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ترجمه خاطرات جاسوس فرانسه به چاپ پنجم رسيد

»سرچشمهكرامت«منتشرميشود
ب�ه مناس�بت ده�ه كرام�ت مجموع�ه پن�ج قس�متي 
»سرچش�مه كرام�ت« ب�ا ش�عرخواني جمعي از ش�اعران 
از ش�بكه هاي مختل�ف س�يما پخ�ش خواه�د ش�د. 
مجموعه ش��عرخواني »سرچش��مه كرامت« به همت اداره كل 
ارتباطات و رس��انه حوزه هن��ري و با همكاري آس��تان مقدس 
حضرت فاطمه معصومه)س��الم  اهلل علیها( در پنج قسمت تولید 
شد. اين مجموعه با حضور و شعرخواني احمد علوي، حمیدرضا 
حام��دي، س��یدمحمدجواد ش��رافت، علي مردي پ��ور و خانم 
رحیمیان ضبط شده و قرار است در ايام دهه كرامت از شبكه هاي 

مختلف سیما و فضاي مجازي پخش شود. 
گفتن��ي ا س��ت، تهیه كنندگ��ي اي��ن مجموع��ه را امیرعباس 

محمدي فشاركي عهده دار بوده است. 
.............................................................................................................

ايرانشناسگرجستانيدرگذشت
مترج�م  و  ايران ش�ناس  الرداش�ويلي،  الكس�اندر 
گرجس�تاني ش�عرهاي ش�اعران ايران�ي درگذش�ت. 
الرداشويلي، ايران شناس گرجس��تاني بیش از چهار دهه سابقه 
تدريس و پژوهش در حوزه ادبیات فارسي داشت. وي در تاريخ 
16 آوريل سال 1956 در شهر تفلیس متولد شد و در سال 19۷8 
از رشته زبان و ادبیات فارسي دانش��كده شرق شناسي دانشگاه 

دولتي به نام اوانه جاواخیشويلي تفلیس فارغ التحصیل شد. 
الرداشويلي بخشي از مجموعه شعرهاي ش��اعران ايراني مانند  
رودكي، فردوس��ي، خیام و مولوي و ش��اعران ديگر را ترجمه و 

منتشر كرد. 
.............................................................................................................
فروش۶ميلياردتومانيبهارانهكتاب

در٢روز
همزمان با پشت سر گذاشتن دو روز از اجراي طرح »بهارانه 
كتاب ١٤٠٠«، يكصد و ١٧ هزار نس�خه كتاب به ارزش بيش 
از ۶ ميليارد تومان از س�وي مردم خريداري ش�ده اس�ت. 
بهارانه كتاب 1400 از 1۷ خرداد آغاز شده و تا 23 خردادماه در 

كتابفروشي هاي عضو اين طرح در سراسر كشور اجرا مي شود. 
اس��تان هاي تهران، خراس��ان رضوي، ق��م و اصفه��ان از بین 
اس��تان هاي سراس��ر كشور بیش��ترين س��هم از نظر مشاركت 
كتابفروشي ها در طرح بهارانه كتاب 1400 را به خود اختصاص 
داده اند. از مجموع 882 كتابفروش��ي عضو طرح »بهارانه كتاب 
1400«، 6۷8 كتابفروشي در مراكز استان ها و 204 كتابفروشي 

در شهرستان ها حضور دارند. 
.............................................................................................................

خانههنرمندانايران
ميزبان۵نمايشگاهتجسمي

»زيباي�ي  دي�دن«،  ب�راي  »م�رزي  نمايش�گاه هاي 
»نگاه�ي  فاصل�ه«،  هن�ري  »روي�داد  جن�گ«،  در 
ديگ�ر« و »مرثي�ه اي ب�راي ي�ك رؤي�ا« از ۲١ خ�رداد در 
گالري ه�اي خان�ه هنرمندان اي�ران آغاز ب�ه كار مي كنند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه هنرمندان ايران، 
پنج نمايشگاه تجس��مي از روز جمعه 21 خرداد در گالري هاي 

خانه هنرمندان ايران میزبان عالقه مندان خواهند بود. 
بازديد از نمايشگاه هاي خانه هنرمندان ايران از 21 تا 31 خرداد 
از ساعت 15 تا 21 براي عموم عالقه مندان با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي امكانپذير است. 

صدور ويزا براي گردشگران خارجي از تيرماه آغاز مي شود
فرش قرمز زير پاي كرونا و توريست ها

»شِب داركوب« آماده نمايش شد

    محمد صادق عابديني
ص�دور وي�زاي گردش�گري اي�ران ب�راي 
گردش�گران خارجي در ش�رايطي كه هر روز 
اخبار تازه اي از جهش كرونا در گوش�ه و كنار 
جهان ش�نيده مي ش�ود، آغ�از خواهد ش�د. 
ولي تیموري، معاون گردش��گري، وزارت میراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، با اعالم خبر 
آغاز صدور ويزاي گردشگري براي توريست هاي 
خارجي از نیمه دوم خردادماه  گفت: » توافق اولیه 
براي بازگشايي مرزهاي ايران به روي گردشگران 
خارجي ب��ا وزارتخانه هاي امور خارجه، كش��ور و 
بهداشت شده است كه پس از تهیه و تأيید نهايي 
مقررات و پروتكل س��فر، صدور ويزاي توريستي 

ايران نیز از سرگرفته مي شود.«
تیموري بیان داش��ت: »موضوع بازگشايي مرزها 
به روي گردش��گران خارجي تا به حال، دو س��ه 
مرتبه در كمیت��ه امنیتي، اجتماع��ي و انتظامي 
س��تاد ملي مديريت كرونا مطرح شده و قرار بود 
اين ستاد مصوبه آن را صادر كند كه كشور با پیك 
كروناي انگلیس��ي و هندي مواجه شد و موضوع 

متوقف ماند.«
مع��اون گردش��گري ادام��ه داد: » م��ا موض��وع 
را سرس��ختانه از طريق وزارتخانه ه��اي مرتبط 
پیگیري كردي��م، فضاي كمیته ه��اي تخصصي 
س��تاد ملي كرونا نیز نس��بت به بازگشايي مرزها 
به روي گردش��گران خارجي مثبت ب��ود. غیر از 
وزارت بهداش��ت كه مالحظاتي داشته است، اين 
طرح مخال��ف ديگري ن��دارد. بنابراين موضوع را 
يك بار ديگر دوشنبه هفته گذشته در كمیته هاي 
تخصصي مط��رح كرديم و با اش��اره ب��ه مصائب 
معیشتي و ش��غلي فعاالن گردشگري در بیش از 
يك سال گذش��ته، قرار ش��د پروتكلي در ارتباط 

با سفر گردش��گران خارجي و بازگش��ايي مرزها 
در وزارت كشور با محوريت اداره كل امور مرزي 
نهايي شود و دوباره در كمیته امنیتي، اجتماعي و 
انتظامي ستاد ملي كرونا مورد بررسي قرار گیرد 
تا پس از تأيید و تصويب، از نیمه دوم تیرماه صدور 

ويزاي توريستي ايران از سر گرفته شود.«
مرزهاي ايران از اس��فندماه س��ال 98 روي ورود 
گردشگران خارجي بسته شده است. سال گذشته، 
وزارت بهداشت، شرايطي را براي ورود توريست ها به 
ايران اعالم كرد كه شامل داشتن گواهي سالمت به 
زبان انگلیسي و تست كوويد PCR( 19( 96 ساعت 
قبل از سفر به ايران بود. با اين حال وزارت »میراث 
فرهنگي. . . « ت��الش كرد تا پروت��كل جداگانه اي 
براي حضور گردش��گران خارجي در ايران تدوين 
كند و در مردادماه سال گذشته، روابط عمومي اين 
وزارتخانه اعالم كرد: » پیش نوي��س پروتكل ورود 
گردشگران بین المللي به كشور پس از تأيید نهايي 
ارگان هاي فرابخشي مرتبط اين هفته، براي ورود به 
مرحله اجرا و عملیاتي شدن، به ستاد ملي مقابله با 
كرونا ارسال مي شود. با توجه به اينكه در چند ماه 
گذشته تهیه پروتكل ورود گردشگران بین المللي با 
حضور مستمر معاون گردشگري كشور و مسئوالن 
ارشد نهادهاي فرابخشي مرتبط در دستور كار قرار 
گرفته بود، بنابراين طبق آخرين نشس��ت تصمیم 
بر آن شده اس��ت تا پس از تأيید نهايي نمايندگان، 
متن نهايي ش��ده پروتكل در س��تاد ملي مقابله با 
كرونا مصوب و پس از آن به شكل رسمي و از طريق 
مجاري ذي ربط در كشورهاي مختلف اطالع رساني 
شود. « اكنون با نزديك ش��دن به يك سالگي وعده 
تدوين پروت��كل ورود گردش��گران بین المللي به 
ايران، هنوز زمان مش��خصي براي رونمايي و ابالغ 
آن پروتكل مشخص نشده، از سوي ديگر در طول 
سال گذشته، ويروس كرونا بارها جهش داشته است 
و گونه هاي جهش يافته اين بیماري، همه گیري و 
كشندگي بیشتري از خود نشان مي دهند. اكنون 
آغاز صدور ويزا براي گردشگران خارجي، مي تواند 
زمینه را ب��راي ورود نمونه ه��اي جهش يافته اين 
ويروس كرون��ا به ايران را تس��هیل كند! موضوعي 
كه وزارت می��راث فرهنگي هنوز راه��كاري براي 

جلوگیري از بروز آن ارائه نداده است. 

فيل�م س�ينمايي »ش�ب داركوب« س�اخته 
ناص�ر قهرمان�ي پ�س از اتم�ام مراح�ل 
ش�د.  نماي�ش  آم�اده  تدوي�ن،  و  فن�ي 
فیلم س��ینمايي »ش��ب داركوب« با نام پیشین 
»ظهر نیمه ش��ب« به نويس��ندگي، كارگرداني 
و تهیه كنندگ��ي ناص��ر قهرماني كه در س��كوت 
خبري ساخته ش��ده اس��ت، آماده نمايش شد. 
مهدي حجواني نقش اصلي اين فیلم س��ینمايي 

را برعه��ده دارد كه در تهران فیلمبرداري ش��ده 
است. در خالصه داستان »ش��ب داركوب« آمده 
است: »تهران شهري  بزرگ اس��ت كه خورشید 
در ش��ب هاي آن نمي خوابد«. قهرماني س��اخت 
فیلم هاي »ب��ه وقت رهاي��ي«، »پیگ كاس��و« 
مستندهاي »آن شب باراني«، »نهنگي در تنگ«، 
»آش��یقالر« و بیش از 15 فیلم كوتاه، نیمه بلند و 

مستند ديگر را در كارنامه خود دارد. 

     خبر 

استشمام»عطرعاشقي«
ازحرممطهرحضرتمعصومه)س(

برنام�ه »عط�ر عاش�قي« ش�بكه 5 س�يما، جمع�ه 
۲١ خرداد م�اه مص�ادف ب�ا ش�ب اول ذي العق�ده و 
مي�اد باس�عادت حض�رت معصوم�ه )س( از ش�هر 
مق�دس ق�م روي آنت�ن ش�بكه 5 س�يما م�ي رود. 
در »عط��ر عاش��قي« برنامه حجت االس��الم والمس��لمین 
س��یدمهدي میرباق��ري در مطهر حض��رت معصومه)س( 

موضوع انتظار و مهدويت را تبیین و بررسي می كند. 
همچنین حاج حسن شالبافان با نواي گرم و دلنشین به قرائت 

زيارت آل يس براي حاضران و بینندگان مي پردازد.

كتاب »از افغانس�تان تا لندنستان« ش�امل خاطرات 
عمر الناصري )ابوامام المغربي( با ترجمه وحيد خضاب 
توسط انتشارات ش�هيد كاظمي به چاپ پنجم رسيد. 
به گزارش »جوان«، كتاب »از افغانس��تان تا لندنستان« 
شامل خاطرات عمر الناصري )ابوامام المغربي( جاسوس 
دس��تگاه اطالعاتي فرانسه در ش��بكه تكفیري هاي اروپا، 
با ترجمه وحید خضاب به تازگي توس��ط انتشارات شهید 

كاظمي به چاپ پنجم رسیده است. 
عمر الناصري )ابوام��ام المغربي( يك ج��وان اهل مغرب 
اس��ت كه از كودك��ي در بلژيك بزرگ ش��ده و بعد از يك 
زندگي پرفراز و نشیب، به شبكه هاي تكفیري داخل اروپا 
متصل مي ش��ود، اما در همان زمان بنا به داليلي ديگر به 
 )DGSE( »عضويت »دستگاه اطالعات خارجي فرانسه

نیز درمي آي��د. كتاب مورد 
نظ��ر دربرگیرن��ده روايت 
زندگ��ي پرماج��راي عمر 
الناصري اس��ت، كسي كه 
هم مي خواست »مجاهد« 
باشد، هم با »تروريست ها« 
بجنگد، هم از دستگاه هاي 
اطالعاتي غربي مي ترسید 
و هم براي نجات جان خود 
به آنها پناه برده بود. ش��رح اين ارتباطات، ماجراجويي ها 
و خطرات س��همگیني كه او از س��ر گذرانده در كتاب »از 
افغانستان تا لندنستان« آمده است. چاپ پنجم اين  كتاب 

با 568 صفحه و قیمت 45هزار تومان منتشر شده است.

   مصطفي شاه كرمي
رئيس كارگروه مبادالت و همكاري هاي سينمايي 
ب�ا كش�ور چي�ن از تهي�ه و امض�اي تفاهمنامه 
س�ينمايي بين س�ازمان امور س�ينمايي وزارت 
ارش�اد و دفتر ملي فيل�م جمه�وري خلق چين 
خب�ر داد. تفاهمنام�ه اي كه در ص�ورت نگارش، 
تدوي�ن و اج�راي ب�دون اش�كال باي�د از آن به 
فضاي ت�ازه و جديدي براي حرك�ت رو به جلوی 
س�ينماي كش�ورمان در عرصه هاي بين المللي 
و ني�ز اقدام�ي ب�راي پاي�ان دادن ب�ه يكه تازي 
هالي�وود در س�ينماي جه�ان تعبي�ر ك�رد. 
روح  اهلل حس��یني، مديركل دفتر جش��نواره ها و 
همكاري هاي بین الملل سازمان سینمايي درباره 
اهمیت و داليل انعقاد اين تفاهمنامه مي گويد: اين 
تفاهمنامه با توجه به عالقه و تمايل هر دو طرف و 
بر مبناي برابري، احترام، عمل و منافع متقابل با 
توجه به قوانین نافذ در هر يك از دو كشور ايران و 
چین منعقد شده و نخستین تفاهمنامه اي است 
كه میان دو كش��ور منحصراً در موضوع س��ینما 

امضا مي شود. 
رئیس كارگروه مبادالت و همكاري هاي س��ینمايي 
با كشور چین با اش��اره به مفاد اين تفاهمنامه اظهار 
مي دارد: چند بند كلي، اما بسیار مهم زمینه هاي اين 
تفاهمنامه را تش��كیل مي  دهند، از جمله مهم ترين 
آنها كه از بعد اقتصادي براي س��ینماي ايران مهم و 
راهگشاست، باز شدن بازار س��ینماي چین به  روي 
محصوالت سینمايي ايران است كه با توجه به وجود 
هزاران سالن سینما و صدها میلیون مخاطب بالقوه 
در اين كشور، اتفاق بسیار مهمي محسوب مي شود. 

بر اساس تفاهمنامه موجود، طرفین متعهد شده اند 
كه امكان نماي��ش و عرضه تجاري آثار س��ینمايي 
يكديگر با توجه به ظرفیت هاي موج��ود و قوانین و 
مقررات كشورهاي متبوع را فراهم كنند. يكي ديگر 
از مفاد مهم تفاهمنامه، اقداماتي است كه از اين پس 
دو كشور نسبت به تسهیل ارتباط، تبادل و مشاركت 
نیروهاي تخصصي دو كشور در پروژه هاي سینمايي 

صورت خواهند داد. 
حسیني در اين زمینه خاطرنش��ان مي كند: بر اين 
اساس، نیروي كار متخصص سینماي ايران مي تواند 
اين امیدواري را داش��ته باش��د ك��ه در پروژه هاي 
س��ینمايي كش��ور چین، در حوزه هاي��ي كه مزيت 
سینماي ايران محسوب مي شوند، از جمله كارگرداني 
يا فیلمنامه  نويسي مشاركت داشته باشد و در مقابل، 

تهیه  كنندگان ايراني هم اين امكان را خواهند داشت 
كه به ويژه در حوزه هاي فن��ي و تكنولوژيك، يعني 
آنجايي كه قوت و قدرت س��ینماي چین محسوب 

مي شود از چیني  ها كمك بگیرند. 
مديركل همكاري هاي بین الملل سازمان سینمايي 
مي افزايد: تولید مشترك مستلزم اقداماتي قانوني و 
حقوقي از جمله انعقاد موافقتنامه میان دولت هاست 
كه اي��ن تفاهمنامه زمین��ه را براي دس��تیابي بدان 
فراهم مي  كند. در نتیجه از اين پس تعداد بیش��تر و 
متنوع  تري از سینماگران ايراني امكان بهره مندي از 

اين بازار عظیم را خواهند داشت. 
   گام های اوليه تفاهم نامه سينمايی

ش��ايد بتوان گفت كه س��نگ بناي اي��ن تفاهمنامه 
تقريباً سه س��ال پیش همزمان با س��فرهاي متعدد 

مجید مجیدي، فیلمساز شناخته شده كشورمان به 
چین گذاشته شد. مجیدي چند بار با دعوت مقامات 
چیني به اين كشور س��فر كرد و عالوه بر سخنراني 
براي فیلمس��ازان چیني و برگزاري كارگاه آموزشي 
نیز براي آنان عنوان پروفسوري افتخاري »آكادمي 
فیلم پك��ن«، بزرگ ترين آكادمي فیلم آس��یا را نیز 
دريافت ك��رد. در جريان همان س��فرها، چیني ها با 
اين كارگردان صاحب س��بك ايراني يك تفاهمنامه 
همكاري امض��ا كردند تا با هم��كاري مجیدي فیلم 

بسازند و تولیدات خود را جهاني كنند. 
اين فیلمس��از شناخته ش��ده كش��ورمان در مورد 
همكاري چین و ايران در حوزه سینما معتقد است كه 
ورود سینماي ايران به چین هم به جهت اقتصادي 
و هم از لحاظ فرهنگي بازار بس��یار خوب��ي را براي 
سینماي ايران فراهم خواهد كرد. نخستین قدم هاي 
ارتباط میان س��ینماي دو كش��ور و همچنین ورود 
س��ینماي ايران به چین با امضاي اي��ن تفاهمنامه 

همكاري فراهم شده است. 
واقعیت اين است كه س��ینماي امريكا )هالیوود( در 
س��ال 2020 براي نخس��تین بار رقابت را به رقباي 
چیني باخت و عن��وان بزرگ ترين بازار س��ینمايي 
جهان را تقديم حريف آسیايي كرد. وجود دهها هزار 
سالن سینما در كنار قريب به يك و نیم میلیارد نفر 
جمعیت كشور چین، فضاي بس��یار مغتنمي براي 
سینما و سینماگران كشورمان محسوب مي شود كه 
با انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهاي همكاري ضمن 
انتقال تجارب و توانمندي ها هر دو طرف، گام بسیار 
بلند و جدي براي پايان دادن به س��یطره هالیوود بر 

سینماي جهان خواهد بود.

سازمان سينمايي جزئيات تفاهمنامه همكاري سينمايي بين ايران و چين را منتشر كرد

تفاهمسينماييايرانوچين
برايخاتمهسيطرههاليووددرشرق

امام زين العابدين)ع(:
آن ك��ه حكیمی ب��راى رهنمايی 

نیافت، هالك گشت. 
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