
آيت اهلل مكارم شيرازي در درس خارج فقه: 
 بايد ببينيم با وزير جديد

»ارشاد« به »ارشاد اسالمي« 
بازمي گردد يا نه؟! 

آي�ت اهلل مكارم ش�يرازي روز گذش�ته در جلس�ه درس 
خارج فقه خود با اش�اره به عوض ش�دن س�ه وزي�ر دولت 
تصريح كرد: هر س�ه اين وزارتخانه ها )آم�وزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد اس�امي و ورزش و جوانان( مشكل دارند. 
آيت اهلل مكارم شيرازي افزود: در وزارت ارشاد كه پسوند اسالمي 
هم دارد مشكل كتاب، مشكل فيلم و ساير برنامه ها وجود دارد. 

وي بيان كرد: كار ارشاد بايد زنده كردن ارزش هاي اسالمي باشد، 
متأسفانه اين وزارتخانه از اين مس��ئله فاصله گرفته است؛ بايد 
ببينيم وزيري كه روي كار مي آيد اين فاصله را جبران مي كند و 

ارشاد به ارشاد اسالمي برمي گردد يا نه؟
اين مرجع تقليد گفت: ورزش هم مشكالت زياد دارد، ورزشي كه 
باعث سالمت انسان و جامعه مي شود، ورزش همگاني است كه 
متأسفانه خبر چنداني از آن نيست، ورزشي كه جنبه سرگرمي 
دارد ورزش قهرماني است، دنيا هم به آن دامن مي زند تا عده اي 

سرگرم باشند و مزاحم  كارشان نشوند. 
اين مرجع تقليد افزود: البته اگر ورزش قهرماني به تجارت تبديل 
نشود و سرگرمي سالم باشد، اشكالي ندارد، از وزير جديد تقاضا 
داريم مش��كالت ورزش قهرماني را حل كند تا به صورت سالم 
در بيايد، ورزش هاي عمومي را نيز ترويج كنند تا باعث سالمت 

جامعه شود. 
وي با بيان اينكه آموزش و پرورش نيز مشكالت زيادي دارد، به 
تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان واكنش نشان داد و گفت: يك 
وقتي چشم باز كنيم و ببينيم صندوق ذخيره با آن سرمايه عظيم 
ابزار دست عده اي بي خبر از خدا شده اس��ت و ببينيم صندوق 

ذخيره فرهنگيان به چه وضع و روزي درآمده است. 
اين مرجع تقليد خواس��تار نظارت دقيق و همه جانبه بر نهادها و 
دستگاه ها ش��د و بيان كرد: ما به يك بازرسي قوي در كشور نياز 
داريم تا به همه چيز نظارت كنن��د، قبل از اينكه چنين تخلفاتي 
اتفاق بيفتد، بايد بازرس��ي قوي در همه نهاده��ا بچرخد و اجازه 
تخلف ندهد، ن��ه اينكه بعد از غ��ارت كردن بيت الم��ال، اعطاي 
وام هاي كذايي و حقوقي هاي نجومي متوجه موضوع شوند. آيت اهلل 
مكارم شيرازي در پايان اظهار داشت: اميدواريم وزراي جديد سه 
وزارتخانه بتوانند خرابي هايي كه در اين سه تشكيالت بوده را اصالح 
كنند. اميدواريم همه دست به دست هم دهيم و بتوانيم مشكالت را 

با همكاري و حسن نيت و دلسوزي حل كنيم.
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   محمدصادق عابديني
حج�ت اهلل ايوب�ي رفتني اس�ت! حرف هاي 
درگوش�ي اهال�ي س�ينما و گمانه زني هاي 
رسانه ها خبر از رفتن حجت اهلل ايوبي مي دهد. 
تنها مدير وفادار به علي جنتي كه حتي بعد از 
رفتن وي از وزارت ارشاد نيز دست به قلم شد 
و در ستايش از جنتي و دفاع از وي يادداشت 
تندي عليه منتقدان جنتي نوشت، اكنون با 
آمدن صالحي اميري جزو گزينه هايي است 
كه گفته مي شود بايد صندلي رياست را ترك 
كن�د و از وزارت ارش�اد برود. اكن�ون اينكه 
چه كس�ي جانشين ايوبي مي ش�ود، مهم تر 
از باقي ماجراهاي س�ازمان سينمايي است. 
   آيا منظور ايوبي حرف هاي آن نماينده 

مجلس بود؟!
استعفاي علي جنتي از وزارت ارشاد، موضوعي 
است كه هنوزدولت علت اصلی آن را روشن بيان 

نكرده است. 
يكي از اف��رادي ك��ه معتقد اس��ت بركناري 
جنتي ربط��ي به عملك��ردش ندارد، س��يد 
احسان قاضي زاده هاش��مي، نماينده مجلس 
و پس��ر عموي وزير بهداش��ت اس��ت كه در 
جلسه علني مجلس در مخالفت با وزير شدن 
صالحي امي��ري صحبت كرد و در بخش��ي از 
سخنانش گفت: اگر خبر نداريد دليل بركناري 
آقاي جنتي چيس��ت، حتم��اً روزي برايتان 
خواهم گفت، اما االن چيزي نمي گويم چراكه 
از رهبر معظ��م انق��الب آموخت��ه ام مراقب 
گفتن ها و نگفتن ها باشم. چند ساعت بعد از 
اين اظهارات بود كه سايت سازمان سينمايي 
يادداشتي را به قلم حجت اهلل ايوبي منتشر كرد 
كه در آن ايوبي به شدت به منتقدان جنتي و 
اخباري كه پيرامون تغيير وزير ارشاد مطرح 

است، حمله كرده بود. 
ايوبي در بخش��ي از يادداش��تش نوشت: گويي 
ديگر رسم شده كه پس از جابه جايي يك مدير 
به هر بهانه اي بايد پچ پچ ها آغاز شود. بدگماني، 
بدگويي و اتهام و افترا قبح گذش��ته را از دست 
داده و چه مصيبتي باالتر از اين. هيچ دليلي ندارد 
كه وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسالمي از اين 

قاعده بد استثنا شود. 
در ش��رايطي كه اهالي فرهنگ و هن��ر روزگار 
تازه اي از ادب و احترام و رون��ق را مي آزمودند، 
تالطم و حرف و حديث و س��نت ناپسند پشت 

سرگويي آغاز ش��د. در اين جهاِن جهاني شده 
كه فرصتي بي مانند ب��راي ارتباطات پديد آمده 
برخي ام��ا ويروس گون��ه به جاِن آب��روي مردم 
افتاده اند. مي تازند، محكوم مي كنند و شنيده ها 
و نشنيده ها را وسيله اي براي عقده گشايي هاي 
خود قرار مي دهند؛ خبرهايي كه از ناكجاآبادها 
مي آيد و در فضاهاي مجازي و غيرمجازي آنقدر 
دست به دس��ت مي ش��ود تا بي اصالتي اش در 

البه الي اين همه غوغا گم شود. 
ايوبي در ادامه به حمايت از يك فيلمساز اشاره 
كرد كه اكنون اين حمايت دليلي براي حمله به 
جنتي شده است. ايوبي گويا بدون اينكه نامي 
از قاضي زاده آورده باشد در يادداشتش به اين 
نماينده مجلس پاس��خ داده است. در خبر هاي 
مرتبط با رفت��ن جنتي از وزير ارش��اد نامي از 
يك فيلمساز به نام »بهاره ص ج« برده شده كه 
گويا يك آدرس اشتباه و يك نام »فيك« است 
و در مقابل خبري درباره صدور مجوز س��اخت 
فيلم و درياف��ت مجوز مؤسس��ه چندمنظوره 
فرهنگي به نام خانمي به نام » م .ا« وجود دارد 
كه مديران فعلي وزارت ارش��اد چندان تمايلي 

براي پرداختن به آن ندارند. 
   گزينه هاي روي ميز صالحي اميري

در شرايطي كه ايوبي به تنهايي كمر به حمايت 
از جنتي بس��ته اس��ت، احتمال بركناري اين 
مدير ارشد وزارت ارشاد به گوش مي رسد. البته 
در اين زمينه ايوبي اس��تثنا نيست بلكه ديگر 
معاونان و مديران باالدستي وزارت ارشاد نيز در 

ليست تغييرات احتمالي قرار دارند. 
با توجه به اب��راز نارضايتي ه��اي متعدد اهالي 
سينما از وضعيت سينما، معيشت سينماگران، 
نااميدي از تحقق وعده هاي دولت در خصوص 

سينما و بدتر ش��دن شرايط س��ينماگران در 
مواقعي چ��ون توقيف فيلم ه��ا و جلوگيري از 
اكران برخي فيلم ها ايوبي را به خروج از سازمان 

نزديك تر كرده است. 
گزينه هايي نيز ب��راي جايگزيني ايوبي مطرح 
شده اند كه به دليل نزديك ش��دن به ماه هاي 
رقابت ه��اي انتخابات��ي دوره آت��ي رياس��ت 
جمهوري احتمال اينكه صالحي اميري فردي 
را براي سازمان سينمايي انتخاب كند كه داراي 
قدرت جمع كردن حواشي سينما و اميد دادن 
به س��ينماگران براي حمايت مجدد از نامزدي 
دكتر روحاني و پيروزي در انتخابات باش��د را 
بيشتر مي كند. شايد خيلي از مديران سينمايي 
خود را واجد اين ش��رايط بدانند اما عملكرد ها 
بسيار متفاوت است. در روزهاي گذشته اسامي 
چون محمدرضا فرجي، محمدحسن پزشك، 
محمدرضا تاب��ش، رضا ميركريم��ي و محمد 
مه��دي حيدري��ان و عليرضا رض��اداد مطرح 

شده اند. 
سينما ژورنال در تحليلي ش��انس فرجي را به 
اين دليل باال مي داند كه وي سال هاي متمادي 
در سازمان سينمايي حضور داشته و مديريت 
س��ينماي حرفه اي را برعهده داش��ته اس��ت. 
از نظر اين س��ايت مديريت بي حاش��يه فرجي 
مي تواند ش��انس وي را باال ببرد. پزشك نيز به 
خاطر مديريت طوالني مدتش بر موزه س��ينما 
شناخته شده تر است تا حضور در حلقه مديران 
اصالح طلب. معاونت س��ينمايي وزارت ارشاد 
دولت اصالحات ني��ز چهره اي معتدل اس��ت 
كه وي نيز مديريت بي حاشيه اي داشته است. 
تابش مديرعامل فعلي بنياد سينمايي فارابي به 
خاطر قرابت خانوادگي با رئيس دولت اصالحات 
از سوي برخي رسانه ها به عنوان گزينه مد نظر 

صالحي اميري نام برده شده است. 
رضا ميركريمي، مدير عامل س��ابق خانه سينما 
كه نشان داده هميشه جزو حلقه هاي نزديك به 
قدرت است، گزينه اي اس��ت كه مي توان شانس 
خوبي براي وي قائل بود. اما محمدمهدي حيدريان 
كه هم اكنون در وزارت رفاه فعال اس��ت و سابقه 
طوالني در مديريت در س��ينما دارد و پروژه مهم 
»محمدرسول اهلل)ص(« را تهيه كرده است، شايد 
جدي ترين گزينه جايگزيني ايوبي باشد. حيدريان 
نيز از جمله مديران س��ينمايي دولت اصالحات 
است كه برخالف ديگر مديران سينمايي آن دوران 
حضور پررنگ خود را در سينما حفظ كرده است. 
از ديگ��ر مديراني كه ن��ام وی به عن��وان گزينه 
احتمالي معاونت س��ينمايي وزير ارش��اد مطرح 
مي شود، عليرضا رضاداد است كه تقريباً در همه 
سطوح سينمايي سابقه مديريت دارد. حيدريان و 
رضاداد نشان داده اند كه مي توانند سينماگران را 
با خود همراه كنند و حتي اگر در چند ماه منتهي 
به انتخابات نتوانند برنامه هاي بلند مدتي را براي 
بهبود س��ينما اجرا كنند اما حداق��ل از افزايش 
نارضايتي ه��ا جلوگي��ري كرده و جاي��گاه دولت 
روحاني را در اذهان اهالي س��ينماي ها بازسازي 
كنند. البت��ه تعداد گزينه هايي كه خ��ود را وارث 
صندلي ايوبي مي دانند كم نيس��ت و احتماالً در 
روزهاي ديگر رسانه ها در گمانه زني هاي شان به 

اسامي جديدي نيز برسند.

 در جست وجوي 
وارث صندلي سینمایی ارشاد

حيدري��ان و رضاداد نش��ان داده اند 
كه مي توانند س��ينماگران را با خود 
هم��راه كنن��د و حت��ي اگ��ر در چند 
ماه منته��ي ب��ه انتخاب��ات نتوانند 
برنامه ه��اي بلند مدت��ي را ب��راي 
بهبود س��ينما اجرا كنند اما حداقل 
می توانند از افزاي��ش نارضايتي ها 
جلوگيري و جايگاه دولت روحاني را 
در اذهان اهالي سينما بازسازي كنند

آموزش زبان با كتاب مرادي كرماني
كتاب »شما كه غريبه نيستيد« هوش�نگ مرادي كرماني 
ب�ه زودي ب�ا ترجمه دكت�ر خيريه دم�اك قاس�م و مجيد 
ش�مس الدين به صورت اثري دوزبانه منتش�ر خواهد شد. 
كتاب دوزبانه »ش��ما كه غريبه نيس��تيد« با ترجمه دكتر خيريه 
دماك قاسم، مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بغداد و مجيد 
ش��مس الدين، دانش��جوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
خوارزمي ويژه كش��ورهاي عربي زبان با همت انتش��ارات خاموش 
راهي بازار خواهد شد. اين كتاب به صورت دوزبانه )فارسي – عربي( 
و با هدف آموزش زبان فارسي به عرب زبانان ترجمه و چاپ خواهد 
شد و در ترجمه آن كوشيده شده ترجمه هر صفحه با دقت در صفحه 

روبه روي آن قرار گيرد تا آموزش زبان از اين طريق آسان تر شود. 
گرچه ترجمه اين اثر را دكتر خيريه دماك قاسم و مجيد شمس الدين 
بر عهده دارند اما كار آموزش��ي كردن متن و همچنين تهيه نمايه 
واژگان پايه، واژگان پربس��امد و همچنين ضرب المثل هاي اين اثر 
مشتركاً برعهده اميرحسين مجيري و مجيد شمس الدين است و در 
پايان كتاب، با هدف آموزش زبان فارسي به عرب زبانان مواردي چون 
فهرست واژگان پربسامد فارسي و عربي كتاب به همراه معني واژه و 
ترجمه آن به زبان فارسي يا عربي، فهرست واژگان پربسامد به ترتيب 
تعداد تكرار و فهرست ضرب المثل ها و اصطالحات زبان فارسي به 
همراه ترجمه آنها به زبان عربي گنجانده ش��ده است. خواندن اين 
كتاب ب��راي آموزش زبان فارس��ي به عرب زبان ه��ا و آموزش زبان 
عربي به فارسي زبان ها توصيه شده است. »شما كه غريبه نيستيد« 
از ش��اخص ترين كارهاي هوش��نگ مرادي كرماني است كه شرح 
خاطرات دوران كودكي پرماجرا و جالب و خواندني اين نويس��نده 
را دربر مي گيرد. خاطرات كودكي كه گاه شيطنت و بازيگوشي اش 
خواننده را به خنده وامي دارد و گاهي هم مظلوميت  و تنهايي اش، 

چشم هاي مخاطب را خيس اشك مي كند. 
در بخشي از كتاب آمده است: »نمي دانم، يادم نيست چند سال دارم. 
صبح عيد است. بچه هاي مدرسه آمده اند به عيدديدني پيش عمو. 
عمو قاسم معلم اس��ت. جوان خوش لباس و خوش قدوبااليي است. 
كت و شلوار مي پوشد. توي روستا چند نفري هستند كه كت و شلوار 
مي پوشند. »كت و شلوار فرنگي«. كت و شلواري كه رنگ كت با شلوار 
يكي است و شلوار را با كمربند مي بندند؛ ليفه اي نيست. عمو، معلم 

مدرسه  روستاست. من هنوز به مدرسه نمي روم...«

    کتاب

دستان خالي سينما و تلويزيون درباره تسخير النه جاسوسي

 شمقدري: براي ساخت سريال انقاب دوم 
همچنان باتكليفم

   جواد محرمي
ب�ا اينك�ه بنيانگ�ذار جمه�وري اس�امي از واقع�ه 
13آب�ان و تس�خير النه جاسوس�ي ب�ا عن�وان انقاب 
دوم ي�اد كردند ام�ا هن�وز س�ينما و تلويزي�ون ايران 
قدم�ي درخور ب�راي بازنمايي اي�ن واقعه پ�ر اهميت و 
جريان س�از برنداش�ته اند. اين كم كاري در حالي اتفاق 
مي افتد كه صنعت س�ينماي هاليوود چند س�ال پيش 
فيلمي پرهزينه با عن�وان آرگو س�اخت و اعام جايزه 
اس�كار بهترين فيلم به آن نيز توس�ط ميش�ل اوباما از 
كاخ س�فيد به بن افلك كارگ�ردان اين اثر انجام ش�د. 
تنها فيلم درباره تسخير النه جاسوسي امريكا با نام طوفان 
شن در ايران توسط جواد شمقدري و بيش از دو دهه پيش 
ساخته شده است، فيلمي كه البته جزو آثار ماندگار سينماي 
ايران نيست و نتوانست حق مطلب را درباره اين حادثه عظيم 
ادا كند. جواد شمقدري سازنده اين فيلم چند سالي است كه 
درصدد ساخت سريالي درباره تسخير النه جاسوسي است 

اما تالش هاي او هنوز به ثمر ننشسته است. 
محمد خزاعي، تهيه كننده سينما كه قرار بود سريال انقالب 
دوم را تهيه كند در گفت وگو با »جوان« درباره چرايي كليد 
نخوردن اين سريال عنوان كرد: س��ريال انقالب دوم دو ماه 
پيش توليد را از سر گذرانده و در دوره ضرغامي و سرافراز و 
مديريت سيفي آزاد بر سيما فيلم مورد تصويب قرار گرفته 
است يك بار در قالب الف ويژه در 12 قسمت و يك بار نيز به 
شكل سريال الف در 30 قس��مت تصويب شده است. آقاي 
علي عسگري گفته اند ساخت اين سريال جزو اولويت هاي 
ما خواهد بود اما االن حدود ش��ش ماه اس��ت كه ما انتظار 
مي كشيم تا مديريت صداوسيما پاسخ شفاف و روشني به ما 
بدهد البته به نظر مي رسد اصلي ترين گير سازمان مشكالت 

اقتصادي باشد. 
جواد شمقدري كه كار نوشتن فيلمنامه سريال انقالب دوم را 
انجام داده نيز در گفت وگو با »جوان« به سخنان روز گذشته 
رهبر معظم انقالب درباره بدعهدي و غيرقابل اعتماد بودن 
امريكا اشاره كرد و گفت: اين بحث ها هميشه انجام شده اما 
هيچ گاه در حوزه فرهنگ و هنر كش��ور ما به راهبرد تبديل 
نشده اس��ت. متأسفانه س��ينما و تلويزيون در تصوير سازي 
تسخير النه جاسوسي كه فصل مهمي از تاريخ معاصر انقالب 

اسالمي را رقم مي زند، غيرمس��ئوالنه عمل كرده است. من 
وقتي اين غفلت را مش��اهده كردم خود وارد ميدان شدم و 
دست به تحقيق و پژوهش و نوش��تن فيلمنامه در اين باره 
زدم و فيلمنامه اي 30 قس��متي را تحرير كردم. صداو سيما 
هم حمايت خوبي از خود نش��ان داد و اين حمايت در دوره 
مديريت آقاي س��رافراز هم ادامه داشت، دوبار گفتند پيش 
توليد را شروع كنيد ولي با تغيير مديريت كار عماًل بالتكليف 
ماند و االن شش ماه است كه پاسخي به ما نمي دهند. ما اگر 
به منويات رهبر معظم انقالب اعتقاد داريم بايد بروز و ظهور 

هم داشته باشد.
رئيس پيشين سازمان س��ينمايي در پاسخ به اين سؤال كه 
چرا در زمان تصدي بر سازمان س��ينمايي براي توليد اثري 
فاخر در اين زمينه اقدام نكرديد توضيح داد: من در ابتداي 
مسئوليتم به يكي دو نفر از افرادي كه فكر مي كردم از عهده 
اين كار برمي آيند پيش��نهاد دادم كه جل��و بيايند و ما هم 
صددرصد حمايت مي كنيم و يك بار هم در مراسم رسمي 
به اين مسئله اشاره كردم. مسئله اينجاست كه برخي نگران 
گرين كارت خود هستند و فكر مي كنند سعادت و خوشبختي 

در گرين كارت امريكاست.
شمقدري در پاسخ به اين سؤال كه فكر مي كنيد فيلمنامه 
ش��ما با توجه به الف ويژه بودن توان جذب مخاطب عام را 
داشته باش��د پاس��خ داد: فيلمنامه من اين ظرفيت را دارد 
اما عقل حكم مي كند كه دوس��تان جلسه اي بگذارند و تيم 
كارشناسي ش��ان اگر عيبي ديده اند مطرح كنن��د و ما هم 
استقبال مي كنيم، آقاي علي عسگري خودشان دانشجوي 
خط امام هس��تند و انتظار مي رود با مديري��ت بهتري وارد 

عرصه توليد اين سريال شوند.

با انتخاب وزير جديد، تغيير در سازمان سينمايي جدي شد

   محمد صادقي
مرتضي رحماني موحد، معاون گردش�گري س�ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در ديدار با شهردار سارايوو 
خواستار گسترش تعامل دو كش�ور در حوزه گردشگري شد. 
ايوو كمشيچ، ش��هردار سارايوو كه به تهران س��فر كرده است روز 
گذشته به همراه سفير اين كشور در ايران به ديدار معاون گردشگري 
سازمان ميراث فرهنگي رفت. در اين ديدار رحماني موحد با اشاره 
به همكاري مطلوب و تالش براي ارتقاي روابط ميان دو كشور در 
ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گفت: وجود تعامالت 
و روابط مردمي موجود، بستر مساعدي به شمار مي آيد كه مي تواند 
به عنوان عاملي مهم در راستاي توسعه گردشگري مشترك به كار 
گرفته شود. رحماني موحد با اشاره به امضاي تفاهمنامه گردشگري 
ميان ايران و بوسني و هرزگوين در سال 1391 يادآور شد: تقويت 
تعامالت صورت گرفته و نيز به كارگيري تجربه و دانش طرفين در 
بخش گردشگري مي تواند بس��تري مطمئن براي همكاري هاي 
آتي در اين زمينه را فراهم آورد. معاون گردشگري در ادامه اظهار 
كرد: طي سه سال اخير س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري تالش كرده اس��ت جايگاه شايسته اي براي فعاليت 
ش��هرداري ها در بخش گردش��گري ايجاد نمايد تا بر مبناي اين 
تعامالت بتوان از طيف گسترده اي از ظرفيت هاي موجود بهره مند 
شد. اين مقام مسئول همچنين شهرها را مجموعه اي از جاذبه هاي 
گردش��گري، تاريخي، طبيعي و فرهنگي متنوع خواند و گفت: با 
توجه به وجود ظرفيت ها و توانمندي هاي متنوع در شهرها سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از توسعه همكاري ها 

بين شهرداري جمهوري اس��المي ايران با كشورهاي عالقه مند و 
داراي ظرفيت در حوزه صنعت گردشگري حمايت مي كند. 

رحماني موحد عقد قرارداد خواهرخواندگي ميان دو شهر تهران و 
سارايوو را اقدامي مهم ارزيابي كرد و نسبت به تحقق همكاري ها 
در اين چارچوب تأكيد نمود و گفت: معاونت گردشگري پشتيباني 
خود را از اين اقدام اعالم مي دارد و حماي��ت از اجراي كامل مواد 
تفاهم شده و تالش براي بهره مندي از اين امكان در بخش صنعت 
گردش��گري را در دس��تور كار قرار خواهد داد. در اين ديدار ايوو 
كمشيچ، ش��هردار س��ارايوو نيز عقد تفاهمنامه خواهرخواندگي 
اخير ميان تهران و س��ارايوو را اقدامي مهم خواند و بهره مندي از 
دستاوردهاي متعدد آن را در زمينه هاي مختلف از جمله صنعت 
گردشگري موثر ارزيابي كرد. وي رفع محدوديت رواديد را يكي از 
دستاوردهاي مهم سفر رياس��ت جمهوري بوسني و هرزگوين به 
ايران خواند و بر نياز مبرم به حمايت از برنامه ريزي هاي فرهنگي 

بوسني در تهران اشاره كرد. 

 فعاليت آزادانه مهره هاي جم تي وي 
در ايران

معاون گردشگري خواستار افزايش تعامل ايران و بوسني شد  

حركت تهران و سارايوو به سمت توسعه گردشگري

  فرزين ماندگار
ب�ا اينكه دس�ت ش�بكه ماه�واره اي ج�م در انتق�ال برخي 
بازيگران و عوامل داخلي به كش�ور تركيه رو شده و تعدادي 
از فريب خوردگان به كش�ور بازگش�ته اند اما گفته مي ش�ود 
برخي از مهره ه�اي كليدي اين ش�بكه ب�دون اينكه مانعي 
احس�اس كنند، همچنان در داخل كش�ور در ح�ال فعاليت 
هس�تند. فعالي�ت آزادانه اين اف�راد در داخل كش�ور باعث 
ش�ده به ش�ايعات پيرامون همكاري و هماهنگي شبكه جم 
با مراك�زي در داخل كش�ور بي�ش از پيش دامن  زده ش�ود. 
تازه ترين خبر درباره فعاليت آزادانه مهره هاي شبكه جم در ايران 
به متني تعلق دارد كه حسن شمشادي، خبرنگار و فعال رسانه اي 
صداوس��يماي جمهوري اسالمي به س��وريه در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام منتش��ر كرده است. اين چهره رس��انه اي كه از زمان 
جنگ در سوريه در فضاي رسانه اي و ش��بكه هاي مجازي بسيار 
پركار و فعال نشان داده و مخاطبان زيادي نيز دارد، درباره فعاليت 

آزادانه برخي مهره هاي شبكه ماهواره اي جم در ايران هشدار داده 
و نوشته: خانم »د« دست راست و فرد مورد اعتماد سعيد كريميان، 
رئيس شبكه معلوم الحال جم تي وي، رئيس اداري و منابع انساني 
دفتر جم تي وي در مالزي چند روزي است كه به كشور بازگشته و 
مشغول رتق و فتق امور شبكه در ايران است. شمشادي در ادامه 
متن خود آورده: به گفته يكي از همكاران س��ابق اين شبكه، اين 
فرد بارها بدون هيچ مشكلي به كشور آمد و شد داشته و هم اكنون 
براي رتق و فتق برخي امور مالي به تهران آمده اس��ت! قابل توجه 
مسئوالن محترم اطالعاتي، امنيتي و قضايي كشور، اگر به گفته 
يك مقام عالي رتبه قضايي همكاري با اين شبكه جرم است، دليل 
ورود آزادانه فرد مورد اعتماد خانواده كريميان در تهران چيست؟ 
هرمز س��يرتي از بازيگراني كه به تازگي همكاري خود را با شبكه 
جم قطع كرده و به ايران آمده در تازه ترين مصاحبه اي كه درباره 
فعاليت هايش با شبكه جم انجام داده از اين سخن گفته كه برخي 
در ايران و حتي در تركيه مي گفتند جمهوري اسالمي با شبكه جم 
ارتباط دارد، آنچه منطقي به نظر مي رسد، اين است كه دستگاه هاي 
امنيتي و اطالعاتي الزم است نسبت به فعاليت اعضاي درجه اول 
و واسطه هاي اين شبكه در داخل كشور حساسيت بيشتري نشان 
بدهند تا شايعاتي كه مي تواند به ش��كلي غيرسازنده عليه منافع 

كشور منتشر شود، باطل شود. 
شبكه جم تي وي از چند سال پيش فعاليت هاي خود را براي پخش 
فيلم ها و سريال هاي خانوادگي براي جذب مخاطبان فارسي زبان 
به شدت افزايش داده و در تازه ترين تحركات خود اقدام به توليد 

فيلم و سريال با حضور عوامل ايراني كرده است. 

دهكده صنايع دستي ايران در تهران احداث مي شود
صنايع دس�تي  دهك�ده  راه ان�دازي  از  كش�ور  صنايع دس�تي  مع�اون 
در ته�ران خب�ر داد و گف�ت: اي�ن دهك�ده ب�ه ش�كل نقش�ه اي�ران اس�ت 
و در ه�ر بخش نقش�ه، صناي�ع و آداب و رس�وم هم�ان منطقه عرضه مي ش�ود. 
بهمن نامورمطلق در گفت وگو با مهر به گسترش دهكده هاي صنايع دستي در ايران اشاره 
و بيان كرد: اين دهكده ها با هدف ترويج و فروش صنايع دستي راه اندازي مي شوند و قرار 
نيس��ت كه ما يك نس��خه واحد را براي همه جاي ايران تجويز كنيم، بلكه قرار است هر 
منطقه با توجه به فرهنگ، شرايط اقليمي و بضاعت هاي خود، فضايي را به ساخت و تجهيز 
دهكده هاي صنايع دستي اختصاص دهد. معاون صنايع دستي كشور از شكل گيري يك 
دهكده صنايع دس��تي در نزديكي تهران خبر داد و افزود: قرار است اين دهكده به شكل 
نقشه ايران باشد و در هر بخش از اين نقشه صنايع دستي و آداب و رسوم مربوط به همان 
قسمت اجرا شود و به نمايش درآيد. براي مثال همزمان با برگزاري جشن  آش در زنجان 
و جشن انگور در اروميه، اين مراسم در همان نقطه از نقشه ايران اجرا شود يا در محلي از 
نقشه كه متعلق به استان گيالن است، صنايع دستي گيالن و در بخش مربوط به اصفهان، 
هنرهاي سنتي اين منطقه به نمايش گذاشته ش��ود. او به ارتباط ميان صنايع دستي و 
گردش��گري اش��اره و بيان كرد: اگر اين دهكده در نزديكي تهران راه اندازي شود، اتفاق 
خوشايندي اس��ت چراكه فضا و فرصتي در اختيار مردم مي گذارد كه هم تفريح كنند و 
لذت ببرند، هم با آداب و رسوم و موقعيت جغرافيايي استان هاي مختلف ايران آشنا شوند و 
هم صنايع دستي هر منطقه را بشناسند و خريد كنند. نامورمطلق در پاسخ به اينكه الگوي 
مورد نظر معاونت صنايع دستي در طراحي اين دهكده چه بوده، گفت: ما به موزه ميراث 
روستايي گيالن توجه داشته ايم. گردشگران با ورود به اين فضا با سبك معماري، سنت ها، 
انواع غذاها، لباس و صنايع دستي گيالن آشنا مي شوند. ما دلمان مي خواهد با شكل گيري 
دهكده صنايع دستي در نزديكي تهران، آن الگوي موفق را گسترش دهيم و گردشگران 

داخلي و خارجي را با بخش هاي مختلف اين كشور آشنا كنيم.

    دریچه

    خبر
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َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد .

آن ك��ه ميان��ه روی كن��د 
تهيدست نخواهد شد.


