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تکریم از دیده رفتگان
شب
ِ

سینما

گزارش «ایران» از نشست «آیین چراغ خاموشی نیست»؛ بزرگداشت هنرمندان درگذشته 1395

حجتاهلل ایوبی :سعی کردم
شریک غم و شادی اهالی سینما باشم

غصه امیر یوسفی ،عیاری و درویش را
خوردم و میخورم

مدیرکل هنرهای نمایشی خبر داد

تئاتر

علت لغو نمایش تئاتر در مشهد

مدیــرکل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی درباره لغو اجــرای نمایش «آخرین نامه» به
کارگردانــی مهرداد کورش نیا در شــهر مشــهد ،گفت:
«امروز در جریان این موضوع قرار گرفته و بشدت با قیمت خارج از عرف بلیت
نمایــش مخالــف هســتم ».مهدی شــفیعی با بیــان اینکه قیمتگــذاری بلیت
نمایش آخرین نامه مناســب نبوده خاطرنشــان کرد :بــرای احترام به مخاطب
بایــد دربــاره قیمــت بلیت تصمیــم منطقی گرفته شــود .شــفیعی با اشــاره به
سوءتفاهمها در پیامهای فضای مجازی و انتقال نادرست و ناقص منظور افراد
در این فضا خاطرنشان کرد :تشکیل فراخوان در این خصوص درشأن هنرمندان
تئاتری نیســت ،زیرا کســی نمیتواند پیشینه تئاتر مشهد و خراســان را انکار کند
خصوصاً که این سالها به همت هنرمندان ،اجرای مستمر و افزایش مخاطب
تئاتر را در این شــهر شــاهد بودیم .اجــرای نمایش «آخرین نامــه» با بازی نوید
محمدزاده با بهای بلیتی بین  50تا  70هزار تومان در شهر مشهد لغو شد.

عکس :رضا سامانی

کتاب
فروزان زیبایی

خاطره گویی جوانان دیروز و پیران امروز
«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»

ِ
مرغک خاطره
پروا ِز

رونمایــی دومین شــماره مجله «آنــگاه» با هدف مرور خاطــرات «کانون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان» عصر پنجشــنبه در گالــری «آ» برگزار شــد  .در ابتدا
«محمدرضا اصالنی» گفت :کانون با استراتژیهای فیروز شیروانلو ادبیات کودکان
را متحــول و آن را بــه یک امر جهانی تبدیل کرد و در عین حــال زبان ادبی را برای
کودکان شکل داد .او فقط مدیریت فرهنگی نکرد ،بلکه واژه آفرینی کرد و قرار بود
فرهنگنامهای به چاپ رساند اما اجل مهلت نداد و حتی نزدیک به 10هزار واژه هم
جمعآوری کرد« .علی دهباشی» سخنران دیگری بود که دعوت شد تا از سیروس
طاهباز بگوید :انتشارات کانون پرورش فکری ،نشری بود که هنوز تکرار نشده است،
سیروس طاهباز به عنوان مدیر انتشارات کانون ،توانست با وجود پایبندی خودش
به جریانی ملی و با ســعه صدر انتشــاراتی بســازد که تمامی گرایشهای موجود
در جامعــه آن زمــان را در خود جمع کنــد« .غالمرضا امامــی» در ادامه به هدف
الگوســازی کانون اشــاره کرد :برای ما کمیت کتابها مهم نبــود ،مهم آن بود که
بچهها کتاب بخوانند و نشر ما الگویی برای سایر انتشارات شود و نتیجه این تالش،
حضور آثار کانون درجشنوارههای بینالمللی نظیر بلونیا و بالتیسالوا بود که از آنها
بسیار استقبال شد .از جمله کتاب ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی با تصویرگری
فرشید مثقالی که در نمایشگاه (بلونیا) خوش درخشید و جایزه سیب طالیی را از
آن خود کرد و متأسفانه این جایزه همزمان شد با درگذشت صمد بهرنگی و البته
پررنگ شدن کتاب ماهی سیاه کوچولو».

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد
فرهنگ

رونق اقتصادی با تقویت تولید ملی

معــاون امــور هنــری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
گفــت :اســتفاده از کاالی ایرانــی و تقویــت تولیــد
ملی ،بــه رونق اقتصادی کمک میکند و کشــور را از
ورطههای ســخت اقتصــادی رهایــی میدهد .علی
مرادخانــی دربــاره فراخــوان خبرگــزاری جمهــوری
اسالمی با عنوان «عید ایرانی با کاالی ایرانی» اظهار
کرد :استقالل کشور و پایداری یک ملت و همه آنچه
که دارد منوط به چند چیز اســت؛ اینکه خودباوری داشــته باشد ،هویت خود
را بپذیــرد و بــرای خــود احترام قائل باشــد که ملــت ایران از ایــن منظر از هر
لحاظ سرآمد است .وی ادامه داد :موظفیم کاالیی تولید کنیم که برای مردم
مفید و کارآمد باشد تا مردم به آن اعتماد داشته باشند و از آن استفاده کنند.

«متأســفم ای بهــار زیبــا  /نمیتوانــم دوســتت
بــدارم  /او از اینجــا رفته اســت» بخشــی از قطعه
شــعر رســول یونان که علی جوهرچــی برای غم
دوری از پدرش حســن جوهرچی زمزمه میکند،
وصف حــال در انتظــار بهار اغلب آنهایی اســت
که شامگاه چهارشنبه هجدهم اسفندماه به تاالر
ایوان شــمس آمدهاند؛ از خانواده داوود رشیدی،
حســن جوهرچــی و مصطفــی کمال پورتــراب تا
دوســتداران عبــاس کیارســتمی و پرویــز کالنتری
و رکنالدیــن خســروی« .آییــن چــراغ خاموشــی
نیســت» عنــوان برنامهای اســت که به رســم هر
ســاله با همت خانه هنرمندان ایــران در روزهای
پایانی ســال خانواده هنرمندان درگذشته سال را
زیــر ســقف این تاالر کنار هم نشــانده اســت تا یاد
عزیزان سفر کرد ه اهل هنر را با هم گرامی بدارند.
ایــرج راد ،رویــا تیموریــان ،ســیفاهلل صمدیــان،
یــداهلل کابلــی ،فرهــاد آئیــش ،احتــرام برومنــد،
جمالالدین اکرمی هنرمندانی هســتند که عالوه
بــر مدیــران فرهنگــی در ایــن آییــن ســخنرانی
میکننــد ،برخــی از خاطــرات خیــس خــورده بــا
نم اشــک ،بخشــی با بغــض فروخــورده از وجوه
ناشــناخته شــخصیت هنری بزرگان و عــدهای با
حسرت از دست دادن گنجینهای برای نسل آینده
میگویند اما ترجیعبند تمام حرفها یکی است:
«قدرشناســی در زمان حیــات و در زمان ممات».
کتــاب یادبود هنرمندان درگذشــته ســال  95قبل
از مراســم در میان حاضران توزیع شــده است؛ با
تورق صفحات ،فعاالن هر حوز ه از دیدن چهرهها
ســری به تأســف تکان میدهند و بــار دیگر تصور
نبودنشــان به دل عالقهمندانشان چنگ میزند.
کلیپهایــی کــه در فواصــل برنامه از کــوچ صد و
پنجاه نفــره دیار فرهنگ و هنر روایــت دارد کوتاه
اند اما بلندای حســرت و عظمــت فرهنگ و هنر
را به دنبال دارند .تصاویری از موســفید کردههای
فرهنــگ و هنــر همچــون جعفــر والــی ،پرویــز
کالنتــری ،رکنالدیــن خســروی ،داوود رشــیدی،
تــوران میرهادی و ســلیم مــؤذنزاده اردبیلی در
کنــار بزرگانــی چون پــوران فرخــزاد ،مهدیه الهی
قمشــهای ،عباس کیارســتمی ،فرهنگ شــریف،
مصطفــی کمــال پورتراب تــا جوانانی چــون دنیا

عکس ها :شایان محرابی

توگوی مفصلی که روز
حجتاهلل ایوبی رئیس پیشــین سازمان سینمایی در گف 
گذشــته با «ایســنا» انجام داده ،با اشاره به اینکه برای توضیح دالیل جداییاش
از این سازمان «هنوز اهلیت گفتن نیست» از ادامه همکاریاش با وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی خبر داد .او افزود :کار در سینما خیلی سخت است ،من با عشق
آمــدم و با عشــق هــم کارم را ادامــه دادم ،امــا وقتی میگویند این کار ســخت را
میتوانی دیگر انجام ندهی ،خوب دیگر دلیلی بر تحمل این همه سختی نیست
و ظاهراً قضا و قدر به کمک من آمده اســت .هرچند قرار نیســت سینما و اهالی
ســینما را رهــا کنم ،چون دلیلی بــرای کار نکردن در عرصــه فرهنگی نمیبینم.
محبــت آقای وزیر هم همچنان باقی اســت و در نتیجــه مقتضی موجود و مانع
مفقود اســت .ایوبی درباره تمام آنچه گفته میشــود باعث قطع همکاری او در
سازمان سینمایی شده  ،گفت :وزیر جدید با نگاهی جدید آمده و تغییر طبیعی
اســت ،امــا آنچه را باعث این اتفاق شــد بایــد بگذارید تا در کتــاب « ۱۲۶۲روز در
شماره  ۴کمالالملک» روایت کنم .به قول شمس تبریزی« ،هنوز اهلیت گفتن
نیســت .»....خالصه ما آمدیم به قول شــمس «آتشــی انداختیم و رفتیم ،آنکه
سوخت ،سوخت .»....البته این حرف برای بنده زیاد است ،ولی چون آمد ،گفتم.
ایوبی همچنین در پاســخ به اینکه در زمان مدیریتش حمایتهایی از برخی
فیلمهای توقیفی از جمله رســتاخیز ،خانه پدری و آشــغالهای دوستداشتنی
انجــام داده و االن کــه ســمتی نــدارد فکــر میکند ایــن فیلمها امکان اکــران پیدا
میکننــد و آیا اگــر در اختیارش بود به آنها مجوز میداد ،گفت :من ســعی کردم
در غم و شــادی اهالی ســینما شــریک باشم و واقعاً غصههایشــان دلم را به درد
میآورد و خندههایشــان مرا شــاد میکرد .من هرگز برای عکس گرفتن به بســتر
هنرمنــد بیماری نرفتــم .تظاهر به ناراحتــی در زمان غم نکردم .ســخنی از روی
بیبــاوری نگفتــم .ایــن را گفتــم کــه بدانید من غصــه امیر یوســفی را خــوردم و
میخــورم .غصه آقای درویش و عیاری را هــم همینطور ولی گاهی «تدبیر کند
بنــده و تقدیر ندانــد  /تدبیر به تقدیر الهی به چه مانــد» .او اضافه کرد :امیدوارم
مشکل همه حل شود و فکر کنم روزهای بهتری در انتظار آقای درویش است اما
بقیه را فکر نمیکنم .گفته شده که حجتاهلل ایوبی پس از پایان کارش در سازمان
سینمایی ،در مقام مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت خواهد کرد.

نرگس عاشوری

از راست :احترام برومند و لیلی رشیدی

فنیزاده و نیما طباطبایی و هادی پاکزاد که یکباره
یادآورمــان میشــود کــه امســال چه ســتارههایی
در ردای نیلــی فرهنگ و هنر ســو ســو زدند .طبق
آمــاری که مجید رجبی معمــار مدیرعامل خانه
هنرمندان ایران بهعنوان نخستین سخنران ارائه
میکنــد امســال  17هنرمنــد حــوزه ادبیــات13 ،
هنرمند رشــتههای تجســمی 8 ،هنرمند تئاتر5 ،
هنرمند رادیو و تلویزیون 24 ،هنرمند حوزه سینما،
 2هنرمند معماری و  31نفر هنرمند موســیقی از
میان اهالی فرهنگ و هنر پر کشیدهاند.
ëëمیراث فرهنگی و اعتبار ملی ایرانیان
پــس از صحبتهای رجبی معمــار با حضور
جمشــید مشــایخی ،محمــد ســریر ،ایــرج راد،
ســیفاهلل صمدیان ،یداهلل کابلی و اصغر همت
از کتاب هنرمندان درگذشته در سال  95رونمایی
میشود .محمد ســریر رئیس شورای عالی خانه
هنرمندان ایران در سخنانی هنرمندان را میراث
فرهنگــی و اعتبــار ملی بــرای همه مــردم عنوان
میکنــد و میگوید :صــدای تار فرهنگ شــریف،
آثــار عبــاس کیارســتمی ،کویــر پرویــز کالنتری و
بازی درخشــان داوود رشیدی در حافظه تاریخی
ما نقش بســته و فراموش نخواهیــم کرد که آنها
ثروت مهمی را برای ما گذاشــتند .ایرج راد دیگر
ســخنران ایــن مراســم اســت .او نیــز بــا عباراتی
مشــابه از هنرمنــدان درگذشــته یــاد میکنــد و با
آرزوی ادامه راهشان توسط نسل جدید میگوید:

هنرمنــدان تنهــا متعلــق بــه خانواده خودشــان
نیســتند متعلق به جامعهای هســتند کــه در آن
زندگی کردند بنابراین همه ما از خانواده تک تک
هنرمندانی هستیم که از میان ما رفتند و همواره
به یادشــان خواهیم بود .پس از پخش تصاویری
از حادثــه پالســکو و ســخنرانی محمــود صالحی
رئیــس ســازمان فرهنگــی و هنــری شــهرداری
تهران ،عبدالحســین مختاباد نیز در ســخنانی از
اهمیت قدرشناســی هنرمندان بهعنــوان ذخایر
و ثــروت فرهنگــی میگویــد .ایــن عضــو شــورای
شــهر در بخــش پایانی صحبتهایــش با تکریم
خالقیت هنری هنرمندان از مسئولیت اجتماعی
آنها یاد میکند و با اشاره به اهمیت هنر کاربردی
گفــت :امــروز زمیــن عزیــز مــا در گــرد و خــاک و
خشکســالی از بین میرود ،هنر کاربردی در همه
جای دنیا وجــود دارد بنابراین ما هنرمندان باید
دســت به دســت هم دهیم و مادرمــان ،زمین را
نجات دهیم .جمشید مشایخی همچون همیشه
از خــاک پای مردم شــدن روی صحنــه میگوید،
کوتــاه و بــا صداقت« :ما یــاد گرفتیم خــاک پای
ملــت ایــران باشــیم .ایــن را همــه هنرمنــدان
آموختهاند و من از آنها یاد گرفتم».
ëëآبــروداری در جهانی پر از نانجیبیهای فرهنگی
و خبری
ســید محمدهــادی ایــازی معــاون اجتماعی
وزارت بهداشــت هم دیگر ســخنران این مراســم

رؤیا تیموریان

اســت کــه از فقــدان هنرمنــدان و ارزشهــای
بینالمللــی برخــی چهرهها ســخن میگویــد .در
ادامــه کامــران ملکــی عضــو هیــأت مدیــره خانه
ســینما روی سن حاضر میشــود و او نیز با تکریم
یاد درگذشتگان و بیوگرافی پرافتخارشان میگوید:
«ایــن آدمهــا را از دســت میدهیــم و حواسمان
نیســت در کنــار آدمهایی زندگــی میکنیم که هر
کدام از آنها همین بیوگرافی را دارند .شاید پیام این
درگذشتگان این است که قدر همدیگر را بدانیم و
بــا مــروت و مهربانی در کنــار هم زندگــی کنیم».
یداهلل کابلی دیگر ســخنران مراسم ،هنرمندان را
منشــور چندوجهی عنوان میکند که هر وجهشان
دنیایی از زیبایی خالقیت و مهر هستند که تا بعد
از مرگشــان باقــی میمانــد .پــس از صحبتهای
علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی بخشــی از فیلم «هفتاد و شــش
دقیقه و پانزده ثانیه» اثر سیفاهلل صمدیان درباره
زندگی زنده یاد عباس کیارستمی برای حاضرین
به نمایش درمیآید .ســپس ســیف اهلل صمدیان
بــا بیــان اینکــه بیــش از  90درصد ایــن هنرمندان
تکرارپذیر نیســتند ،میافزاید :همه ما نمایندگان
ملتی هستیم که به نوعی به کیارستمی بدهکاریم.
او بــرای تکتــک ما در جهانی پــر از نانجیبیهای
فرهنگی و خبری ،یک تنه آبرو خرید .او در ادامه با
اشاره به یادداشتی که پیش از این در روزنامه ایران
منتشــر شــده بود از کیارســتمی بهعنوان آبــرودار

بــزرگ واژه کار یــاد میکنــد و میگوید کــه او کارگر
بالفطره طبیعت بود و در  24ســاعت  20ســاعت
کار میکرد.
ëëجای خالی اســتاد واژه و خیال و آرزوی سالمتی
برای خسرو آواز
در ادامه با پخش کلیپی از مراسم تشییع پیکر
داوود رشــیدی نوبــت بــه لیلی رشــیدی و احترام
برومند میرســد تــا از این دردانه نمایش ســخن
بگویند .احترام برومند همچون همیشه قدردان
محبت مردم است .پس از خانواده رشیدی نوبت
جمالالدین اکرمی اســت تا از انســانی مهربان و
فروتن بگوید که به تعبیر او در آینه تصویر دیگران
را میدیــد .او از پرویز کالنتری در ادامه ســخنرانی
کوتاهش اینگونه یاد میکند :فوقالعاده باهوش
بود و همانطور که در نقاشی دو عنصر ایرانی را با
هم ترکیب کرد ،در نویسندگی نیز بخوبی این کار
را با واژه و خیال انجام میداد و میگفت با کالژ در
نقاشــی آشنا شــدم و آن را در نویسندگی استفاده
کــردم .او نویســنده بســیار بزرگــی بــود کــه هیــچ
وقت کشــف نشــد .در بخش دیگر مراســم فرهاد
آئیش ترجیح میدهد به جای ســخن گفتنهای
معمول ،شــعرهایی را از سهراب سپهری بخواند
تا نوبت به یاد هنرمندان جوان درگذشــته برسد.
رویا تیموریان خاله نیما طباطبایی کارگردان «من
ناصر حجازی هستم» سخنران این بخش است.
او به این بهانه از لزوم شناخت نسل جوان نسبت
به بــزرگان این عرصه ســخن میگوید .تیموریان
بــا اشــاره بــه نــام رکنالدیــن خســروی از میــان
هنرمندان درگذشــته گالیه میکند که متأســفانه
جوانهــا و حتی یک نســل قبــل از ما وقتی اســم
رکنالدین خسروی میآید میپرسند او کیست؟
و ایــن بــرای یک جامعــه فرهنگی فاجعه اســت
که بــزرگان خود را نشناســد .او در ادامه پیشــنهاد
میدهد بانک اطالعاتی از این بزرگان تهیه شــود
و در فضــای اینترنتی در اختیار نســل جــوان قرار
بگیرد .بخش پایانی مراســم به گرامیداشــت یاد
حســن جوهرچــی اختصــاص دارد که بــا حضور
فرزنــدش علــی جوهرچــی برگــزار میشــود .در
نهایت این مراســم سه ساعته با اجرای موسیقی
توســط حجت اشــرفزاده و آرزوی سالمتی برای
خســرو آواز ایــران محمدرضا شــجریان به پایان
میرسد.

سید رضا صالحی امیری در مراسم پایانی یازدهمین جشنواره شعر فجر :

عظمت ایران به تبار فرهنگی است ،نه نفت و گاز

زکریا اخالقی ،محمدکاظم کاظمی ،فاطمه راکعی ،ناصر فیض ،عبدالجبار کاکایی ،ابوالقاسم حسینی ژرفا و ناصر کشاورز نشان «درجه یک» هنری گرفتند

در مراسم پایانی یازدهمین جشنواره شعر فجر،
هفت نشان درجه یک هنری به هفت شاعر اعطا
شــد .این نشان درجه یک هنری که ارزش علمی
و پژوهشــی آن معادل دکترا عنوان شــده اســت،
توســط ســیدرضا صالحی امیری وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی به زکریــا اخالقــی ،محمدکاظم
کاظمی ،فاطمه راکعی ،ناصر فیض ،عبدالجبار
کاکایی ،ابوالقاســم حســینی ژرفا و ناصر کشــاورز
تقدیم شد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــن
مراســم گفت :شــعر ،دمیدن روح امیــد در انبوه
ناامیدیهاســت .جامعــه خســته امــروز جهان،
خاورمیانه در جنگ و خون و خشونت بیش از هر
زمانی به لطافت شعر و شاعری نیاز دارد.
ســیدرضا صالحیامیری که  ۱۸اســفندماه در
آییــن اختتامیه یازدهمین جشــنواره شــعر فجر
در محل تاالر نور مشــهد سخن میگفت ،ضمن
بیــان ایــن مطلــب افــزود :اگــر امــروز در عــراق،
ســوریه ،لبنان ،لیبی و اقصی نقاط جهان اســام
روح شــعر دمیــده شــود ،خشــونت از آن زدوده
خواهد شد و از این منظر ما برای ایجاد وحدت و
آرامش در دنیای اسالم بیش از هر زمان دیگری
به روح لطیف شاعر و شعر نیاز داریم.

وی اظهــار کــرد :شــعر و شــاعری بخشــی از
هویت جامعــه فرهنگی ایــران و جامعه جهانی
اســت .اینکــه در ایــن جشــنواره هفــت کشــور
حاضر شــدند یک پیام روشــن دارد که شعر مرز
نمیشناسد و شعر در جغرافیا خالصه نمیشود
و شــاعر متعلق به زمان و مکان خاص و محدود
نیســت .اینکــه امشــب هفت کشــور در کنــار هم
قــرار گرفتند تا یــک بار دیگــر از خوبیها ،پاکیها
و فضیلتها ســخن بگویند ،بیانگر وجه انســانی
شعر و شاعر است.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی عنــوان کرد:
امــروز دنیــا ،ایــران را با ســعدی ،حافــط ،موالنا،
فردوســی و بــزرگان دیگــر میشناســد و از ایــن
منظر ســرمایه شــعر و شــاعری فناپذیر نیست و
در جغرافیــای فیزیکــی تعریــف نمیشــود .وی
خاطرنشــان کرد :شــعر با هویت دینــی ما رابطه
ناگسســتنی دارد .افتخار میکنیم که عاشــورا را با
شــعر و نوحه میشناسیم ،وقتی از عاشورا سخن
میگوییم از محتشم سخن میگوییم که گفت باز
این چه شورش است که در خلق عالم است....
فاطمــه راکعــی هــم در ایــن مراســم گفــت:
امیــدوارم این مراســم طلیعهای باشــد کــه وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با مســائلی که در حوزه

فرهنــگ و هنــر وجــود دارد به طرق اصولــی و با
زبان لطیف شعر و موسیقی مواجه شود.
عبدالجبــار کاکایــی هــم در ســخنانی گفــت:
گرفتــن ایــن نشــان هنــری در خطــه خراســان،
مســئولیت ما را بیشــتر میکند .او بیت شعری را
تقدیم ســاحت حضرت رضا(ع) کرد .ابوالقاسم
حســینی ژرفا هم از هملباســان خود در خراسان
رضوی و ســایر نواحی و مناطق ایران خواست که
نگاهشــان را به فرهنگ ،شــعر ،ادب و موســیقی
شریف اصالح کنند.
ëëسیستان و بلوچستان نگین درخشان فرهنگ و
تمدنایرانی
همچنیــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
روز پنجشــنبه  19اســفندماه بــه اســتان سیســتان
و بلوچســتان ســفر کــرد .درایــن ســفر اســتانی

مهمترین برنامههای ســید رضا صالحی امیری
حضور در گلزار شهدا ،شرکت در نشست شورای
اداری سیســتان و بلوچســتان ،دیــدار بــا خانواده
شهید خزایی و حضور در جمع اصحاب فرهنگ،
هنر و رســانه این اســتان بود .صالحــی امیری در
بدو ورود به زاهدان گفت :سیســتان و بلوچستان
نگیــن درخشــان فرهنگ و تمدن ایرانی اســت و
همــه باید فرهنگ این مرز و بــوم را تکریم کنند.
فرهنــگ این منطقه یکــی از افتخــارات فرهنگ
و تمــدن ایرانی اســت کــه مانند نگینــی در ایران
میدرخشد.
ëëپرداخت  760میلیــارد ریال یارانــه به اصحاب
رسانه
ســید رضا صالحی امیری پنجشــنبه شــب در
نشستی با اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه سیستان

کاشت درخت گیالس و سرو آزادی به یاد عباس کیارستمی و داوود رشیدی

مراســم روز درختــکاری «بــاغ ملــل» بــه همــت ششــمین
جشــنواره بینالمللی فیلم ســبز در پارک پردیســان برگزار
شــد .در ابتدای این مراســم مهدی توحیدپــور دبیر اجرایی
ششــمین جشــنواره بینالمللــی فیلم ســبز گفت :بــا تمام
وجود ایستادهایم تا نگذاریم دنیای صنعت ،محیط زیست
را تخریــب کنــد .کنارهــم هســتیم تا با زبــان هنر کــه نیاز به
ترجمه ندارد و برای همه قابل فهم اســت ،محیط زیســت
را حفظ کنیم .در پنجمین دوره جشــنواره فیلم سبز بعد از
ســکوتی  ۱۱ســاله افتخاری نصیبمان شــد تا این رویداد را از
خواب زمستانی بیدار کنیم.
ëëکاشــت درخــت گیــاس و ســرو آزادی بــه یادعبــاس
کیارستمی و داوود رشیدی
در ادامــه این مراســم فرهادی توحیدی دبیر ششــمین
جشــنواره بینالمللــی فیلــم ســبز نیزگفــت :امــروز قــرار
اســت منوچهر شاهســواری درخت گیالســی به یــاد عباس
کیارســتمی بــکارد و امیــدوارم گیالسهایــش ســهم ما نیز
شــود و همچنین احتــرام برومند نیز درخت ســرو آزادی را
بــه یــاد داوود رشــیدی خواهد کاشــت .وی افــزود :درختان
بویژه چنار که در ایران مقدس است ،از دوران باستان پاس

داشــته میشــدند .معلوم نیســت این تقدس درختان چه
ریشــهای دارد؟ آیا به خاطــر مدفون بودن امامــزادگان زیر
آن اســت؟ با وجود این درختان از دیر زمان نزد همه اقوام
مقــدس بوده و هســتند .وی بــا بیان اینکه درخــت با ایمان
مردمــان در آمیختــه اســت ،گفت :عقــل ابزاری متأســفانه
امروزه جای ایمان را گرفته اســت .ماهها کوشــش میشــود
گرمــای زمین کاهــش یابد .ســطح جنگلها بــه  ۲۵درصد
کاهش یافته اســت .امــروز درخت میکاریم امــا حافظ آن
چه خواهد بود؟! عقل ابزارگرا یا ایمان؟!
ëëتعهدی برای برآورده شدن توقعات محیط زیستی در خانه
سینما
منوچهــر شاهســواری مدیــر عامــل خانــه ســینما که در
مراســم درختــکاری «باغ ملــل» حضور داشــت ،گفت :در
جایی که انسان با طبیعت مواجه شد ،طلب خود را بتدریج
به طمع تبدیل کرد .متأسفم در جامعهای طمعکار نسبت
بــه فضــای زیســتی خــود بســر میبریــم و میــراث دیگران
را نابــود میکنیــم .جلوههــای بیرونــی ایــن طمعــکاری در
معماری شــهر ،در شــیوههای زیستی و بهداشــتی زندگی و
تغذیــه مردم نمود پیدا کرده اســت و ایــن طمع به فطرت

انسان بیربط است و به مدیریت طمعکار برمی گردد.
ëëاقتصاد سبز هدف اصلی جشنواره فیلم سبز
معصومه ابتکار رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست
هــم در مراســم درختــکاری «بــاغ ملــل» گفــت :موضــوع
اقتصاد ســبز و رشــد همگام آن همزمان با اقتصاد جهانی

و بلوچســتان در زاهــدان بــا بیــان اینکــه دوهــزار
رســانه در کشــور یارانــه دریافت میکننــد ،گفت:
 760میلیــارد ریال ( 76میلیارد تومان) از ابتدای
امســال تاکنــون یارانــه به اصحاب رســانه کشــور
پرداخت شده و بقیه نیز پرداخت میشود.
ëëتوزیع عادالنه قدرت ،ثروت و منزلت
همچنین صالحی امیری در نشســت شــورای
اداری سیســتان و بلوچســتان در زاهــدان با بیان
اینکــه توزیــع عادالنــه قــدرت ،ثــروت و رعایــت
منزلت همه اقوام ایرانی سیاست اصولی دولت
اســت ،گفــت :معتقدیم ایران اســامی کشــوری
متنــوع و متکثر اســت که درعین تنــوع از وحدت
برخــوردار اســت .وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
گفــت :نگاه دولت بــه حوزه زنان و خانــواده نگاه
انسانی است .در هر کجا که زنان مسئولیت قبول
کردند درخشیدند.
ëëگازدار شدن نخستین منزل در زاهدان
بنا براین گزارش منزل شهید سلطان محمد
تیموری بهعنوان نخســتین خانه در شهر زاهدان
با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و
ارشــاد اسالمی ،استاندار سیســتان و بلوچستان و
شــماری از مسئوالن اســتانی روز پنجشنبه گازدار
شد.

را بایــد مــد نظر جشــنواره بینالمللی فیلم ســبز قرار دارد.
خوشــبختانه برجــام و توافقهای ایران با کشــورهای دیگر،
فضا را برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی آســانتر کرده
اســت .امــروز نــگاه تقابــل محیط زیســت با اقتصــاد از بین
رفته اســت و صحبت بر سر همگرایی این دو و اقتصاد سبز
است .دو منحنی آلودگی و تخریب محیط زیست که با رشد
اقتصاد همراه بود ،اگر زمانی با آلودگی هوا توســط صنعت
و آلودگــی آب معنــا میشــد ،امــروز جــدا کــردن دو مؤلفه
مخرب و ویرانگر جهان اســت .رشــد اقتصــادی ،کارآفرینی
و اشــتغال ،ســرمایه گــذاری ،زیرســاختها میتواننــد بــا
مهندســی ســبز و درونیســازی هزینههای زیست محیطی
باید همراه باشد.
ابتــکار بــا بیــان اینکه فرهنــگ مؤلفه اصلــی حفاظت از
محیــط زیســت اســت ،ادامــه داد :یکــی از اقدامــات مهــم
دولــت حمایت از اصحــاب هنر و فرهنــگ در حوزه محیط
زیســت و بســط آموزشهای محیط زیستی اســت و یکی از
ابعاد ویژه هنر ،سینماســت .برگزاری جشــنواره فیلم ســبز
کار بســیار دشــواری بــود و بایــد از آقــای فرهــاد توحیــدی و
همکارانی که به این جشنواره دل سپردهاند ،تشکر کنم.

