بگوید. حرفی که بسیار زننده تر بود، یعنی سکوت خدا. 
خدا، در برابر تمامی این بی رحمی های وحشتناک و سبعانه سکوت کرده است و این چیزی 

بود که پشت گالیه ی او نهفته بود.

ن                 ما ر
سکوت 

گروس عبدالملکیان به اتفاق ترانه می آید
بیست و یکمین محفل شعر و موسیقی »اتفاق ترانه« روز 
شنبه ششم خردادماه ســاعت ۱7 در تماشاخانه مهر حوزه 
هنری با شــعرخوانی گروس عبدالملکیان و معرفی کتاب 
توســط میرطاهر مظلومی برگزار می شــود. در جدیدترین 
برنامه اتفاق ترانه گروس عبدالملکیان شــاعر نام آشــنای 
معاصر کشور به عنوان میهمان ویژه این برنامه جدیدترین 
اشــعار خود را برای حاضرین در جلســه می خواند. گروس 
عبدالملکیان شــاعر سپیدسرا از جمله شاعران این روزهای 
کشورمان اســت که در سال های اخیر اشعارش مورد توجه 
بسیاری از مخاطبان داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. 
عبدالملکیان اولین مجموعه شــعرش با نام »پرنده پنهان« 
را در ســال ۱۳۸۱ منتشــر کرد و چهار مجموعه دیگر را با 
نام هــای »رنگ های رفته دنیا«، »ســطرها در تاریکی جا 
عوض می کنند«، »حفره ها« و »پذیرفتن« در ســال های 

اخیر به چاپ رسانده است.

 وی همچنین در ســال ۱۳۹2 گزیده ای از شــعرهایش 
همــراه با عکس و با همــکاری ۳۶ عکاس ایرانی از جمله 
عباس کیارستمی، بهمن جاللی، افشین شاهرودی، سیف اهلل 
صمدیان، مهران مهاجر، کریم ملک مدنی، رومین محتشم 
در کتابی با عنوان »هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست« در نشر 
چشمه به چاپ رسید. گفتنی است اشعار گروس عبدالملکیان 
تا کنون به بسیاری از زبان های انگلیسی،فرانسوی،آلمانی، 

اسپانیایی،  عربی، ترکی، کردی ترجمه شده است.
 یکــی دیگر از بخش های اصلــی برنامه اتفاق ترانه هم 
اختصاص دارد به معرفی کتاب برای حاضرین جلسه که در 
هر برنامه یکی از هنرمندان مطرح کشور به معرفی آخرین 
مطالعات خــودش به مخاطبان خواهــد پرداخت و در این 
برنامه »میرطاهر مظلومی« دوبلور و بازیگر سینما میهمان 

بیست و یکمین محفل اتفاق ترانه خواهد بود. 
میر طاهر مظلومی )متولد ۱۳۵۳ تهران( چهره آشــنای 

هنر دوبله و بازیگر تلویزیون، تئاتر و ســینما ایرانی است و 
از جمله کسانی است که بین دوستداران هنرهای نمایشی 
شهرت و محبوبیت بســیاری دارد. از مهم ترین فیلم های 
ســینمایی که مظلومی در آن به ایفای نقش پرداخته است 
می توان به »وقتی همه خوابیم«، »روز رستاخیز«، »به نام 
پدر«، »ایران برگر«، »گشت ارشــاد« و »اخراجی ها« و...

اشاره کرد. این هنرمند در مجموعه های تلویزیونی بسیاری 
از جمله »عمارت فرنگــی«، »قهوه تلخ«، »دختری به نام 
آهو«،» کالنتر«، »ســربازان اعدام«، »تاکسی تهران« و... 
به عنوان بازیگر حضور داشــته اســت. مظلومی همچنین 
صداپیشگی بسیاری از شخصیت های مطرح سینمایی دنیا از 
جمله » هری پاتر«، »کلید اسرار«، »آرسنیک و تور کهنه«، 
»جانی یا قاتــل زنجیره ای«، »الــدورادو«، »جنگجویان 
آســمانی و زمینی«، »قلب اجاره ای« و »انســان در برابر 
انســان« را بر  عهده داشته است. بخش پایانی برنامه اتفاق 

ترانه اختصاص دارد به اجرای موســیقی توسط خوانندگان 
مطرح کشــور که اخبار آن متعاقبا اعالم خواهد شد. عالقه 
مندان برای اطالع از ســایر بخش های برنامه می توانند  به 
اخبار تکمیلی در وب ســایت مرکز موسیقی حوزه هنری به 
نشانی musicenter.ir مراجعه کنند.گفتنی ست محفل 
شــعر و ترانه »اتفاق ترانه« شــنبه های اول هر ماه ساعت 
۱7 درتماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می شود که اجرای 
آن به عهده علیرضا بدیع شــاعر و ترانه سرای معاصر است. 
بیست و یکمین محفل شــعر و موسیقی »اتفاق ترانه« به 
همت مرکز موسیقی و موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره 
هنر )مرکز محافل و جشنواره ها حوزه هنری(، شنبه ششم 
خردادماه ساعت ۱7 در تماشاخانه مهر حوزه هنری واقع در 
خیابان سمیه نرســیده به حافظ برگزار می شود. ورود برای 

عموم عالقه مندان به ادبیات آزاد است.

معاون رئیس جمهوربا عذرخواهی از معلوالن به خاطر نبود 
امکانات مناسب برای استفاده ی آن ها از مکان های تاریخی؛ 
خبر داد: به زودی ســامانه اماکن مناسب ســازی شده برای 
معلوالن که قصد ســفر و اســتفاده از تاسیسات گردشگری 

دارند، رونمایی می شود.
زهــرا احمدی پــور، رئیــس ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری در مراسم گرامیداشت روز موزه و معلولیت در کاخ 
گلســتان برگزار شد، افزود: از همه کسانی که دچار معلولیت 
هستند و امکان استفاده راحت از اماکن تاریخی و مکان های 
گردشگری را ندارند عذرخواهی می کنم، این یک ایراد بزرگ 
است که متاسفانه تا کنون در اولویت اصلی برنامه ریزی های 

ما نبوده است.
وی افزود: کشوری که تجربه جنگ را داشته و  بیماری های 
جسمی حرکتی را دارد باید برای مناسب سازی همه ی اماکن 
برنامه ریزی کند که متاســفانه تا کنون این برنامه ریزی به  

صورت جدی انجام نشــده اســت، این یک نقطه تاریک در 
فعالیت های ماســت که نتوانسته ایم این محدودیت ها را رفع 

کنیم.
معــاون رئیس جمهور افزود: البته باید در نظر داشــت که 
این محدودیت ها تنها در ایران نیســت بلکه در بســیاری از 
کشورهای دنیا این محدویت ها وجود داشته است اما ما باید از 
تجربه کشورهای مختلف دنیا در این خصوص استفاده کنیم.

رئیس ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری ادامه داد: 
اســتفاده از فرصت های گردشگری یک حق برابر اجتماعی 
اســت که معلوالن هــم باید بتوانند از این مکان اســتفاده 
کنند، امــا در بنایی مانند کاخ جهانی گلســتان، این امکان 
وجود ندارد،به همین دلیل این مکان به عنوان یک مجموعه 
تاریخی پایلوت برای مناسب ســازی معلوالن انتخاب شده 

است.

مناسب ســازی اماکن گردشــگری و تاریخی 
اولویت سال 2017

وی اضافه کرد: با توجه به شعار سازمان جهانی جهانگردی 
در ســال 2۰۱7 یعنی گردشــگری برای همه و تاکید این 

سازمان برای توجه به گردشــگری معلوالن، مناسب سازی 
اماکن فرهنگی تاریخی و گردشگری برای معلوالن در دستور 
کار ما قرار گرفته اســت.او  افزود: در همین ارتباط سامانه ای 
با هدف معرفی اماکن مناسب سازی شده برای معلوالن مانند 
هتل ها، رستوران ها و اماکن فرهنگی تاریخی تا دو ماه آینده 

رونمایی می شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در ادامه گفت: من این بدهکاری را به شما احساس می کنم 
و اعتقــاد دارم که ایــن تکلیف بزرگی اســت،همه باید از 
فرصت ســفر و گردشــگری و اســتفاده از زیرساخت های 
گردشــگری بهره مند شوند.رئیس سازمان میراث فرهنگی و 
گردشــگری ادامه داد: امیدوارم در ایران و در دنیا هیچ کس 
به خاطر محدویت های جســمی که دارد از حق سفر کردن 
و گردشــگری و بهره  بردن از اماکــن فرهنگی تاریخی و 

جاذبه های گردشگری محروم نشود.

عذرخواهی معاون رئیس جمهور از معلوالن

ارزیابان یونسکو برای 
بررسی پرونده ارسباران به 

ایران می آیند
ویژه برنامه شب های شیدایی از ۱۶ خرداد ماه و از ساعت 22 در کنار 
دریاچه هورالهویزه موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس آغاز می شود و 

تا پایان ماه مبارک رمضان میزبان عالقه مندان است.
به گزارش ایسنا،اصغر رضوانی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس با اعالم خبر فوق افزود: به دلیل 
تقارن ماه مبارک رمضان با امتحانات دانشجویان و دانش آموزان،سالگرد  
ارتحال بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران، حضرت امام خمینی )ره( و 
قیام ۱۵ خرداد ؛ امســال این ویژه برنامه از ۱۶ خرداد ماه آغاز می شود 
و مانند سال های گذشــته در شب های قدر نیز مسجد جامع خرمشهر 
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس میزبان شب زنده داران شب های 

قدر خواهد بود.

رضوانی اظهار کرد: اجرای مراســم مولــودی خوانی در روز میالد با 
سعادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( در مسجد جامع خرمشهر از دیگر 

برنامه های ماه مبارک رمضان است.
وی با اشــاره به برنامه های گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر 
تصریح کرد: در 4 خرداد ماه روز مقاومت و پایداری  مراسم گرامیداشت 
حماسه و پایمردی مردم دزفول برگزار و در سوم خرداد ماه روز مقاومت 
، ایثار و پیروزی از جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس  تجلیل می شود.

رضوانی خاطرنشان کرد: برپایی کارگاه هنری،اجرای نورنمای مسجد 
جامع خرمشــهر و آبنمایش در یاچه هورالهویزه و برپایی نمایشگاه آثار 
سیاه قلم اکبر حسینخانی از دیگر برنامه های سالگرد آزاد سازی خرمشهر 

است که تا 7 خردادماه ادامه دارد.

سید صادق طباطبایی نژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان 
این مطلب، می گوید: دولت می تواند با حمایت و ارائه تسهیالت مناسب 
راه را برای ورود بخــش خصوصی به این مهم باز کند، لذا ارائه مجوز 
ساخت مجتمع های تجاری و فرهنگی این تضمین را به بخش خصوصی 
می دهد. نماینده مردم اردستان می افزاید: دولت ها توان ساخت سالن های 

ســینمایی را ندارند لذا باید با تغییر نگاه به دنبال جذب ســرمایه برای 
این مهم باشند. پردیس های سینمایی به دلیل عملکرد چندگانه شان و 
برخورداری همزمان از موقعیت تجاری و فرهنگی با استقبال خوبی از 

سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی روبه رو شده است.

معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی خبر داد:ارزیابان 
یونسکو برای بررســی پرونده های »جنگل ارســباران« و »منظر 
باســتان شناســی ساســانی فارس« مرداد به ایران سفر می کنند. 
نمایشــگاه های قالیچه ها، مرقعات و عکس های دوره ناصری صبح 
امروز ســه شنبه 2 خرداد در کاخ گلســتان با حضور معاون میراث 

فرهنگی، مدیر ایکوم ایران و مدیر کاخ گلستان افتتاح شد.
 طالبیان در حاشــیه افتتاح این ۳ نمایشــگاه گفت: نمایشــگاه 
قالیچه های کاخ گلســتان دارای پشتوانه پژوهشی بوده و برگزاری 
چنین نمایشــگاه هایی که پشتوانه علمی و کار تحقیقی بر روی آن 

انجام شده است باید تداوم داشته باشد.
معاون میــراث فرهنگی از حضور ارزیابان یونســکو در ایران در 
مرداد و شهریور خبر داد و گفت: پرونده های »منظر باستان شناسی 
ساســانی فارس« و »جنگل ارسباران« به عنوان دومین اثر طبیعی 
با همکاری ســازمان محیط زیست و بنیاد مسکن برای ثبت در آثار 
فهرست جهانی برای ســال آینده آماده شده و ارزیابان یونسکو در 

ماه مرداد و شهریور برای ارزیابی این 2 پرونده به ایران می آیند.
وی ادامه داد: نخستین گنبد جهان متعلق به قلعه دختر بوده و قرار 
است در منظر باستان شناسی ساسانی فارس معماری این محور تا 

بیشابور بررسی شود.
طالبیان افزود: پرونده شــهر تاریخی یزد امســال برای ثبت در 
یونســکو ارسال شده اســت و اوایل تیر مباحث کارشناسی و نحوه 

مدیریت آن بررسی و مطرح می شود.
انجام پژوهش روی فرش های قاجار

مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان در ادامه بیان کرد: کاخ گلستان 
پیشــینه غنی در حوزه فرش دارد که باید به مردم، پژوهشــگران و 
دانشــجویان معرفی شــود. بیش از ۳۵۰ تخته قالیچه و فرش در 
گنجینه کاخ گلســتان وجود دارد که حدود 22۰ قطعه آن مربوط به 
دوره قاجار است. در این مجموعه میراث جهانی قصد داریم با برپایی 
کارگاه تخصصی مختلف  در زمینه فرش، کارهای پژوهشی صورت 
گرفته در این زمینه را به شکل مکتوب و تصویری با چاپ کتاب در 
اختیار عالقه مندان قرار دهیم.وی افزود: سایر فرش ها و قالیچه های 

نفیس کاخ گلستان به مرور زمان به نمایش گذاشته خواهد شد.

»شب های شیدایی« 16 خرداد ماه آغاز می شود 

برگزاری بیست و یکمین محفل اتفاق ترانه در تماشاخانه مهر حوزه هنری 

میالنی در گفت وگو با ایســنا درباره فیلم جنگی »تنهایی 
پرهیاهو« که قــرار بود پیش از »ملی و راه های نرفته اش« 
بسازد می گوید:  »متأســفانه برخی دستگاه ها نگذاشتند این 
فیلم را بســازم چون به نوعی جنگ را میراث  خود می دانند 

و عنوان می کنند که من شایســتگی ساخت فیلم جنگی را 
ندارم.«

و در ادامه به ماجرای عجیبی اشــاره می کند و می گوید:  
»در آن شکایت یکی از موارد مورد پرسش این بود که چرا 

می خواهم فیلم جنگی بسازم؟! 
این در شرایطی است که با هک شدن کامپیوتر شخصی 
من، به عکس های شــخصی ام دسترسی پیدا کرده بودند و 
آن ها دستاویزی شده بودند تا مانع از فیلمسازی ام شوند، به 

همین دلیل در طول آن یک ســال و نیم مرا بســیار اذیت 
کردند و شــرایطی بوجود آوردند که حتی مدتی طوالنی از 
تهران بیرون رفتم. هرچند که با این همه آزار در نهایت در 

دادگاه انقالب تبرئه شدم.«

توضیح درباره دالیل ساخته نشدن فیلم آزادی خرمشهر

تهمینه میالنی: کامپیوترم هک شد و یک نهاد نظامی از من شکایت کرد

دولت الیحه حمایت از پردیس سینمایی بدهد
عضو کمیسیون فرهنگی: 
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