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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

شهادت سردار سلیمانی انسجام ملی را به رخ جهانیان کشید

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در هفتصــد و ســی و هفتمیــن
جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور بــا گرامیداشــت یــاد و
خاطــره ســردار قاســم ســلیمانی گفــت :حضــور میلیونــی مــردم در
شــهرهای مختلــف بــه ویــژه تهــران بــرای وداع بــا ســردار ســلیمانی
و محکومیــت اقــدام جنایتکارانــه آمریــکا انســجام و وحــدت ملــی را
بــه رخ جهانیــان کشــید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی ،ســیدعباس صالحــی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب افــزود:
وقتــی مرحــوم حــاج ســیدمصطفی خمینــی بــه شــهادت رســیدند،
حضــرت امــام خمینــی (ره) در واکنــش بــه ایــن شــهادت از تعبیــر
الطــاف خفیــه الهــی یــاد کردنــد و بــا اینکــه ســید مصطفــی بــرای
امــام از جایــگاه و وجاهــت خاصــی برخــوردار بــود ولــی شــهادت
وی ضربــه ای بــر مدیریــت جهــادی حضــرت امــام خمینــی (ره)

وارد نکــرد .وی گفــت :اتفاقاتــی در دو دوره قبــل و بعــد از شــهادت
حــاج ســیدمصطفی خمینــی پدیــد آمــد و در روز جمعــه  ۱۳دی
امســال هــم وقتــی خبــر شــهادت ســردار ســلیمانی را شــنیدیم ،در
ابتــدا یــک شــوک اولیــه بــود و انســان فکــر نمــی کــرد کــه بتوانــد
از ایــن غــم بلنــد شــود ،ولــی اتفاقاتــی کــه در روزهــای اخیــر و در
پــی شــهادت ایشــان پدیــد آمــد ،چــه در ســطح داخلــی و چــه در
ســطح بیــن المللــی نشــان از تغییــرات اساســی دارد.
رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور گفــت :مــردم بــه عنــوان
اصلــی تریــن ســرمایه اجتماعــی کشــور بــا حضــور خــود در مراســم
وداع بــا ســردار حــاج قاســم ســلیمانی منجــر بــه رفــع گسســت
هــای بیــن مــردم بــا مــردم و مــردم بــا حاکمیــت شــدند.
وی در عیــن حــال تصریــح کــرد :ایــن حضــور در سراســر کشــور
قابــل مشــاهده بــود و شــهادت ســردار ســلیمانی منجــر بــه وحــدت
و انســجام ملــی شــد کــه نبایــد از ایــن امــر بــه عنــوان ســرمایه
اجتماعــی غافــل بــود.
صالحــی بــا اشــاره بــه تغییــرات در فضــای منطقــه ای پــس از

شــهادت ســردار ســلیمانی ادامــه داد :در شــرایطی کــه وجــود
داشــت و دشــمن در تــاش بــرای گسســت و واگرایــی روابــط ایــران
و عــراق بــود ،شــهادت ســردار ســلیمانی و همرزمانــش و ابومهــدی
المهنــدس و تشــییع آن هــا در مســیر کربــا تــا نجــف اتفاقاتــی را
در پــی اســتحکام ایــن روابــط پدیــد آورد.
وی اخــراج نیروهــای نظامــی آمریــکا از خــاک عــراق بــا تصویــب
هیــات پارلمانــی عــراق را از دیگــر اتفاقــات پــس از شــهادت ســردار
ســلیمانی بیــان کــرد و گفــت :در فضــای جهانــی هــم اتفاقاتــی افتــاد
کــه قابــل توجــه اســت.
صالحــی در ادامــه بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای فــردی ســردار
ســلیمانی افــزود :اخــاص یکــی از ویژگــی هــای بــارز ایشــان بــود
و رابطــه وی بــا خداونــد همــراه بــا خلــوص بــود و وقتــی کســی بــا
بــی نهایــت خــود را بــه خداونــد وصــل مــی کنــد قــدرت بــی نهایــت
برایــش ایجــاد مــی شــود و اگــر چــه شــهادت ایشــان بــرای مــا
ســخت و غــم انگیــز اســت امــا امیــدوارم مایــه اتفاقــات مثبــت در
آینــده و در مســیر اهــداف ایشــان باشــد.

معاون وزارت ارشاد در دیدار با وزیر فرهنگ و توریسم هند مطرح کرد؛

گردشگری فرهنگی بین ایران و هند باید رواج یابد
معــاون امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حاشــیه
حضــور در بیستوهشــتمین دوره نمایشــگاه کتــاب دهلینــو بــا
«ســینها پاتــل» وزیــر فرهنــگ و توریســم هنــد دیــدار کــرد و در
ایــن دیــدار رواج گردشــگری فرهنگــی بیــن ایــران و هنــد مــورد
بحــث و گفتوگــو قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه نمایشــگاههای فرهنگــی
ایــران ،محســن جــوادی  -معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
 در ایــن دیــدار گفــت :روابــط ایــران و هنــد عمدت ـاً بــا فرهنــگو کتــاب شــروع شــده اســت و خوشــحالیم کــه در دوره جدیــد
شــکلگیری ایــن روابــط بتوانیــم شــکوه و عظمــت گذشــته روابــط
دو کشــور را احیــاء کنیــم.
او افــزود :در کنــار روابــط اقتصــادی کــه آمــار خوشــحال کننــدهای
از آن وجــود دارد؛ تــاش میکنیــم بــه روابــط فرهنگــی بیــن دو

کشــور نیــز عمــق و وســعت بدهیــم .روابــط بیــن ایــران و هنــد
مبتنــی بــر محبــت و دوســتی اســت و ایــن از گذشــته وجــود
داشــته اســت .زمانــی شــاعران و نویســندگان بســیاری بیــن ایــران
و هندوســتان رفــت و آمــد داشــتند کــه خــود حکایــت از ایــن
موضــوع دارد.
جــوای ســپس بیــان کــرد :اکثــر مــردم دو کشــور تاریــخ خــود را
خــوب میشناســد ولــی متاســفانه جوانــان اطالعــات کافــی از آن
ندارنــد .بایــد تــاش کنیــم تــا جوانــان دو کشــور از ایــن تاریــخ و
گذشــته خــود اطالعــات الزم را کســب کننــد.
معــاون امــور فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ادامــه
ســخنان خــود گفــت :مبادلــه دانشــجو ،اســتاد و نویســندگان
دو کشــور میتوانــد کمــک مهمــی در توســعه گســترش روابــط
فرهنگــی بیــن دو کشــور باشــد و ایــن آمادگــی در مــا وجــود دارد

تــا نوشــتههای نســل نــو و جدیــد هنــد را در ایــران منتشــر کنیــم
و هــم چنیــن ایــن آمادگــی در مــا وجــود دارد کــه آثــار برجســته
ایرانــی را بــرای ترجمــه بــه زبــان سانســکریت معرفــی کنیــم.
جــوادی در پایــان ســخنان خــود گفــت :یکــی از راههــای
گســترش روابــط بیــن دو کشــور توریســم فرهنگــی اســت .بایــد
مــکان و ســایتهای فرهنگــی دو کشــور را شناســایی کنیــم تــا
گردشــگری فرهنگــی بیــن ایــران و هنــد رواج یابــد .امیدواریــم
بتوانیــم از طریــق همــکاری در حوزههــای هنــر ،ســینما ،تئاتــر کــه
ظرفیتهــای خوبــی در هــر دو کشــور وجــود دارد کمــک قابــل
توجهــی بــه اقتصــاد فرهنــگ کنیــم.

پیشکسوت نمایش سیاهبازی:

انتقال دانش نمایشهای آیینی رسالت هنرمندان پیشکسوت است
پیشکســوت نمایــش «ســیاهبازی» مهمتریــن رســالت هنرمنــدان
ایــن عرصــه را حفــظ و اشــاعه دانــش نمایشهــای آیینی-ســنتی
بــه عنــوان بنمایههــای هنــر تئاتــر ملــی ایــران و انتقــال بــه
نســل جدیــد دانســت و افــزود :در ایــن راســتا نمایــش «مبــارک و
تبــارک» را بــا هنرجویــان نوجــوان  ۱۰تــا  ۱۴ســاله بــا محوریــت
نمایــش ســیاهبازی بــه صحنــه خواهــم بــرد.
جــواد انصافــی در گفــت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه آنکــه در کنــار
کارهــای اجرایــی و پژوهشــی ،مدتــی اســت کــه مشــغول آمــوزش و
پــرورش هنرجویــان نوجــوان و عالقهمنــد بــه گونــه نمایشهــای
آیینــی  -ســنتی اســت یــادآور شــد :بــا رویکــرد توســعه آمــوزش
هنــر نمایــش آیینــی  -ســنتی ،طــی همــکاری بــا مرکــز تئاتــر
توانــش ،امســال چهارمیــن ســالی اســت کــه هنرجویــان نوجــوان و
نونهــال ایــن مرکــز را بــا شــیوههای مختلــف ایــن گونــه نمایشــی از
جملــه شــخصیت ســیاه و نمایــش تخــت حوضــی آشــنا مــی کنــم.
وی ادامــه داد :بــرای آنکــه ایــن نوجوانــان انگیــزه ،شــور و عالقــه

بیشــتری در اهتمــام بــه توســعه نمایــش آیینــی  -ســنتی کشــورمان
داشــته باشــند در پایــان هــر ســال تحصیلــی تــاش کــردم تــا
نمایشــی را بــا حضــور همیــن نوجوانــان عالقهمنــد بــه صحنــه
ببــرم .امســال نیــز بــا همــکاری مرکــز تئاتــر توانــش نمایــش مبــارک
و تبــارک را بــه عنــوان خروجــی چهارمیــن دوره آمــوزش هنرجویــان
نمایــش آیینــی  -ســنتی بــه صحنــه خواهــم بــرد.
انصافــی بــا تاکیــد بــر آنکــه مهمتریــن رســالت پیشکســوتان
و هنرمنــدان فعــال در عرصــه نمایشهــای آیینــی  -ســنتی
انتقــال دانــش و مهارتهــای تولیــد ایــن شــیوه از نمایشهــا
کــه بنیانگــذار تئاتــر ملــی کشــورمان بــه شــمار میرونــد بــه
نســل جدیــد اســت ،یــادآور شــد :گونههــای نمایــش ایرانــی از
جملــه ســیاهبازی ،بیشــترین خاطــره مشــترک را در ذهــن مــردم
کشــورمان دارد.
وی یــادآور شــد :امــا متاســفانه در بیــن نســل جدیــد هنرمنــدان
تئاتــر شــاهد کمتریــن اقبــال بــه تولیــد در ایــن عرصــه هســتیم.

تهیهکننده نمایش موزیکال «مری پاپینز» :

«مری پاپینز» پس از وقفهای چند روزه بار دیگر به صحنه میرود
تهیهکننــده نمایــش موزیــکال «مــری پاپینــز» ،از ســه اجــرای
پایانــی ایــن نمایــش در هفتــه آتــی و در تــاالر وحــدت خبــر داد.
میثــم احمــدی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار فرهنگــی ایرنــا دربــاره
ادامــه اجــرای نمایــش موزیــکال مــری پاپینــز بــه کارگردانــی احمــد
ســلیمانی ،گفــت :ایــن نمایــش از آبــان مــاه امســال روی صحنــه
تــاالر وحــدت رفتــه و همچنــان بــا بیــش از  ۵۰اجــرا مــورد توجــه و
اســتقبال مخاطبــان اســت.
وی همچنیــن از دو اجرایــی شــدن نمایــش موزیــکال مــری پاپینــز
در روزهــای آخــر اجــرا خبــر داد و افــزود :اجــرای ایــن موزیــکال در
نیمــه دی مــاه قــرار بــود بــه پایــان برســد امــا بــه دلیــل شــهادت

ســردار ســلیمانی و عــزای عمومــی تاریــخ اجراهــای پایانــی بــه  ۲۵و
 ۲۶دی مــاه موکــول شــد .از آنجایــی کــه بــا اســتقبال گســترده ای از
طــرف مخاطبــان در گــروه هــای ســنی  ۸تــا  ۷۰ســال روبــرو بودیــم
در صــدد برنامــه ریــزی بــرای تمدیــد هــم بودیــم منتهــی برنامــه
هــای از پیــش تعییــن شــده در تــاالر وحــدت و امــکان نداشــتن
جابجایــی برنامــه هــای ســالن امــکان تمدیــد نمایــش را نداشــتیم.
تهیــه کننــده مــری پاپینــز کــه دو موزیــکال بــزرگ «الیــور
توئیســت» و «بینوایــان» را در کارنامــه کاری خــود دارد تعــداد
مخاطبــان را تــا بــه امــروز بیــش از  ۲۵هــزار نفــر عنــوان کــرد و
در جــواب ایــن ســوال کــه موزیــکال مــری پاپینــز نســبت بــه دیگــر
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امام جمعه موقت تهران:

تشییع با شکوه سردار سلیمانی رفراندمی
برای مقاومت بود

امــام جمعــه موقــت تهــران
ضمــن تقدیــر از حضــور حماســی
میلیونهــا نفــر از مــردم
قدرشــناس ایــران در تشــییع
بــا شــکوه ســپهبد شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی ،ایــن تشــییع بــا شــکوه را رفراندمــی بــرای
مقاومــت در منطقــه دانســت.
حجــت االســام و المســلمین محمدجــواد حــاج علــی اکبــری
بــا بیــان ایــن کــه هفتــه عجیبــی را پشــت ســر گذاشــتیم،
اظهارداشــت :ســردار ســلیمانی بــا جامعــه مــا چــه کــرد و
چــه قیامتــی بــر پــا شــد ۴۰ ،ســال مجاهــدت بــه خصــوص
در منطقــه مقاومــت و ایــن شــهید عزیــز کــه بــه تعبیــر رهبــر
معظــم انقــاب شــجاعت را بــا تدبیــر در هــم آمیختــه بــود و
همــه را در خدمــت اخــاص بــه پــروردگار متعــال بــه میــدان
آورده بــود.
وی افــزود :شــهید ســلیمانی هرکجــا بــود هــم حلقــه هــای
منطقــه مقاومــت را تقویــت کــرد و هــم در مــوارد مــورد
نیــاز حلقــه هــای مقاومــت را تاســیس کــرد ،امثــال حمــاس
و جنبــش جهــاد اســامی در فلســطین ،حــزب اهلل در لبنــان و
انصــاراهلل در یمــن از پشــتیبانی و از مشــاوره آن شــهید بهــره
هــای فــراوان بردنــد.
خطیــب نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تهــران تصریــح کــرد :ایجــاد
حلقــه هــای جدیــد مقاومــت همچــون حشــد الشــعبی ،قــوات
الوطنیــه ،فاطمیــون و حیدریــون و زینبیــون و امثالهــم همــه
حســنات وجــودی شــخصیت عزیــز ســردار ســلیمانی اســت.
حــاج علــی اکبــری تاکیــد کــرد :البتــه مهــم تــر از همــه اینهــا و
کار بزرگــی کــه حــاج قاســم کــرد ،در واقــع اتصــال حلقــه هــای
مقاومــت و ایجــاد یــک زنجیــزه طالیــی و اتصــال همــه آنهــا بــه
مرکــز فرماندهــی کل و تدابیــر عالــی و راهبردهــای فرماندهــی
کل و رهبــر عالــی قــدر و امــام عزیــز خــود بــا هوشــیاری و دقــت
و زیبایــی تمــام بــود.
وی افــزود :نتیجــه اقدامــات ســردار ســلیمانی عقیــم کــردن
توطئــه هــای اســتکبار در منطقــه و پاکســازی داعــش و ارتقــای
امنیــت در منطقــه و فرهنــگ مقاومــت را در ســطح منطقــه
گســترش داد ،بــا ایجــاد ایــن عمــق راهبــردی هــم امنیــت
جامعــه ایــران و همچنیــن امنیــت جهانــی ارتقــا یافــت منتهــی
امنیــت و صلحــی کــه حاصــل مقاومــت فعــال اســت ،امنیتــی
کــه محصــول ســازش باشــد امنیــت نیســت و دوامــی نخواهــد
داشــت امــا امنیتــی کــه محصــول مقاومــت فعــال اســت چنیــن
امنیتــی اســت و ایــن کار بــزرگ شــهید ســلیمانی بــود.

باران شدید بندرهای مسافری

بــه همیــن ســبب بــر آن شــدم تــا بــا تشــویق و ترغیــب نوجوانــان
و نونهــاالن ،نســل جدیــدی از هنرمنــدان فعــال در عرصــه تئاتــر
آیینــی  -ســنتی را از ســنین پاییــن تربیــت کــرده تــا در آینــده
بتوانیــم نســلی پویــا و هنرمندانــی هدفــدار در راســتای حفــظ،
توســعه و اشــاعه هنــر نمایــش ملــی و ســنن آیینــی و نمایشــی
کشــورمان را تربیــت کــرده و در اختیــار داشــته باشــیم.
انصافــی دربــاره زمــان اجــرای نمایــش مبــارک و تبــارک گفــت:
ایــن اثــر نمایشــی در مرکــز تئاتــر توانــش در منطقــه تهرانپــارس
بــه صحنــه مــی رود و آنگونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد بازیگــران
آنــرا هنرجویــان نوجــوان  ۱۰تــا  ۱۴ســاله مرکــز تئاتــر توانــش
تشــکیل داده و نویســندگی و کارگردانــی آنــرا بــه شــخصه برعهــده
داشــتم.
کارهــای نمایشــی کــه ایــن روزهــا روی صحنــه هســتند ،چقــدر
موفــق در جــذب تماشــاچی بــوده ،گفــت :هــر اثــری تجربــه ای
جدیــد و مســتقل اســت و حتــی اگــر هــم در یــک زنجیــره کار
باشــد نمــی توانــد بــا کارهــای قبلــی مقایســه شــود چــه برســد بــه
اینکــه بــا نمایــش هــای کامــا متفــاوت مــورد مقایســه قــرار گیــرد.
احمــدی ادامــه داد :موزیــکال مــری پاپینــز هــم از لحــاظ ســبک کار
و هــم محــل اجــرا بــا دیگــر نمایــش هــا متفــاوت اســت و تنهــا در
صــورت وجــود کارهایــی در گــروه خــودش -موزیــکال -و همچنیــن
در همیــن ســطح اجــرا مــی تــوان بــا مقایســه بــه نتیجــه گیــری
درســتی از نظــر ســطح کیفــی و کمــی رســید.
تهیــه کننــده مــری پاپینــز بــا توجــه بــه اســتقبال مخاطبــان از
ایــن موزیــکال ،مخاطبــان را نیازمنــد محتــوای هــای فرهنگــی
دانســت کــه ضمــن ایجــاد ســرگرمی دارای پیــام هــای اخالقــی و
تربیتــی باشــند.

و گردشگری قشم را به تعطیلی کشاند
شــرایط نامســاعد جــوی از جملــه بــاران شــدید ،تندبــاد لحظــه ای
و تالطــم دریــا بندرهــای مســافری و اســکلههای گردشــگری قشــم
را بــه تعطیلــی کشــاند.
رییــس اداره بنــادر و دریانــوردی قشــم بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت:
بــر ایــن اســاس فعالیــت شــناورهای مســافری از قشــم بــه ســمت
بندرعبــاس ،الرک و هرمــز تــا اطــاع بعــدی جلوگیــری شــد.
علــی اشــتری افــزود :وضعیــت دریــا بــه صــورت مســتمر پایــش
میشــود و در صــورت احــراز شــرایط جــوی بنــدر شــهید ذاکــری
بازگشــایی میشــود .وی ادامــه داد :همچنیــن اســکلههای
تفریحــی کندالــو و شــیب دراز بــرای تــردد بــه جزیــره هنــگام
امــروز بــه صــورت کامــل تعطیــل اعــام میشــود.
رییــس اداره بنــادر و دریانــوردی قشــم بــا بیــان اینکــه تامیــن
ایمنــی در مســافرت هــای دریایــی از جملــه مهمتریــن اولویــت
هــای ســازمان بنــادر اســت ،تصریح کــرد :از مســافران و گردشــگران
درخواســت میشــود تــا از تجمــع در ایــن بنــادر خــودداری کننــد.
وی ادامــه داد :تــردد لندینگکرافتهــا در مســیر بندرهــای الفــت
بــه پُهــل از ســاعتی پیــش بازگشــایی شــد و هــم اکنــون در حــال
انجــام اســت و مســافران مــی تواننــد از ایــن مســیر تــردد کننــد.
اشــتری خاطرنشــان کــرد :صیــادان در اطــراف جزایــر و ســواحل
بندرهــای قشــم ،الرک ،هرمــز و هنــگام از هرگونــه فعالیــت صیــادی
خــودداری کننــد.
هشــت اســکله گردشــگری در مناطــق شــیب دراز ،کندالــو ،هنــگام،
الفــت ،گورزیــن ،ســهیلی ،طبــل و گــوران شهرســتان قشــم
فعالیــت میکننــد .ایــن شهرســتان  ۱۹اســکله مســافری ،تجــاری
و گردشــگری دارد.

