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خیلی کوتاه

درگذشت پدر چهار شهید و جانباز دفاع مقدس 
 سید غالمحسین موسوی، پدر دو شهید و دو جانباز دوران 
دف��اع مق��دس دار فان��ی را وداع گفت و به فرزندان ش��هیدش 

پیوست.
به گزارش نس��یم، سید غالمحسین موس��وی پدر شهیدان 
واالمقام »س��ید قدرت اهلل« و »سید حشمت اهلل موسوی« و دو 
جانباز دفاع مقدس بر اثر ایس��ت قلبی درگذشت و در لرستان با 

حضور مردم غیور شهرس��تان ازنا و مسئوالن تشییع و در قطعه 
گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

سردار سید حجت االسالم موسوی در جبهه خرمشهر قطع 
عضو و جانباز ش��د، فرمانده دالور س��ید ق��درت اهلل، مدیر کل 

اداره غله و س��یلو شهرکرد و س��ید حشمت اله موسوی فرمانده 
گروه��ان لش��گر 57 ابوالفضل )ع( به درجه رفیع ش��هادت نائل 
ش��دند و چهارمین پسرش طلبه بسیجی س��ید حمزه موسوی 

جانباز شیمیایی شد.

شعری برای ۱۷۵ شهید غواص؛
»با گریه 
دست های تو را باز می کنیم«

حمی��د نظردنیوی از ش��اعران جوان، به مناس��بت تش��ییع 
 پیکر ۱75 ش��هید غواص و ۱۰ ش��هید گمنام ش��عری را سروده

 است.
به گزارش تسنیم، سه ش��نبه، 26 خرداد ماه، مراسم تشییع 
پیکر ۱75 شهید غواص و ۱۰ شهید گمنام از میدان بهارستان تا 
معراج الشهدا برگزار می شود. به همین مناسبت حمید نظردنیوی 

از شاعران جوان، شعری را سروده است.

می آمدی  و از تو بجز استخوان نبود
جز یک طناب روی دو دستت نشان نبود

از این مصیبتی که به تابوتتان نشست
دوش تمام مردم ما را توان نبود

رفتی و باد بوی تو را سوی ما کشاند
از کاروان بجز جرس کاروان نبود

تا روز حشر العماره زچشمان من فتاد

این نقشه کاش روی زمین این زمان نبود
با گریه دست های تو را باز می کنیم

ما را جز اشک هیچ به چشمانمان نبود
کاش آسمان زمرگ پرستو به سر زند

کاش این زمین ز داغ شما پیرهن درد
کاش استخوان آمده این نوحه بشنود

ما داغدار روی شماییم الی االبد

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي )نوبت اول(
موسسه كانون صنفي بازنشستگان بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 
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هیات مديره كانون 

«آگهى مناقصه عمومى نوبت اول»

حضرت پور - شهردار اروميه

شهردارى اروميه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئين نامه معامالتى  شهردارى اروميه و اعتبار مصوب سال 94، نسبت به انجام عمليات انفجار ، 

خردايش ، استحصال ، بارگيرى و حمل مصالح از معادن تپوك به كارخانه آسفالت شهردارى اروميه برابر شرايط خصوصى، مشخصات فنى، 

برآورد اوليه و اسناد منضم به مدارك مناقصه به شرح ذيل و به مبلغ اوليه 20/000/000/000 ريال در طى مدت 10 ماه اقدام نمايد. از 

پيمانكاران واجد شرايط در رشته هاى كاوشهاى زمينى و يا راه و باند كه مايل به همكارى هستند درخواست ميشود جهت كسب اطالعات 

بيشتر و دريافت اسناد مناقصه و مشخصات فنى همه روزه تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخه 94/3/28 به امور قراردادهاى سازمان 

عمران واقع در چهارراه وليعصر جنب زيرگذر و يا به سايت شهردارى به آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمايند. 
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شهردارى اروميه

شماره:17/7490

تاريخ: 94/3/17

برآورد اوليه هر يك از رديفها به ازاى شرح عملياترديف
هر تن مصالح بر حسب ريال

انجام عمليات آتشبارى ، خردايش ، استحصال ، بارگيرى و حمل مصالح از 1
51/149سينه كار معدن تا محل سنگ شكن سازمان عمران واقع در معادن تپيك شهردارى

36/680بارگيرى و حمل مصالح از معادن تپيك شهردارى تا كارخانه آسفالت شهردارى2

جمع كل برآورد اوليه براى رديف هاى فوق برابر است با: 87/829 ريال

 کارگردان فیلم "ملکه" به گفت: طی چند 
منتق�د سال اخیر رکودی آرام آرام مانند بختک به می�ز 

جان س��ینمای دفاع مقدس افتاده اس��ت. 
برخی دوس��ت دارن��د جنگ م��ا را موضوعی بی مفه��وم معرفی 

کنند.
محمد باشه آهنگر تا کنون در حوزه سینمای دفاع مقدس دو 
فیلم "ملکه" و "فرزند خاک" را در کارنامه هنری خود دارد و طبق 
آنچه بنیاد سینمایی فارابی انتشار داده قرار است فیلم دیگری در 

این ژانر با عنوان "سرو زیر آب"را جلوی دوربین ببرد.
نسیم با این کارگردان درباره مفهوم آثار ضد جنگ در سینمای 

ایران و جهان گفت و گویی انجام داده که در پی می آید.

برخی دوست دارند جنگ ما را موضوعی بی مفهوم 
معرفی کنند

محمدعلی باشه آهنگر در گفت وگو با »نسیم«، با بیان اینکه 
تعریف ما از آثار ضدجنگ باید در وهله اول ش��فاف باش��د، گفت: 
به طور مثال باید مش��خص شود که آیا با آثار ضد جنگ در کالن 
آن مخالف هستیم؟ یا اگر اثری ضدجنگ باشد، اثری بدی خواهد 
بود؟ و سوال بعدی اینکه آیا جنگی که باعث کشته شدن میلیونها  
نفر در س��وریه و عراق شده اس��ت، واقعه خوبی است؟ و یا اینکه 
آمریکا از ترویج جنگ در دنیا به دنبال هدف خوبی می گردد؟  به 
نظرم در پاس��خ به این سواالت جزو بدیهیات این است که جنگ 

رخداد خوبی در دنیا نیست.
وی ب��ا بیان اینکه آمریکا و غرب و برخی کش��ورهای اطراف 
ما با سیاس��ت بازی به جنگ دامن می زنند، ادامه داد: ما نیز اگر 
ترویج جنگ کنیم همین کار را انجام داده ایم. اما ترویج مقاومت 
دربراب��ر زورگویی و زیاده خواهی و تقویت روحیه مقاومت در آثار 

دفاع مقدس الزم و ضروری است.
اما یک تعریف دیگری از ضدجنگ وجود دارد که اگر تعریف 
درس��ت آن ارائه ش��ود می تواند برای سینما س��ازنده باشد و در 
 واق��ع باید تعریف ما از س��ینمای ضد جنگ مش��خص و ش��فاف 

باشد.
او اضاف��ه کرد: وضعیت اثری که ضد مقاومت مردم در مقابل 

تجاوز به کشورشان باشد مشخص است.
باش��ه آهنگر  معتقد اس��ت : برخ��ی تالش دارن��د مقاومت 
ملت ایران در جنگ را که حماس��ه س��از شدند در قالب پدیده ای 

بی مفهوم بازسازی کنند که این درست نیست در عین حال دیده 
شده که برخی آثار دفاع مقدسی اصل جنگ را زیرسوال می برند 

ولی روحیه مقاومت را ترویج می دهند.

جنگ ما هویتی مستقل از جنگ جهانی دوم دارد
باش��ه آهنگ��ر با بیان اینکه ض��د جنگ بودن آث��ار در ایران 
ج��ا نیفتاده اس��ت، اظهار داش��ت: بعد از جن��گ جهانی دوم در 
کش��ورهایی مانند آلمان، ایتالیا و بخشی از اروپا ادبیات ضدجنگ 
ایجاد شد؛ همچنین بعد از جنگ ویتنام نیز در ادبیات آمریکا این 
مس��ئله ظهور پیدا کرده و هنرمندان عکاس و فیلمس��از صاحب 
س��بک در آمریکا نگاه ضدجنگ داش��تند ولی جن��گ ما هویتی 
 مج��زا از جنگ جهان��ی دوم دارد و مس��ئله ما مس��ئله مقاومت 

است.
او خاطرنش��ان کرد: فیلم های مانن��د جوخه، تلفات جنگ و 
فیل��م نجات س��رباز رایان و فیل��م هایی از این دس��ت جزو فیلم 
های ضدجنگ هس��تند و در آنها هم نگاه ضدجنگ وجود دارد و 
هم می بینیم که در این آثار سیاس��ت های جنگ طلبانه آمریکا 
نقض می ش��ود؛ البته برخی فیلمس��ازان صاحب سبک و مستقل 
آمریکا با ساخت آثاری مانند اینک آخرالزمان به این مسئله دامن 
می زنند و این مسئله را نشان می دهد که خود آمریکایی ها جنگ 

را ترویج داده اند.

برخی از آثار در حوزه جنگ تمام فلسفه جنگ و 
مقاومت را زیرسوال می برند

کارگ��ردان "فرزند خاک" افزود: بخش��ی از آث��ار ایرانی تمام 
فلس��فه جنگ و در کنار آن مقاومت را زیرس��وال می برند؛ اما در 
مقابل برخی آثار جنگ و مقاومت را زیرس��وال نمی بردند ولی به 
ورطه شعار می افتند. عالوه بر آن برخی آثار نیز هستند که جنگ 
را که هشت سال به ما تحمیل شد زیرسوال می برند ولی مقاومت 
دلیرانه مردم و حکومت در مقابل جنگ را نه تنها زیرس��وال نمی 

برند بلکه این روحیه را ترویج نیز می کنند.
باش��ه آهنگر ب��ا بی��ان اینکه مس��ئله ضدجنگ ب��ودن آثار 
ب��رای بس��یاری از اهالی رس��انه و منتقدان ما به صورت ش��فاف 
آنالی��ز و جراحی نمی ش��ود، اظهار داش��ت: از ای��ن رو باید یک 
اثر از س��وی ای��ن افراد مورد بررس��ی دقیق قرار گی��رد تا بتوان 
مش��خص کرد ک��ه کدام بخ��ش از فیلم ضدجن��گ، کدام بخش 
 ضدمقاومت و کدام بخش ترویج کننده مقاومت و زیرسوال بردن 

جنگ است.

 منتقدان باید تعریف شفافی از اثر ضدجنگ ارائه دهند
او ب��ا اش��اره به صحبت ه��ای امام خمین��ی )ره( در دوران 
هش��ت س��ال دفاع مقدس تصریح کرد:نقل ب��ه مضمون یکی از 
صحبت های ایش��ان اس��ت که فرمودند دیکتاتوری صدام ارتش 
را مجبور کرده تا با ای��ران بجنگندند وگرنه ارتش و مردم عراق 
قلب��ا نمی خواهند با م��ا بجنگدند و برای صحت این صحبت نیز 
این مسئله وجود دارد که بسیاری از عراقی ها خودشان را اسیر 
نیروه��ای ما می کردند و در اردوگاه های ایران آرام آرام با نگاه 
مقاومت ایرانی و اس��المی آشنا شدند و بعدها تشکیل سپاه بدر 
را دادند که االن نیز این س��پاه در مقابل داعش، برخی نیروهای 
آمریکایی و تکفیری مقاومت می کند و این نش��ان می دهد که 
م��ا در عی��ن اینکه به مقاومت توجه کردیم جنگ را زیر س��وال 

می بریم.
باش��ه آهنگر با بیان اینکه تعریف ش��فاف از اثر ضدجنگ را 
منتقدان باید ارائ��ه کنند، گفت: منظور از منتقدان تنها منتقدان 
س��ینمایی نیس��تند، بلکه منتقدان سیاس��ی، اجتماع��ی، ادبی و 
تاریخ��ی می توانن��د در این زمینه تعریف روش��نی را ارائه کنند؛ 
البته همه این علوم می تواند در یک منتقد وجود داش��ته باشد تا 
بتواند تاریخ یک اثر، تاریخ موضوع آن اثر و سابقه سازنده فیلم را 

مورد بررسی قرار دهد.
کارگ��ردان "فرزن��د خاک" ادامه داد: متاس��فانه بس��یاری از 
نویس��ندگان موضع گیری های شخصی شان را با نگاه سیاسی به 
فیلم اضافه می کنند؛ در حالی که ممکن اس��ت در آن فیلم اصال 

چنین موضع گیری وجود نداشته باشد.

 فیلم های جنگی زیادی داریم ولی تعداد فیلم های 
قابل اعتنا زیاد نیست

او با اندک ش��مردن فیلمسازان صاحب سبک در عرصه دفاع 
مقدس افزود: ممکن اس��ت فیلم جنگی زیادی داش��ته باش��یم 
ول��ی تع��داد فیلم های قابل اعتنا زیاد نیس��ت. ب��ه عبارت دیگر 
اگر س��ال های انقالب اسالمی را بررس��ی کنیم می بینیم که هر 
س��ال یک یا دو فیلم جنگی ساخته ش��ده که وقتی همه آنها را 
کن��ار هم قرار می دهی��م نهایتا به 4۰ تا 5۰ اثر می رس��یم که 
حرفی در این زمینه برای گفتن داش��ته اند و مابقی آثار شعاری 

و تخریبی بوده اند.
ای��ن کارگردان ادامه داد: طی 3 و 4 س��ال اخیر رکودی آرام 

آرام مانند بختک به جان سینمای دفاع مقدس افتاده است
باش��ه آهنگر در همین زمینه افزود: برخی آثار س��اخته شده 
در این حوزه بنا به حادثه ای س��اخته ش��ده اند؛ چرا که بسیاری 
از فیلمس��ازانی ک��ه دو اثر یا بیش��تر  در این حوزه س��اخته اند 
بعد از مدتی از حوزه آثار دفاع مقدس��ی کنار کش��یدند و مس��یر 
سینمایی شان تغییر کرد و دیگر حرفی برای گفتن در این حوزه 

نداشته اند.

یک دهه پیش کل سینمای جنگ ما زمین گیر شد
او در پایان با بیان اینکه امسال به دلیل نبود فیلم های دفاع 
مقدس��ی جش��نواره بین المللی مقاومت برگزار نشد، گفت: حوزه 
آثار دفاع مقدسی و جنگی در یک دهه پیش به مرز نابودی رسید 
و کل س��ینمای جنگ ما زمین گیر شد و بعد از آن رکود در این 
حوزه با س��اخته شدن چند فیلم جریان ساز دوباره سینمای دفاع 

مقدس زنده شد و این حوزه در سینما جان گرفت.
او اضافه کرد: با این حال طی 3 و 4 س��ال اخیر رکودی آرام 
آرام مانند بختک به جان س��ینمای دفاع مقدس افتاده که بخش 
عمده علت آن نیز به این دلیل است که افراد مرتبط باید شرایط 

ساخت اینگونه فیلم ها را ایجاد کنند .

تهیه کنن��ده و مج��ری برنامه 
شش گزارش 

گروه فرهنگ و هنر
درباره عدم  »ثریا«  تلویزیونی 
»س��کوت  مس��تند  بازپخش 
اس��تقالل، فریاد پیروزی« در شب ش��نبه گفت: به 
رغم پخش مکرر تیزرهای بازپخش مستند، ساعاتی 
قبل از پخش مس��تند به دالی��ل نامعلومی بازپخش 

منتفی شد.
»محس��ن مقص��ودی« در گفت و گ��و با فارس 
در رابطه با عدم بازپخش مس��تند سکوت استقالل، 
فریاد پیروزی در گفت: به رغم پخش مکرر تیزرهای 
بازپخش مس��تند، س��اعاتی قبل از پخش مستند به 

دالیل نامعلومی بازپخش کنسل شد.
وی در پاسخ به اینکه اخیرا در سوال نمایندگان 
مجلس از وزیر فرهنگ و ارش��اد فشارهای بی سابقه 
دولت به صدا و س��یما برنامه ثریا هم مطرح ش��ده 
است و آیا اتفاق شب گذشته هم ناشی از فشارهای 
دولت بود، افزود: مس��ئوالن س��ازمان صدا و س��یما 
تم��اس گرفتند و اطالع دادند ک��ه به دالیلی امکان 
پخش مس��تند وجود ندارد و چ��ون بعلت تبلیغات 
تلویزیون مردم در آن س��اعت منتظر دیدن قسمت 
سوم مستند سالهای هس��ته ای ثریا بودند قرار شد 
یکی دیگر از برنامه های ثریا را به صورت بازپخش به 
روی آنتن ببریم که برنامه داللی در نظام کشاورزی 
به روی آنتن رفت و ما اطالع بیش��تری از دلیل این 

کار نداریم.
وی افزود: البته به دلیل عدم روحیه نقدپذیری 
و ن��گاه تهدید محور به آس��یب شناس��ی و نقد در 
کش��ور ما چه در دولت گذش��ته و در دولت کنونی 

برنامه های چالش��ی صداوسیما همیشه با فشارهایی 
مواجه هس��تند ولی در گذش��ته هیچوقت ش��رایط 
بدین ش��کل نبوده و ظاهرا در شرایط کنونی به نظر 
می رس��د عده ای رسما می خواهند در کشور فضای 
تک قطبی ایج��اد کنند و نگاه منفی به هرگونه نقد 
و نظر و بروز دیدگاه های مختلف دارند. باید بدانیم 
شرایط بسته دهه هفتاد تکرار شدنی نیست و نباید 

آن فضا را ایجاد کرد.
وی در رابط��ه ب��ا نطق یک��ی از نمایندگان در 
صحن علنی مجلس در خصوص مشکالت بودجه ای 
برنام��ه ثریا و تخلی��ه کردن  م��کان تولید و ضبط 
این برنامه به دلیل فش��ارهای دولت افزود: باتشکر 
از نمایندگان��ی ک��ه پیگیر مش��کالت برنامه ثریا و 
مس��اله آزادی بیان و خصوص��ا آزادی پس از بیان 
در کشور هس��تند در این خصوص بنده فعال امکان 
سخن گفتن ندارم اگرچه کار برای ما خیلی سخت 
ش��ده است ولی اینگونه فش��ارها هیچ خللی در کار 
بچه های ثریا در چنین روزهای سرنوش��ت س��ازی 

وارد نخواهد کرد.
تهیه کننده برنامه ثری��ا افزود: معتقدیم هرچه 

اطالع رس��انی بیشتر باشد و مردم بیشتر در جریان 
ام��ور ق��رار بگیرند پش��توانه مذاکره کنن��دگان در 
مذاکرات بیش��تر می شود و مش��ت آنها را محکم تر 
خواه��د کرد و آنچ��ه خدای ناک��رده مذاکرات را به 

شکست می کشاند سخن گفتن از خالی بودن خزانه 
در حین مذاکرات و یا گره زدن آب خوردن مردم به 
مذاکرات است که آمریکایی ها را به توهم انداخته و 

آنها را زیاده خواه تر می کند.

وی ادامه داد: به جای فشار بر رسانه ها مسئوالن 
باید کمی در ادبیات و رفتارهایی که پالس های غلط 
به مذاک��رات ارس��ال می کند دقت کنند تا پش��ت 

مذاکره کنندگان خالی نشود.
وی در رابطه با تولید مجموعه مس��تند سالهای 
هس��ته ای هم ادامه داد: همانگون��ه که وعده کرده 
بودی��م ت��ا تیرم��اه 5 قس��مت از ناگفته ه��ای این 
روزهای هسته ای کشور را به روی آنتن می بریم که 
تاکنون 3 قس��مت از آنها به روی آنتن رفته و مابقی 
قسمت ها هم تقریبا در حال آماده شدن برای پخش 

در روزهای آتی است.
محس��ن مقصودی در پاسخ به این سوال که آیا 
مس��ئوالن صدا و سیما در برابر فش��ارهای وارده از 
طرف دولت کوتاه آمده اند و ضعف نش��ان می دهند 
گفت: ان ش��اا... چنین ضعف��ی وجود ندارد و چنین 
تحلیل هایی صحت ندارد. مسئوالن سازمان در برابر 
مس��ائلی که مس��تقیما به حقوق مردم و منافع ملی 
بر می گردد اهل تسامح نیستند و مواردی که بعضا 
رخ داده به دلیل نگاه کردن به مصلحت های بزرگتر 

بوده است و باید به آنها اعتماد کرد.
طبق تبلیغات چند روز گذشته در تلویزیون و در 
خبرگزاری ها قرار بود جمعه شب سومین قسمت از 
مستندهای هسته ای پربیننده برنامه ثریا در رابطه 
با مذاکرات اخیر با عنوان »س��کوت استقالل، فریاد 
پیروزی« از ش��بکه یک بازپخش شود که به دالیلی 
در ساعت مقرر برنامه دیگری به روی آنتن رفت که 
واکنش مخاطبان تلویزیون در شبکه های اجتماعی 

و سایت های خبری را برانگیخت.

عده ای می خواهند فضای کشور را تک  صدایی کنند

فضای بسته دهه ۷۰ نباید تکرار شود

روایت باشه آهنگر از وضعیت سینماي جنگ

رکودی که مانند بختک به جان سینمای دفاع مقدس افتاده

نخستین كنگره بزرگداشت احمد عزيزی برگزار 
می شود

ب��ا حمایت مالی معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد و به 
همت اداره کل ارش��اد اس��تان کرمانشاه نخستین کنگره 
ملی مقام ادبی احمد عزیزی ش��اعر بلن��د آوازه معاصر و 

انقالب اسالمی آبان ماه سال جاری برگزار می شود.
این کنگره با هدف تکریم و بزرگداشت مفاخر هنری، 
فرهنگی، ادبی و تبیین جایگاه شعر و ادب و ایجاد زمینه نقد 
و بررسی آثار احمد عزیزی در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، در نخستین جلسه هماهنگی ستاد 
مرک��زی که با حضور محمدمهدی احمدی مدیرکل دفتر 
اس��تان های وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، همایون 
امیرزاده مشاور اجرایی معاونت فرهنگی، ابراهیم رحیمی 
زنگنه مدیرکل ارشاد استان کرمانشاه و جمعی از مدیران 
معاونت ام��ور فرهنگی دیروز صب��ح )23 خردادماه ( در 

تهران برگزار شد.
این گزارش می افزاید، معاونت فرهنگی در راس��تای 
تجلیل، تکریم و بزرگداشت مفاخر کشور و با هدف تبیین 
جایگاه شعر و ادب انقالب اسالمی، دفاع مقدس و ادبیات 
پایداری از نخس��تین کنگره ملی بزرگداشت شاعر انقالب 

احمد عزیزی حمایت کرده است.
بن��ا بر مصوبه این جلس��ه، کنگره بزرگداش��ت احمد 
عزیزی آبان ماه س��ال جاری با حضور مس��ئوالن فرهنگی 
کشوری و اس��تانی و همچنین جمعی از شاعران کشور در 
استان کرمانشاه برگزار خواهد شد. همچنین در این کنگره 
از مجموعه مقاالت برگزیده با موضوع مطالعات ادبی، دینی، 
عرفان و تصوف، انقالب اسالمی و دفاع مقدس و اجتماعی 

در آثار احمد عزیزی در قالب یک کتاب رونمایی می شود.

حادثه در تمرين »باديگارد« 
ی��ک اتفاق غیرمترقبه، نقش اول »بادیگارد« را دچار 

سانحه کرد.
به گزارش تس��نیم، آماده س��ازی برای شروع یکی از 
بزرگترین پروژه های امسال سینمای ایران در حال انجام 
است. بازیگران »بادیگارد« به تدریج درحال معرفی شدن 
هس��تند و اخبار شنیده شده حاکی از شروع فیلمبرداری 
فیلم در روزهای آینده است. اما یک اتفاق، باعث به وجود 

آمدن حاشیه هایی درباره فیلم شده است.
پرویز پرس��تویی، بازیگ��ر نقش اول »بادی��گارد« روز 
گذش��ته در یکی از مراحل آماده سازی برای ایفای نقش در 
حال تمرین با موتور به روی زمین افتاده است و ظاهرا دچار 
آس��یب دیدگی از ناحیه مچ دس��ت شده است. هنوز میزان 
این آس��یب دیدگی به طور قطعی مشخص نشده است.هر 
چند که سایت رسمی »بادیگارد« از مرتفع شدن ماجرا خبر 
داده اس��ت و اعالم کرده است که: »این حادثه تغییری در 
برنامه های آتی این هنرمند گرانقدر ایجاد نکرده و تمرینات 

مطابق برنامه از پیش تعیین شده ادامه خواهد یافت.«

واكنش مرادخانی به درگیری در كنسرت ملی
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی عامل 
درگیری با خبرنگاران در شب اجرای ارکستر ملی را یکی 
از کارمندان حوزه روابط عمومی وزارت خانه عنوان نمود.

به گزارش تسنیم، علی مراد خانی  که به همراه وزیر 
ام��ور خارجه دکتر محمد ج��واد ظریف و وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دکتر علی جنتی به منظور افتتاح نمایشگاه 
»عکس  ه��ای محمد خوش رو از ب��ارگاه امام علی )ع(« 
جمعه 22 خرداد ماه به فرهنگس��رای نی��اوران آمده بود 
در حاش��یه این مراسم ش��ایعات مطرح شده در ارتباط با 
درگیری تعدادی از خبرنگاران در ش��ب اجرای ارکس��تر 

ملی با محافظین وزیر  را تکذیب کرد.
مرادخان��ی درباره ای��ن حادثه اظهار کرد: آن ش��ب 
مس��ئوالن زیادی همچون معاون محترم رئیس جمهور، 
وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی برای 
دیدن اجرای  ارکسترملی  به تاالر وحدت آمده بودند. در 
پایان این اجرا و  به گفته شاهدان عینی یکی از کارمندان 
حوزه روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی که 
هیچ مسئولیتی در بخش  امنیتی و حفاظتی ندارد به این 
مس��ایل ورود پیدا می کند و به نام محافظان  وزیر ارشاد 

اقدام به برخورد با تعدادی از خبرنگاران می کند.
وی ادامه داد:  همه کس��انی که آش��نا به این مسایل 
هس��تند و ب��ا جناب وزی��ر از نزدیک برخورد داش��ته اند  
می دانند که  محافظان آقای جنتی به این مس��ایل ورود 
پیدا نمی کنند و همیش��ه احترام خبرنگاران را به بهترین 
ش��کل ممکن حفظ می کنند.  در واقع محافظان ایش��ان 
ج��زو با اخالق تری��ن و کارامد ترین محافظ��ان مقامات 
کش��وری هس��تند و به نظر من برای اینک��ه حقی از این 
عزیزان ضایع نش��ود این موضوع حتما باید شفاف سازی 
شود  تا برای همگان مشخص شود که این اتفاق از طرف 

محافظان محترم وزیر نبوده است.
وی در ادام��ه افزود:طی صحبت هایی که با چند نفر 
داشته ام متوجه شدیم ش��خص مذکور از روابط عمومی 
وزارت  آم��ده ب��ود که از این موضوع بس��یار متاس��فم و 

امیدوارم در آینده  دیگر شاهد چنین مسایلی نباشیم.
مرادخانی در حالی ضرب و ش��تم عکاسان را از سوی 
محافظ��ان وزیر تکذیب کرد که ب��ه وضوح از ارتکاب این 
عمل از سوی یکی از کارکنان روابط عمومی وزارت ارشاد 
س��خن گفت. معاون هن��ری وزیر هیچ صحبت��ی درباره 

چگونگی برخورد با این شخص نکرده است.

پای مدير»جشن هنر شیراز« به مركز گسترش 
سینمای مستند باز شد

عصر امروز و در هش��تمین برنامه دوره  جدید کانون 
فیلم »س��ینماحقیقت« مرکز گس��ترش سینمای مستند 
و تجرب��ی، فیل��م مس��تند »روزگار فرخ« ب��ه کارگردانی 
س��عید نوری به نمایش عمومی درآمده و با حضور مازیار 
فکری ارش��اد )مجری- منتق��د( و یاش��ار نورایی )منتقد 

میهمان( مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
به گزارش تسنیم این فیلم مستند- پرتره که مراحل 
س��اخت آن از س��ال 85 تا 94 به طول انجامیده است، به 
زندگی حرفه ای »فرخ غفاری« فیلمساز نسل اول سینمای 
ایران می پردازد. وی پایه گذار س��ینمای ملی ایران بوده و 
تالیفاتی در حوزه ی ایران شناس��ی، نقد فیلم و تعزیه دارد. 
غفاری اولین تاریخ نویس سینمای ایران بوده است؛ ضمن 
اینکه اولین فیلمس��از داستانی سینمای ایران نیز بوده که 
در سال ۱964 به جشنواره فیلم کن راه پیدا کرده است.

محمدابراهیم فرخ غفاری سینماشناس، مورخ، منتقد، 
کارگردان و قائم مقام مدیرعامل جش��ن هنر ش��یراز در 
س��ال های پیش از انقالب 57 ایران بود. جشن هنر شیراز 
جش��نواره ای از هنر و موس��یقی بود که از سال ۱346 تا 
۱356 در پایان تابستان هر سال در شیراز برگزار می شد. 

این جشنواره زیر نظر فرح پهلوی اجرا می شد.


