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امروز شما
خواندنی

فروردین
خود  وظایف  مورد  در  روزها  این  چرا 
سهل انگاری می کنی؟ درست است که 
این  اما  داری  متعددی  گرفتاری های 
دوستشان  که  کسانی  به  نمی شود  دلیل 
دارند،  دوست  را  تو  آنها  یا  و  داری 

بی توجه باشی.

    اردیبهشت
کن.

نسبت به زندگی باید خوشبین و امیدوار 
داشت که  ایمان  نکته  این  به  باید  بود. 
می توان به اهدافی متعال رسید هر چند 
را  خطرناک  و  دشوار  راهی  آرزو  این 
که  باش  مطمئن  بگذارد.  تو  پای  پیش 

موفق خواهی شد.

   
خرداد

شد.  خواهد  بهتر  اوضاع  رفته  رفته 
اتفاق  ناگهانی  و  یکباره  هیچ چیز 
نمی افتد و باید مراحلی را طی کند که 
شاید از نظر تو پنهان باشد. این موضوع 
هم باید مراحل خود را طی کند بنابراین 

نباید عجله کنی.
تیر   
می شود  موجب  تو  بخشش  و  گذشت 
آسوده  وجدانی  و  آرام  روحیه ای  که 
باشند  تو  مدیون  او  بگذار  باشی.  داشته 
و احساس کند که تو در حق او لطف 

کرده ای.

مرداد
تقدیر تو را در معرض آزمایش مهمی 
فرصت  این  از  باید  است.  داده  قرار 
استفاده کنی چون دیگر چنین موقعیتی 
آینده  به  باید  شد.  نخواهد  نصیبت 

امیدوار باشی.

      
شهریور

پیش  عاطفی ات  زندگی  در  مسائلی 
تا  را  تو  پیش بینی های  که  می آید 
به  باید  می کند.  تغییر  دچار  حدودی 
دنبال  به  و  باشی  داشته  اعتماد  خودت 
کسی بگردی که در حد و اندازه تو باشد.

 
مهر

زنده  دوباره  نمی توان  را   گذشته 
کرد. باید خاطره آنها را نگهداشت و با 
درس های  آنها  از  خاطرات،  این  مرور 
برای  گذشته  فراگرفت.  را  الزم 
آینده  راه  چراغ  می تواند  افراد   بعضی 

باشد.

آبان
می شود  ایجاد  که  تفاهمی  پی  در 
روزهای خوشی را تجربه خواهی کرد. 
در سایه عشق و همدلی، می توان زندگی 
را  این شیرینی  تجربه کرد.  را  شیرینی 

نباید به هیچ قیمتی تلخ کرد.

آذر
رابطه ای  زندگی  در  بار  اولین  برای 
است.  صمیمانه  و  گرم  که  می بینی  را 
در  قدم  اولین  روراستی  و  صراحت 
صمیمی  و  شفاف  رابطه ای  ایجاد   راه 

است.

دی

احساسات  دوباره  که  می رسد  پیغامی 
موضوع  این  می کند.  بیدار  را  تو  خفته 
مشغول  خود  به  را  تو  فکر  روزها  این 
کرده. از خیر این قضیه بگذر چون اگر 
وارد این ماجرا شوی دچار ضرر و زیان 

می شوی.

بهمن
خدمت  در  را  خود  قلب  که  زمانی  تا 
رها  و  آزاد  باشی،  درنیاورده  عشق 
افتاد  عشقی  دام  در  وقتی  اما  هستی. 
دیگر آزاد نیست و همین اسارت برای 

او بهترین آزادی است.

اسفند

جلب  خود  به  را  تو  توجه  کسی  وقتی 
کرده باشد، چطور می توان رفتار سردی 
با او داشت؟! به خود اعتماد داشته باش 
و از آشکار کردن احساسات درونی ات 

نگران نباش.

کوه سرخ 
شیراز

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع
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کنید تا در روزنامه درج گردد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : 

گردشگری حق همه مردم دنیا است
در  کشورمان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در مادرید تاکید کرد 

که گردشگری حق همه مردم دنیا است.
وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  از  ایرنا  گزارش  به 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشورمان که به دعوت دبیرکل سازمان 
جهانی گردشگری به مادرید سفر کرده است،  پنجشنبه ۳۰ دی ماه 
۱۴۰۰ به همراه حسن قشقاوی سفیر جمهوری اسالمی ایران دراسپانیا 
و  دیدار  بین المللی  سازمان  این  دبیرکل  پولولیکاشویلی  زوراب  با 

گفت وگو کرد.
سید عزت اهلل ضرغامی در این دیدار با اشاره به اینکه گردشگری 
همگرایی  عامل  مؤثرترین  امروز  گفت:  دنیاست،  مردم  همه  حق 
یکدیگر  با  مردم  مستقیم  ارتباط  است.  گردشگری  دنیا،  ملت های 
بین  از  را  انسانی  روابط  به  نسبت  منفی  ذهنیت های  از  بسیاری 
فراهم  مردم  آحاد  بین  را  خوشبینی  و  دوستی  زمینه  و   می برد 

می کند. 
به  شهری  گردشگری  مجمع  دهمین  خصوص  در  همچنین  وی 
میزبانی شهرداری تهران، کنفرانس گردشگری روستایی کردستان 
پشتیبانی  ضرورت  و  آموزشی  بورس های  اعطای  و  کرمانشاه  و 

دبیرکل از این برنامه ها سخن گفت.
از  استقبال  ضمن  گردشگری  جهانی  سازمان  دبیرکل  ادامه  در 
ایران از نظر ماهیت چند  ایرانی، اظهار داشت:  پیشنهادهای طرف 
فرهنگی، قابلیت ها و ظرفیت های متنوع در زمینه انواع گردشگری 

یکی از قطب های اصلی گردشگری جهان محسوب می شود. 
را یک  ایران  فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی  میراث  وزیر 
قدرت گردشگری عنوان کرد و گفت: ایران به لحاظ جایگاهی که 

در حوزه گردشگری و صنایع دستی دارد، می تواند سازمان جهانی 
گردشگری را در نیل به اهداف و برنامه هایش یاری کند. 

پولولیکاشویلی اهم اقدامات صورت گرفته در طول سال های اخیر 
و دوران تصدی خود در راستای توسعه گردشگری در سطح جهان 
روستایی،  گردشگری  موضوع  به  جمله  آن  از  و  کرد  تشریح  را 
گردشگری داخلی در درون کشورها، توسعه و ترویج آموزش های 

آن الین به ویژه با محوریت جوانان اشاره کرد. 
سامانه های  نقش  همچنین  گردشگری  جهانی  سازمان  دبیرکل 
به  کمک  و  غذا  گردشگری  گردشگری،  صنعت  در  دیجیتال 
حوزه  در  سرمایه گذاران  جذب  برای   UNWTO عضو  کشورهای 
این  دارم  اطمینان  گفت:  پایان  در  و  کرد  تشریح  را  گردشگری 
دیدار سرآغاز بزرگی برای تعمیق دوستی ها و همکاری های ماست.
ضرغامی همچنین در توییتی در باره این دیدار نوشت: در دیدارم 
امروز  با آقای زوراب گفتم: گردشگری حق همه مردم دنیاست. 
مؤثرترین عامل همگرایی ملت های دنیا، گردشگری است. ارتباط 
مستقیم مردم با یکدیگر بسیاری از ذهنیت های منفی نسبت به روابط 
انسانی را از بین می برد و زمینه دوستی و خوشبینی را بین آحاد مردم 

فراهم می کند.

جای خالی لغو ویزای 
ایران و روسیه

هشت ماه از امضای »برنامه اجرایی 
برای  ایران و روسیه  اقدام مشترک 
گروهی«  سفرهای  روادید  لغو 
به  برنامه  این  هنوز  اما  می گذرد، 
مرحله اجرا نرسیده و ویزایی بین دو 
لغو نشده، این درحالی است  کشور 
که این برنامه اجرایی، کمتر از دو 

سال دیگر اعتبار دارد.
گردشگری  بخش  ایلنا،  گزارش  به 
سال  خردادماه  در  روسیه  و  ایران 
۱۴۰۰ )ژوئن ۲۰۲۱( برنامه اجرایی 
روادید  لغو  برای  مشترک  اقدام 
دو  شهروندان  گروهی  سفرهای 
طبق  و  کردند  امضا  را  کشور 
ایران  گردشگری  مقامات  اظهارات 
وصول  اعالم  از  پس  بود  قرار 
یادداشت تفاهم وزارت امور خارجه 
دو کشور، این برنامه به اجرا گذاشته 
ایران و روسیه برای  شود و ویزای 
شهروندان دو کشور، در صورتی که 
با تورهایی از ۵ تا ۵۰ نفر از طریق 
آژانس های مسافرتی سفر کنند، لغو 

شود.
ایسنا  پیگیری های  وجود،  این  با 
گذشت  با  که  است  این  از  حاکی 
آن  امضای  از  ماه  هشت  حدود 
بین  تفاهمی  یادداشت  هنوز  برنامه، 
وزارت امور خارجه دو کشور مبادله 
روادید گروهی  لغو  اجرای  و  نشده 
به نوعی معطل روسیه مانده است.  

لیال اژدریـ  مدیرکل دفتر بازاریابی 
ـ  خارجی  گردشگری  توسعه  و 
اجرایی  برای  بود:  گفته  پیش تر 
لغو روادید سفرهای گروهی،  شدن 
الزم  دیپلماتیک  و  قانونی  لحاظ  به 
دو  خارجه  امور  وزارت  بین  است 
کشور یادداشت دیگری مبادله شود 
که »یک ماه« پس از اعالم وصول 
برای سفرهای گروهی  آن، روادید 
شهروندان ایرانی و روسی لغو خواهد 
گروهی  سفرهای  روادید  شد.لغو 
معطل  درحالی  روسیه،  و  ایران  بین 
دفتر  مدیرکل  گفته  طبق  که  مانده 
توسعه گردشگری خارجی در ایران، 
اجرای این برنامه از ۲۰۲۱ تا دسامبر 
زمان  البته  که  دارد  اعتبار   ۲۰۲۳
مشابه  دوره های  به  تمدید  قابل  آن 
است، اما از آن جا که امضای برنامه 
امضای  از  پس  سال  چهار  اجرایی، 
جمهوری  دولت  بین  موافقت نامه 
در  روسیه  فدراسیون  و  اسالمی 
سفرهای گروهی  روادید  لغو  زمینه 
شهروندان دو کشور، به نتیجه رسید، 
اعتبار  پایان  از  پس  نیست  معلوم 
سفرهای  روادید  لغو  اجرایی  برنامه 
اراده  همچنان  کشور  دو  گروهی، 

و تمایلی برای اجرای دوباره چنین 
برنامه ای داشته باشند، به ویژه آن که 
بین  گروهی  سفرهای  روادید  لغو 
است  موضوعی  روسیه،  و  ایران 
از سوی بخش خصوصی  بیشتر  که 
گردشگری روسیه پیگیری می شود.

ویزای گروهی ایران و روسیه قرار 
یک  شود؛  لغو   ۲۰۱۸ سال  در  بود 
سال قبل از آن، یعنی هشتم فرودین 
با ۲۸ مارچ ۲۰۱۷  برابر  سال ۱۳۹۶ 
بین دولت جمهوری  موافقت نامه ای 
درباره  روسیه  فدراسیون  و  اسالمی 
گروهی  سفرهای  روادید  لغو 
وزرای  توسط  کشور  دو  شهروندان 
امضا شد که در همان  امور خارجه 
موافقت نامه اشاره شده برای اجرایی 
شدن، باید یک برنامه اجرایی نوشته 
ماه  یک  برنامه  این  بود  قرار  شود. 
شد،  هم  انجام  که  شود  نوشته  بعد 
دو  و  بود  پیچیده  موضوع  چون  اما 
برنامه  این  بودند،  سخت گیر  طرف 
رفت و برگشت زیادی داشت. دفتر 
ایران  خارجی  گردشگری  توسعه 
سال ۲۰۱۸ این برنامه را آماده کرده 
بود، اما روی برخی کلمات، مفاهیم 
اعتراض  و  شبهه  شک،  فرایندها  و 

وجود داشت.
سال  مهرماه  برنامه  این  درنهایت، 
بود  قرار  شد.  آماده   )۲۰۲۰(  ۱۳۹۹
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
به  آن  امضاء  برای  دستی  صنایع  و 
روسیه سفر کند که ویروس کرونا 
شایع شد و بعد هم مرزها بسته شد و 
دولت روسیه هم امضای این برنامه 
در  این که  تا  انداخت  تعویق  به  را 
وزیر  سرانجام   ۱۴۰۰ خردادماه 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وقت 
به مسکو رفت  و صنایع در سفری 
لغو  مشترک  اقدام  اجرایی  برنامه  و 
روادید سفرهای گروهی شهروندان 
شد،  امضا  سرانجام  روسیه  و  ایرانی 
اما پس از آن، درحالی که با توجه به 
اعتبار کوتاه مدت این برنامه اجرایی 
سریع تر  طرف  دو  می رفت  انتظار 
کنند  امضا  را  تفاهم نامه  یادداشت 
مشخص  برای  را  فنی  کمیته های  و 
شدن ساز و کار سفِر بدون ویزا به 
هنوز  اما  دهند،  تشکیل  کشور  دو 
هرچند  است.  نشده  برداشته  گامی 
سفر  در  که  بود  این  بر  گمان 
رئیس جمهور به مسکو که بیشتر با 
همسایگی  دیپلماسی  ارتقای  هدف 
لغو  پرونده  شد،  انجام  منطقه ای  و 
دو  بین  گروهی  سفرهای  روادید 
کشور که شش سال است باز مانده، 

به نتیجه ای برسد.

عکس از: 

هنرمندان رادیو فارس با کسب عنوان میالد اژدری
نخست رادیو در بین رادیوهای مراکز 
زرین  برگ  و  آفریدند  افتخار  کشور 
به  فرهیخته  فارسیان  برای  را  دیگری 

ارمغان آوردند.
و  صدا  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  درست  تدبیر  فارس،  سیمای 
باالی  کیفیت  رسانه ای،  رویکرد 
نحوی  عوامل،  کار  پشت  برنامه ها، 
نظم  برنامه سازی،  چشم  داشتن  اجرا، 
شبکه های  در  برنامه ریزی، حضور  در 

و  فاخر  برنامه های  داشتن  و  ملی 
شد  موجب  جشنواره ها  در  ارزشمند 
تا رادیو فارس به عنوان رادیوی برتر 
با  فارس  معرفی شود.رادیو  در کشور 
موفق  خود  مخاطبان  به  ویژه  توجه 
در  برنامه سازی  شاخص های  در  شد 
استانی  شبکه های  عملکرد  رتبه بندی 
سال  سوم  ماهه  سه  در  مراکز  صدای 
۱۴۰۰ رتبه اول را از آن خود کند و با 
بار دیگر  رادیو کشور  برترین  عنوان 

فارس بر قله افتخار را رقم زند.

درخشش رادیو فارس در ارزیابی 
مراکز کشور

زمان پخش »جیران« مشخص شد

پخش  شبکه  و  سازندگان  سوی  از  »جیران«  سریال  پخش  زمان 
اینترنتی این سریال، ۲۴ بهمن ماه اعالم شد.

به گزارش ایسنا بیانیه مشترک فیلیمو و تیم تولید سریال »جیران« 
در مورد تاریخ دقیق زمان پخش »جیران« به شرح زیر است:

فیلیمو و تیم تولید »جیران«،  »با تفاهم صورت گرفته بین ساترا، 
بهمن ماه   ۲۴ یکشنبه  روز  به  »جیران«  سریال  اول  قسمت  پخش 
موکول شد.به گزارش رابط عمومی فیلمو، بر اساس مصوبه شورای 
پروانه  نمایش محتوای حرفه ای در فضای مجازی، پخش قسمت اول 

سریال »جیران« با تعویق سه هفته ای ۲۴ بهمن پخش خواهد شد.
ساترا با ارسال نامه ای از فیلیمو و تیم تولید سریال »جیران« خواست 
که با وجود موافقت کلی صادر شده برای این سریال متأثر از مجوز 
تولید صادر شده از سوی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در سال ۹۹، پخش این سریال را برای اعمال برخی مالحظات 

محتوایی »جیران«، تا روز ۲۴ بهمن ماه به تعویق بیندازد.
بابت  عذرخواهی  با  همچنین  »جیران«  سریال  تولید  تیم  و  فیلیمو 
تأخیر مجدد در پخش این سریال، اعالم می دارد که این سریال از 
دو هفته قبل آماده و برای ارزیابی در اختیار ساترا قرار گرفته بود.«
سریال »جیران« ساخته جدید حسن فتحی و اسماعیل عفیفه قرار بود 
جمعه  ۲۴ دی ماه  در شبکه نمایش خانگی پخش شود و زمان پخش 
بود،  اطالع رسانی شده  پلتفرم پخش کننده هم  از طریق  این سریال 
اما در روز مقرر، قسمت اول سریال منتشر نشد تا اعمال مالحظات 

ممیزی از سوی ساترا، علت این امر عنوان شود.
در همان روز همچنین ادعایی از سوی سازندگان سریال »آهوی من 
مارال«  مجموعه ای دیگر در شبکه نمایش خانگی که آن هم درباره 
سازندگان  ادبی  سرقت  بر  مبنی  ـ  می شود  ساخته  شاه  ناصرالدین 
توقف  علت  و  شد  مطرح  سریال،  دو  داستان  شباهت  و  »جیران« 

سریال »جیران« به این امر نسبت داده شد.
مارال«  که  من  غفارزاده  کارگران »آهوی  مهرداد  هم  ادامه  در 
به  هنوز  و  شده  مواجه  مشکل  با  مالی  مشکالت  دلیل  به  سریالش 
سرانجام نرسیده است، در گفت وگویی با ایسنا درباره علت توقف 
توانستیم  آوردیم  که  فشارهایی  »با  است:  کرده  اظهار  »جیران« 
جلوی کار را بگیریم و آنها اعالم کردند این توقف به دلیل سانسور 
در بخش هایی از کار است.«این در حالی است که اسماعیل عفیفه، 
تهیه کننده »جیران« نیز به ایسنا گفته است که مشکل »آهوی من 
در  بودن  ضعیف  دلیل  به  سریال  این  و  نیست  »جیران«  مارال«، 
ساخت نمی تواند بستری را برای نمایش پیدا کند. عفیفه همچنین با 
قاطعیت شباهت سریال »جیران« با »آهوی من مارال« را رد کرده 
تصویر  و  صوت  رسانه های  مقررات  تنظیم  سازمان  است.همچنین 
فراگیر )ساترا( در بندی از بیانیه ای که در این ارتباط منتشر کرد، 
نوشته است: »با توجه به ادعاهای مربوط به نقض حقوق مالکیت 
با توجه به عدم تمایل شاکی به ادامه  فکری در سریال »جیران«، 
رسیدگی توسط ساترا، موضوع تا زمان ثبت درخواست رسیدگی از 
سوی عوامل تولید سریال »آهوی من مارال« یا ارائه حکم قضایی، 
انتشار سریال »جیران«،  عدم  یا  انتشار  و  مانده  ساترا مسکوت  در 

ارتباطی با آن ادعا ندارد.«
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کارگردان »َانگل« فیلم علمی-تخیلی می سازد
بونگ جون-هو« کارگردان برنده اسکار ُکره ای پروژه بعدی سینمایی 
خود را برای کمپانی برادران وارنر با بازی »رابرت پتینسون« خواهد 
ساخت.به گزارش مهر به نقل از ورایتی، پروژه جدید سینمایی »بونگ 
جون-هو« یک فیلم علمی-تخیلی با اقتباس از رمان »میکی ۷« نوشته 
»ادوارد اشتون« خواهد بود و »رابرت پتینسون« در حال مذاکره برای 

پیوستن به این فیلم به عنوان بازیگر اصلی است. 
داستان این رمان درباره یک کارمند یکبار مصرف در یک مأموریت 

شده  فرستاده  نیفهایم«  یخی  »دنیای  استعمار  برای  که  است  انسانی 
است که اجازه نمی دهد »کلون« جایگزین خود، با نام میکی ۸، جای 
فوریه ۲۰۲۲  به صورت رسمی در  است  قرار  این رمان  بگیرد.  را  او 
برادران  با کمپانی  قراداد »بونگ جون-هو«  این دومین  منتشر شود. 
وارنر در چند ماه اخیر است. این کارگردان کره ای هم اکنون مشغول 
ساخت یک مینی سریال بر اساس فیلم موفق »اَنگل« با همکاری »آدام 

مک کی« برای شبکه HBO است. 


