
در   – خواننده   - گلچین  نادر 
هشتادویک سالگی پس از مدتی بستری 
بودن در بیمارستان ظهر روز جمعه سی 

و یکم شهریورماه درگذشت. 
نازنین گلچین - فرزند این هنرمند 
کرد:  اظهار  خبر،  این  تائید  ضمن   -
بیمارستان  در  ماه  یک  حدود  »پدرم 

هتل گاندی تهران بستری بود.«
در  پدرش  شدن  بستری  دلیل  او 
بیمارستان را تشدید بیماری ریوی او 
دانست و افزود:  »روز جمعه، پدرم 
قلبی کرد و متأسفانه پزشکان  ایست 

نتوانستند او را احیا کنند.«
نادر گلچین - خواننده - در سال 
او  شد.  متولد  رشت  شهر  در   ۱۳۱۵
پس از آمدن به تهران در سال ۱۳۳۹ 
با اداره هنرهای زیبا و وزارت فرهنگ 
و هنر همکاری کرد. گلچین همچنین 
از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲ در رادیو ایران 

فعالیت داشت.
خوانندگان  ازجمله  گلچین  نادر 
است  ایرانی  موسیقی  شناخته شده 

»یوسف  چون  آثاری  تاکنون  که 
مژگان،  گم گشته«،»مرغ سحر«،»ناوک 
»قصه شهر عشق ،»مسبب«، »من دیگه 
بچه نمیشم« و آلبومهای»گریز»، »نفس 
باد صبا« و»زلف بنفشه« را منتشر کرده 

است.
او در طول سال های فعالیت خود 
در موسیقی با هنرمندان بزرگی چون 
پرویز  پایور، منصور صارمی،  فرامرز 
علیاصغر  بدیعی،  حبیباهلل  یاحقی، 
بهاری، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، 
فضالهلل توکل، جهانگیر ملک، امیر ناصر 
افتتاح، محمد اسماعیلی، آبتین اجاللی 
و منصور نریمان همکاری کرده است.

نادر  زنده یاد  پیکر  تشییع  مراسم 
مهرماه  دوم  یکشنبه  امروز  گلچین 
برگزار  تهران  تاالر وحدت  مقابل  از 

می شود.
نازنین گلچین فرزند زنده یاد نادر 
گلچین گفت: » طبق برنامه ریزی های 
پدرم  پیکر  تشییع  مراسم  انجام گرفته 
ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه دوم مهرماه 

از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا برگزار می شود.«

هماهنگی های  »طبق  افزود:  او 
مزار  روی  ایشان  پیکر  به عمل آمده 
به خاک  گلچین  دلدار  نادیا  خواهرم 
سپرده می شود. این در حالی است که 
تاریخ مراسم ترحیم نیز به زودی اعالم 

خواهد شد.«
محمدباقر نوبخت و علی نوبخت در 
پیامی درگذشت نادر گلچین خواننده 
فقید موسیقی ایرانی را تسلیت گفتند.

معاون  نوبخت  محمدباقر 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
نوبخت  علی  و  کشور  برنامه وبودجه 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
پی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
هنرمند  گلچین  نادر  درگذشت 
پیام  ایرانی  موسیقی  هنر  پیشکسوت 

تسلیتی منتشر کردند.
در متن پیام آمده است: »انا هلل و انا الیه 
پیشکسوت  درگذشت  خبر  راجعون. 
هنر موسیقی ایرانی استاد نادر گلچین 

موجب تاثر و تالم وافر گردید.
استاد نادر گلچین، هنرمندی نامدار و 
صاحب سبک و انسانی شریف و متین 
و از افتخارات هنر گیالن زمین بود.

از ذخایر هنر  فقید  استاد  این  آثار 
موسیقی ایرانی است که با پیوند شایسته 
شعر و موسیقی نمایانگر هویت اصیل 

و غنی هنر ایران زمین هست.
به  را  نامی  هنرمند  این  درگذشت 
جامعه ی هنری کشور خاصه خانواده ی 
و  نموده  تسلیت عرض  ایشان  مکرم 
از خداوند بزرگ برای آن استاد فقید 
علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و شکیبایی مسألت می نماییم.«
معاون  مرادخانی  علی  همچنین 
امور هنری وزیر ارشاد ، فرزاد طالبی 
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و 
بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی 
ایران به مناسبت درگذشت زنده یاد نادر 
پیشکسوت موسیقی  گلچین خواننده 
تسلیت  ابراز  جداگانه  پیام های  در 

کردند. 
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پویش  از  سینماگران  حمایت 
قایم باشک و پیشگیری از آزار 

جنسی کودکان
پویش  مهرماه  اول  با  همزمان  ایلنا: 
پیشگیری از آزار جنسی کودکان با حمایت 
هنرمندان و سینماگران فعالیت خود را آغاز 
کرد. همزمان با ابتدای مهرماه، سازمان 
مردم نهاد راه و کنترل اس پالس پویش 
پیشگیری از آزار جنسی کودکان را آغاز 
کرد. این پویش توسط جمعی از جوانان 
متخصص به منظور آگاه سازی کودکان 
تاکنون  است.  تشکیل شده  والدین  و 
برومند،  احترام  همچون  هنرمندانی 
مرضیه برومند، مهوش شیخ االسالمی، 
پوران  جاهد،  شیرین  حکمت،  منیژه 
درخشنده، رخشان بنی اعتماد، تهمینه 
میالنی، مونا زندی، مهناز افضلی، مرجان 
اشرفی زاده ، نگار آذربایجانی و نرگس 
آبیار از این پویش حمایت کرده اند. این 
پویش در فضای مجازی و در اینستاگرام 
و تلگرام به نام »قایم باشک« به آدرس 

زیر فعال است:
 Ghayembashak.comآدرس سایت

 آدرس اینستاگرام
 instagram.cm/ghayembashak 

 آدرس تلگرام: 
t.me/ghayembashak.com

تجارِت کودکان دستمایه یک 
اثر نمایشی شد 

ایلنا: قتل، سوءاستفاده جنسی و بیگاری 
از کودکان ربوده شده اسپانیایی و اروپایی. 
کارگردان نمایش »کمپراچیکو« با اشاره به 
اینکه تجارت کودکان یکی از محورهای این 
اثر است، گفت: »موضوع پایه این نمایشنامه 
درباره بچه هایی است که وقتی خیلی کوچک 
بوده  اند دزدیده شده و توسط گروهی از آدم ها 

به شکل پرنده تغییر شکل داده شده اند.
 سپس به آن ها آوازخوانی و ملیجک بازی 
یاد داده می شود و آن ها را به آدم های پولدار 
و صاحبان قدرت و منصب می فروشند.«پریا 
قناتی، بابیان اینکه داستان نمایش »کمپراچیکو« 
درواقع به نوعی تجارت عجیب وغریب است 
که این گروه راه انداخته اند، گفت: »البته این 
قضیه بر اساس یک واقعه تاریخی بوده اما ما 
آن را فانتزی کرده و در قالب قصه درآوردیم 
و روی کودک بودن و پرنده بودنشان تأکید 

کردیم.« 
یعنی  قدیم  »دراسپانیای  داد:  ادامه  او 
حدود ۱7۰۰ میالدی گروهی از کولی ها 
به اسم »کمپراچیکوها« بودند که بچه ها را 
می دزدیدند و تغییر شکل می دادند؛ این گروه 
کولی تقریباً در همه جای اروپا حضور داشتند 
و این کار را انجام می دادند و داستان ها و 
افسانه های زیادی پیرامون آن ها وجود دارد 
و ما آن را دستمایه پرداخت نمایشی کردیم.« 
در خالصه داستان این نمایش آمده است: 
در قصری که در میان باتالق محصور است 
افرادی زندگی می کنند که برای گذران خود 
به تجارت کودکان مشغول اند هرچند این 
تجارت پول ساز همه افراد این قصر را وسوسه 

می کند تا سهم بیشتری از آن به دست بیاورند.
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کشیدم

حسن روحانی دیروز اول مهر با حضور در هنرستان دخترانه شهید مدرس منطقه 
۵ تهران و حضور در آیین بازگشایی مدارس، زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ 

را به صدا درآورد و سال تحصیلی جدید رسما آغاز شد. 
                 ایسنا 

تیم متخصصین مغز و اعصاب ایران در تورنومنت متخصصین مغز واعصاب 
کشورهای دنیا در جریان کنگره جهانی مغز و اعصاب در ژاپن دیروز در مصاف 

با استرالیا رتبه اول را کسب کرد. 
                 کانال خبری پزشکان 

مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم رضوی.
                ایلنا

موسیقی ایران به سوگ خواننده پیشکوست نشست 

نادر گلچین پس از دوره ای بیماری درگذشت

بیطار: بهشت عنوان فیلم از ۵ کشور عضو سازمان 
جهانی بهداشت دام در اولین جشنواره تخصصی 

فیلم و عکس »بیطار« نمایش داده می شود.
اسامی فیلم هایی که در بخش نمایش ویژه مروری 
بر آثار کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت 
به  نمایش درمی آیند  به  »بیطار«  دام در جشنواره 

شرح زیر است:
»دیروز، امروز« از ایران، »مرکز نظارت بر سالمت 
غذایی« از نروژ، »دامپزشکی ایران در یک نگاه« از 
ایران، »آشنایی با امنیت زیستی در مراکز پرورش 

دام و عمل آوری مواد غذایی« از نیوزلند، »مرکز 
تشخیص و پیشگیری از بیماری های دام« از روسیه، 
»امنیت زیستی در مزارع پرورش دام« از نیوزلند، 
»وظایف دامپزشکی دولتی در انگلستان« از انگلستان 
خطرآفرین«  ارگانیسم های  به  واکنش  »برنامه  و 

از نیوزلند.
جشنواره تخصصی »بیطار« در بخش های مختلف 
شامل مسابقه فیلم کوتاه، آثار مستند، آثار مردمی 
یعنی فیلم های تهیه شده از طریق تلفن های همراه 
و دوربین های خانگی، مسابقه عکس اعم از تک 
عکس و مجموعه عکس و بخش های جنبی، بخش 
آثار بین المللی به صورت غیررقابتی، بزرگداشت، 
شاپ های  ورک  و  نشست ها  عکس،  نمایشگاه 
ویژه  بخش  همچنین  و  موضوعی  و  تخصصی 
مسابقه ویژه غیرحرفه ای و ویژه سازمان دامپزشکی 

برگزار می شود.
نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس »بیطار« 
و  فرهنگ  وزارت  سینمایی  سازمان  همکاری  با 
ارشاد اسالمی، سازمان صداوسیما، سازمان سینمایی 
حوزه هنری و فرهنگسرای شفق از ۱۴ تا ۱7 مهر 
به دبیری ناصر باکیده در تهران و هم زمان در چند 

استان کشور برگزار می شود.

۸ فیلم از ۵ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت دام در جشنواره »بیطار«
 پوستر جشنواره فیلم و عکس بیطار

تایم: لئوناردو دی کاپریو با شرکت در نشستی با حضور 
جان کری، از این گفت که وقتی دونالد ترامپ را دید چه 

اتفاقی افتاد.
دی کاپریو بار دیگر قدرتش را در خدمت به تغییرات 
آب و هوایی قرارداد و با حضور در کنفرانس تغییرات آب 
و هوایی دانشگاه ییل، با حضور روی صحنه به گفتگو با 

جان کری معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا نشست.
در این نشست ۲۵۰۰ نفر شرکت داشتند و به سخنان دی 
کاپریو درباره تالش هایش در دیدار با دونالد ترامپ درزمانی 
که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، گوش کردند.
بازیگر برنده اسکار گفت: »ما به او یک طرح درباره مقابله 
با تغییرات آب و هوایی ارائه کردیم که از ظرفیت اقتصادی 

هم برخوردار بود که بتواند شغل های سبز ایجاد کند.«
او در ادامه اظهار کرد: »ما درباره این که چگونه آمریکا 
از این ظرفیت برخوردار است که بقیه جهان را به سمت 
کارخانه هایی باانرژی تمیز هدایت کند و موجب تحقیقات 

و گسترش در این زمینه شود، صحبت کردیم.«
اما همه تالش های دی کاپریو فایده ای نداشت و ترامپ اعالم 
کرد آمریکا از توافقنامه پاریس خارج می شود و حتی اسکات 
پروییت را برای ریاست آژانس محافظت از محیط زیست 

منصوب کرد.
دی کاپریو گفت: »نباید افرادی را که به چنین اموری باور 
ندارند در چنین مناصبی قرار دهیم. این ها باورها و علوم 
مدرن هستند که می توانند ریسک وارد شدن به جهان آینده 

را برای نسل بعدی کاهش دهند.«
نقطه  همان  در  اآلن  »ما  گفت:  »بازگشته«  فیلم  بازیگر 
در  و  تاریخ عقب می رویم  در  داریم  و  داریم  قرار  عطف 
این  با  به شدت  دارند  افراد شاخص  از  بعضی  همین حال 

رفتار او مخالفت می کنند.«
در این نشست ستاره هالیوود اعالم کرد مبلغ ۲۰ میلیون دالر 
را از سوی بنیادش برای حمایت از محیط زیست اختصاص 
می دهد. او گفت: »ما به این افتخار می کنیم که از کار بیش 
از ۱۰۰ سازمان در کشور و خارج از کشور در این زمینه 

حمایت می کنیم.«

تصویرروز

در دیدار دی کاپریو با ترامپ چه گذشت
توجهی به طرح سبز


