
سفربهشورشورشیرینمیشود
| سرپرســت معاونت برنامه ريزى و 
سرمايه گذارى اداره كل ميراث فرهنگى صنايع 
دستى و گردشــگرى آذربايجان غربى گفت: 
مسير دسترسى به آبشــار شورشور چالدران 
هموار شد.جليل رستم پور افزود: آبشار شور 
شور شهرســتان چالدران، يكى از جاذبه هاى 
طبيعى گردشــگرى اين شهرســتان بشمار 

مى آيد كه تاكنون مسير دسترسى گردشگران به دليل نبود راه مناسب، 
با دشواريهايى همراه بود ولى با تالش اين اداره كل در راستاى ايجاد و 
توسعه زيرساختها در مناطق گردشگرى، بزودى با اتمام طرح ايجاد و 
بهسازى راه دسترسى به اين آبشار، گردشگران با سهولت مى توانند از 
آن بازديد كنند.وى در خصوص جزئيات طرح مذكور بيان كرد: با توجه 
به بازديدى كه سال گذشته از اين آبشار بعمل آمد ، ايجاد راه مناسب 
براى دسترسى سهل و راحت گردشگران به آبشار ، ضرورت مى نمود اين 
پروژه در فهرست طرحهاى توسعه زيرساختهاى گردشگرى اداره كل 
براى سال جارى ، قرار گرفته و نهايتاً در پروژه هاى زيرساختى سال 96 
مصوب و تخصيص اعتبار صورت پذيرفت .به گزارش كائنات و به نقل از 
ايسنا ؛ رستم پورادامه داد : اين پروژه از حدود دو ماه پيش با مديريت 
و نظارت اين اداره كل و با تامين اعتبارى حدود سه هزار ميليون ريال 
شــروع شــده و كمتر از يك ماه ديگر به اتمام مى رسد .وى افزود: در 
اين پروژه حدود 2 كيلومتر مســير دسترسى به آبشــار ، زيرسازى و 
بهسازى و آســفالت ريزى مى شــود. چالدران يكى از شهرستان هاى 
استان آذربايجان غربى است كه در ناحيه شمال غربى اين استان قرار 
گرفته اســت. مركز شهرســتان چالدران در درازاى شرقى 44درجه و 
22دقيقه و پهناى شمالى 39درجه و 3دقيقه و ارتفاع 1945مترى از 
سطح دريا واقع شده است. اين شهرســتان از شمال به ماكو و از غرب 
به مرز ايران و تركيه و از جنوب به شهرستان چايپاره محدود مى شود. 
چالدران در منطقه اى كوهپايه اى برافراشــته شــده و آب و هواى آن 
معتدل و نيمه مرطوب است. راه سيه چشمه - خوى، به سمت جنوب 
شــرقى به درازاى 87كيلومتر از مسيرهاى دسترســى به اين منطقه 
هستند. اين مسير عبورى از 7كيلومترى سيه چشمه به صورت راه اصلى 
به درازاى 9كيلومتر به سوى مرز بازرگان پيش مى رود. راه فرعى سيه 
چشمه - قره ضياء الدين، به سوى شرق به درازاى 65كيلومتر نيز از ديگر 
راه هاى دسترســى به اين منطقه است.اين منطقه عالوه بر جاذبه هاى 
طبيعى و بناهاى تاريخى و ديدنى از اهميت تاريخى نيز برخوردار است. 
چالدران با وسعتى معادل 5000كيلومتر مربع واقع شده است. نام سابق 
سيه چشمه (قره عينى) بود كه طبق روايتى از نام پدر و پسرى كه قره و 
عينى نام داشتند و اولين ساكنان اين منطقه بودند گرفته شده است. به 
روايتى ديگر، نام سيه چشمه از منطقه اى نيمه باتالقى و چمنزارى به 
نام قره بالغ (سيه چشمه) گرفته شده است. قدمت تاريخى سيه چشمه 
به حدود پنج قرن مى رســد. آوردگاه چالدران كه محل جنگ معروف 
چالدران بوده در اين شهرستان قرار گرفته است. مقبره شيرين و فرهاد 
نيز از مهم ترين مكان هاى ديدنى اين شهرســتان محسوب مى شود. 
مردم چالدران به كشاورزى، دام دارى و بازرگانى اشتغال دارند.آبشار 
عرب ديزج معروف به شور شور،در بخش دشتك (آواجيق) شهرستان 
چالدران در 22 كيلومترى ماكو و 40 كيلومترى چالدران در نزديكى 
روستاى عرب ديزج واقع شده كه داراى چشم اندازطبيعى بسيار زيبائى 

بوده كه در نوع خود بى نظير است. 
گردهمایی جامعه خیرین مدرسه ساز . عكس: فاطمه زارع 

اختالفاتاتحادیهاروپاباترامپ
به»قارهها«یهیسپانتیویرسید

| اختالفاتى كه بين اتحاديه اروپا و اياالت 
متحده بعد از روى كار آمدن ترامپ به وجود آمده 
و تاثيرى كه مى تواند بر سياست هاى كشورهاى 
ديگر داشــته باشد، موضوعى اســت كه در برنامه 
«قاره» هاى هيسپان تى وى به آن پرداخته شده 
است. به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى 
شبكه هيســپان تى وى ، اتحاد استراتژيك اياالت 
متحده و اتحاديه اروپا ســال هاى زيادى است كه در جريان است. عالوه بر 
توافقات اقتصادى، دخالت هاى سياســى اين بلوك در منطقه غرب آسيا و 
آمريكاى التين مشهود است كه قدرت هاى اروپايى هميشه از حضور نظامى 

آمريكا در اين مناطق حمايت كرده اند. 
برنامه « قاره ها » به تهيه كنندگى سباستين سالگادو، در برنامه اين هفته 
خود به موضوع اختالفاتى كه بعد از روى كار آمدن ترامپ به خاطر ســبك 
رفتار تحريك آميز و خشــن او با اتحاديه اروپا به وجود آمده پرداخته و اين 

موضوع را با كارشناسان خود به بحث و گفت و گو مى نشيند.
سالگادو در برنامه خود به اين موضوع اشاره دارد كه عدم حمايت اتحاديه 
اروپا از ترامپ در مسئله خروج آمريكا از توافق هسته اى با ايران، نقطه عطفى 
در روابط بين واشنگتن و بروكسل بوده است. خود ترامپ به طور واضح بيان 
كرده است كه اتحاديه اروپا به دنبال سو اســتفاده از اياالت متحده است. 
اظهارات محكم اتحاديه اروپا، هم در مســئله ايران و هم در مسائل تجارى، 
خبرگزارى هاى بين المللى را به تعجب وا داشــته اســت چرا كه هميشه 
از اين اتحاديه اين تصور وجود داشــته كه مطيع آمريكا است؛ هرچند كه 
اتحاديه اروپا در موضوع خروج انگلســتان از ايــن اتحاديه ضربه مهلكى از 

آمريكا خورده است.
 نكته ديگرى كه سالگادو در برنامه خود مطرح مى كند اين است كه اين 
گفتگو و اختالفات، نبردى ميان قدرت هاى غربى اســت كه درك اهداف 
هر كدام از اين طرفين در اين اختالف نظرها ضرورى اســت تا بفهميم چه 
چيزى در حوزه بين الملل در گذراست و فهم اين موضوع كه در ميدانى كه 
هيچ كدام از طرفين قابل اعتماد نيســتند، چطور بايد اقدامات بعدى خود 

را انجام داد. 
«قاره ها» برنامه اى تحليلى اســت و معموال با موشكافى موضوعات داغ 
سياسى – اقتصادى و اجتماعى همراه مى شود . در اين ميزگرد 25 دقيقه 
اى ، دو ميهمان -كارشناس، ســالگادو را همراهى مى كنند و معموال براى 
چالشى تر كردن بيشــتر برنامه، ويدئو كليپ ها و گزارش هايى كه از قبل 
تهيه شده اند، در ميان برنامه پخش شده و كارشناسان ميهمان درباره آنها 

به بحث و تبادل نظر مى پردازند.

»ساختمسجدتوسطشیعیان
فرانکفورت«بهروایتشبکهپرستیوی

 The Clouds) « مستند « ابر ها مى آيند |
Are Coming) در شبكه پرس تى وى همزمان با 
ايام عيد سعيد فطر به روايت داستان ساخت مسجد 
در شــهر فرانكفورت توسط جمعى از شيعيان اين 
شهر مى پردازد. به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومى شــبكه پرس تى وى ، مستند « ابر ها مى 
آينــد » (The Clouds Are Coming) محصول 
سال 2013 آلمان است و داستان گروهى از شيعيان فرانكفورت را بيان مى 
كند كه در ســال 2007 تصميم مى گيرند تا در شهر مسجدى براى خود 
بسازند. بانى اين كار اونال كايماكچى شيعه تركى االصل بوده كه در آلمان 
 The Clouds Are) « به كار وكالت مشغول است. مستند « ابر ها مى آيند
Coming) با اونال همراه شده و مراحل آماده سازى ساخت مسجد از جمله 
حمايت روحانى محل براى خريد زمين، مخالفــت جمعى از مردم و گروه 
هاى افراطى فعال به نام اســالم در آلمان با ساخت يك مركز اسالمى ديگر 
و تالش اونال از طريق گفت و گو و برگزارى جلســات براى متقاعد كردن 
گروه هاى مخالف را به تصوير مى كشد. در ادامه مستند « ابر ها مى آيند » 
(The Clouds Are Coming) تكميل فاز اول مســجد حضرت زهرا (س) 

به نمايش در مى آيد. 
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تورجمنصوریمهماناینهفتهآیفیلم
| تورج منصورى مدير فيلم  بردارى ، 
كارگردان ، تهيه كننده و تدوين گر  سينماى 
كشورمان در اين قسمت از برنامه « خارج 
از كادر » از خودش مى گويــد . به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط  عمومى شبكه آى 
 فيلم ، « خــارج از كادر » به تهيه  كنندگى 
عاطفه خالدى ، هر جمعــه ميزبان يكى از 
پيشكسوتان عرصه هنر در سينما ، تلويزيون 
و تئاتر مى  شود و خارج از كادر هميشگى او را روايت مى كند . بر اساس اين گزارش 
، تورج منصورى مهمان 66 ساله اين قســمت از خارج از كادر ، از حال  و هواى اين 
روز ها و دغدغه  ها و مشغله  هايش مى  گويد . وى فعاليت هنرى را از سال 1350 با 
عكاسى براى مجله هنر و معمارى شروع كرد و سپس در چند فيلم كوتاه تلويزيونى 
از ساخته  هاى فرامرز معطر مانند فيلم « ارگانيك » به عنوان دستيار كار كرد . او بعد 
تر خودش چند فيلم كوتاه براى تلويزيون مشهد ساخت و در سال 1359 فيلمبردارى 
فيلم كوتاه «7/3/59» را انجام داد . منصورى پس از چند تجربه ديگر در زمينه فيلم 
 هاى كوتاه ، فعاليت در سينماى حرفه اى را از سال 1363 با فيلم « مردى كه زياد 
مى دانست » ساخته يد اهللا صمدى به عنوان دستيار كارگردان آغاز كرد . او همچنين 
يكى از مسئولين سازمان سينمايى « چشم سوم » است . منصورى از سال 1364 
تا كنون مدير فيلمبردار 50 فيلم ســينمايى بوده و كارگردانى ، فيلم  نامه نويسى ، 

تهيه كنندگى و تدوين چند فيلم ديگر را نيز در كارنامه كارى  اش دارد.

»گاهیبهپشتسرنگاهکن«ازپنجرهآیفیلم
| شــبكه آى  فيلم فارســى مجموعه 
تلويزيونى « گاهى به پشــت سر نگاه كن »  را 
از شــنبه 26 خرداد آغاز مى  كند . به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط  عمومى شــبكه آى  
فيلم ، سريال 36 قسمتى « گاهى به پشت سر 
نگاه كن » به  كارگردانى مازيار ميرى جايگزين 
سريال « برادر » در باكس ساعت 23:00 مى  
شود . مجموعه تلويزيونى « گاهى به پشت سر 
نگاه كن »  يك ملو درام خانوادگى است كه با محوريت موضوعى حمايت از توليدات 
داخلى و اعتماد به نخبگان جوان ايرانى و توجه ويژه به سبك زندگى ايرانى اسالمى 
مقابل دوربين رفته اســت . يك ملو درام خانوادگى اســت كه با محوريت موضوعى 
حمايت از توليــدات داخلى و اعتماد به نخبگان جوان ايرانى و توجه ويژه به ســبك 
زندگى ايرانى اسالمى مقابل دوربين رفته است . اين سريال روايتگر زندگى يك مرد 
كارخانه  دار به نام تابش است كه با ماجرا هاى متعددى رو به  رو مى  شود . او آدم خود 
ساخته  اى است كه كارش را از صفر شــروع كرده ، اما اكنون كه كارخانه  اش توسعه 
يافته از طرفى با مشكلى به نام واردات بى  رويه جنس  هاى خارجى رو به  روست و از 
طرفى اطرافيان و دشمنان ديرينه  اش تصميم دارند او را با پا پوش ور شكسته كنند. 

سینماآیفیلمبهمعرفیفیلم»رفتن«
میپردازد

| اسماعيل باستانى اين هفته با 
عوامل سازنده فيلم سينمايى « رفتن » 
گفت  و گو مى  كند . به گزارش كائنات و 
به نقل از روابط عمومى شبكه آى  فيلم ، 
بر اساس اين گزارش ، سينمايى « رفتن 
» نخستين فيلم سينمايى نويد محمودى 
در مقام كارگردان است كه به نويسندگى 
و تهيه  كنندگى جمشيد محمودى توليد 
شده و محصول سال 1395 است . فيلم سينمايى « رفتن » از 19 ارديبهشت ماه 
در سينما هاى هنر و تجربه شروع شده است . در يك سال گذشته فيلم « رفتن 
» به كارگردانى نويد محمودى موفق به دريافت تقدير ويژه كارگردانى جشنواره 
بوسان ، بهترين بازيگرى از فستيوال بين  المللى فيلم مراكش و جايزه بهترين 
فيلم از فستيوال بين المللى تريپولى شده است . فيلم « رفتن » در افغانستان ، 
آمريكا و بلژيك اكران شده است . قرار داد اكران فيلم رفتن توسط پخش كننده 
بين المللى فيلم شركت فرانسوى  « دريم لب » به مديريت نسرين مير شب  به 

امضا رســيده و به زودى متريال الزم براى اكران در اختيار خريدار تركيه  اى 
قرار خواهد گرفت . 

بررسی»صحتآماربیکاریدرآمریکا«
درشبکهپرستیوی

| مســاله بيكارى در آمريكا و صحت و 
سقم آمار هايى كه از سوى مسوولين اين كشور 
درخصوص اين موضوع ارائه مى شود در برنامه اين 
 Economic Divide )  « هفته « شكاف اقتصادى
) در شبكه پرس تى وى مورد ارزيابى قرار مى گيرد 
. به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه 
پرس تى وى ، در برنامه « شــكاف اقتصادى »  ( 
Economic Divide )كه به تهيه كنندگى كاوه 
تقوايى روى آنتن مى رود ، نرخ بى سابقه بيكارى در آمريكا با سه مميز نه دهم درصد و رابطه 
آن با كاهش نيروى كار در اين كشور و شاخص هاى تعريف بيكار از نظر اداره آمار نيروى كار 
آمريكا و عدم اطمينان به اين آمار ها مورد بحث و گفت و گو قرار مى گيرد . برنامه « شكاف 
اقتصادى »  ( Economic Divide )در ادامه به مرور ســخنرانى هاى انتخاباتى ترامپ مى 
پردازد و ضمن بررسى آمارهاى واقعى بيكارى در اروپا و آمريكا، نرخ بيكارى زير 5 درصد را از 

بزرگ ترين فريبكارى هاى سياست مدرن آمريكايى ها معرفى مى كند. 

گوشه و کنار
چه خبر


