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محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در خصوص این که دادستانی تهران نسبت به 
انتشار اخبار مسمویت دانش آموزان علیه سه رسانه کشــور و برخی از هنرمندان اعالم جرم کرده است 
و اینکه پی گیری وزارت ارشاد در این خصوص چه بوده است، گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حسب وظایف قانونی که داریم، عمل می کنیم و در این خصوص، دوستان هیأت نظارت بر مطبوعات که یک 
هیأت فراقوه ای است تذکراتی داشتند و احتماال برحسب تشخیصی که دستگاه قضایی داده در این مورد 

ورود پیدا کرده است.
وی افزود: به هرحال توصیه همه ما این اســت که چهره های فرهنگی، هنری و رسانه های کشور نقش 
خودشان را پاس بدارند و در شرایط مهمی که در کشور پدید می آید و دشمنان می خواهند از آن سوء استفاده 
کنند، کاری نشود که به ضرر مردم کشورمان شود. ان شا اهلل همه بتوانند در آستانه سال جدید با اتحاد، وحدت 
و یکدلی مسائل مهم کشور را حل کنند. اسماعیلی گفت: هرکاری باید طبق قانون انجام شود و ما هم طبق 
قانون با این بحث ها برخورد می کنیم. میزان آزادی بیان و فضایی که در کشور وجود دارد، قابل مقایسه 
با جاهای دیگر نیست. ممکن است کسی هم خطایی کند و طبق قانون برخورد شود. بنابراین ما در 
وزارت فرهنگ طرفدار جدی اجرای کامل قانون هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
توصیه همه ما این است که چهره های فرهنگی، هنری و رسانه های کشور نقش خودشان 
را پاس بدارند و در شــرایط مهمی که در کشور پدید می آید و دشمنان می خواهند از 

آن سوء استفاده کنند، کاری 
نشود که به ضرر مردم 

کشورمان شود./ ایلنا

با وحدت و یکدلی مسائل را حل می کنیم

خربفرهنگوهرن

»مدرسه ژاندارک«، از مدرسه های قدیمی تهران است که در شــمال منطقه 12 تهران، در خیابان 
منوچهری، انتهای کوچه ژاندارک قرار دارد. در برخی منابع آمده که این مدرســه از نخستین مدارس 
دخترانه ایران بوده است که به مدرسه سورها )دختران تارک دنیا( نیز معروف است. نیکال مارُکفـ  معمار 
روسـ  در سال 1310 خورشیدی بنای اصلی آن را ساخت زمین مدرسه متعلق به مشیرالدوله و کنار خانه 
اوست. معماری مدرسه ترکیبی از معماری ایرانی و اروپایی محسوب می شود و سال 13۷8 در فهرست 
آثار ملی ثبت شد، اما نکته قابل تأمل درباره مدرسه دخترانه »ژاندارک« تبدیل آن به یک مدرسه پسرانه 

و رها شدن و بالاستفاده گذاشتن بخش هایی از این مدرسه است./ایسنا

پرفروش ترین نمایش های تاالرهای مختلف نمایشی در هفته سوم اسفند اعالم شد:
 نمایش »پرده خانه« نویسنده بهرام بیضایی،کارگردان گالب آدینه، کنسرت-نمایش »کافه عاشقی« 
نویسنده و کارگردان؛ ســید  جالل  الدین  دری، نمایش »او کیست؟« نویســنده و کارگردان: ارس  راد،  
نمایش »شایعات«، نویسنده: نیل  سایمون، مترجم: آهو  خردمند،کارگردان: مهسا عزیزپوری، نمایش 
»نماینده ملت« نویسنده: برانیسالو نوشیچ،مترجم: سروژ استپانیان،طراح، دراماتورژ و کارگردان: نادر 
 نادرپور،نمایش »لیبرو « نویسنده: احسان  نگهبان، میالد ظهوریان، کارگردان: احسان  نگهبان، نمایش 

»قضات«نویسنده، طراح و کارگردان: سجاد  حسین  پور./برنا

گالب آدینه در صدر »مدرسه ژاندارک« را دریابید


