
النتوري و 16+
در يك هفته گذش��ته ف��روش بيش از 
يك ميلي��ارد تومان��ي را رد ك��رده و پر 
مخاطب ترين فيلم جش��نواره فجر بوده اس��ت؛ درباره 
اكران اين فيلم نكات تامل برانگي��زي وجود دارد كه به 
نظر مي رسد بايد مسووالن فرهنگي كشور، سازندگان 

فيلم و تماشاچيان به آن توجه كنند: 
1- چرا براي اين فيلم و تماش��اي آن ب��راي كودكان و 
نوجوانان محدوديت هاي قانوني و س��ني در نظر گرفته 
نشده است؟ مثال 18+؛ چرا مسووالن سينماها و گيشه ها 
به خانواده ها تذكري درب��اره موضوع فيلم نمي دهند و 
مانع حضور كودكان و نوجوانان در س��الن هاي س��ينما 
نمي شوند؟ چرا عوامل فيلم به خصوص تهيه كننده در 
پوس��ترهاي فيلم، تبليغات سردرسينماها، سايت هاي 
بليت فروشي و به خصوص ش��روع فيلم هيچ هشداري 
نس��بت به موضوع فيلم نمي دهند و اعالم نمي كنند كه 
تماش��اي اين فيلم براي گروه سني 16+ يا 18+ توصيه 
نمي شود يا حتي ممنوع است؟ البته به صورت محدود در 
تبليغات ماهواره اي فيلم اشاره اي به اين موضوع شده ولي 
واقعيت اين است كه نشان دادن صحنه هاي هيجان انگيز 
در تيزرهاي ماهواره باعث شده اين هشدار چندان كه بايد 

و شايد از سوي مخاطبان ديده نشود. 
2- چرا پدر و مادرها كودكان خردس��ال و نوجوان خود 
را به تماشاي فيلمي مي برند كه سرتاسر آن خشونت را 
عري��ان و بي پروا به تصوير مي كش��د و حدود 20 دقيقه 
بارها صورت اسيدپاشي ش��ده زني را )اگرچه كه گريم 
است و سينمايي( نشان مي دهد؟ پدري كه كودك پنج 
س��اله خود را به سينما براي تماشاي النتوري آورده بود 
مي گفت كسي نبوده تا فرزندش را در خانه نگهدارد؛ پدر 
ديگري كه فرزند نوجوانش در هنگام پخش فيلم بارها 
جلوي چش��مش را مي گرفت و از ترس فرياد مي زد، به 
فرزندش مي گفت با موبايلش بازي كند تا فيلم تمام شود 
و مادر كودكي با تمام شدن فيلم و در پاسخ به اينكه چرا 
كودكش را به تماشاي اين فيلم آورده، پاسخ داد: »حقش 

هست، دايم مي گفت من را به سينما ببريد« و.... 
آيا پدرو مادرها نبايد به اين فكر كنند كه فرزندان شان را 
به تماشاي چه فيلمي مي برند و نبايد پيش از فيلم درباره 
موضوع آن تحقيق كنند؟ آي��ا وقتي پدري يا مادري در 
س��ينما ديد كه صحنه زورگيري به نماي��ش درآمد يا 
اسيدپاشي پخش شد نبايد فرزندش را از سينما بيرون 
ببرد؟ آيا اينكه كس��ي نيس��ت بچه را در خانه نگهدارد 
توجيه بردن كودك به فيلمي است كه خشونت را عريان 
به تصوير مي كشد؟ آيا پدر و مادر اين كودكان به تاثيرات 
مخرب اين فيلم ها در ذهن و آينده زندگي كودك شان 
فكر مي كنند و اينكه ذهن كودك شان صفحه اي زيبا و 
خالي است كه با تماش��اي اين صحنه ها خط هاي تيره 
و عميقي روي آن نقش مي بندد ك��ه پاك كردن آن به 
اين سادگي ها نيست؟ به پرونده مرگ پسر 12 ساله اي 
)محمد مهدي( كه به تقليد از  س��ريال »پنج كيلومتر تا 
بهشت« خود را پنج سال پيش حلق آويز كرد تا روحش 
از آنچه ديگران  درباره اش مي گويند باخبر ش��ود و براي 
رس��يدگي به آن مدير ش��بكه سوم س��يما، كارگردان 
و تهيه كننده س��ريال هفته گذش��ته به دادسرا احضار 
شدند، نگاهي بيندازيد تا تاثير تماشاي يك فيلم بر ذهن 
كودكان و نوجوانان را بيشتر متوجه شويد. جامعه ايران 
اين روزها چه قبول كنيم چه نه، شاهد رشد انواع خشونت 
است و متاسفانه سن ارتكاب به جرم و بزه نيز در جامعه 
ما روزبه روز درحال پايين آمدن اس��ت؛ فقط كافي است 
به اخبار خودكش��ي دانش آموزان، اعتياد كودكان، آمار 
كودكان زنداني در كانون اصالح و تربيت، قتل توس��ط 
كودكان و... نگاهي بيندازيد؛ آيا ديدن زودهنگام خشونت 
و نقش بستن آن در ذهن كودكان و نوجوانان نمي تواند 
آثار تخريب گر و ويران كننده اي در آينده آنها داشته باشد؟ 
آيا تماشاي اين تصاوير از سوي گروه هاي سني اينچنيني 

نمي تواند خود رواج دهنده خشونت باشد؟ 
فق��ط براي لحظه اي به كودكي فكر كنيد كه در س��الن 
سينما خرس عروسكي اش را جلوي صورتش گرفته بود تا 
اسيدپاشي و قصاص اسيدپاش را نبيند؛ و به اين فكر كنيد 
كه كودك شب هاي گذشته را چگونه صبح كرده است؟

 مجيد نجاهي، نوازنده پيشكس�وت س�نتور روز 
پنجشنبه در سن 82 سالگي درگذشت. مهر

 فيل�م »از دور« ب�ه كارگرداني لورن�وز ويگاس به 
عن�وان نماينده ونزوئال در اس�كار امس�ال معرفي 

شد. مهر
 شوراي مركزي كانون طراحان و مديران تبليغات 
سينما با انتشار نامه اي به حذف برخي تنديس ها در 

جشن خانه سينما واكنش نشان داد. ايسنا
 دانيل بارن بويم رهبر اركستر سمفونيك برلين از 
علي رهبري براي رهبري اركستر سمفونيك شرق 

و غرب ديوان دعوت كرد. فارس
 استيون اسپيلبرگ فيلم تازه اش »بازيكن شماره 
يك آماده«  را در بيرمنگام فيلمبرداري مي كند. مهر
 امين تارخ در كنار جمعي از هنرمندان و با همراهي 
اعضاي خانواده، كيك تولد 6۳سالگي خود را بريد. 

ايسنا

سينمادارانپرچمدارانمقابلهبانفوذفرهنگياند
حجت اهلل ايوبي، رييس سازمان سينمايي در اختتاميه جشنواره ملي رضوي سينماي ايران را كم  خرج و پرآوازه دانست و يادآور شد هنرمندان ايراني سال گذشته ۳70 جايزه جهاني كسب كرده اند.  به گفته او مسدود 

كردن راه نفوذ از جمله مهم ترين رسالت هنر در جامعه اسالمي ايران است و هنرمندان ارزشي و هنرسينمايي ايران پرچم دار مقابله با نفوذ فرهنگي دشمنان ايران اسالمي هستند. هنر به عنوان ماندگارترين اثر تاريخي 
نقش مهمي در ايجاد نشاط و پويايي جامعه ايفا مي كند، خوشبختانه با شناخت قدرت تصوير و هنر بين اقشار مختلف جامعه، در حال حاضر شاهد افزايش فروش گيشه  هاي سينما در سطح كشور هستيم. 

سوژه روز

ادامه از صفحه اولسرخط خبرها

هنر و ادبيات شنبه 23مرداد 1395، 10 ذي القعده1437، 13 آگوست 2016،  سال چهارد هم، شماره 123598 honar@etemadnewspaper.ir

قطع��ي ش��دن زم��ان اك��ران فيل��م 
»فروش��نده« در ش��هريور ماه نش��ان 
مي دهد كفه تراز و در نيمه اول سال 95 
براي سينماي ايران نسبت به نيمه دوم 

اين سال سنگين تر است. 
عل��ي س��رتيپي ك��ه مديري��ت پخش 
تازه تري��ن اثر اصغر فره��ادي را برعهده 
دارد در تازه تري��ن گفت وگ��وي خود از 
اكران »فروش��نده« در شهريور ماه خبر 
داده اس��ت. البته هنوز س��رگروه اكران 
اين فيلم در تهران مش��خص نيست اما 
براي رس��يدن اث��ر فرهادي به ليس��ت 
فيلم هاي واجد ش��رايط براي ش��ركت 
در اس��كار 2016، چاره اي نيس��ت جز 
اينك��ه پي��ش از مه��ر 95 در اي��ران به 
صورت گس��ترده اكران ش��ود. با اكران 

»فروشنده« كلكس��يون سينماي ايران 
در نيمه اول س��ال 95 كامل مي ش��ود و 
تا پايان ش��هريورماه مجموعه فيلم هاي 
كارگردان ه��اي صاحبن��ام، روي پرده 
خواهد رفت. تا به اينجا س��ينماي ايران 
توانسته در كمتر از ش��ش ماه، فروشي 
معادل كل س��ال 94 را ب��راي خود رقم 
بزند. اين در حالي اس��ت كه س��ينماي 
ايران بخ��ش اعظمي از داراي��ي خود را 
در س��ال 95 در همان ش��ش ماهه اول 
ب��ه نمايش گذاش��ته اس��ت. فيلم هايي 
ك��ه مي توانس��ت ب��ه دلي��ل پرداختن 
ب��ه موضوع��ات اجتماعي يا اس��تفاده 
از بازيگ��ران و كارگردان��ان صاحبن��ام، 
كنج��كاوي را بر انگيخت��ه و مخاطب را 
تا اندازه اي براي نشس��تن در سالن هاي 
س��ينما ترغيب كند. در ميان فيلم هايي 
چون »دراكوال« رضا عطاران كه در فجر 

سي و چهارم حضور نداشتند نيز با تالش 
پخش كنن��ده و تهيه كننده خ��ود را به 
اكران نيمه اول سال رساندند. اين تالش 
نشان مي دهد اكران فيلم هاي سينمايي 
در نيمه اول س��ال، براي كارگردان ها و 
صاحبان اثر نس��بت به نيمه دوم س��ال 
ش��رايط مطلوب ت��ري دارد و ب��ا وجود 
تالش ش��وراي صنفي نمايش مبني بر 
بي اثر كردن اكران ه��اي ويژه، همچنان 
اكران نوروز و تابستان، در فروش فيلم ها 
تاثير فراواني دارد. در جش��نواره س��ي 
و چه��ارم فيلم فج��ر 24 فيلم در بخش 
سوداي سيمرغ حضور داشتند كه از اين 
ميان 15 فيلم در نيمه اول سال 95 روي 
پرده رفته يا در نوبت اكران هس��تند. 9 
فيلم باقيمانده نيز پاييز و زمستان 95 به 
نمايش درمي آيند. فيلم هايي كه به دليل 
باز ش��دن مدارس و همچنين هياهوي 

برگزاري جشنواره هاي سينمايي مانند 
فجر، س��ينماحقيقت، فيلم كوت��اه و... 
به اندازه اي ك��ه بايد ديده نمي ش��وند. 
با اي��ن ح��ال در اي��ن دو فص��ل اكران 
اگرچه س��ينماها حض��ور خانواده ها را 
كمتر به خود مي بينند اما دانش��جوها و 
دانش آموزان برنامه ويژه اي براي سينما 
رفت��ن در نظ��ر مي گيرند و ب��ه همين 
خاطر مي ت��وان به حض��ور جوان ها در 
سينما اميدوار بود. از طرف ديگر برخي 
فيلم ه��اي جامانده از اك��ران نيمه اول 
س��ال، به دليل جذابيت ژانر ي��ا بازيگر 
مي توانن��د به گيش��ه هاي پ��ر و پيمان 
اميدوار باشند. فرزاد موتمن با »آخرين 
ب��ار س��حر رو كي دي��دي؟« ب��ه دليل 
پرداختن به موضوع��ي جنايي، »هفت 
ماهگي« هاتف عليمرداني به دليل حضور 
بازيگ��ران و موفقيت اث��ر قبلي اش با نام 

»كوچه بي نام«، »سيانور« به كارگرداني 
بهروز ش��عيبي ب��ه دلي��ل پرداختن به 
موضوعي سياس��ي، »آبنب��ات چوبي« 
محمدحس��ين فرحبخ��ش ب��ه خاطر 
انتخ��اب موضوعي اجتماع��ي و حضور 
متفاوت رضا عطاران، »وارونگي« بهنام 
بهزادي ب��ه دليل حضور در جش��نواره 
فيلم كن و بازي متف��اوت علي مصفا در 
اين فيل��م و »ماالريا« ب��ه بهانه حضور 
از چهره هايي چون آذرخ��ش فراهاني، 
پسر بهزاد فراهاني و همچنين نخستين 
تجربه حضور آزاده نامداري در س��ينما، 
مي توانن��د به فروش قاب��ل مالحظه در 
گيش��ه اميدوار باش��ند. دو ج��دول زير 
فيلم ه��اي حاض��ر در بخ��ش س��وداي 
س��يمرغ را كه نيمه اول سال اكران شده 
و فيلم هايي كه قرار است در شش ماهه 
دوم سال روي پرده بروند، نشان مي دهد. 

كفه سنگين اكران سينماها در نيمه اول سال95
15فيلم بخش سوداي سيمرغ جشنواره فجر روي پرده رفت

پرده نقره اي

الهام نداف

با پيگيري هاي وزارتخانه هاي كشور و ارشاد

كنسرتكاوهآفاقلغونشد

گروه فرهنگ و هنر

نت روز

سينماي ايران 
توانسته در 

كمتر از شش 
ماه، فروشي 

معادل كل 
سال 94 را 

براي خود رقم 
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اتخاذراهحلي
برايلغو
كنسرتها

ت  ر ا ز و ي  س�خنگو
ين  منطقي تر : ر كش�و
راه حل، صحبت ش�فاف 
با رييس ق�وه قضاييه در 
جه�ت اتخ�اذ روي�ه اي 
واح�د اس�ت ت�ا در اين 
گفت وگوها، قوه قضاييه 
ن�گاه حقوق�ي خ�ود را 
برگ�زاري  مس�اله  ب�ه 
كنس�رت ها در خراسان 

رضوي اعالم كند.

كاوه آف��اق، خواننده موس��يقي راك و 
پاپ باالخره بعد از س��ال ها در نخستين 
كنسرتش روي صحنه رفت. اما نخستين 
تجرب��ه اجراي زن��ده آفاق كه ق��رار بود 
پنجشنبه ش��ب در ب��رج مي��الد برگزار 
شود هم نزديك بود به ليست بلندباالي 
كنسرت هايي اضافه ش��ود كه در طول 
چندم��اه گذش��ته در آخري��ن لحظات 
لغو ش��ده اند. اما در آخري��ن لحظات و 
ب��ا پيگيري هاي رحماني فضل��ي، وزير 

كشور و علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و حضور مديران ارشاد از جمله 
علي مرادخاني، معاون هنري ارش��اد در 
اين كنسرت، كاوه آفاق و گروهش اجازه 
يافتند تا كنس��رت خود را در برج ميالد 
اجرا كنند تا اين خواننده بهانه اي داشته 
باشد كه در كنسرتش بارها از علي جنتي 
و رحمان��ي فضلي و همچنين حس��ن 
ساجدي نيا، رييس پليس تهران بزرگ 
و رييس پليس اماكن اس��م برده و از آنها 
تش��كر كند. آفاق در حالي در نخستين 
كنسرتش روي صحنه رفت كه استقبال 

خوبي از اين اجرا صورت گرفت و آفاق در 
جواب اين استقبال در البه الي اجرايش 
صحبت هاي زيادي با مخاطبانش داشت. 
»اتاق آب��ي«، عن��وان آهنگ��ي بود كه 
بيش از ديگر كارها ب��ه مذاق مخاطبان 
او خ��وش آمد. اما به نظر مي رس��يد كه 
آفاق در كنس��رت اولش همچنان تحت 
تاثير اتفاقات پيش از كنسرت است. اما 
برخالف خبرهاي ابتدايي كه همزمان با 
اجراي اين كنس��رت در فضاي مجازي 
و برخي س��ايت هاي خبري منتشر شد 
وزير كشور و ارشاد در اين كنسرت حاضر 

نبودند. همان زمان گفته مي شد حضور 
اين دو وزير در كنسرت آفاق موجب عدم 
لغو آن ش��ده است. از مس��ووالن وزارت 
ارش��اد تنها علي مرادخاني، مدير دفتر 
امور موس��يقي وزارت ارشاد در كنسرت 
آف��اق حاضر ب��ود. بعدتر اعالم ش��د كه 
وزير كشور و وزير ارشاد بدون حضور در 
كنسرت، پيگيري هاي الزم را براي عدم 
لغو آن انجام دادند ت��ا در نهايت اجراي 
نخس��تين كاوه آفاق ختم به خير شود. 
اما پيگيري هاي دو وزير ارش��اد و كشور 
براي اجراي كنس��رت آفاق نش��ان داد 

كه كش��مكش ها براي حل اين موضوع 
در س��طح كالن تر ادام��ه دارد. در طول 
ماه هاي گذشته كنسرت هاي زيادي در 
استان خراس��ان لغو شده اند. سيداحمد 
علم الهدي، نماينده ولي فقيه در استان 
خراسان رضوي در خطبه هاي نمازجمعه 
دي��روزش تازه ترين واكن��ش را به اين 
مساله داشته است؛ »در همه دنيا نمونه 
اين مديريت را داريم، مگر شهر واتيكان 
داراي مقياس هاي قداستي نيست و همه 
جريان ها، قداستش را حفظ نمي كنند؟ 
م��ا بايد بدانيم كه در ش��هر امام رضا )ع( 
زندگي مي كنيم، در ش��هر امام رضا )ع( 
نمي ش��ود كنس��رت برگزار كرد و ديگر 
نبايد س��ر اين موضوع با م��ردم يا برخي 
مسووالن كوته فكر چانه زني كرد. شما اگر 
كنسرت مي خواهي جاي ديگري زندگي 
كن، چرا بايد يك شهر زيارتي را انتخاب 
كنيد؟ ه��ر روز كمپين جدي��دي براي 
كنسرت راه مي اندازند، اينها اردوكشي 
در مقابل ام��ام رضا )ع( اس��ت، در يك 
جلس��ه بايد تكليف اين ش��هر مشخص 
ش��ود و همه مديران و س��اكنان بدانند 
اين ش��هر آنقدر دلداده و عاشق دارد كه 
نمي گذارند شما در برنامه ريزي و عياشي 
آزاد باش��يد.«صحبت هاي علم اله��دي 
در حالي صورت مي گي��رد كه در هفته 
گذشته، س��لمان س��اماني، سخنگوي 
وزارت كشور از ارس��ال نامه وزير كشور 
درباره لغو كنسرت ها در خراسان رضوي 
به رييس قوه قضاييه خبر داده بود: »لغو 
كنسرت در خراسان رضوي مساله اي بود 
كه وزير كش��ور با همه دغدغه هايي كه 
دارد در اجراي اص��ل حاكميت قانون و 
صيانت از آن به اين مساله ورود كرد. وزير 
كشور نامه اي تهيه و آن را امروز به رييس 
قوه قضاييه ارس��ال كرد تا راه حلي براي 
مساله لغو كنسرت ها در خراسان رضوي 
انديشيده شود. « ساماني در نهايت اعالم 
كرده بود ك��ه »منطقي تري��ن راه حل، 
صحبت ش��فاف با رييس قوه قضاييه در 
جهت اتخ��اذ رويه اي واحد اس��ت تا در 
اين گفت وگوها، قوه قضاييه نگاه حقوقي 
خود را به مساله برگزاري كنسرت ها در 

خراسان رضوي اعالم كند.«

فيلمهاياكرانشدهبخشسودايسيمرغجشنوارهسيوچهارم
فجردرنيمهاولسال95

فروش)تومان(كارگرداننامفيلم
11 ميليارد و ۳00 ميليونسعيد روستاييابد و يك روز

تازه اكران شدهكمال تبريزيامكان مينا

يك ميليارد و 472 ميليونمحمدحسين مهدويانايستاده در غبار

دو ميليارد و 45 ميليونماني حقيقياژدها وارد مي شود

6 ميليارد و 600 ميليونابراهيم حاتمي كياباديگارد

9 ميليارد و 400 ميليونمصطفي كياييباركد

دو ميليارد و 175 ميليونرضا ميركريميدختر

دو ميليارد و 617 ميليونمسعود ده نمكيرسوايي دو

۳ ميليارد و 500 ميليونبرزو نيك نژادزاپاس

يك ميليارد و 805 ميليونابراهيم ابرهيميانعادت نمي كنيم

712 ميليونكيومرث پوراحمدكفش هايم كو

يك ميليارد و 700 ميليونرضال درميشيانالنتوري

يك ميليارد و 500 ميليونهومن سيديخشم و هياهو

در راه اكرانتينا پاكرواننيمه شب اتفاق افتاد

1۳8 ميليون جالل دهقاني اشكذريدلبري

فيلمهايبخشسودايسيمرغجشنوارهسيوچهارمفجركه
نيمهدومسال95اكرانميشوند

بازيگرانكارگرداننامفيلم

رضا عطاران، سحر قريشي، هنگامه محمدحسين فرحبخشآبنبات چوبي
حميدزاده

آخرين بار سحر رو 
ژاله صامتي، سيامك صفري، آتيال فرزاد موتمنكي ديدي؟

پسياني

هدايت هاشمي، الهام كردا، بهناز محسن عبدالوهاببه دنيا آمدن
جعفري

مهدي هاشمي، هانيه توسلي، پدرام بهروز شعيبيسيانور
شريفي

ساعد سهيلي، آذرخش فراهاني، پرويز شهبازيماالريا
ساغر قناعت

پانته آ پناهي ها، مهران احمدي، جمشيد نرگس آبيارنفس
هاشم پور

علي مصفا، سحر دولتشاهي، ستاره بهنام بهزاديوارونگي
پسياني

حامد بهداد، باران كوثري، پگاه هاتف عليمردانيهفت ماهگي
آهنگراني

محمدرضا فروتن، هانيه توسلي، مهدي گلستانهنقطه كور
شقايق فراهاني

فيلم بهشت آنقدرها هم دور نيست 
رونمايي شد

سفير ويتنام: با شهرهاي 
ايران خواهرخوانده  مي شويم

مراس��م رونمايي و نمايش فيلم »بهش��ت آنقدرها هم 
دور نيست« به كارگرداني آرين جلوه و تهيه كنندگي 
سروين س��ري با حضور س��فير ويتنام در سفارت اين 
كشور برگزار شد. اين فيلم مستند درباره كشور ويتنام و 
معرفي مكان هاي ديدني اين كشور است. نگوين هونگ 
تاچ سفير ويتنام قبل از نمايش اين فيلم درباره تبادل 
فرهنگي ايران و ويتنام س��خن گفت و خبر از برگزاري 
هفته فرهنگي شامل اجراي موسيقي اين كشور، نمايش 
فيلم و همچنين نمايشگاه نقاشي هاي اين كشور در روز 
ملي ويتنام داد. هونگ تاچ  كه دو س��ال است در ايران 
به سر مي برد، مي گويد كه مشكالت فرهنگي دست و 
بال او را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي بسته است. به 
همين خاطر است كه آرين جلوه به همراهي تهيه كننده 
اثر، بدون كمك مالي گرفتن از سفارت ويتنام اين فيلم را 
ساخته اند. به گفته او هدف از ساخت اين فيلم آشنايي 
دوكشور از فرهنگ يكديگر است، و دو كشور شناخت 
كاف��ي از يكديگر ندارند. در واقع هدف اصلي س��اخت 
اين فيلم اين است كه مردم ايران با كشور ويتنام آشنا 
شوند، چرا كه ايراني ها فكر مي كنند كه ويتنام هنوز در 
جنگ اس��ت. گرچه فيلم هاي زيادي درباره ويتنام به 
زبان انگليسي يا ويتنامي ساخته شده كه مي شد آنها را 
به فارسي ترجمه كرد، ولي سفير ويتنام مي گويد اينكه 
يك گروه ايراني فيلمي به زبان فارسي درباره اين كشور 
بسازند، باعث مي شود كه مخاطبان فارسي زبان ارتباط 
بهتري با آن برقرار كنند. او اظهار اميدواري كرد كه گروه 
فيلمسازان ويتنامي هم براي ساخت فيلم درباره ايران 
بيايند چرا كه بزرگ ترين مش��كلي كه وجود دارد عدم 
اطالعات كافي درباره ايران اس��ت. سفير ويتنام درباره 
فعاليت هاي فرهنگي اين س��فارت در ايران هم گفت: 
»بخ��ش فرهنگي ما فعال اس��ت و تاكنون برنامه هاي 
زيادي برگزار كرديم. دو گروه موسيقي ويتنامي به ايران 
آمدند و كنسرت برگزار كردند. يك نمايشگاه نقاشي هم 
برگزار كرديم.«آرين جلوه كارگردان فيلم هم كه در اين 
نشست حضور داشت درباره نحوه ساخت فيلم توضيح 
داد: »ساخت اين فيلم تقريبا دو هفته طول كشيد ولي 
با تمام سختي ها به عنوان نخستين گروه ايراني هستيم 
كه توانس��تيم به ويتنام رفته و درباره اين كش��ور فيلم 
بسازيم.«سفير ويتنام همچنين در اين نشست درباره 
خواهرخواندگي شهرهاي ايران و ويتنام صحبت كرد. 
شهر تهران و هانوي خواهرخوانده هستند و عالوه بر اين 
استان مازندران و كانتو هم سال گذشته خواهرخوانده 
شدند. نگوين هونگ تاچ  خبر از داشتن برنامه هايي براي 
خواهرخواندگي مشهد و اصفهان با شهرهاي ويتنام داد. 
او گفت: »سال گذشته با استاندار تهران مالقاتي داشتم، 
 ولي گويا ش��هر تهران شهر شلوغي است و برنامه هايي 
كه قرار شده بود با هم انجام دهند فعال هيچ كدام از آنها 

عملي نشده است.«

تبليغ صداهاي جهاني در امريكا با اهداي جايزه قلم/ ناباكوف
آن سوي آب ها

 )PEN( روز پنجشنبه انجمن قلم امريكا
خبر از احي��اي جايزه قلم/ناباك��وف داد؛ 
مس��ووالن انجمن قلم امريكا اعالم كردند 
داوران اي��ن جايزه به دنبال نويس��نده اي 
در ح��وزه ادبي��ات غيرداس��تاني، ش��عر، 
نمايش��نامه و ادبيات داس��تاني هستند. 
جايزه ب��ه نويس��نده اي كه آث��ارش »به 
اندازه اي ي��ادآور اس��تعداد چندوجهي و 
درخشان و تعهد به ادبيات ناباكوف چنان كه 
محققان��ي براي كش��ف عم��ق حقايق و 
باالترين لذت هاس��ت«، تعل��ق مي گيرد.  
اين جايزه ادبي با تقدي��م 50 هزار دالري 

به نويسنده هاي بين المللي قصد شناسايي 
»روحيه والديمر ناباكوف« در ادبيات آنها 
را دارد و »براي موازنه بيگانه هراس��ي رايج 
و تعصبي كه براي ي��ك زبان وجود دارد«، 
توصيف ش��ده اس��ت. جايزه قلم/ناباكوف 
كه از س��وي بنياد ادبي والديمير ناباكوف 
حمايت مي ش��ود جايگزي��ن جايزه اي به 
همين نام اما با معيارهاي متفاوت ش��ده 
اس��ت. پيش از اين، جايزه نقدي 20 هزار 
دالري به نويسنده تعلق مي گرفت و تمركز 
كمتري بر آثار ادبي جهان داشت و در واقع 
»به دنبال كشف كارنامه  ادبي نويسنده اي 

زنده بود كه آثارش را به انگليس��ي نوشته 
يا به اي��ن زبان ترجم��ه ش��ده اند. آثاري 
كه اصالتي پاي��دار و مهارتي تكامل يافته 
دارند.« برندگان اين جايزه ش��امل فيليپ 
راث، ماريو بارگاس يوس��ا و كينتيا اوزيك 
مي شوند و از سال 2008 اهداي جايزه به 
نويسندگان متوقف شد. آندرو سولومون، 
ريي��س انجم��ن قل��م امري��كا مي گويد: 
»نسخه جديد اين جايزه نخستين جايزه 
قلم امريكايي اس��ت كه تمرك��زي ويژه بر 
نويس��ندگان بين المللي دارد.« سولومون 
درباره جهانش��مولي اين جايزه مي گويد: 

»در زماني كه گفت وگوي بين ملت ها كم 
ش��ده، اين جايزه توجهات را به صداهاي 
جهاني برجسته كه ش��ايد براي بسياري 
از خوانندگان امريكايي ناش��ناخته باشد، 
جلب مي كند. اين جايزه ب��ه مثابه موازنه 
بيگانه هراسي رايج و تعصبي كه براي يك 
زبان وجود دارد، اس��ت. انجمن قلم امريكا 
در تجديد همكاري نزدي��ك  با بنياد ادبي 
والديمير ناباكوف، به ميراث بين فرهنگِي 
يكي از سرآمدترين عضو چندمليتي انجمن 
قلم، استاد داستان سرايي، والديمير ناباكوف 

اداي احترام مي كند.«

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 شماره 94-3-1601
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1 CONTROL VALVE4 IN,CL600 AS PER SPEC.SHEET
NO.F9J88217- 044

70۳1-88217-59-012
2

CONTROL VALVE4 IN,CL900 AS PER SPEC.SHEET
NO.F9J88217- 043

NOTE:TECH.EVALUATION SHOULD BE DONE BY END USER
)E&C.OIL & GAS PLANS,INST.ENG,AHWAZ( 

ATTENTION : THE ABOVE ITEMS HAVE TO BE MANUFACTURED
IN ACCORDANCE WITH NACE STANDARD MR  0175/ISO15156

ارائه گواهی بازرسی و مدارک ساخت و بازرسی شخص ثالث مطابق با سطح 2 قبل از 
حمل کاال الزامی است.
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