
دومین جایزه 30 میلیــون تومانی هنر معاصر 
ویستا فراخوان داد 

دومین جایزه 30 میلیون تومانی هنر معاصر ویستا با تاکید 
بر اهمیت ایده هنری فراخوان داد.

در متن این فراخوان آمده اســت: ویسـتـــا به معنـــی 
اندیشـه اسـت. از این رو گــــالری ویستــــا همچـون سال  
گـذشته در دومین دوره جــایزه ویستــا بر اساس ارزشیابی 
و فکـر ایده های معاصر هنری می کـوشد تـا شرایطی برای 
معرفی و اجـرای طــرح بـرتـر فراهـم آورد. همچـون دوره 
پیشین آنچه مـورد تـــوجه شورای برگـزاری است بهادادن  
به ایده هایی است کـــه بدان ســبب هنرمندان می کوشند تا 
طراحی نو، تدوین و تالیف کـنند و در قالب پروپوزال های ارائه 
شده قادرند تا به معرفی و دفاع  از طـــرح پیشنهـادی خود 
بپــردازند. لـذا مـجموعـه ای از معیـارهـا هـمچـون تازگـی 
طرح هــا، معاصر بودن، اجرایی بودن، ارزش های تئوریـــک 
زیباشناسانه، چالش بر انگـیزی آثار از لحاظ زیبایی شناختـی 
و محتوایـــی، در کـنار گـویا بودن پـــروپوزال ها و تنـاسب 
ایـده و راهکـارهای اجرایی پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار 

خواهند گرفت.
بر اساس اعالم دبیرخانه دومین جایزه ویستا، دریافـــت 
پـروپـــوزال ها و مدارک از یکــــم تـا ســـی ام مهـرمـاه 
1396خواهد بود و مطابق زمان بندی ســی ام آبان ماه ســال 
جاری لیـست  منتخبیـن ) لیست کـوتاه(، پانزدهم تا بیـست 
و پنجم دی ماه 1396 نمایشگـاه منتخبین در گـالری ویستا 
و بیست و یکـم دی مـــاه 1396 مـراسم اهـدای جوایـز و 

مـعرفـی طـرح بـرتر خواهد بود.
شــورای برگزاری مقرراتی در خصــوص نحوه تدوین و 
ارســال پروپوزال ها تعیین کرده اند که عالقمندان می توانند 
www.vistaart.galleryfa/vista- آدرس:  بــه 

prize/v1396 مراجعه کنند.
در نخســتین جایزه هنر ویستا، از میان 150 طرح رسیده 
بعد از دو مرحله داوری، هفت طرح  به فهرست نهایی رسیدند 
و در انتها، یکشنبه هشتم اسفندماه 95 در تاالر فرخی یزدی 
باغ موزه قصر، محمد رضا عرب خزائلی نخستین جایزه هنر 

معاصر ویستا را از آن خود کرد.
نقوش خیال انگیز و نقش مایه اسب در پردیس 

ملت 
به نقل از روابط عمومی موسســه تصویر شهر، نمایشگاه 
گروهی نقاشــی نقش مایه اسب جستجویی در نقاشی امروز 
ایران، جمعه 17 شــهریور ماه در گالــری پردیس ملت برپا 
می شــود. در این نمایشگاه، اسب در قالب موضوع، موتیف و 
عنصر در نظر گرفته شــده اســت و با وجود تنوع آن چه که 
به نمایش گذاشته می شــود، این نمایشگاه پیش درآمدی بر 

بررسی این حیوان اسطوره ایی در هنر ایران است.
نقش مایه اســب در این نمایشــگاه موضوعی می شود تا 
سبک ها و گرایش های هنرمندان نقاش بررسی شود. تکه هایی 
پراکنده در کنار هم جمع شــده اند تا حضور و حرکت اسب را 
در نقاشــی رصد کنند. انتخاب های این نمایشــگاه از میان 
 کارها و تالش های نقاشان تاثیرگذار هنر ایران صورت گرفته 

است. 
بنابر این گزارش، نمایشــگاه های هنری اصول خود را  با 
یک نگاه تنظیم می کنند، تصمیم به انتخاب یک دوره تاریخی 
در هنر یا ســبک و جریان به خصوص، نگاه نمایشــگاه های 
هنری را مشخص و روال آن را برای مخاطب تنظیم می کند. 
نقش مایه اسب در هنر باستانی حضور دارد و نیز با سیر نقاشی 
در ایران همراه بوده است. اگر به منظومه های حماسی رجوع 
 کنیم ســواران بســیاری را می بینیم که  بر اســب هایی زیبا 

نشسته اند. 
نقاش در مجالســی از ورقه و گلشــاه به خوبی ظرافت و 
اهمیت این حیوان را به نمایش گذاشته است. نقاشی معاصر 
ایران این تاریخ را به فراموشی نسپرده، در گوشه هایی از تابلوها 

اســب به عنوان یک نقش مایه ظهور می کند که در برخی از 
تابلوهای چند دهه اخیر موضوع مطالعه هنرمند می شود. 31 
هنرمند آثار خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند که 
سعید احمدزاده، مهدی احمدی، ف. اخالقی، ایرج اسکندری، 
فرح اصولی، هانیبال الخاص، ناصر اویسی، مهناز پسیخانی، 
آنه محمد تاتاری، ژازه تباتبایی، محمد علی ترقی جاه، وحید 
چمانی، جمشید حقیقت شناس، احمد خلیلی فرد، بهرام دبیری، 
ایرج زند، گیزال وارگا ســینایی، هیرو شیخ االسالمی، محمد 
طباطبایی، ســیامک عزمی، رضا عظیمیان، بهنام کامرانی، 
کیوان عسگری، شــمس الدین غازی، محمد هادی فدوی، 
نیلوفر قادری نژاد، میترا کاویان، حسین محجوبی، علی ندایی، 

رضا هدایت و عادل یونسی از جمله این هنرمندان هستند.
نمایشگاه گروهی نقاشی »نقش مایه اسب جستجویی در 
نقاشی امروز ایران« جمعه هفدهم شهریور ماه از ساعت 17 

الی 21  با حضور هنرمندان و هنردوستان در گالری پردیس 
ملت افتتاح می شود.

عالقمنــدان می توانند جهت بازدید از نمایشــگاه تا 21 
مهرماه همه روزه از ساعت 11 الی 20 به گالری پردیس ملت 
واقع در خیابان ولیعصر)عج(، ابتدای بزرگراه نیایش، روبه روی 

کردستان، طبقه منفی 2 مراجعه کنند.
فراخوان دومین ســاالنه طراحی گرافیک دال 

منتشر شد 
دومین دوره  ساالنه  دانشجویی طراحی گرافیک دال برگزار 

می شود. 

دومین دوره  ساالنه  دانشــجویی طراحی گرافیک دال با 
حمایت معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشــگاه هنر تهران در 

مهر و آبان 1396 برگزار می شود.
یکی از بخش های این جشنواره، نمایشگاهی است از آثار 
برگزیده  دانشجویان سراسر کشور که با هدف ایجاد فرصتی 
برای نمایش و به اشــتراک گذاشــتن سطح علمی و عملی 

دانشجویان در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.
تیم برگزاری ســاالنه دانشــجویی دال در دومین ســال 
برگزاری خود، تمام دانشــجویان هنــر و دیزاین را دعوت به 
شــرکت در این نمایشگاه می کند تا در کنار دیگر بخش های 
جشــنواره، چهره ای از توانایی ها و ظرفیت های دانشجویان 

نسل امروز را به نمایش بگذارد.
بخش های ساالنه دال

آثار طراحی گرافیک در این نمایشگاه در چهار بخش زیر 
قابل ارائه است:

    نشــانه و هویت بصری )شامل نشــانه و نشانه نوشته 
مستقل و یا همراه با هویت بصری(

    پوســتر )شامل پوسترهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، 
سیاسی(

    طراحی جلد )شــامل طراحی جلد کتاب، مجله، نشریه 
و لوح فشرده(

    موشن گرافیک )شامل انواع ویدئوگرافیک و تیزرهای 
گرافیک محور، عنوان بندی فیلم، اینفوگرافیک متحرک(

هیئت انتخاب و داوران ساالنه دال
علیرضا مصطفی زاده ابراهیمی/ سودابه صالحی/ کیانوش 

غریب پور/ مهدی مهدیان/ امیرعلی قاسمی
گاه شمار ساالنه دال

- آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 25 شهریور 1396
- اعالم پذیرفته شدگان: شنبه، 22 مهر 1396

- گشــایش نمایشــگاه: جمعه، 28 مهــر 1396، خانه 
هنرمندان ایران

- مراسم پایانی و اهدای جوایز: جمعه، 5 آبان 1396، تاالر 
فارابی دانشگاه هنر تهران

برای اطالعات بیشــتر فراخوان، ثبت نام و ارســال آثار، 
www.dalannual. به وبســایت اختصاصی دال

com مراجعه کنید.
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یاد 

محمد مالآقایی خواننده و مدرس پیشکسوت موسیقی ایرانی به عنوان میهمان ویژه در سیزدهمین ویژه برنامه آیین آواز حضور پیدا می کند.
 در سیزدهمین نشست آیین آواز که از ساعت 18 فردا در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود، محمد مالآقایی در دو نوبت به اجرای آواز می پردازد که در بخش نخست، آوازی در ماهور به همراه رضا جمشیدیان 
)نوازنده نی( با حال و هوای موسیقی دستگاهی و ردیفی و در بخشی دیگر نیز تصنیفی در حال و هوای لری به همراه مختار فالحی )نوازنده کمانچه و ویلن( اجرا می شود. مالآقایی طی سال های اخیر ضمن حضور 
در کنســرت های متعدد داخلی و خارجی، با مجید درخشــانی، همایون خرم و حسین پرنیا نیز همکاری داشته و آثاری را ضبط کرده است. این خواننده عالوه بر آواز دستگاهی در زمینه موسیقی محلی لرستان هم 

پژوهش کرده و مقامات و تکنیک های خاص این موسیقی را به خوبی اجرا می کند. او در این زمینه از راهنمایی های استادانی چون درویش رضا منظمی، علی اکبر شکارچی و مرحوم رضا سقایی بهره مند بوده است.

در روزگار دور کــه جهان به تعداد کمتر از 
انگشتان دست دارای تمدن های بزرگ بود 
ایــران مهد هنر و ادب بــود . حکومت های 
ایــران میزبان و پناه هنرمنــدان بودند و ما 
ســالیان درازی ست که تنها به همان دوران 
می بالیم. گرچه همان دوران از ریشــه های 
اصلی شــکل دهی به هویت جمعی و هویت 
ملی ماســت و نباید فراموش شــود ولی آیا 
تکیه صرف بر آن،  این ایستایی و در گذشته 
ماندن، پاســخگوی نیازهای امــروز ایران 
است! این ذهنیت معطوف به گذشته که نه 
به دنبال مطالعه آثار گذشتگان است و نه در 

پی شناخت آن و تنها به نوعی تعصب پوچ ختم می شود مانع حرکت رو به جلو می شود. 
در جای جای جهان، تاریخ و عظمت هر کشــوری برایش مایع افتخار غرور است اما به 
شــرط آنکه این تاریخ خوانده شده باشد ، درک شده باشد و راهگشای مشکالت حال و 

نقشه راه فردا باشد.
گفتمــان چیره ایرانی گری و تفاخرگرایی به رغم هاله پیروزی که به گرد خود کشــیده 
اســت، دربردارنده چالش و تنشی اســت که از درون آن می جوشد. چنین است که این 
گفتمان را در شکل کنونی برای پاسداری یکپارچگی ملی ایران توانا ندانستیم و سرانجام 
بر این نکته پای فشــردیم که بیشــتر روشــنفکران ایرانی از بازشناسی چالش هایی که 
عصر مدرن بر ســر راه هویت ملی و فرهنگ ایرانی نهاده ناتوانند. بدین رو می بایســت 
پرســش از هویت ملی ایرانیان را هم خوان با ضرورت های دوران مدرن صورت بســت. 
روشــنفکران عرفی گرای ایرانی باید درک زبان محور خود از ملیت را دوباره ارزیابی کنند. 
چنین بازبینی ای خود بخشــی از مجموعه تکاپوهای اصالحی گسترده تری است که به 
کار بازســازی خودآگاهی بحران زده تاریخ نگاران ایرانی می آید. اگر روشنفکران ایرانی و 
ایران پژوهان در پی پاســخ های درخوری به پرسش ازهویت ملی اند، نمی بایست خود را 
در هزارتوی باورهای دقیانوســی کهنه، حدس ها و گما نها و گفتگوهای راز ورزانه زندانی 
کنند. روی گردانی از اندیشــه ورزی های تازه، پرستش گذشته، تفاخر به نیاکان، نگاه های 

توطئه باورانه به تاریخ و کیش وطن پرستی، رهیافت های سودمندی نیستند.
البته جان کالم این نیست که ایران و ایرانی دست از گذشته خود بردارد و به فکر خلق 
گفتمانی نو باشــد اما بهتر است که این بنا که بر پایه عظیم و سترگی چون گذشته قرار 
دارد دســت به اصالح خود بزند و هرچه باشــکوه تر خود را که نماینده تمام تاریخ یک 
ملت اســت به جهان معرفی کند. توسعه چه در بعد فرهنگی و هنری و چه در ابعاد دیگر 
نیازمند نگاه همه جانبه است نه چسبیدن به یک سوی تاریخ، تفاخر کورکورانه و فراموش 

کردن آینده ای که باید ساخته شود.
بدا به حال مردمی که تفاخرگرایی شــان بســیار بیشتر از عملکردهایشان است . خیمه 
ایران عالوه بر زمین آبا و اجدادی ای که بر آن اســتوار شــده اســت نیازمند ستون های 

محکمی ست که سازنده اش گذشتگان ما نیستند، بلکه ماییم.

روزهای شلوغ هنرهای تجسمی

محمد مالآقایی؛     
میهمان آیین آواز

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

اگر درون گرا هستید،
 این کتاب را از دست ندهید

کتاب سکوت؛ قدرت درون گراها در جهانی که از سخن 
گفتن نمی ایستد. این کتاب پرفروش ترین کتاب نیویورک 
تایمز نیز بوده است که خانم سوزان کین آن را نوشته است. 
کتاب سکوت را درسا عظیمی ترجمه کرده و نشر البرز آن را 

در اختیار عالقه مندان قرار داده است.
ســوزان کین نویســنده کتاب می گوید که تقریبا تمام 
دوران بزرگسالی اش را صرف نوشتن این کتاب کرده است 
و به عقیده او ســکوت برای درون گراها یک قدرت درونی 
می باشــد. او از سال 2005 به طور جدی کار بر روی کتاب 
را شروع کرده است و کتاب در سال 2012 به چاپ رسانیده 

است.
جالب است بدانید که خود نویسنده نیز یک درون گرا می باشد. از نگاه روانشناسی انسان ها را به 
دو دسته درون گرا و برون گرا تقسیم می کنند. کتاب سکوت در مورد افراد درون گرا می باشد. سوزان 
کین تاکید دارد که درون گرایی و برون گرایی دو الگوی مختلف رفتاری و شخصیتی هستند که به 

یک اندازه ارزشمند محسوب می شوند و می توانند در دنیای ما اثربخش و تاثیرگذار باشند.
در این کتاب داستان های جالبی را می خوانیم که در آخر متوجه می شویم که افراد ویژگی هایی 
جالب نظیر درون گرایی را دارند. به عنوان مثال زن سیاه پوستی که باعث شعله ور شدن جنبش مدنی 
آمریکا شــد یک فرد درون گرا بود. در کتاب سکوت با اشاره به داستان ها و افراد مختلف، نویسنده 
سعی دارد به خواننده بیاموزد که درون گرا بودن می تواند یک قدرت محسوب شود و این نوع سبک 

زندگی هیچ ایرادی ندارد.
قسمت هایی از کتاب سکوت

فراموش نکنیم که انسا هایی که معموال ساکت هستند و در خودشان فرو می روند به یک صفت 
خوب هم شناخته می شوند: اهل تفکر بودن.

ایده آل برون گرا یک کشف و اصطالح جدی نیست، از نظر برخی روان شناسان، برون گرایی دقیقا 
در دی ان ای ما وجود دارد. این ویژگی در مردم آسیا و آفریقا نسبت به اروپا و آمریکا که جمعیت 
آن ها به علت مهاجرت روز به روز افزایش پیدا می کند رواج کمتری دارد. یکی از محققان معتقد است 
که این آمار دقیقا درست است زیرا جهانگردان و کسانی که به سفر کردن عالقه دارند، برون گراتر 
از کسانی هستند که ترجیح می دهند در خانه بمانند، و این خصوصیات را به فرزندان و نوه هایشان 
نیز ارث می دهند. تحقیقات نشان داده است که احتمال اینکه درون گراها واقعیت های خصوصی و 
شخصی خودشان را، که حتی خانواده و دوستانشان هم از خواندن آن ها متعجب شوند، به صورت 
آنالین پخش کنند، بیشتر از برون گراهاست. آن ها به صورت آنالین خودشان را بهتر نشان می دهند 

و می توانند زمان بیشتری را در برخی مکالمات آنالین صرف کنند.
درون گراها ترجیح می دهند مستقالنه کار کنند و تنهایی می تواند کاتالیزور خالقیت باشد.

مطالعات نشان می دهند که بهترین و موثرترین تیم ها آن هایی هستند که از ترکیب مناسب افراد 
درون گرا و برون گرا درست شده اند. این موضوع در ساختار رهبری و مدیریتی نیز صادق است.

روان شناسان اغلب تفاوت بین خلق و خو و شخصیت را مورد بحث قرار می دهند. خلق و خو، به 
الگوهایی ذاتی و بیولوژیکی رفتاری و احساسی اطالق می شود که در دوران نوزادی و اوایل کودکی 
قابل مشاهده هستند. اما شخصیت یک اختالط پیچیده است که در اثر نفوذ فرهنگی و تجربیات 
شخصی بروز می کند. برخی می گویند که خلق و خو پایه و شالوده و شخصیت، خود ساختمان اصلی 
است. درون گراها ترجیح می دهند که درهای اتاق کارشان را ببندند و غرق انجام کارهایشان بشوند، 
زیرا برای آن ها این فعالیت های فکری آرام، نوعی تحریک جالب و مفید است درحالی که برون گراها، 
زمانی کارایی بهتری دارند که در فعالیت های قوی تر، مانند سازماندهی کردن یک کار گروهی تیمی 
یا ریاست کردن جلسه ای شرکت داشته باشند. فرهنگ ما، زندگی به عنوان برون  گرا را یک حسن 
می داند. ما سیر و سیاحت های درونی و جست و جوی مرکز و درون خود را نفی می کنیم. بنابراین 

خودمان را گم کرده ایم و باید دوباره پیدایش کنیم.

 62 حضور بین المللی، 12 جایزه و 3 معرفی به اسکار سهم تولیدات انجمن 
سینمای جوان در 6 ماه اول سال 96 اعالم شد.  

  به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری؛ در فصل 
بهار و تابستان امسال، 33 فیلم کوتاه تهیه شده در انجمن سینمای جوان با 
حضور در 62 جشنواره بین المللی، کسب 12 جایزه و سه بار معرفی به اسکار 
افتخار آفریدند. از این میان، روتــوش به کارگردانی کاوه مظاهری در ادامه 
موفقیت های فصل بهار خود، با حضور در 10 جشنواره و کسب جایزه بهترین 
فیلم کوتاه داستانی باالی 15دقیقه جشنواره پالم اسپرینگز آمریکا و معرفی 
به اسکار از این جشنواره، جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره تراورس سیتی 
آمریکا و جایزه تماشاگران جشنواره ویالدوکند پرتغال بیشترین تعداد حضور 
بین المللی در یک فصل را رقم زده  است. همچنین جایزه بهترین فیلم کوتاه 
جشنواره اسکپتو ایتالیا و جایزه اصلی بخش جلوه گاه شرق جشنواره فجر برای 
فیلم کوتاه یک آن به کارگردانی نقی نعمتی، جایزه بزرگ جشــنواره بوسان 
کــره جنوبی برای فیلم کوتاه هنوز نه به کارگردانی آرین وزیردفتری، جایزه 
BEST OFF جشنواره MIDDLE EAST NOW آمریکا برای 

فیلم کوتاه آینه های پریده رنگ به کارگردانی ســالم صلواتی، جایزه بهترین 
فیلم جشــنواره کورال کاست ایتالیا برای فیلم کوتاه چشم آبی به کارگردانی 
امیرمسعود سهیلی، از جمله افتخارات کسب شده توسط فیلم های کوتاه تولید 

انجمن سینمای جوانان ایران در 6 ماهه ابتدای سال جاری هستند.
همچنین جایزه بهترین فیلم کوتاه تجربی جشنواره Around آلمان به 
فیلم کوتــاه 999999999 به کارگردانی کریم عظیمی و تهیه کنندگی دفتر 

اردبیل انجمن سینمای جوانان ایران تعلق یافت.

 چهار گروه نمایشــی تجربه گــرا و جوان به دعوت 
تئاتر مســتقل تهران ویژه برنامه عصر تجربه را از 20 
شــهریور ماه برگزار می کنند. با توجه به حضور و ظهور 
تئاتر تجاری امکان نفس کشــیدن بــرای گروه های 
تجربه گرا و جســور، روز به روز تنگ تر می شود و این 

خطر وجود دارد که این گروه های جوان به تغییر بازیگر 
برای اجرای عمومی و یا متوسل شدن به تهیه کنندگان 

سودجو فکر کنند. 
از این رو تئاتر مســتقل تهران با همکاری و حمایت 
مرکز هنرهای نمایشــی امکانی را بــه صورت کامال 

رایگان برای اجرای آثار هنرمنــدان به وجود آورده تا 
تماشاگران با گونه های بسیار جسور و باکیفیت از تئاتر 

مواجه شوند که دغدغه اش تنها هنر تئاتر 
است. 

بدین ترتیب نمایش های 1974 به کارگردانی محمد 

شــجاعی، مورچه ها بــه کارگردانی علی مســعودی، 
کوریوالنوس به کارگردانــی حامد اصغرزاده و در باب 
ماراساد به کارگردانی حسام لک در مدت زمان 90 روز 
اجرا خواهند شد. فروش بلیت اجراهای عصر تجربه از 

طریق سایت تیوال انجام خواهد شد.

تری پرچت نویســنده مجموعه رمــان  جهان صفحه 
پیــش از مرگش وصیت کرده بود با غلتک از روی هارد 
رایانه اش رد شــوند و رمان های چاپ نشده اش را از بین 
ببرند. گاردین نوشت: آثار ناتمام و چاپ نشده تری پرچت 
رمان نویس علمی ـ تخیلی که سال 2015 از دنیا رفت، 
براساس وصیت او توســط یک غلتک برای همیشه از 

بین رفت.
پرچت کــه مجموعــه رمان هــای جهــان صفحه 
مشهورترین اثر او محســوب می شود، مارس 2015 در 
سن 66 ســالگی و پس از مدت ها دســت و پنجه نرم 

کردن با بیماری آلزایمر فوت کرد.
 او که ســال 2009 نشــان شــوالیه را از سوی ملکه 

الیزابت انگلســتان دریافــت کرده بود، در ســال های 
پایانــی عمرش توانایی های خود را به تدریج از دســت 
داد امــا با روحیه ای بســیار بــاال و با کمــک گرفتن 
از فناوری هــای روز، بــه کار خلــق آثار ادبــی ادامه 
 مــی داد و از حضــور در اجتماعات عمومــی خودداری 

نمی کرد.

پــس از مرگ پرچت، نیل گیمن دوســت او که خود 
از معروف ترین نویســندگان آثار علمی ـ تخیلی است، 
اعالم کــرد پرچت وصیــت کرده هــارد رایانه اش که 
حاوی تمام آثار ناتمام اوســت، وســط یــک جاده قرار 
 گیــرد و یک غلتک از روی آن رد شــود و همه را نابود 

کند.

اعالم رسمی عملکرد
 انجمن سینمای جوان در نیمه  اول سال

اجراهای ویژه عصر تجربه در تئاتر مستقل تهران

یک وصیت عجیب

گیرم پدرانمان فاضل بودند...

نشــریه ســفری التیتودزالیف ایتالیا نوشت: ایران 
امن ترین و میهمان نوازترین کشور خاورمیانه و دارای 
ثروت هــای فرهنگی، طبیعی و تاریخــی منحصر به 

فردی است که با فرهنگ خود می تواند هر مسافری را 
جذب و افسون  کند.

نشــریه ایتالیایی در گزارشــی مصور از گردشگری 
در ایران که با بیتی از اشــعار حافظ آغاز شده است، 
با اشــاره به اینکه اکنون بهترین فصل برای ســفر به 
ایران اســت، افزود: در ایــران از کتاب غزلیات حافظ 
بزرگ ترین شــاعر ایرانی در قرن 13م میالدی، برای 
فال گرفتن اســتفاده می شود و برخی معتقدند که در 
آن پیشــنهادهایی برای حل مشکالت روزمره وجود 
دارد. در کنار مقبره او در شــیراز افرادی هستند که 
در ازای دریافت مقدار کمی پول فال حافظ می گیرند. 
اما رســوم و ارتباط با گذشــته در ایــران همگام با 

مدرنیزه شدن به پیش می روند. 
التیتودزالیف در بخش هایــی دیگر از گزارش خود 

نوشــت: گذشــته و حال با یکدیگر در کشوری ادغام 
می شــوند که در آن تمام آنچه برای جذب و فریفتن 
چشمان، ذهن و فانتزی خلق شده است وجود دارد. 

ایران باستان از زمان مارکو پولو که 700 سال پیش 
از آن گذشــت، همواره جذابیت زیادی برای مسافران 
داشــته و امــروز نیز بــا معماری  نفیس مســاجد و 
عمارت های خود که نشئت گرفته از تاریخ هزاران ساله 
و غنای فرهنگی، طبیعی و تاریخی منحصر به فردش 

است، برای گردشگران جذابیت زیادی دارد. 
به چشــمان مســافر، گنبدهای آبی رنگ، سازه ها و 
شواهد تاریخی فرهنگی، که در ایران از تهران پرهرج 
و مرج و شــلوغ تا اصفهان و یزد و شــیراز که گهواره 
تمدن این کشور هستند وجود دارد، فراموش نشدنی 

و بسیار ارزشمند است. 

سفر به ایران با شهر تهران آغاز می شود، پایتختی با 
14 میلیون جمعیت و ترافیک های سنگین که توسعه 
شــهری آن به ستاره ها رسیده اســت و معرف نبض 

ایران است. 
بازدید از همه موزه ها و شــهرها ممکن نیست زیرا 
بسیار زیاد هستند. اما نباید بازدید از کاخ گلستان را، 
که معروف به تخت طاووس اســت را که در آغاز قرن 
19 توســط آقا محمد خان قاجار ساخته شد از دست 
داد. همچنین موزه جواهرات که منحصر به فرد است.

ایــن نشــریه به تــک تــک شــهرها و مکان های 
معروف باســتانی ایــران چون یزد، شــیراز، اصفهان 
و تخت جمشــید و پاسارگاد اشــاره کرده و سفر به 
 ایران را تجربه ای بســیار زیبا و به یاد ماندنی خوانده 

است.

نشریه ایتالیایی:ایران امن ترین کشور خاورمیانه

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اعالم کرد: 
مدیــران مســئول روزنامه ها حداکثــر تا 15 
شــهریور ماه فرصت دارند تا مــوارد اعتراضی 
خود را نســبت به نتایج اولیه ســومین دوره 
رتبه بندی روزنامه ها مطابق بند 12 شیوه نامه، 
برای بررسی در هیئت تجدید نظر ارسال کنند.

بــه نقــل از روابــط عمومی معاونــت امور 
مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، نتایج ارزیابی اولیه سومین دوره 
رتبه بنــدی روزنامه ها پیش تر به صورت جدول 
مقایسه ای به نشــانی الکترونیکی روزنامه های 
ثبت شــده در سامانه جامع رســانه های کشور 
ارســال شــده و مدیران مســئولی که نسبت 
بــه ارزیابی اولیه روزنامه خــود اعتراض دارند 

pr@ می توانند موارد اعتراضــی را به ایمیل
den.ir یا شماره نمابر 42710165 )اعالمی 
از طرف انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی( 
ارسال کنند. با پایان مهلت اعتراض، زمان بندی 
حضور مدیران مسئول یا نمایندگان تام االختیار 
آنان در جلسه هیئت تجدید نظر به آن ها اعالم 

خواهد شد. 
مطابق برنامه ریزی انجام شده این جلسات از 

25 شهریور ماه آغاز خواهد شد.
این گزارش می افزاید: در بند 12 شیوه نامه 
تصریح شــده است در مرحله تجدید نظر هیچ 
مــدرک جدیدی پذیرفته نمی شــود و تنها به 
کیفیت و نحــوه ارزیابی اولیه می توان اعتراض 

کرد.

 اعالم آخرین مهلت اعتراض 
به رتبه بندی روزنامه ها


