
از  »لیسانســه ها«  مجموعــه  تهیه کننــده 
تصویربــرداری این مجموعه تلویزیونی تا پایان 
شــهریور ماه خبر داد. همچنیــن درباره  زمان 
پخش این مجموعه اظهار کرد: پخش مجموعه 
»لیسانســه ها« پس از ایام محــرم و صفر و با 

تصمیم گیری سازمان خواهد بود. 
تهیه کننــده مجموعــه  رضــا جــودی - 
»لیسانســه ها« - در گفت وگو با ایســنا درباره  
بازیگران جدید این مجموعــه اظهار کرد: آتنه 
فقیه نصیری به عنوان آخرین بازیگری است که 
به مجموعه لیسانسه ها ملحق شده است و مابقی 

همان بازیگران سابق هستند.
او به این پرسش که آیا تعویق در زمان پخش، 
لطمه ای به مجموعه »لیسانســه ها« نمی زند؟ 
پاســخ منفی داد و اظهار کــرد: اگر مردم کار را 
دوست داشته باشــند، قطعا آن را می بینند. این 
مجموعه یک سریال ۶۰ قسمتی بود که به دلیل 

اینکه سازمان آنتن نیاز داشت، نصف شد.
جودی با بیان اینکه ساخت ادامه »لیسانسه ها« 
یک ســال به طول انجامیده است، یادآور شد: 
»لیسانسه ها« یک سریال به روز است که ما سعی 

کرده ایم در ادامه این مجموعه به روزتر باشیم. 
صحت در این مجموعه  طنز با زبان متفاوتی 
به نقد و بررسی معضالت اجتماعی به خصوص 
در احواالت جوانان پرداخته و قرار است در فصل 
دوم قصه نیز با محوریت شخصیت ها و اتفاقات 

اطراف زندگی آنها پیگیری شود.
 در خالصه ســریال لیسانســه ها آمده است: 
حبیــب وضع مالی مناســبی دارد ولی به علت 
ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانسته 
همســری انتخاب کند. مسعود در آستانه ازدواج 
است ولی مشــکالت زیادی او را از آغاز زندگی 
مشترک دور می کند. مازیار فرزند خانواده ای پر 
تنش و گرفتار است و فکر مهاجرت در سر دارد. 
حبیب، مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه هستند.

از:   بازیگران سریال »لیسانســه ها« عبارتند 
امیرحسین رستمی، هوتن شکیبا، امیر کاظمی، 
متین ســتوده، رویا میرعلمی، کاظم ســیاحی، 
سیاوش چراغی پور، عزت اهلل مهرآوران، افشین 
ســنگ چاپ، تبسم هاشــمی، مریم سرمدی، 
پریســا مقتدی، فرخنــده فرمانــی زاده، فرید 
اخباری، مهدی ربیعی، نیلوفر هوشمند، مرتضی 
علی آبادی، هنرمند خردســال: عرفان برزین، با 
هنرمندی: بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران 

رجبی و نیلوفر شهیدی.
 سایر عوامل ســریال عبارتند از: تهیه کننده: 
رضا جودی، کارگردان: ســروش صحت، مدیر 
تولید: وحید مرادی، دســتیار یــک کارگردان: 
حسن نوری، دســتیار کارگردان: نیوشا ضرابی، 
برنامه ریز: مســعود حقی، دســتیار برنامه ریز: 
شیما باقری،منشــی صحنه: مژگان تمجیدی،  
تدوین: مهدی جودی، تصویربرداری: خســرو 

دادگــر ، دوربین دو تصویر: مهدی دادگر ، مدیر 
صدابرداری: مسعود شاهوردی، دستیار صدا: آرش 
هوجقانی، صداگذار: آریا اردستانی، طراح صحنه: 
مهدی موســوی، طراح لباس: شبنم اصغری، 
گروه صحنه و لباس: سعید مربی، فاطمه رجب، 
آرزو صابر، امور مالی: ابراهیم تفرشی، موسیقی: 
بهنود یخچالی، تیتراژ پایانی: گروه پالت، طراح 
چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، مشاور رسانه ای: 
مجتبی احمدی، دستیاران: محمد باباخانلو، ساناز 
سرمدی، دستیار تولید: سعید عطایی، کارشناس 
انتظامی:  هدایت اهلل ســجادی، مدیر تدارکات: 
علی رضایی، نویسندگان: سروش صحت، ایمان 

صفایی و عکاس: سمیرا بختیاری.
برنامه جدید با موضوع کتاب خوانی در 

شبکه چهار
شبکه چهار ســیما ازیکشــنبه برنامه جدید 
»پارگراف ۴« در حــوزه کتاب و کتاب خوانی را 

به روی آنتن برد.
رضا خرم، طراح و کارگردان برنامه در گفت وگو 
با روابط عمومی شبکه چهار سیما گفت: برنامه 
»پاراگــراف ۴« با نگاه و طراحی جدید به حوزه 
کتاب و کتابخوانی وارد شــده است و قرار است 
از امشب تا انتهای تابستان در کنداکتور پخش 

شبکه چهار سیما جانمایی شود.
رضا خرم که خود یکی از فعاالن حوزه نشــر 
و نویسندگی است درباره محتوای برنامه گفت: 
»پاراگراف ۴« کــه در مدت زمان ۳۰ دقیقه به 
صورت ترکیبی تهیه شده است از قسمت هایی 
مختلفی مانند مصاحبه با نویسندگان، شعرخوانی، 
فیلم کوتاه، روایت داســتان کوتاه و رمان خوانی 

توسط بازیگران تشکیل شده است.

وی افزود: اجرای برنامه را شــهاب شهرزاد بر 
عهده دارد و در هر قســمت یک کتاب در حوزه 
ادبیات معرفی و با نویسنده آن گفتگو می شود. 
بازیگرانی که در هر قســمت حضــور خواهند 
داشت، بخش هایی از آن کتاب را روایت می کنند.

خرم گفــت: در اولین قســمت از این برنامه 
تلویزیونی که امشــب ســاعت ۲۱:۳۰ پخش 
می شود رمان »دهل« از مژگان مظفری معرفی 
می شــود و بهناز بستان دوست، مینو نوبهاری و 
هیراد خاتمی بازیگرانی هستند که بخش هایی 
از رمان از زبان آنها خوانده می شــود. شعرخوانی 
توسط پوریا پلیکان، فیلم کوتاه، شعر و موسیقی 

از دیگر بخش های برنامه امشب است.
خــرم در پایان گفــت: »پاراگــراف ۴« به 
تهیه کنندگی عمران عبدالهــی در واحد تامین 
برنامه شبکه چهار ســیما تهیه و تولید می شود 
و شب های تابستان از شنبه تا سه شنبه ساعت 

۲۱:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.
شایان ذکر است ناشرانی که عالقه مند هستند 
آثارشــان در این برنامه معرفی شود می توانند با 
شــماره ۸۸۷۵۹۵۲۱ شــرکت تعاونی گنجینه 

فرهنگ و هنر ایرانیان تماس حاصل نمایند.
ساعته   ۲۴ اســتانی،  شــبکه های 

می شوند
مدیر نظارت و ارزیابی شــبکه های اســتانی 
کشور با بیان اینکه ۳۳ شبکه استانی در سیمای 
استان ها فعالیت می کنند، اظهار کرد: تا پایان سال  
جاری شــبکه های استانی به  صورت ۲۴ ساعته 

برنامه خواهند داشت.
عبــاس عادلی، در اولین نشســت تخصصی 
مدیران تامین و پخش شبکه های استانی سیما 

که در خرم آباد آغاز به کار کرد، عنوان کرد: یکی  
از رویکردهای جدید معاونت شبکه های استانی 
صدا و سیما برگزاری نشست های تخصصی و 

راهبردی است.
وی با بیــان اینکه مدیــران تامین و پخش 
شــبکه های اســتانی از دهه فجــر تاکنون به  
صورت روزانه فعالیت گسترده ای داشتند، ادامه 
داد: برگــزاری برنامه های دهه فجر، برنامه های 
راهیان  نور، عید نــوروز، انتخابات و برنامه های 
مــاه رمضان به  صورت توأمــان از فعالیت های 
 کاری مدیران تامین و پخش شبکه های استانی 

است.
عادلی با بیــان اینکه در این نشســت یک 
روزه چهــار کارگاه تخصصی پیش بینی شــده 
اســت، عنوان کرد: مدیریت و چینش کنداکتور 
اساســی ترین کار مدیــران تامیــن و پخش 
شــبکه های استانی کشور اســت زیرا ماحصل 
تالش شــبکه های اســتانی در جدول پخش 
متجلی می شــود. مدیــر نظــارت و  ارزیابی 
شبکه های استانی کشور با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر ۳۳ شبکه استانی در سیمای استان ها 
فعالیت می کنند، یادآور شد: تا پایان سال جاری 
شــبکه های استانی به  صورت ۲۴ ساعته برنامه 
خواهند داشــت؛ لذا در این راستا مدیران تامین 
مراکز استان ها باید برنامه ریزی ویژه ای در این 

خصوص داشته باشند.
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ستون یاد

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی نمایشگاه »کاربرد زربافت و ترمه در زندگی روزمره« را با همکاری موزه پوشاک سلطنتی مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار 
می کند. این نمایشگاه از ۱۳ تا  ۱۷ تیرماه در موزه پوشاک سلطنتی مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار می شود و شامل ۴۰ اثر در زمینه لباس و قطعات پارچه از هفت 
هنرمند خالق است. این نمایشگاه ۱۳ تیرماه ساعت ۱۰ صبح با حضور مدیران و معاونان سازمانی، سفرای مقیم ایران و جمعی از هنرمندان و عالقه مندان، در سینما ملت کاخ 

»ملت« واقع در مجموعه سعدآباد افتتاح می شود. همچنین فیلم مستند ۵۸ دقیقه ای زری بافی در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به نمایش درمی آید. عالقه مندان می توانند 
برای بازدید هر روز از ۱۳ تا ۱۷ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۸ به مجموعه سعدآباد، موزه پوشاک سلطنتی مراجعه کنند.

او  معروف  اثر  نام  بسیار 
را شنیده اید و بی گمان یا 
خوانده اید و یا نزدیکانتان 
نویسنده اش  و  کتاب  این 

را می شناسند.
دوســتی به شوخی، در 
مورد کتاب در جستجوی 
زمــان از دســت رفته ی 
می گفت:  پروست  مارسل 
اگر کســی بگوید که این 
کتــاب را کامــل خوانده 

اســت، اما سابقه  بستری شدن طوالنی در خانه و بیمارستان را نداشته باشد، باید 
در صحت گفتارش تردید کرد!

به هر حال، ماجرا آنقدر جدی هســت که مرحوم مهدی سحابی )که این رمان 
عظیم هفت جلدی را به فارســی ترجمه کــرده(  گزیده هایی از این کتاب را نیز 
تحت عنوان گزیده هایی از در جســتجوی زمان از دست رفته تنظیم و ارائه کرده 

است.
مارســل پروســت با رمان طوالنی و پیچیده اش در ایران نویســند ه ای است که 
مورد اقبال قرار گرفته اســت. »در جستجوی زمان از دست رفته« علیرغم حجم 
زیادش مورد اســتقبال قشر کتابخوان ایرانی قرار گرفته است. شاید تعداد زیادی 
از خریداران این رمان پس از خواندن صفحاتی طوالنی در جلد اول که فقط شرح 
انتظار پسری است نوجوان که چشم به راه بوسه شب بخیر مادرش است از خواندن 

مابقی این رمان بزرگ منصرف شده باشند. 
مارســل پروست رمانی به شــیرینی قصه های هزار و یک شب ننوشته و نیز بنا 
نداشته به شیوه الکساندر دوما خواننده را سرگرم کند. در طی صد سالی که از آغاز 
انتشــار جلد اول رمان هفت جلدی »در جســتجوی زمان از دست رفته« گذشته 
اســت تأثیر بسیاری در دنیا ادب داشته است. علم رغم نکوهش آناتول فرانس در 
زمان انتشــار جلد اول؛ بعدها سامرست موام این رمان را بزرگ ترین رمان تاریخ و 

گراهام گرین این اثر را بهترین رمان قرن بیستم خواند.
مارسل پروست در سال ۱۸۷۱ در پاریس متولد شد. پدرش پزشکی کاتولیک و 
مادرش اهل ادبش زنی یهودی بود. وی بنیه ضعیفی داشــت و در ۹ سالگی مبتال 
به آسم شد. تنگی نفس تمام عمر او را خانه نشین کرد. بدین طریق مارسل انسی 
بیش از اندازه با مادر گرفت این رابطه ویژه با مادر در آثار او نمایان شــده اســت. 
خانه نشــینی او را منزوی بار آورد. فردی گوشه نشــین که در دنیای کتاب هایش 

سیر می کند.
مارسل در دانشگاه علم سیاست خواند و تصمیم داشت وارد دستگاه دیپلماسی 
شود. اما بعد تصمیم گرفت تمام زندگی اش را صرف ادبیات کند. او در سال ۱۸۹2 
وارد محفل های اشــرافی ادبی شــد و با آناتول فرانس آشــنا شد. در 2۵ سالگی 
اولین اثرش »از خوشــی ها و روزها« را منتشر کرد که آناتول فرانس )مشهورترین 

نویسنده آن دوران( بر آن مقدمه نوشت.
پروســت انتشار در جستجوی زمان از دست رفته را تا زمان مرگ پدر و مادرش 
بــه تاخیر انداخت. این رمان که ماهیت خودکاوانه و افشــاگر دارد می توانســت 
موجب رنجش خاطر والدین او شود زیرا پروست در این رمان اشاراتی به تمایالت 
همجنس خواهانه اش کرده است. به قول منتقد ایتالیایی »جووانی ماکیا« پروست 
برای نوشتن در جســتجوی زمان از دست رفته تمام زندگی اش را به صورت یک 

کلینیک درآورد:
پروســت در سرتاســر زندگی نویســندگی اش خانه، اتاق کار، جای کارش را به 
صــورت یک کلینیک کوچک درآورد که در آن، کســی جراحی می کرد که خود، 
بیمار بود؛ کلینیک به عنوان یک جای امن، پناه گاهی که آدم هنگام کار کردن در 
آن ارزش شفابخش، آرام کننده و تقریبا دلداری دهنده عادت را درک کند، عادتی 
کــه به ما امکان می دهد روحی را در چیزها بدمیم که برایمان آشــنا و خودمانی 

است، و نه آن عادتی که ما را می ترساند.
ویل دورانت در تفســیرهای زندگی این گونه رمان پروســت را تحلیل می کند: 
»درجســتجوی زمان از دســت رفته بیش از آن که سرگذشت باشد چشم اندازی 
اســت از تصاویر برگزیده ای که در مراحل گوناگون رشــد و زوالشــان نشان داده 
می شود. آنچه می گذرد زمان است و آنچه نظاره اش می کند خاطره است. پروست 
مســحور تاثیر نافذ گذر زمان بود. زمان که مخرب و محافظ، پیوســته، فناناپذیر، 
ذهنی اما به نحو سرسختانه ای واقعی است، کهنه را دور می اندازد و نو را جای آن 

می نشاند. سطح را دگرگون می کند ولی بنیان را به حال خود می گذارد«.
لیتراری مگزین پروست را این گونه توصیف کرده است:

شاید امروزه پروست به نوعی سمبل فرانسه باشد چرا که تمام آداب و سنت های 
فرانسوی دراخالق و آثار او تجلی یافته است. عشق به معماری، تجزیه وتحلیل های 
روشنفکرانه، احساسات فراوان، دلبستگی به نقاشی و مجسمه سازی و ... . از دیگر 
ســو نیز در نوشتار پروست همه بزرگان حضور دارند؛ از هومر و افالطون گرفته تا 

تولستوی و داستایوفسکی.

بــه طورکلی می توان گفت تمــام چیزهایی که در غرب وجــود دارد در آثار او 
منعکس می شــود و پایان می گیرد. از ویژگی های شــخصیت پروست می توان به 
حساســیت او در برابر صدا و عالقه غیرطبیعی و دیوانه وارش به مادر خود اشــاره 

کرد.
پروســت به عشق فراوان نیاز داشــت، زیرا بر این باور بود که در روابط عاطفی 
و احساســی اش یک سویه عشق می ورزد. دوســت داشت که آثارش خوانده شود 
و این شــاید یکی از دالیلی اســت که بخش هایی از نوشته هایش را در مجله های 
عامه پســند چاپ میکرد. در ابتدا خبرنگار محافل اشرافی بود  همکاری با روزنامه 
فیگارو - و بعد از آن نویســنده یک رمان روان شــناختی که در سال ۱۹۱۹ برنده 
جایزه ی گنکور می شــود و در نهایت نیز چنین معرفی میشود: آفریننده و شاعر. 
نویســنده یک رمان بلند که راوی تحول قشرهای باالی جامعه پاریسی در مدت 
نیم قرن )۱۹2۰-۱۸۷۰( یا به عبارتی موجزتر یک رساله زیبایی شناسی است در 

فرم و قالب داستان.
پروست نویسنده دشواری است اگر کنجکاو شدید که اثر بزرگ او در جستجوی 
زمان از دســت رفته را بخوانید بهتر اســت ابتدا با آثار کم حجم تر و ســاده تر او 
مطالعه را شــروع کنید مانند »ضد ســنت بوو« و »از خوشــی ها و روزها« سپس 
به آثاری که درباره او نوشــته اند رجوع کنید. ســرانجام با صبر و حوصله و دقت 

خواندن این رمان هفت جلدی را آغاز کنید.

پروست در جست وجوی 
زمان رفته »لیسانسیه ها«ی سروش صحت نصف شد

برگزاری
 نمایشگاه »کاربرد 
زربافت و ترمه«  

برنامه های جدید تلویزیون

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

بلیت فروشی کنســرت »آواز پارسی« شهرام و حافظ 
ناظری آغاز می شود.

بلیت فروشــی پروژه   بزرگ و با شکوه »آواز پارسی، 
افســانه و مهر« حافظ ناظری با همراهی شهرام ناظری 
با هدف حفظ زبان فارسی به دور از الحان عربی در آواز 
ایرانی، از روز دهم تیر ماه، ساعت ۱۰:۱۰:۱۰ در آدرس 

اینترنت           http://www.tik8 آغاز می شود.
 بنا به گفته  حافظ ناظری، برنامه  ویژه ای برای کنسرت 
»آواز پارسی« در نظر گرفته شده که بدین شرح است: 
 قرار بر این اســت که اجرای هر شب »آواز پارسی«، از 
لحاظ موسیقی، تدارکات و صحنه پردازی، با شب دیگر 
متفاوت باشــد، تا این امکان بــرای عالقه مندان فراهم 
گردد که بتوانند با شــرکت در هر شــب از کنسرت ها، 
اجرای متفاوتی را نســبت به شــب های گذشته تجربه 

کنند.  ناظری از لزوم حضور یک راوی یا نّقال در اجراها، 
طبق سنت باستانی شاهنامه خوانی گفت و ادامه داد: در 
هرشب از کنسرت های »آواز پارسی«، یکی از مشاهیر و 
چهره های برجسته  فرهنگی و هنری کشور، که از ماه ها 
پیش برنامه ریزی برای حضورشان صورت گرفته است، 
به عنوان راوی های برنامه، ما را در این اجراها همراهی 
خواهند کرد، که نام شــان را جهــت حفظ احترام این 
بزرگان، و به عنوان شگفتی برنامه باقی خواهم گذاشت 
که در آینده ای نزدیک اعالم خواهم نمود.  حافظ ناظری 
در ادامه توضیحات خود دربــاره  دیگر برنامه های ویژه 
اجرای »آواز پارســی« به اســتفاده از »ویدئو مپینگ« 
اشــاره کرد و افزود در این حوزه قبــال نیز تالش های 
بسیاری به عمل آمده است، ولی ما برای این پروژه سعی 
داریم از تجربیات تیمی حرفه ای و با ســابقه، برای ارائه 

شــکلی صحیح و اصولی از ویدئو مپینگ که تا به حال 
کمتر در ایران اتفاق افتاده و مهندسی بین هنر طراحی 
صحنه با ویدئو و تصویر اســت، بهــره ببریم.  خالق اثر 
»ناگفته« ضرورت حفظ لحن آواز فارسی، را هدف اصلی  
در پروژه جدیدش اعالم کــرد و افزود:  به عنوان فرزند 
کوچک ایران، همیشــه حفظ نام و اصالت های حقیقی 
ایــران را بر خود واجب دانســته ام و افتخار می کنم که 
بعد از به اتمام رســاندن اولین قسمت از پروژه ناگفته، 
امروز فصل جدیدی را آغاز خواهیم کرد که بیشتر یک 
نیاز اســت تا یک اتفاق و این نیاز حفظ و گسترش آواز 
حقیقی ایرانی با لحن پارســی و به دور از الحان عربی 
است که امروز بیشتر آواز ایرانی را تحت تاثیر خود قرار 
داده است.  عالقه مندان از هم اکنون می توانند با مراجعه 
به سایت اینترنتی تیک۸ بلیت این اجراها را تهیه کنند.

آغاز فروش بلیط کنسرت »آواز پارسی« ناظری ها

انتشار آلبوم »موالنا جان« به آهنگسازی 
سیاوش عبدی و خوانندگی صادق شیخ زاده 

قرار است از این آلبوم به آهنگسازی سیاوش عبدی 
و خوانندگی صادق شــیخ زاده در قالب یک کنسرت 
رونمایی شود. تاریخ این برنامه و جزئیات بلیت فروشی 

آن نیز به زودی اعالم می شود.
این آلبوم شــامل هفت قطعه است. سیاوش عبدی 
- سرپرســت گروه فــروزان - در این مجموعه روی 
قطعاتی از موالنا آهنگســازی کــرده و برای اجرای 

کارها از یک آنسامبل ایرانی بهره برده است.
این اولین آلبوم رسمی عبدی محسوب می شود که 
محمــد ذوالنوری حضور مهمــی در بخش نوازندگی 
تنبور آن داشــته است. این آهنگســاز و نوازنده دف 
پس از همکاری با هنرمندان مانند بیژن کامکار، نادر 
مشــایخی، علیرضا مشــایخی، میالد کیایی، مسعود 
جاهد، جمشــید عندلیبی، مجید درخشــانی، حسین 
علیشــاپور، امیر اثنی عشــری، هادی حسین بیگی و 
محمد ذوالنوری چندی پیش تور کنســرت هایش در 

اروپا را به پایان رساند.
سیاوش عبدی همراه مریم شهریاری - نوازنده دف 
- در این تور اجراهای متعددی در کشــورهایی مانند 
آلمان، هلند، لهستان، اتریش و... داشت. او همچنین 

در سال های اخیر عالوه بر نگارش کتاب نانوشته های 
دف در دو جلد، مسترکالس های مختلفی در ایران و 

چند دانشگاه دنیا برگزار کرده است.
صادق شــیخ زاده هم کــه خواننده قطعــات آلبوم 
موالناجان به آهنگســازی ســیاوش عبدی اســت، 
دانش آموخته مقطع دکتری در رشــته زبان و ادبیات 
فارسی و مدرس دانشگاه است. او از محضر اساتیدی 
مانند محمداســماعیل قنبری و مرحوم اســتاد احمد 
ابراهیمی بهره برده اســت. ایــن خواننده همچنین 
نشان درجه یک خیام از دانشنامه فردریک لونورمان 
فرانســه، رتبه دوم فســتیوال ICM اتریش و مستر 
وکال فنالند برای آلبوم »اینک از امید« را در کارنامه 
دارد. آلبوم »اینک از امید« به آهنگســازی شــاهین 
شهبازی، آلبوم »اینک از حافظ« به آهنگسازی دکتر 
پویا سرایی و آلبوم بزرگداشت حافظ در استراسبورگ 
 فرانســه از جمله آثار منتشرشــده صادق شــیخ زاده 

هستند. 
مناجات های ماهی و دریا، نوبت سزاواری، کبوترانه 
و بهشت جاودان از جمله سایر آثار این هنرمند برای 

شبکه هایی مانند آی فیلم و قرآن است.

انجمن عکاســان  یداهلل ولــی زاده رییس 
تبلیغاتی و صنعتی ایران درباره فعالیت های 
 ایــن روزهــای انجمن بــه خبرنــگار مهر 
گفت: مــا توان اصلی انجمــن را روی به روز 
رسانی ســایت انجمن گذاشــته ایم و همه 

اتفاقات را در این فضا منعکس می کنیم. 
همچنین در عضوگیری فعال هســتیم و 
برای اعضا تســهیالتی در نظر گرفته ایم به 
طور مثال دوره های آموزشــی و کالس هایی 

برگزار می کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود همــه 
ســنگ اندازی ها انجمن عکاســان تبلیغاتی 
و صنعتی ایران توانســته نقــش موثری در 
 حوزه عکاســی ایفا کند، گفت: ما به حمایت 
ارشــاد نیــاز داریــم و بــا حــق عضویت 
نمی توانیم پــول برای اجــاره ۱۰ میلیونی 
 یــک گالری بــرای برپایــی نمایشــگاه را

 بدهیم. 
برای بیمه کردن اعضا و دیگر مسایل صنفی 
هم مشکل داریم. مســئوالن نباید از زیر بار 

مسئولیت خود شانه خالی کنند و بعد بگویند 
شما چه کار کرده اید! ما با این حِق عضویت های 
 ناچیز واقعا چه کار شاخصی می توانیم انجام 

دهیم؟ 
همه انجمن هــا به نوعی به صورت محفلی 
اداره می شــوند چون حمایــت واقعی از آنها 

صورت نمی گیرد.
رییــس انجمــن عکاســان تبلیغاتــی و 
صنعتی ایــران در پایان یکــی از مهمترین 
آســیب های حوزه عکاســی را اینطور بیان 
کرد: من تدریس می کنم و متوجه هســتم 
کــه عکاســان جــوان اطالعــات تکنیکال 
خوبــی دارند امــا نــگاه هنرمندانــه آنها 
 باید تقویت شــود تــا تبدیل به آرتیســت 

شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان یــزد از توقف عملیات 
عمرانــی طرح هتل قنات به دلیل مغایرت داشــتن با مفاد 

مجوز صادره خبر داد .
»فاطمه دانش یــزدی« با اعالم این خبر گفت: عملیات 
عمرانی اجرا شــده در طرح هتل قنات مغایر با مفاد مجوز 
صادره از ســوی میراث  فرهنگی اســتان بــود که پس از 
گزارش و بازدید، عملیات ســاخت و ســاز در هتل قنات با 
حضور کارشناســان و یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 

متوقف شد .
وی اجرای بالکن در ضلع جنوبی به صورت سقف تیرآهنی 
در دو طرف تاالر در این طرح را خالف مجوز صادره دانست 
و گفت: میراث  فرهنگی اســتان مخالفت خود را با هرگونه 
عملیات عمرانی غیرکارشناســی در این هتل پیش از این 
اعالم داشته است ولی متاسفانه مسئوالن هتل قنات، بدون 
هماهنگی با معاونت میراث  فرهنگی این اداره کل اقدام به 

اجرای عملیات عمرانی غیرکارشناسی کرده اند .
این مقام مسئول اذعان داشت: مجریان طرح هتل قنات 
موظف هســتند تا در اســرع وقت رفع تخلف کرده و طبق 
مجوز صادره فعالیــت خود را ادامه دهند. همچنین پیش از 
اجرای هرگونه عملیات خارج از مجوز، طرح اجرایی خود را 

برای تصمیم گیری به اداره  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اعالم کنند .

دانش یــزدی در ادامه با بیان این کــه طرح هتل قنات 
در عرصه ثبتی بافت تاریخی شــهر یزد قرار دارد، گفت: با 
این گونه اقدامات، مشــکالت زیادی گریبان بافت تاریخی 
وسیع ترین شهر خشتی جهان را می گیرد و یکپارچگی بافت 
و زحمت هایی که در طول این ســال ها برای جهانی شدن 

این شهر انجام شده است را از بین می برد .
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اظهار کرد: مردم و مسئولین باید بدانند بافت تاریخی 
یزد در دنیا منحصر به  فرد اســت و شایسته است این بافت 
منسجم و دست نخورده بماند و در موارد لزوم با کسب مجوز 
از اداره کل میراث فرهنگی اقدامات مرمتی و اجرایی انجام 
شــود . این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات 
پیش گیرانــه برای هر نوع تخریب غیر قابل جبران، دخل و 
تصرف و برهم زدن یکپارچگی در محدوده بافت تاریخی از 
وظایف اصلی این اداره کل به حساب می آید و در این میان 
بحث ثبت جهانی این بافت تاریخی که سالهاســت تالش 
برای برطرف کردن مشــکالت آن ادامه دارد، این وظیفه را 

پررنگ تر می سازد .

 توقف عملیات عمرانی طرح هتل قنات یزد 
از سوی میراث فرهنگی

مراســم رسمی ســالگرد درگذشت 
عباس کیارســتمی چهارشنبه ۱۴ تیر 
ماه ســاعت ۱۸ در مرکز همایش های 
بین المللی داشــنگاه شــهید بهشتی 

برگزار می شود.
در این مراســم حســن قاضی زاده 
هاشمی )وزیر بهداشت(، ایرج حریرچی 
)معاون وزیــر( و دکتر پیوندی )رئیس 
و خدمات  پزشــکی  علوم  دانشــگاه 
بهداشــتی درمانی شــهید بهشــتی( 
با موضــوع پرونده پزشــکی عباس 

کیارستمی سخنرانی می کنند.
از علیرضا زالی )رئیس سازمان نظام 
پزشــکی( و احمد وشــجاعی )رئیس 
سازمان پزشــکی قانونی( نیز دعوت 
شده اســت تا نتیجه پرونده را اعالم 

کنند.

زمان برگزاری مراسم سالگرد 
درگذشت کیارستمی مشخص شد

یداهلل ولی زاده رئیس انجمن صنفی عکاسان تبلیغاتی:

همه انجمن ها به صورت محفلی اداره می شوند چون حمایت 
واقعی از آنها صورت نمی گیرد

.com


