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بخشنامه قابل تامل وزارت میراث ؛

تبلیغات گردشگری جان مردم را به خطر انداخته

بــه دنبــال «چندیــن مــورد حــوادث غــرق شــدگی ،تلفــات
جانــی و یــا صدمــه بدنــی» ،مدیــرکل امــور حقوقــی وزارت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی بخشــنامه
کــرد کــه در تبلیــغ و معرفــی جاذبههــای گردشــگری،
مخاطــرات و هشــدارها ،روشــن و برجســته درج شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،عنــوان ایــن بخشــنامه «ضــرورت
اعــام مخاطــرات در اماکــن تاریخــی ـ فرهنگــی و مناطــق
گردشــگری مــورد بازدیــد عمــوم» اســت .مدیــرکل امــور
حقوقــی وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
کــه آن را اوایــل شــهریورماه ابــاغ کــرده اســت ،کارکــرد ایــن
بخشــنامه را بیشــتر پیشــگیری از حــوادث و صدمــات بدنــی
و خســارات جانــی گردشــگران میدانــد ،امــا اینطــور کــه
از محتــوای بخشــنامه برمیآیــد وقــوع حوادثــی در طبیعــت
و دعــوی حقوقــی علیــه ایــن وزارتخانــه ،انگیــزه اصلــی ایــن
حکــم بــوده اســت.
در یــک دهــه اخیــر تــاش بــرای تغییــر ذائقــه ســفر مــردم بــا
نمایــش زیباییهــای بیشــتر از ایــران و بــه تصویــر کشــیدن

ماجراجوییهــا در مناطــق بکــر و دور از دســترس همــراه بــا
تزریــق هیجــان بــدون اشــاره بــه هــر نــوع اطالعــات کاربــردی
دیگــر و اقدامــات محافظتــی و ایمنــی ،نــه تنهــا باعــث شــده
برخــی مناطــق بکــر در دســترس عمــوم مــردم قــرار بگیرنــد و
بــا مخاطــرات زیســت محیطــی و تخریــب مواجــه شــوند کــه
حجــم گزارشهــا از صدمــات بدنــی و تلفــات جانــی را نیــز
بیشــتر کــرده اســت؛ ســفر بــدون بازگشــت برخــی کوهنــوردان
غیرحرفــهای و حتــی حرفــهای از کوهســتانهای بــرفزده و
بــا شــرایط آبوهوایــی وخیــم ،گــم شــدن گردشــگران در
آبهــای خروشــان ،درههــا و مناطــق کویــری ،گرفتــار شــدن
برخــی مســافران داخلــی و خارجــی در باتالقهــا و انفجــار
میــن در کویــر و جــان باختــن گردشــگران از جملــه وقایعــی
بــوده کــه در نتیجــه تبلیغــات هیجانانگیــز بــا تاکیــد صــرف
بــر جذابیتهــای دیــداری رخ داده اســت .درحالیکــه پــس
از وقــوع حادثــه ،هیــچ ارگان و یــا دســتگاهی مســؤولیت ایــن
خســارات و صدمــات را نپذیرفتــه اســت.
خودروی گردشگران که در بیابان لوت روی مین رفت و
یکی از سرنشینان آن جان باخت
در بخشــنامه مدیــرکل امــور حقوقــی و امــاک وزارت میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی نیــز کــه بــه ایــن

موضــوع اشــارهی ظریفــی دارد ،آمــده اســت« :نظــر بــه
اینکــه در برخــی اماکــن تاریخــی ـ فرهنگــی و جاذبههــای
گردشــگری و توریســتی کــه در فهرســت آثــار ملــی کشــور
نیــز بــه ثبــت نرســیدهاند امــا بــه جهــت معرفــی توســط ایــن
وزارت بــه طــرق مختلــف اعــم از چــاپ و توزیــع بروشــور،
کتابچــه ،نشــریات و یــا تبلیــغ در ســایتها مــورد توجــه
عمــوم مــردم قــرار گرفتــه اســت؛ چندیــن مــورد حــوادث
غــرق شــدگی ،تلفــات جانــی و یــا صدمــه بدنــی رخ داده
اســت و در مــواردی همیــن موضــوع بهانــه طــرح دعــوی علیــه
ســازمان (وزارتخانــه) در محاکــم قضایــی شــده و مشــکالتی
را بــرای وزارت متبــوع ایجــاد کــرده اســت؛ فلــذا بــه منظــو
پیشــگیری از تکــرار مــوارد مشــابه و تبــری وزارت متبــوع از
هــر گونــه مســؤولیت در قبــال اینگونــه حــوادث و مخاطــرات
الزم اســت ترتیبــی اتخــاذ فرماینــد تــا مــن بعــد در کلیــه
انتشــارات و اقــام تبلیغاتــی اعــم از کتــاب و کتابچــه معرفــی
آثــار تاریخــی و طبیعــی و جاذبههــای گردشــگری ،بروشــور،
بنرهــا و تابلوهــای راهنمــا ،سـیدی ،فضــای مجــازی و نظایــر
آن در ســرایر کشــور خطــرات احتمالــی موجــود در مناطــق
فرهنگــی ـ تاریخــی ،تفریحــی و گردشــگری اســتانها بــه
نحــو روشــن و برجســتهای پیشبینــی و درج شــود» .

مدیرعامل برج میالد تهران:

موسیقی تجاری تسهیالت ویژه ندارد /شرایط برگزاری کنسرت رایگان

مدیرعامــل بــرج میــاد تهــران یــک روز پــس از انتشــار
نامــه سرگشــاده مجمــع صنفــی ناشــران موســیقی مبنــی بــر
تحریــم ایــن مجموعــه بــرای برگــزاری کنســرت ،توضیحاتــی
را ارائــه داد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،مجتبــی توســل
مدیرعامــل بــرج میــاد تهــران یــک روز پــس از انتشــار
نامــه سرگشــاده مجمــع صنفــی ناشــران موســیقی مبنــی
بــر تحریــم ایــن مجموعــه بــرای برگــزاری کنســرت بــه
دلیــل افزایــش نــرخ اجــاره بهــای ســالن همایشهــای ایــن
مجموعــه ،بــه ارائــه توضیحاتــی پرداخــت.
طــی ایــن توضیحــات کــه در قالــب یــک گفتگــوی تنظیــم
شــده از ســوی روابــط عمومــی بــرج میــاد تهــران بــه
رســانهها ارســال شــده ،مدیرعامــل بــرج میــاد [بــدون
اشــاره مســتقیم بــه نامــه سرگشــاده مجمــع صنفــی ناشــران
موســیقی] بــا اعــام حمایــت ایــن مجموعــه از موســیقی

کالســیک ،فاخــر و ســنتی گفتــه اســت :نبایــد بــه موســیقی،
نــگاه تجــاری داشــت .وی توضیــح داد :موســیقی ســهم
انکارناپذیــری در فرهنــگ جامعــه دارد ،بنابرایــن بایــد آن را
از رانــت و تجــارت و داللــی دور نــگاه داشــت.
توســل بــا بیــان اینکــه موســیقی هنــر مردمــی اســت و بایــد
در دســترس عمــوم شــهروندان قــرار گیــرد ،افــزود :یکــی از
اهــداف بــرج میــاد بــه عنــوان مرکــز دیپلماســی فرهنگــی و
هنــری ،حمایــت از توســعه فرهنــگ و هنــر ایــن مــرز و بــوم
اســت و در همیــن راســتا نســبت بــه گذشــته تخفیفهــای
ویــژهای را بــرای اجــرای موســیقی اصیــل ایرانــی در نظــر
گرفتــه ایــم .همچنیــن اگــر تهیهکننــدگان کنســرتهای
فاخــر حاضــر بــه برگــزاری کنســرت رایــگان بــرای عالقــه
منــدان موســیقی باشــند  ،مــا نیــز در همراهــی بــا ایــن
حرکــت ارزشــمند میتوانیــم ســالن محــل برگــزاری را بــه
صــورت رایــگان در اختیــار ایشــان قــرار دهیــم.
مدیرعامــل بــرج میــاد تهــران گفــت :بدیهــی اســت کــه
ایــن تخفیفــات و تســهیالت ویــژه بــه کســانی کــه نــگاه

تجــاری بــه موســیقی دارنــد تعلــق نمیگیــرد و آنهــا
میتواننــد طبــق روال عــادی و بــدون امتیــاز خاصــی از
ســالنهای بــرج میــاد بــرای برگــزاری کنســرتهای خــود
اســتفاده نماینــد.
توســل تصریــح کــرد :در راســتای سیاســتهای حمایتــی
بــرج میــاد ،ارکســتر فیالرمونیــک شــهر تهــران در تابســتان
ســال جــاری بــا اجــرای قطعــات فاخــر و بــا حضــور
چهرههــای برتــر موســیقی کشــور بــه روی صحنــه رفــت
و همچنیــن در حــال حاضــر بــه مناســبت ایــام محــرم
بــرج میــاد ســوگواره موســیقایی «وداع » را بــه خوانندگــی
حســام الدیــن ســراج و بــاکالم وحیــد جلیلونــد بــه صــورت
رایــگان بــرای عمــوم مــردم روی صحنــه دارد.
وی در پایــان تاکیــد کــرد :تخفیفهایــی کــه پیــش از ایــن
وجــود داشــته در حــال حاضــر بــه صــورت هــدف منــد صرفــا
در خدمــت موســیقیهای کالســیک ،فاخــر ،اصیــل ایرانــی
و برگزارکنندگانــی کــه نــگاه تجــاری بــه هنــر موســیقی
ندارنــد ،قــرار میگیــرد.

«ابراهیم حقیقی» برای دومین سال متوالی دبیر جشنواره تجسمی فجر شد

معــاون هنــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی طــی حکمــی،
«ابراهیــم حقیقــی» را بــه عنــوان دبیــر دوازدهمیــن جشــنواره
هنرهــای تجســمی فجــر انتخــاب کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از واحــد ارتباطــات
و رســانه اداره کل هنرهــای تجســمی ،نخســتین جلســه
شــورای سیاســت گــذاری دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای
تجســمی فجــر بــا حضــور ســید مجتبــی حســینی؛ معــاون
هنــری وزیر،هــادی مظفــری؛ مدیــرکل هنرهــای تجســمی،
عبدالرحیــم ســیاهکارزاده؛ رئیــس موسســه توســعه هنرهــای
تجســمی معاصــر ،ابراهیــم حقیقــی؛ هنرمنــد پیشکســوت و
دبیــر جشــنواره دوازدهــم و اعضــای شــورای سیاســتگذاری
دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی در روز یکشــنبه
هفتــم مهــر مــاه در معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ســید مجتبــی حســینی؛ معــاون هنــری وزیــر
طــی احــکام جداگانــه ای هــادی مظفــری؛ مدیــر کل هنرهــای
تجســمی را بــه ســمت رئیــس شــورای سیاســتگذاری ایــن
دوره از جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر منصــوب کــرد و
ســپس ابراهیــم حقیقــی؛ هنرمنــد پیشکســوت را بــه عنــوان
دبیــر جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر دوازدهــم انتخــاب
کــرد در ادامــه ایــن جلســه ،ســید مجتبــی حســینی طــی
احــکام جداگانــه ای ،اعضــای شــورای سیاســتگذاری دوازدهمین

جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر را شــامل طاهــر شــیخ
الحکمــاء ،رضــا یســاولی ،حبیــب اهلل صادقــی ،محســن حســن
پــور ،رجحانــه حســینی ،رضــا بنــی رضــی ،ســودابه صالحــی،
الهــه جواهــری ،مســعود نجابتــی ،اســماعیل عباســی و بهرنــگ
صمــد زادگان انتصــاب نمــود .در ایــن جلســه نخســت هــادی
مظفــری ضمــن خوشــامدگویی و خیرمقــدم بــه اســتادان
ارجمنــد گفــت :اســتادان حاضــر در ســال هــای گذشــته هــر
کــدام بــه نوعــی در جریــان کــم و کیــف جشــنواره بــوده انــد.
تــا پیــش از دوره یازدهــم گالیــه بــزرگ خانــواده تجســمی ایــن
بــود کــه جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر بــه نوعــی جایگزین
بینــال هــای هنــری شــده و ایــن گالیــه در دل خانواده تجســمی
مانــده بــود .جشــنواره تجســمی فجــر بــا ایــن خانــواده بــزرگ
هنرهــای تجســمی بیشــتر شــبیه المپیــک هنــری اســت .امــا
بینــال هــای هنــری نیــز ماننــد باقــی مســابقات جهانــی در
حــوزه ورزش در شــرایط خــود برگــزار خواهنــد شــد .در ســال
گذشــته ســعی مــا بــر ایــن بــود کــه ایــن اعتمــاد ســازی را
فراهــم آوریــم تــا بــه خانــواده تجســمی بگوییــم هــر کــدام از
رویدادهــای هنــری در جــای خودشــان ایفــای نقــش خواهنــد
کــرد .وی افــزود :تمامــی جشــنواره هــای فجــر آییــن نامــه هــای
مدونــی دارند.جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر نیــز در دوره
گذشــته صاحــب آییــن نامــه مدونــی شــد و آقــای وزیــر ایــن
نامــه را ابــاغ کردنــد و جشــنواره بــر اســاس آییــن نامــه بــر مدار
خــود جلــو خواهــد رفــت.
مظفــری ادامــه داد :جشــنواره تــا کنــون بــه صــورت مســابقه
برگــزار مــی شــد ولــی ســال گذشــته دایــره بازتــر شــد حضــور

بیــش از  35اســتاد پیشکســوت در قامــت دبیــر و داور باعــث
شــد جشــنواره یازدهــم رشــد کمــی  308در صــدی را داشــته
باشــد .بخشــی از ایــن رشــد مربــوط بــه اطــاع رســانی صحیــح
بــود و قســمتی نیــز بــه علــت حضــور چهــره هــای مطــرح در
جشــنواره بــود .تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه در جشــنواره
پیــش رو شــاهد رشــد کمــی و کیفــی قابــل مالحظه ای باشــیم.
او بــا اشــاره بــه بخــش فــروش آثــار در جشــنواره پیشــین
گفــت :ســال گذشــته فــروش آثــار بــه جشــنواره اضافــه شــد
و  55گالــری در آرت فــر فجــر بــا مــا همــکاری کردنــد و آثــار
هنرمنــدان تجســمی در ایــن حــوزه بــه فــروش رســید کــه برای
حرکــت اول اتفــاق میمــون و مبارکــی بــود .در دوره پیــش در
کنــار تمامــی بخــش هــا ،قســمت مقــاالت و پژوهــش هــا را هــم
داشــتیم کــه بــه همــت بــزرگان هنــر در ایــن دوره نیــز ادامــه
خواهیــم داد و کتــاب مقــاالت ســال گذشــته در جشــنواره
دوازدهــم انتشــار خواهــد یافــت.
در ادامــه ابراهیــم حقیقــی دبیــر جشــنواره هنرهــای تجســمی
فجــر یازدهــم و دوازدهــم گفــت :مــن از شــورای سیاســت
گــذاری ایــن دوره از جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر مــی
خواهــم حتمــا بــه جشــنواره هــای ســال هــای گذشــته نــگاه
کننــد و دیــدگاه هــای خــود را بــرای هــر چــه بهتــر برگــزار
شــدن ایــن دوره از جشــنواره ارایــه دهنــد .در ایــن دوره نیــز
ســعی مــا بــر ایــن اســت دبیــران هنــری و داوران هــر حــوزه
را از نخبــگان هنــری انتخــاب کنیــم زیــرا کــه یکــی از دالیــل
شــرکت هنرمنــدان هنرجویــان در جشــنواره حضــور چهــره های
مطــرح هنرهــای تجســمی در زمینــه دبیــری و داوری اســت.
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رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران:

«شمس» محور دیپلماسی فرهنگی
در ایران قرار بگیرد
رییــس پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی
ایــران گفــت :شــمس تبریــزی
میتوانــد محــور فرهنــگ گف ـت
ی فرهنگــی در
و گــو و دیپلماسـ 
ایــران ،جهــت نیــل بــه توســعه
ایــن کشــور قــرار بگیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حســنعلی قبــادی ،در آییــن افتتاحیــه
پنجمیــن همایــش بینالمللــی شــمس و موالنــا در خــوی
افــزود :شــمس و موالنــا نمــاد صلــح و اندیشــه برتــری
انســانیت و گفــت و گــو هســتند و در ایــن عوامــل نشــانههای
برتــری بــرای محوریــت قــرار گرفتــن در حــوزه دیپلماســی
فرهنگــی وجــود دارد .وی اضافــه کــرد :دیپلماســی علمــی
و فرهنگــی در ایــران و جهــان میتوانــد مقــدم بــر عرصــه
سیاســت و اقتصــاد در ایــن کشــور شــده و موجبــات توســعه
را بهتــر بــه پیــش ببــرد.
وی شــمس و موالنــا را نمــاد تمدنــی علــوم انســانی دانســت
و افــزود :رســالت ســترگ آنهــا ،کاهــش فاصلــه بــا خداونــد و
بهرهگیــری از فیوضــات و کمــال الهــی بــود.
وی اظهــار کــرد :غزلیــات شــمس بــه مثابــه نمایــش نامـهای
اســت کــه شــمس را قهرمانــی اســطورهای بــه نمایــش
گذاشــته و موالنــا را در محــور ایــن بحــث در پــی دارد .وی
افــزود :بــه زودی بــا همــکاری ایــن پژوهشــگاه ،دایرهالمعــارف
مشــترک علمــی ایــران و هندوســتان تدویــن و در آن ،جایگاه
شــمس و موالنــا بــرای جهانیــان شناســانده میشــود.
پنجمیــن همایــش بیــن المللــی شــمس و موالنــا در روزهــای
هفتــم و هشــتم مهرمــاه بــه میزبانــی خــوی در آذربایجــان
غربــی برگــزار میشــود؛ در روز نخســت ایــن همایــش ۱۳
مقالــه در  ۳محــور شــمس و موالنــا و پیوندهــای فرهنگــی،
نقــد ادبــی و مطالعــات تطبیقــی ارایــه شــد.
ایــن همایــش علمــی بــرای پنجمیــن ســال متوالــی بــا
حضــور  ۲۰۰نفــر از شــمس و موالناشناســان داخلــی و
خارجــی برگــزار میشــود.
بــر اســاس اســناد متقــن و مــورد تاییــد محققــان ،بــارگاه
شــمس تبریــزی در خــوی واقــع شــده و هفتــم مهــر در
تقویــم رســمی کشــور بــه نــام روز شــمس ثبــت شــده اســت.
«شــمس الدیــن محمدبــن علــی بــن ملــک داد تبریــزی»
بنــا بــر اشــارههای تاریخــی بــه احتمــال زیــاد در ســال ۵۸۲
هجــری قمــری بــه دنیــا آمــد و ملقــب بــه «شــیخ پـ ّـران» و
«زر دوز» بــود.

فیلم کوتاه ایرانی برگزیدهی جشنواره مصری
ســومین جشــنواره فیلــم «الجونــه» مصــر بــا اعطــای جایــزه
بهتریــن فیلــم کوتــاه ایــن رویــداد ســینمایی بــه «امتحــان»
ســاخته ســونیا حــداد بــه کار خــود پایــان داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از یورونیــوز ،در ایــن رویــداد
ســینمایی کــه در ســواحل دریــای ســرخ در کشــور مصــر
برگــزار میشــد در مجمــوع بیــش از  ۸۰فیلــم بــه روی
پــرده رفتنــد و در انتهــا فیلــم «شــما در بیســت ســالگی
خواهیــد مــرد» بــه کاگردانــی «امجــد ابــو اعــا» از ســودان
جایــزه  ۵۰هــزار دالری بهتریــن فیلــم را بــه خانــه بــرد.
در خالصــه داســتان فیلــم کوتــاه ایرانــی «امتحــان» بــه
کارگردانــی ســونیا حــداد و تهیهکنندگــی پوریــا حیــدری
اوره آمــده اســت :دختــر نوجــوان از صبــح در تــب و تــاب
امتحــان بــه ســر میبــرد ،ولــی روز و شــرایط معمولــی
بــرای او رقــم نخواهــد خــورد.
دیگــر عوامــل ایــن فیلــم کوتــاه عبارتنــد از :بازیگــران:
صــدف عســگری ،مســیح کاظمــی ،حدیــث میــر امینــی،
الهــه افشــاری ،نویســندگان :ســونیا حــداد ،فرنــوش
صمــدی ،مدیــر فیلمبــرداری :علیرضــا برازنــده ،منشــی
صحنــه :نرگــس محبــی آشــتیانی ،عــکاس :ســمیه جعفــری،
تدویــن :احســان واثقــی ،صدابــردار :محمدرضــا حســینی،
طراحــی و ترکیــب صــدا :رامیــن ابوالصــدق ،دســتیاران
کارگــردان :نویــد بانــی ،طــراح گریــم :امیــر ترابــی ،برنامــه
ریــز و مدیــر تولیــد :هوتــن پارســی ،طــراح صحنــه و لبــاس:
پریســا فراهانــی ،اصــاح رنــگ :نیمــا دبیــرزاده ،گرافیســت و
طــراح پوســتر :ســیاوش بهــادری راد.

