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اهداء جایزه نخست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ( )Corti a Ponteبه نماینده ایران


پویانمایی "گرگم و گله می برم"؛ ساخته

امیرهوشنگ معین ،جایزه بهترین پویانمایی بخش
رقابت بینالمللی سیزدهمین جشنواره بین المللی
فیلم کوتاه ) (Corti a Ponteایتالیا را از آن
خود ساخت .این پویانمایی هشت دقیقه ای،
براساس داستانی با همین عنوان؛ نوشتهی افسانه
شعباننژاد؛ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،در سال  2018م .تولید شده است .سیزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه  Corti a Ponteعالوه بر بخش اصلی رقابتی؛ در بخش های رقابتی چالش
تولید فیلم کوتاه در  48ساعت و موسیقی متن ویژه کودکان و نوجوانان نیز ،جوایزی را به برگزیدگان اهداء نمود.
پیش از این 15-18 ،اردیبهشت ماه  4-7(1399ماه می  2020م ).بخش نخست این جشنواره با نمایش برخط
فیلم های تولید شده توسط کودکان و نوجوان در رده های سنی مختلف برگزار گردید و در ادامه ،در بخش دوم،
 10-17آبان ماه  31( 1399اکتبر لغایت  7نوامبر  2020م ).آثار راه یافته به بخش های رقابتی این جشنواره به
صورت برخط نمایش داده

شد(تارنمای رسمی جشنواره .) Corti a ponte
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برگزاری وبینار "گردشگری و اقتصاد" با حضور سفیر ج.ا.ایران در رم
 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ،جمعه  30آبان
ماه  ،1399وبینار "گردشگری و اقتصاد" را ،با
حضور حمید بیات؛ سفیر ج.ا.ایران در رم برگزار
می نماید .جایگاه گردشگری در برنامههای توسعه
اقتصادی؛ نقش و تاثیر صنعت گردشگری فرهنگی
بر اشتغال ملی و منطقهای؛ تاثیر گردشگری
الکترونیک و استارتآپها در جلوگیری از سقوط صنعت گردشگری در شرایط فعلی و رشد آن در دوران
پساکرونا؛ تاثیر گردشگری در رشد کارآفرینی مستقیم و غیرمستقیم؛ چگونگی پایداری صنعت گردشگری در
شرایط بحرانی کنونی و برنامهریزی برای دوران پساکرونا؛ و گردشگری شهری و روستایی و نقش آن در توسعه
اقتصادی ،از محورهای اصلی هم اندیشی در این وبینار خواهد بود .احمد پورفالح رییس هیأت مدیره اتاق
بازرگانی ایران و ایتالیا در خصوص این وبینار گفته است" :اتاق ایران و ایتالیا از دیرباز و به دو دلیل ،به حوزه
گردشگری توجه ویژهای داشته است؛ که این دو دلیل شامل اعتقاد به اهمیت گردشگری در کسب دستاوردهای
مختلف اقتصادی؛ و همچنین این موضوع بوده؛ که ایتالیا به واسطه موقعیت تاریخی ،طبیعی ،جغرافیایی و...
همواره در رده اول تا سوم در میان کشورهای جهان قرار داشته؛ و یکی از کشورهای پیشتاز در جذب گردشگر
بوده است .ما نیز میتوانیم؛ با ارتباطات نزدیک با این کشور و پتانسیلهای موجود ،بیشترین بهره را از تجربیات
ارزنده آن ها بهدست آوریم ....با توجه به این که آینده بازار گردشگری به علت وجود ویروس کرونا نامعلوم است؛
بنابراین باید با مشورت با کارشناسان ایرانی و ایتالیایی بتوانیم؛ به موقع و درست از این فرصت مهم برای جذب
گردشگر در هر شرایط  ...استفاده کنیم؛ و این وبینار نیز به همین منظور برگزار خواهد شد .رایزنی فرهنگی
سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا پیش از این ،هم زمان با روز جهانی گردشگری ،وبینار "گردشگری در ایران :فوریت
های کووید  .19فرصت ها و چالش ها " را ،با حضور دکتر ولی تیموری معاون وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی
و گردشگری ج.ا.ایران؛ محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا .ایران در ایتالیا؛ و پروفسور "کارلو چرتی" ( Carlo

 )Ceretiاستاد ایران شناسی دانشگاه "ساپینزا" ( )Sapienzaشهر رم برگزار نموده بود

(دنیای اقتصاد).

نمایندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین
 سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی
فیلم تورین  20_-28نوامبر  2020م 30( .آبان
لغایت  8آذر ماه  )1399به صورت برخط برگزار
می گردد؛ و فیلم "بوتاکس" نماینده سینمای
ایران در بخش رقابتی اصلی این جشنواره خواهد
بود .این فیلم که نخستین فیلم بلند کاوه
مظاهری؛ و تنها نماینده سینمای ایران در بخش
رقابتی اصلی این جشنواره است؛ با نقش آفرینی سوسن پرور ،مهدخت موالیی ،سروش سعیدی ،مرتضی خانجانی
و محسن کیانی ،قصه دو خواهر را روایت می کند؛ که به دروغ به دیگران گفته اند؛ برادرشان به آلمان سفر
نموده و پس از چندی ،یکی از دو خواهر این دروغ را باور کرده و انتظار بازگشت برادر خیالی از آلمان را می
کشد ...عالوه بر این ،فیلم کوتاه "سس اضافه" ساخته علیرضا قاسمی؛ محصول مشترک آلمان و ایران نیز در
بخش غیر رقابتی این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد .این فیلم با نقش آفرینی "آنتونیو اللو" و "بن
جانسن"؛ قصه هانس؛ یک بازیگر نمایش را روایت می کند؛ که چند ساعت قبل از رفتن به روی صحنه نمایش
خودکشی می کند؛ و در برزخ با یک فرشته عجیب مواجه شده؛ و تالش می کند؛ به زندگی بازگردد .از دیگر
بخش های این جشنواره که نمایندگان سینمای ایران در آن حضور دارند؛ بخش "کالس پیشرفته" است؛ که به
عنوان نمونه ،مستند ( )CULP 53ساخته تقی امیرانی؛ محصول مشترک ایران – انگلستان با موضوع نقش
سرویس های جاسوسی ایاالت متحده آمریکا و انگلستان در کودتای  28مرداد در آن نمایش داده خواهد
شد(تارنمای رسمی جشنواره بین المللی فیلم تورین).

خطر ریزش شماری از کلیساهای تاریخی شهر ناپل
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 تحقیقاتی که اخیراً؛ با بررسی نقشه ها و
تصاویر ماهواره ای نشانگر تغییرات سطح زمین در
گذر زمان انجام یافته؛ گویای آن است؛ کهه خطهر
ریزش ،شماری از کلیساهای تاریخی شهر ناپهل را
تهدید می نماید؛ که از میهان آن هها 9 ،کلیسهای
تاریخی بنها شهده روی آبهراه ههای زیرزمینهی؛ از
جملهه کلیسهای ()Francesco di Paola؛ از
مهم ترین مقاصد گردشگری این شهر ،با خطر ریزش ناگهانی مواجه بوده؛ و نیازمنهد رسهیدگی فهوری هسهتند.
عالوه بر این ،خطر ریزش 57 ،بنای تاریخی و مذهبی دیگر را نیز در شهر ناپل تهدید مهی کنهد؛ کهه عمهدتا در
مرکز تاریخی شهر ناپل واقع اند؛ که از سال  1995م .در فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده اسهت .صهدها
بنای مذهبی متعلق به قرون مختلف؛ با سبک های معماری متفاوت ،در مرکز تاریخی شهر ناپل بنا گردیده؛ کهه
مطابق تحقیقات ،حدود یک دهم آن ها با خطر ریزش مواجه

است(تارنمای رسمی .)Cultural Heritage

محکومیت زیست محیطی ایتالیا در دادگاه لوکزامبورگ
 در پی افزایش مستمر حد مجاز روزانه
ذرات معلق هوا در برخی مناطق ایتالیا در فاصله
زمانی سال های  2008تا  2017م.؛ کمیسیون
اروپا در سال  2018م .پرونده ای را در این
خصوص به دادگاه لوکزامبورگ ارایه داده بود؛ که
این دادگاه پس از  2سال بررسی ،رأی به
محکومیت زیست محیطی ایتالیا داد .مطابق این حکم ،مسؤلین ایتالیا در زمان موثر؛ تدابیری برای تضمین
پایبندی به محدودیتهای تعیین شده در بخشنامه کیفیت هوا اتخاذ نکرده اند .صدرو این حکم میتواند؛ اعمال
مجازاتهایی را نیز به همراه داشته باشد .کمیسیون اروپا عالوه بر این ،پرونده ای در خصوص آلودگی "دی

اکسید ازت" نیز ،به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارایه نموده است .پیش از این ،کشور های لهستان در سال
 2018م.؛ و فرانسه در سال  2019م .به ترتیب ،به اتهام عبور از سطح مجاز ذرات معلق؛ و آلودگی هوا با "دی
اکسید ازت" ،توسط دیوان دادگستری اروپا محکوم شده بودند(خبرگزاری فرانسه).

تقدیر رییس شورای پاپی گفتمان بینادینی از حمایت رهبران اهل سنت از سند "برادری انسانی"


کاردینال " میگوئِل آنخِل آیوزو"؛

رییس شورای پاپی گفتمان بینادینی مقر مقدس،
روز پنجشنبه  5نوامبر  2020م 15( .آبان ماه
 )1399در وبینار شورای اساقفه اتحادیه اروپا ،که
با موضوع "ادیان در خدمت برادری در جهان"
برگزار گردید؛ طی سخنانی بیان داشت" :اروپا
ویروس قدیمی تفرقه و خودخواهی را می شناسد و آگاه است که این ویروس با همبستگی واکسینه و به طور
مؤثر رفع می گردد ...و پاپ فرانسیس نیز در کنار این واکسن ،ما را به استفاده از واکسن برادری انسانی دعوت
نموده است" .وی با محکوم نمودن حمالت تروریستی وین و نیس ،بر نقش مؤثر رهبران دینی در مقابله با افراط
گرایی دینی و خشونت تأکید و مطالعه رساله پاپ با عنوان "همگی برادر هستیم" را به عنوان نقشه راه در این
مسیر پیشنهاد و بیان داشت" :رهبران ادیان مختلف و پیروان ایشان با در پیش گرفتن راه گفتمان قادر خواهند
بود؛ به تحقق برادری جهانی در جامعه ای که در آن زندگی می کنند؛ حقیقتا مساعدت نمایند" .وی اتحاد
پیروان ادیان مختلف جهت مقابله با سوء استفاده کنندگان از نام خدا را خواستار و با تشریح مفاد نه گانه سند
"برادری انسانی" پاپ فرانسیس؛ این سند را نقشه راه گذار از "جهانی شدن بیتفاوتی" به "جهانی شدن
برادری" معرفی و از حمایت رهبران اهل سنت از این سند قدردانی نمود

(تارنمای رسمی شورای اساقفه اروپا ).

