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    فرزين ماندگار
پس از فيلتر تلگرام پيش بيني مي شود 
كه پيام رسان  آي گپ بتواند گوي سبقت 
را از ديگر نمونه هاي مجازي ربوده و به 
يكي از پيام رسان هاي محبوب بدل شود. 
پيام رس��ان هاي ايران��ي از آنج��ا ك��ه از 
طراحي خوب و قابل قبولي برخوردارند، 
اگر دو تا سه سال زودتر ظهور مي كردند 
مي توانستند خيلي بيشتر از اين جاي خود 
را در ميان كاربران ايراني باز كنند.  آي گپ 
يكي از پيام رسان هاي ايراني است كه اتفاقاً 
طي همين چند روزي ك��ه تلگرام فيلتر 
شده توانس��ته بخش عمده اي از كاربران 

ايراني را به خود جذب كند. 
پ��س از آنك��ه پيام رس��ان تلگ��رام ب��ه 
دلي��ل فعالي��ت تيم ه��اي تروريس��تي 
و رس��انه هاي حامي آنها در اي��ران فيلتر 
ش��د، پيام رس��ان هاي ايران��ي مي توانند 

جانشين هاي مناسبي قلمداد شوند. 
رقاب��ت س��نگين پيام رس��ان هاي داخلي 
در دوران  گ��ذار از وابس��تگي مح��ض به 
نمونه هاي خارجي به اندازه اي رسيده كه 
يكي از نس��خه هاي بومي اين پيام رسان ها 
اي��ن روزها هكره��اي جهاني را مش��غول 
خود كرده اس��ت. كاربران فضاي مجازي 
كش��ورمان روز به روز با رون��ق رقابت بين 
پيام رس��ان هاي داخل��ي درصدد تس��ت 
نمونه هاي مختلف حاضر در بازار هس��تند 

و به نقد و بررسي آنها مي پردازند. همانطور 
كه بس��ياري از كارشناسان معتقدند رفتار 
مردم در پيام رسان ها و سرويس هاي وب، 
نش��ان دهنده موفقي��ت ي��ا عدم موفقيت 
خدمات دهندگان است، بايد چگونگي تعامل 

كاربران را در اين فضا در نظر بگيريم. 
به عنوان مثال پيام رسان »آي گپ« يكي 
از نمونه ه��اي جوان با قابلي��ت حاضر در 
بازار ارتباطي كشور اس��ت كه اين روزها 
در ش��بكه هاي اجتماعي مختلف حرف 
و حديث ه��اي مختلف��ي از آن به گوش 
مي رسد. اين پيام رسان با در اختيار داشتن 
تمامي پلتفرم هاي ارتباطي مشابه تلگرام 
نظير وب، دس��كتاپ و موبايل به يكي از 

رقباي سرسخت بازار تبديل شده است. 
ب��ا وج��ود اينك��ه در مقايس��ه ب��ا ديگر 
پيام رسان ها، تبليغات كمتري از آي گپ 
به  چش��م مي خورد اما كارب��ران و حتي 
متخصصان بس��ياري در حوزه ICT به  
دنبال تحليل و كالبدشكافي ساختار اين 

برنامه هستند. 
   مبارز طلبيدن از ميان هكرها

يك��ي از ن��كات وي��ژه و قابل توج��ه اين 
پيام رسان بر خالف ديگر رقبايش كه مدام 
از خود و سرويس هايشان تعريف مي كنند، 
اين اس��ت كه تمامي منتق��دان و حتي 
هكرها را به ميدان مبارزه دعوت كرده تا 
بتوانند با نفوذ به ساختار آن برنده جايزه 

يك ميليارد توماني شوند اما تاكنون كسي 
موفق به دريافت اين جايزه نش��ده است. 
اين روحيه كه نشئت گرفته از خودباوري 
متخصصان داخلي است، نشان مي دهد كه 
متخصصان ايراني حرف هاي بسياري براي 
گفتن در كشور دارند، هرچند كه آي گپ 
با تعريف رس��التي باالتر، موفق به جذب 
كاربراني خارج از كشور از جمله آلماني ها 

نيز شده است. 
  پلتفرمي مبتني بر آخرين تكنولوژي
محمدرس��ول كاظمي، مدير پيام رسان 
آي گپ اخيراً در نشست تخصصي »كسب 
و كار مجازي، فيلترينگ تلگرام و وضعيت 
پيام رس��ان هاي بوم��ي« ك��ه ب��ا حضور 
رقباي��ش برگزار ش��د، به صراحت عنوان 
كرد: تخصص بنده در زمينه رايانه است و 

با تكيه بر همين موضوع، اقدام به رفع يكي 
از دغدغه هاي هميش��گي ام كه ساختن 
پيام رساني بومي با قابليت جهاني است، 
كرده ام و در اين مسير يك ريال حمايت از 

جايي دريافت نكرده ام. 
وي تصريح كرد: تمام كساني كه مي گويند 
داخلي ها توان پاسخگويي به نياز و تعداد 
كارب��ران ايران��ي را ندارن��د، به صراحت 
مي گويم كه آي گپ قادر به پاس��خگويي 
به تمام نيازهاي 40 ميليون كاربر ايراني 
است. اين پيام رسان كه تمام تأكيد خود را 
بر ارائه پلتفرمي مبتني بر آخرين تكنولوژي 
مطرح دنيا با حفظ حريم خصوصي )امنيت 
در باالترين سطح( قرار داده، كاماًل متن باز 
است و اسناد جامع نحوه كار با متن آن نيز 

در دسترس است. 
   اليه امنيتي كه شكستني نيست

از جمل��ه كليدي تري��ن ويژگي هاي اين 
پيام رس��ان بومي كه اين روزه��ا به  گفته 
كاظم��ي، هكره��اي بس��ياري را روي 
پلتفرم��ش آوار كرده تا با شكس��تن اليه 
امنيت��ي آن برن��ده جايزه ي��ك ميليارد 
توماني شوند، امكان برقراري تماس صوتي 
به صورت P2P از طريق بس��تر اينترنت 
براي كاربران است كه با قطعي اينترنت نيز 

تماس را پايدار نگه مي دارد. 
امنيت در اين پيام رسان به اندازه اي است 
كه كاظمي به صراحت عنوان مي كند:»در 
صورت درخواس��ت قاضي ش��نود براي 
ارائه اطالع��ات كاربران، تنه��ا آي پي و 
مشخصات كاربر را مي توانيم ارائه دهيم 
و به دليل رمزنگاري كه در آي گپ وجود 
دارد، ام��كان در اختيار گذاش��تن متن 

چت ها را نداريم.« 
رمزنگاري در اين پيام رس��ان به اندازه اي 
اس��ت كه تماس صوتي آن نيز رمزنگاري 
ش��ده اس��ت. با اين حال مديرعامل اين 
پيام رس��ان روز گذش��ته حرف جالبي را 
در ارتب��اط ب��ا ترس م��ردم از اس��تفاده 
پيام رسان هاي داخلي زد كه بارها توسط 
متخصصان ارتباطي كشور نيز مطرح شده 
اس��ت. وي مي گويد:» نهاده��اي دولتي 
نمي توانند به حريم خصوصي و پيام هاي 
مردم دسترسي داشته باشند، مگر اينكه 

جرم طرف ثابت شده باشد.« 
به نظر مي رس��د با وجود طراحي خوبي 
كه براي پيام رس��ان  آي گپ انجام گرفته 
و به دلي��ل ايراني بودن اين پيام رس��ان 
در آينده با استقبال كاربران ايراني از آن 

روبه رو باشيم.

به پيام رسان داخلی اطمينان كنيم

»آيگپ«جايخودرابازميكند

اي�ن روحيه ك�ه نش�ئت گرفته از 
خودباوري متخصصان داخلي است، 
نشان مي دهد كه متخصصان ايراني 
حرف هاي بس�ياري براي گفتن در 
كش�ور دارند و هرچند كه آي گپ 
با تعريف رس�التي باالتر، موفق به 
ج�ذب كاربران�ي خارج از كش�ور 
از جمله آلماني ها نيز ش�ده است

 

      جواد محرمي 
كوئنتين تارانتينو، كارگردان برنده جايزه اسكار، 
يكي از شناخته شده ترين نام ها در هاليوود است 
كه چندي پيش اعالم كرده  بود فيلم بعدي اش در 
مورد قتل هاي خانواده منسون خواهد بود و ظاهراً 

قرار است وعده خود را عملي كند. 
ظاهراً حداقل يكي از بخش هاي فيلم تمركزش 
روي مرگ شارون تيت، همسر رومن پوالنسكي، 
كارگردان مش��هور لهس��تاني متمركز اس��ت؛ 
كسي كه به دست منس��ون و گروهش در سال 
۱۹۶۹ به قتل رسيد. منسون مغز متفكر رواني و 
جنايتكاري است كه در اوج دوره هيپي، قتل هاي 
س��ريالي زيادي را هماهنگ كرده و ترتيب داده 
بود. خانواده منسون در ژوئيه و آگوست ۱۹۶۹ ، 
۹ نفر از جمله شارون تيت، همسر 8/5 ماهه باردار 
رومن پوالنسكي، كارگردان معروف سينما را به 
قتل رساندند. پوالنسكي بر اثر اين فاجعه دوران 
سختي را از سر گذراند و مبتال به مشكالت رواني 
و پس از مدتي خودش متهم به ارتباط جنسي با 

دختري ۱3 ساله شد. 
تارانتينو در حالي قص��د دارد در آخرين فيلمش 
به قتل دلخراش همس��ر رومن پوالنسكي اشاره 
كند كه اخيراً دادس��تان لس آنجلس بنا بر قانون 
مدت انقض��اي اتهام ب��راي جرمي ك��ه بيش از 
40 س��ال از آن مي گ��ذرد، تعقي��ب و پيگيري 
پرونده۱۹۷5»رومن پوالنسكي«  را متوقف كرد. 
پوالنسكي متهم است كه در دهه ۷0 در امريكا به 
يك دختر ۱3 ساله تجاوز كرده است. او به همين 
دليل مجبور به ترك امريكا شد و 40 سال است 
كه به امريكا نرفته است. اتهام آزار جنسي همواره 
درباره س��ينماگران ديگري نيز در امريكا مطرح 
شده است اما فشارها عليه پوالنسكي قابل مقايسه 
با ديگران نبوده و نيس��ت. براي مثال وودي آلن، 
فيلمساز مشهور امريكايي سال ها پيش به ايجاد 
رابطه ب��ا دخترخوانده خود كه در س��ن كودكي 
به سر مي برد، متهم ش��د ولي در هيچ دادگاهي 
محكوم نشد و مجبور به مهاجرت اجباري از امريكا 
نيز نش��د. حتي واينس��تين تهيه كننده مشهور 
امريكايي كه طي ماه هاي اخير افش��اگري برخي 
زن هاي بازيگ��ر هاليوودي درب��اره آزار و تهديد 
جنسي او سبب بركناري اش از مسئوليت در اسكار 
ش��د نيز به اندازه پوالنسكي س��ختگيري درباره 
او اعمال نش��ده است. برخي ريش��ه سختگيري 
درباره پوالنس��كي را كه طي چن��د دهه همواره 
فزوني گرفته است در ساخت فيلم جنجالي بچه 
رزمري مي دانند كه منجر به علني ساختن برخي 
فعاليت هاي محرمانه محفل هاي مخفي در امريكا 
ش��د. طبق اين نظريه، مرگ مش��كوك و فجيع 
همسر پوالنسكي در امريكا نيز مرتبط با ساخته 

شدن شاهكار پوالنسكي صورت گرفته است. 
   منسون كيست؟

چارلز مايلز منسون )تبهكار امريكايي، به عنوان 
رهبر جماعتي با نام »خانواده منسون« در دهه 
۱۹۶0 ميالدي در كاليفرنيا فعال بودند. منسون 
در س��ال ۱۹۷۱ به خاط��ر قتل َش��رون تيت و 
لنوورزماري البيانكا كه توس��ط تعدادي از افراد 
خانواده منس��ون و به دس��تور ش��خص او انجام 
شد، محاكمه ش��د. او در دهه ۶0 رهبر يك فرقه 
كيش ش��خصيت بود و پيروانش طي دو شب در 
ماه آگوست ۱۹۶۹ هفت نفر را به ضرب چاقو يا 

گلوله كشتند. 
افراد خانواده منسون از نظريه او با عنوان »درهم 

و برهم��ي« پي��روي مي كردند كه نوع��ي فرقه 
شيطان پرس��تي بود. چارلز منس��ون در »درهم 
و برهم��ي« وقوع جنگ��ي را مابين نژاد س��ياه و 
س��فيد پيش بيني كرده بود كه بر اثر تنش هاي 
نژادي در دوره آخرالزمان رخ مي دهد. منس��ون 
پيش بين��ي ك��رده بود ك��ه ط��ي دوران جنگ 
موعود، اياالت متحده ويران خواهد ش��د و پس 
از پايان جنگ »خانواده منس��ون« قدرت را در 
دس��ت مي گيرند. پس از آنكه منسون در يكي از 
جلسه هاي دادگاهش به اين مطلب اشاره كرد كه 
نام نظريه اش را از يكي از ترانه هاي بيتلز به عاريت 
گرفته، اين رابط��ه او با موس��يقي راك از همان 
دوره نامش در فرهنگ عامه را با عناوين جنون، 

خشونت و وحشت همراه كرد. 
سؤال اساسي كه وجود دارد اين است كه تارانتينو 
در نهمين فيلمش تا چه اندازه ماهيت يك گروه 

شيطان پرست امريكايي را فاش خواهد كرد؟
   نقش آفريني دي كاپريو 

در آخرين ساخته سينمايي تارانتينو نام ستارگان 
بزرگي از آل پاچين��و گرفته تا تام ك��روز عنوان 
شده است، اما تا اينجا مي توان با اطمينان گفت 

دي كاپريو يكي از آنها خواهد بود. 
به گزارش ورايتي، مناب��ع آگاه تأييد كرده اند كه 
بعد از چند ماه تالش، لئوناردو دي كاپريو باالخره 
قبول كرده كه نقش اصلي فيلم كوئنتين تارانتينو 

در ارتباط با چارلز منسون را بازي كند. 
دي كاپريو در اين فيلم نقش بازيگري را دارد كه 
پا به سن مي گذارد و ديگر كار نمي كند. همچنين 
گفته مي شود سازندگان مي خواهند مارگو رابي 

نقش شارون تِيت را ايفا كند. 
به اين ترتيب، اين نخستين فيلم دي كاپريو بعد 
از بردن جايزه اس��كار بهترين بازيگر مرد نقش 
اول در فيل��م »بازگش��ته« آلخان��درو اينياريتو 
گونزالس خواهد بود. آخرين همكاري مشترك 
دي كاپري��و و تارانتين��و به س��ال 20۱2 و فيلم 

»جانگوي رهاشده« بازمي گردد. 
همانطور كه قباًل هم گزارش ش��ده بود، تام كروز 
يكي از كساني است كه ممكن است نقشي اصلي را 
در نهمين ساخته اين كارگردان شهير بازي كند. 
منابع آگاه مي گويند تارانتين��و حتي عالقه مند 

است از آل پاچينو در فيلمش استفاده كند. 
اين فيلم روز نهم آگوست سال 20۱۹ روي پرده 
خواهد رفت، يعني در پنجاهمين سالگرد روزي 
كه خانواده منسون مرتكب به قتل هاي معروف به 
»البيانكا« شد پس از اينكه شارون تِيت به قتل 
رسيد. به اين ترتيب اين فيلم با »مرغ آرتميس« 
كه اقتباس ديزني از يك مجموعه علمي- تخيلي و 
فانتزي محبوب است به رقابت خواهد پرداخت. 

همانطور كه با س��بك تارانتينو همخواني دارد، 
اين پروژه هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. با اين 
حال گفته مي شود داستان آن قرار است در سال 
۱۹۶۹ به وقوع بپيوندد و شامل خانواده منسون 
بشود. اين كارگردان به رس��انه ها گفته فيلمش 
يك پروژه بيوگرافيك��ي نخواهد بود بلكه فيلمي 
گروهي اس��ت كه داس��تانش در يك بازه زماني 
پراغتشاش به وقوع مي پيوندد. بعد از رسوايي هاي 
آزار جنسي هاروي واينستين، اين نخستين فيلم 
تارانتينو خواهد بود كه توسط كمپاني واينستين 
ساخته نخواهد شد. براي به دست آوردن حقوق 
رسمي اين پروژه، كمپاني سوني چند استوديوي 
ديگر از جمله برادران وارنر و پارامونت را شكست 

داد و حاال توزيع كننده آن است.

داستان يك خانواده شيطان پرست با بازي دي كاپريو 

 تارانتينو ماهيت خانواده منسون را 
آشکار خواهد كرد

سينماهايمردمي
سيوششمينجشنوارهفيلمفجراعالمشد

ب�ا اع�ام محمدرض�ا 
ام�ور  مدي�ر  فرج�ي، 
سينماهاي جش�نواره، 
مردم�ي  س�ينماهاي 
سي وششمين جشنواره 
فيلم فجر مشخص شد. 
در  فرج��ي  محمدرض��ا 
خص��وص نح��وه انتخاب 
س��ينماه��اي م��ردمي 

جشنواره امسال گفت: تنوع جغرافيايي و كيفيت 
سالن هاي سينمايي دو عامل اصلي براي انتخاب 
س��ينماهاي مردمي بود و از سوي ديگر امسال به 
نحوي سينماها انتخاب ش��ده اند كه فيلم هاي در 
حال اكران آس��يب نبيند و اكرانش��ان همزمان با 
ايام برپايي جش��نواره به خوبي ادامه داشته باشد. 

طبق اعالم مدير امور سينماهاي 
جش��نواره، مجموع��ه پرديس 
مگام��ال، پردي��س ك��وروش، 
پرديس آزادي و پرديس چارسو 
امسال در اختيار جشنواره فيلم 
فجر هس��تند. فرجي ادامه داد: 
سينماها و پرديس هاي سينمايي 
استقالل، اريكه  ايرانيان، آزادي، 
تماش��ا، جوان، چارس��و، راگا، 
فرهنگ، كوروش، كيان، مگامال و ماندانا با مجموع 
22 س��الن س��ينمايي و ظرفيت بي��ش از ۶ هزار 
مخاطب، سينماهاي مردمي جشنواره سي وششم 
را تشكيل مي دهند. سي و ششمين جشنواره فيلم 
فجر از ۱2 تا 22 بهمن ۱3۹۶ به دبيري ابراهيم 

داروغه زاده برگزار خواهد شد.

گروه كر اركس�تر س�مفونيك 
ته�ران ب�ه رهب�ري رازميك 
اوحانيان طي تازه ترين كنسرت 
خ�ود در چارچ�وب برگ�زاري 
س�ي و س�ومي�ن جش�نواره 
موس�يقي فج�ر ضمن اجراي 
برخ�ي از قطع�ه هاي كاسيك، 
گلچين�ي از آهنگ ه�اي انق�اب�ي و فولكل�ور ايران�ي را ني�ز ارائ�ه ك�رد. 
در بخش اول اين كنس��رت، گروه با اجراي قطعاتي از آثار ويوالدي، گرش��وين و يك 
آهنگساز ايتاليايي كار خود را آغاز كرد و پس از آن به اجراي آثار آهنگسازان ايراني، 
قطعات انقالبي و گلچيني از آهنگ هاي فولكلور ايران از جمله »كجاييد  اي شهيدان 
خدايي« پرداخت. در بخش دوم كنس��رت آهنگ هاي فولكلور با تنظيم گريگوريان، 
باغچه بان و آلفرد ماردويان پيش روي مخاطبان قرار گرفت. رازميك اوحانيان در اين 
بخش از كنسرت در ميان تشويق مخاطبان لوريس چكناواريان را روي صحنه مشايعت 
كرد و از او خواست تا لحظاتي به صورت افتخاري در اجراي قطعه »ايران« به عنوان 

رهبر ايفاي نقش كند كه اين اقدام وي با استقبال تماشاگران مواجه شد. 
وي پس از پايان برنامه با دعوت از اعضاي باسابقه گروه كر اركستر سمفونيك تهران 
در جلوي صحنه به تماشاگران گفت: اين هنرمنداني كه امشب به جلوي صحنه آمدند 
بيش از 40 سال است كه در كنار گروه كر اركستر سمفونيك تهران حضور دارند و امروز 
بسيار خوشحالند كه در كنار ساير جوانان عضو گروه كر به اجراي برنامه در جشنواره 
پرداخته اند. به همين جهت من الزم ديدم كه از زحمات اين عزيزان به سهم خودم در 

حضور شما قدرداني كنم و از شما عزيزان بخواهم آنها را جانانه تشويق كنيد.

خاطرههايانقالب
درجشنوارهموسيقيفجرزندهشد

جديدترين اثر مهناز فتاحي با 
عنوان »باغ مادربزرگ« از سوي 
انتشارات سوره مهر منتشر شد. 
»باغ مادربزرگ«، جديدترين اثر 
مهناز فتاحي دربردارنده خاطرات 
خان زاد مرادي محمدي، از زنان 
كرد فعال در هش��ت س��ال دفاع 

مقدس است كه با روايتي داستاني و نثري خواندني نوشته شده است. 
اين دومين اثر از فتاحي است كه به خاطرات يكي از زنان كرد حاضر در جنگ تحميلي 
مي پردازد. پيش��تر از او كتاب »فرنگيس« به چاپ رس��يده بود كه مورد اس��تقبال 

مخاطبان نيز قرار گرفت. 
»باغ مادربزرگ« در واقع خاطرات مادربزرگ نويس��نده اس��ت كه باغش در جنگ 
تحميلي، پناهگاه كساني بود كه خانه و كاشانه شان را در بمباران ها از دست داده بودند. 
»باغ مادربزرگ« روايت جديدي است از نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس؛ زناني 
كه جنگ بر زندگي آنها آوار شد، اما از پا ننشسته و خود پناهگاه ديگران شدند. فتاحي 
درباره شخصيت »باغ مادربزرگ« مي نويس��د:»جنگ فقط برداشتن تفنگ و سنگر 
گرفتن پشت گوني هاي پر از خاك نيست.  جنگ فقط فروكردن سرنيزه در دل دشمن 
نيست. جنگ مي تواند حمايت زني در پشت جبهه باشد كه دلت را گرم كند. جنگ 
مي تواند تالش يك زن براي پناه دادن به كودكاني باش��د كه بمباران لرزه بر تنشان 
انداخته است و به دنبال پناهگاه مي گردند. وقتي چشمان كودكان پر از اشك است و 
قلبشان از ترس مي كوبد، كسي بايد باشد كه آنها را در آغوش بگيرد و بگويد: »نگران 

نباشيد. من هستم. «  مادربزرگ من همان زن بزرگ است.«

»باغمادربزرگ«
خاطراتتكاندهندهيكزنازجنگ

 تبريز، اولين
 »شهر گردشگر« ايران

در تحقق اقتصاد بدون نفت
   علي اصغر مونسان*

اقتص��اد، كلي��دواژه اي اس��ت كه توس��عه آن در 
بستر گردش��گري در هم تنيده و آنچه امروز نگاه 
صاحب نظ��ران در عرص��ه گردش��گري را به خود 
معطوف مي دارد، وجود ظرفيت هاي بي شمار اين 
صنعت براي توسعه اقتصادي است. امروز در جهاني 
كه گس��ترش خدمات به عنوان عنصري راهگشا و 
كليدي در ايجاد جهش اقتصادي نقش ايفا مي كند، 
چاه هاي نفت آرام آرام جاي خود را به مؤلفه هايي 
بس��يار كم هزينه ت��ر و در عين حال س��ودآورتر و 
پايدارتر همچون داش��ته هاي تاريخي، طبيعي و 
فرهنگي مي دهند. آنچه بيش از پيش اهميت اين 
سخن را نمايان مي سازد، برخورداري باالي ايران 
اسالمي از گنجينه هويت و فرهنگ و تاريخ است. 

وجود جاذبه هاي بي شمار و منحصر به فرد تاريخي 
و طبيعي اين مجال را براي اين سرزمين به وجود 
آورده است تا با تكيه بر داشته هايي از اين دست، 
راه را براي توسعه و ايجاد جهش در عرصه اقتصادي 
فراهم ببيند. مواردي كه ذكر آنها رفت و نيز ايجاد 
يك رابط��ه متقابل بين اقتصاد و گردش��گري در 
ش��هري كه به پويايي اقتصاد و پيش��ينه سترگ 
تاريخي اشتهار دارد، امري است كه در عين سادگي 
نياز به ظرافت هاي خاص��ي دارد. صحبت از تبريز 
اس��ت، ش��هري كه عظمت تاريخي آن و قدرت 
اقتصادي مثال زدن��ي اش در طول تاريخ همچون 
تاروپود فرشي پرنقش و نگار و فاخر در هم تنيده 
اس��ت و در اين معنا همين بس ك��ه بزرگ ترين 
بازار سرپوشيده تاريخي دنيا را كه در طول تاريخ 
قدرتمندتري��ن و بزرگ ترين گ��ردش مالي را در 
اختيار داشته، در خود جاي داده است. همانگونه 
كه بازار تبريز در طول ادوار تاريخ نقش پررنگي در 
اقتصاد تبريز و معرفي آن به عنوان قطب اقتصادي 
جاده ابريش��م و هم از منظر گردشگران ايفا كرده 
است، امروز در بحبوحه رشد سريع خدمات و افول 
اقتصاد و تجارت مبتني بر نفت، وقت آن رس��يده 
است كه صنعت پيشروي گردشگري ِدين تاريخي 
خود را در قبال خدمات بي شائبه بازار تبريز و ديگر 

داشته هاي ارزنده اين شهر ادا كند. 
صد البته وقتي سخن از داشته هاي ارزنده تبريز 
به عنوان نمونه اي مثال زدني از »شهر گردشگر« 
مي شود، شهري مهربان براي تمامي اقشار به ويژه 
كودكان ، سالمندان و معلوالن، شهري نوعدوست 
و عاري از خشونت، شهري اخالق مدار، قانونمند، 
شاداب، شهري پاك و مناسب براي بهتر زيستن 
ترسيم مي شود كه در سايه اين ويژگي ها، بيش از 
پيش آماده ميزباني از گردشگران داخلي و خارجي 
است. بر اين سفره هزاررنگ كه براي گردشگران 
مهيا شده است، بي شك بايد آيين ها و سنت هاي 
ش��گرف و زيبا و صنايع دستي و هنرهاي سنتي 
بي بديل و چش��منواز را نيز افزود كه هر آينه بر 
شايستگي تبريز به عنوان شهر نمونه گردشگري 

در سال 20۱8 صحه مي گذارد. 
سال 20۱8 براي كشور ما محمل دو رويداد بزرگ 
بين المللي در عرصه گردش��گري است؛ انتخاب 
همدان به عنوان پايتخت گردش��گري آس��يا در 
سال 20۱8 از سوي وزراي گردشگري كشورهاي 
آس��يايي و انتخاب تبري��ز به عنوان ش��هر نمونه 
گردشگري كش��ورهاي اس��المي در سال 20۱8 
كه هر دو را بايد ب��ه فال نيك گرف��ت و از چنين 
فرصت هاي بي نظيري، فراتر از شهرهاي انتخاب 
ش��ده در راس��تاي معرفي تمام��ي ظرفيت هاي 
گردشگري كشورمان بهره جست.  »تبريز 20۱8« 
مي تواند دريچه اي باشد كه از روزنه آن و از مسير 
معرفي اين ش��هر ب��ه عنوان قطب گردش��گري، 
اقتصاد تبري��ز و به تبع آن بازار جهاني اين ش��هر 
رونق شايسته و درخور خود را باز يابد و هر خشت 
بازار تبريز نيز ب��ه چاه نفتي بدل ش��ود كه موتور 
محركه اقتصاد اين شهر را جاني دوباره بخشد. اين 
بار تبريز مهربان و راست قامت، آماده مي شود تا با 
حركت در مسير پر نشاط و پر جاذبه گردشگري، 
رونق اقتصادي را بازتعريفي دوباره كند و همچون 
هميشه، اوليني ديگر را به كارنامه پر افتخار خود 
بيفزايد: »تبريز، اولين شهِر گردشگر ايران در تحقق 

اقتصاد بدون نفت«، به اميد تحقق آن روز. 
 * معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 شب شاعر 
به ابوالفضل سپهر رسيد 

مراسم نكوداشت 
مرح�وم ابوالفضل 
در  س�په����ر 
نخلست��ان اوج 
برگزار م��ي شود. 
به گ��زارش روابط 
عمومي س��ازمان 
هن��ري رس��انه اي 

اوج، در چهارمين س��ال برگزاري محفل »شب 
شاعر« چهلمين مراس��م از اين سلسله نشست 
در پاسداش��ت زنده ياد ابوالفضل سپهر برگزار 
مي شود. در اين مراس��م كه امروز )يك شنبه( 
از ساعت ۱5 در نخلس��تان اوج برگزار مي شود، 
دوستان و آشنايان مرحوم س��پهر و همچنين 
چهره هاي سرشناس فرهنگ و ادبيات كشور در 

پاسداشت اين شاعر فقيد گرد هم مي آيند.

كارگردان انيميش�ن سينمايي»فيلشاه« در برنامه 
»سينما دو« درباره آينده اين صنعت در كشور ابراز 

اميدواري كرد. 
هادي محمديان، كارگردان انيميش��ن »فيلش��اه« در 
گفت وگو با برنامه »سينما دو« با اجرا و سردبيري حامد 
عنقا به وضعيت فعلي انيميشن ايران اشاره كرد و گفت: 
بعد از »ش��اهزاده رم« و اكران آن ك��ه مخاطب زيادي 
داشت، در شهرهاي مختلف با بچه ها و بزرگساالن فيلم 
را ديديم. اين كار، ما را با بازخوردهاي فيلم روبه رو كرد و 
باعث شد نقاط ضعف و قوت خود را پيدا كنيم و بعد سراغ 

كار بعدي يعني »فيلشاه« برويم. 
وي افزود: برنامه ما در ۱0 س��ال آينده اين است كه هر 
سال يك فيلم سينمايي انيميشن توليد كنيم. با توجه به 
اين بازخوردها ايده »فيلشاه« مطرح شد و توانستيم به 
نتيجه برسيم و اولويت اول ما كودك و نوجوان است. در 

فيلم سينمايي انيميشن بايد همزمان مخاطب بزرگسال 
و كودك را در كنار هم داشته باشيد.

اين كارگردان ادامه داد: هميشه اين در ذهنمان وجود 
دارد كه هيچ بچه اي تنها به سينما نمي آيد و پدر و مادر 
همراه او هستند. بر اساس تجربه اي كه داشتم، متوجه 
ش��دم كه فيلم س��ينمايي انيميش��ن متفاوت از فيلم 

سينمايي رئال است، چون شما بايد همزمان دو مخاطب 
بزرگسال و كودك را كنار هم داشته باشيد. 

وي تأكيد كرد: اولويت اول »فيلش��اه« مخاطب كودك 
و نوجوان در تمام ش��ئون فيل��م از فيلمنامه تا طراحي 
فضا و ديالوگ اس��ت. محمدي��ان يادآور ش��د: معموالً 
بزرگساالن مخاطب انيميشن هستند و مخاطبان اصلي 
آن يعني كودكان فراموش ش��دند. فيلم هاي انيميشن 
ما با خارجي ها مقايسه مي ش��وند و به دليل اينكه ذائقه 
مخاطب ايراني با انيميش��ن خارجي ش��كل گرفته، به 
شدت قوي اس��ت. وي در پايان گفت: سينماي رئال ما 
۱00 سال فيلم مي س��ازد و صاحب سبك شده است و 
انيميشن پنج سال است كه در سينماي ايران به صورت 
جدي ساخته مي ش��ود و از اين بابت خوشحالم كه در 
حال طي كردن اين ره صدساله هستيم و رشد انيميشن 

نسبت به فيلم رئال بيشتر بوده است.

محمديان: 

هرساليكفيلمسينمايیانيميشنمیسازيم


