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اخبار
مجوزهاي هنري بازنگري ميشود

مجوزهــاي قابل صدور حــوزه معاونت
امور هنري براساس قوانين و اقتضائات
و به منظور بهبود فضاي کسب و کار در
عرصه هنر ،بازبيني ميشوند .به گزارش
ايکنا؛ ســيد مجتبي حسيني ،معاون امور
هنري در نامهاي به مديران کل هنرهاي
نمايشــي ،هنرهاي تجسمي ،موسيقي،
آموزش و توسعه فعاليتهاي فرهنگي و
هنري و دبير کارگروه مد و لباس تأکيد
کرد  :بازبينــي مجوزهاي حوزه معاونت
امور هنري براساس قوانين و اقتضائات و
به منظور بهبود فضاي کسب و کار هنر،
در اولويت قرار گيرد.
خانهای که موزه شهید مدافع حرم شد

خانه شــهید مدافع حــرم اصفهانی به
موزه گنجینه آثار او تبدیل شــده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ,شهید
مدافع حرم مســلم خیــزاب اصالت ًا اهل
اصفهان و فرمانده گــردان یازهرا(س)
بود که مهرمــاه  1394در دفاع از حریم
اهل بیت در ســوریه به شهادت رسید.
حاال از مســلم خیزاب یــادگاری به نام
محمدمهــدی مانده اســت و خاطراتی
که قرار نیســت به ایــن زودیها رنگ
ببازند .آقا مســلم همســر همراهی دارد
که به وصیت او همیشه و همه جا روبند
میزند و ثانیه به ثانیه زندگیاش را به یاد
مسلم گره زده است .اعظم رنجبر همسر
و محمدمهدی فرزند شــش ساله شهید
اکنون گنجینهای از یادگاریهای شهید
خیزاب را در خانهشان فراهم آوردهاند که
ارزش و عیاری به اندازه یاد و خاطره یک
شــهید دارد .یک آپارتمان در محله کاوه
اصفهان که مکان زندگی همسر و فرزند
یک شهید است ،چند وقتی میشود که
تبدیل به موزهای خانوادگی شــده است.
ایــن موزه را یک مادر و کودک شــش
ساله برای دل خودشــان ایجاد کردهاند
تا همیشــه یاد عزیزشان باشند .شهیدی
که تنها متعلق به خود و خانوادهاش نبود
و دغدغه دیگران را داشت .چنانچه جان
خویش را در عین جوانی و اوج بالندگی
در جبهه مقاومت اسالمی فدا کرد.

انتقاد از آمارسازيها و مردمينبودن موسسات قرآني

گروه فرهنگی :معاون قران و عترت وزارت فرهنگ
و ارشاد اســاميگفت:بايد با نگاه به آينده و بهره
گيري از تجربيــات گذشــته  ،فعاليتها،باورها و
محتواي قرآنــي را در تمام عرصههاي فرهنگي ،
مذهبي و اجتماعي گسترش دهيم و در اين زمينه
همدلي بين مديران و فعاالن قرآني و موسســات
قرآني ضروري است .به گزارش «عصر ايرانيان»،
دکتــر عبدالهــادي فقهيزاده در نشســت تبيين
دستاوردهاي قرآني انقالب که در نمايشگاه قرآن
برگزار شد با اشــاره به اينکه بايد نگاه ما به آينده
باشــد ،گفت :اينکه چه آيندهاي براي قرآن در اين
نظام داشــته باشيم ،بسيار مهم اســت .نظاميبر
اســاس تعاليم و آموزههاي قــرآن و اهل بيت (ع)
شکل گرفته و موفقيتهاي برجستهاي هم داشته
است.دستاوردها قابل انکار نيست .بايد اين حقيقت
را پذيرفت که انقالب اســامي،قرآن را در جامعه
احيا کــرد .اقبال گروههاي مختلف جامعه به قرآن
بــدون ترديد مرهــون بنيانگذار فقيــد جمهوري
اسالميحضرت امام خميني (ره) و پرچمدار بزرگ
فعاليتهاي قرآني مقام معظم رهبري است .وي با
بيان اينکه بايد براي آينده  10ســاله و دهه پنجم
انقالب جنبه مردميبودن موسسات قرآني را تقويت
کــرد افزود :قبل از انقــاب فعاليتهاي قرآني به
هيچ وجه دولتي نبود و حمايت دولتي از جلســات
قرآني وجود نداشت ،اما شــور  ،اشتياق و تشنگي
وجود داشت .در شــرايط حال حاضر وظيفه دولت
و نظام تقويتهاي موثر فرهنگي و قرآني اســت.
اين يک فرصت طاليي است ،اما نه به بهاي اينکه
فقــط به ظاهر توجه کنيم و آمــار باال ببريم  .بايد
بکوشــيم در عين گرفتن حمايتها و تقويتهاي
رســميو غير رســمي ،اين نهادهاي مبارک مانند
گذشته مردميباشــند و مردميبمانند .چراکه منشا
بــرکات فراواني خواهد شــد.معاون قرآن و عترت
وزير ارشاد با تاکيد بر اينکه به موازات حمايتهاي
دولتي و رســميدر جهــت راه اندازي و ســامان
بخشي موسسات ،بايد گشودن ابواب جديدي براي

فعاليتهاي قرآني برنامهريزي شود ،تصريح کرد:
حوزه دوميکــه بايد در آينده مورد توجه قرار گيرد
گســترش حوزه آموزشها و پژوهشهاي ناظر بر
فهم و عمل اســت .در دو جلسه اخير که سعادت
حضور در محضر مقام معظم رهبري را داشــتهام،
تاکيد فرمودند که قــرآن و تالوت ،مقدمه فهم و
تدبر اســت و اين دو مقدمه عمــل به قرآن کريم
است .در اين گذرگاه تاريخي بزرگ که سختيهاي
زيادي را در طول  40ســال پشت سر گذاشتهايم
و موفقيتهاي زيادي به لطف خدا کســب کرديم.
اما نبايد اکتفا به گذشته کرد و دلخوش به گذشته
باشيم که اگر اينگونه باشد ،از حرکت رو به جلو باز
خواهيم ماند .فقهــيزاده اذعان کرد :بايد تالش
کنيم تا آموزشها و پژوهشهاي مقدماتي ناظر بر
فهم قرآن و بعد عمل را که از قبل هم وجود داشته
است ،افزايش داده و تقويت کنيم .اگر گفته ميشود
ســينما يا هنر فاقد روح و محتوا شده  ،اين وظيفه
ماست که به آن محتوا دهيم .وظيفه تقويت تعامل
قرآن با جلوههاي بصري و هنر بر عهده ماســت.

اگر در اين زمينه تالش شود ،موفقيتهاي زيادي
به دست ميآيد و تحوالت زيادي ايجاد کرده و ما
را بــه فهم و عمل قرآن نزديک ميکند .اين مقام
مسئول در حوزه قرآني کشور با تأکيد بر اينکه بايد
حوزههاي ديگر را نيز مدنظر داشــته باشيم ،گفت:
اين مدنظر داشــتن بايد در زمينــه هنر و فضاي
مجازي به منصه ظهور برســد .مــا در اين بخش
منفعل هســتيم .وظيفه فعاليــت و برنامهريزي در
حوزه قران تنها وظيفه معاونت قرآن و عترت نيست
بلکه وظيفه همه معاونتهاست و وزارت فرهنگ و
ارشاد اســاميدر دوره جديد نگرش مثبت کميو
کيفي به فعاليتهاي قرآني دارد.
فقهــي زاده اذعان کرد :بســيار خوب اســت که
متخصصان تــراز اول حفظ ،قرائــت و تالوت در
ســطح جهان داشته باشيم چراکه اين مساله مقدم
فهم و درک قران اســت.اما اين تنها يک ســهم
از فرصتها کشور اســت؛ فرصتهاي گرانبهاي
ديگري هم وجود دارد .يکي از اين فرصتها حضور
قرآن و اهل بيت(ع) در عرصه فضاي مجازي است.

فضاي مجازي ما را در نورديده و ما منفعليم.از صد
متني که در اينترنت ميبينيم شــايد تنها چند متن
قرآني بوده و کمتــر از  10درصد از آن به قرآن و
اهل بيت(ع) مرتبط باشد و کسي جز استادان بزرگ
قرآن و فعاالن قرآني نميتواند اين چالش را با عزم
جدي خود برطرف کند.
معاون وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمييکي ديگر از
مســائلي که بايد به آن پرداخته شــود را تقويت و
توسعه فعاليتهاي بينالمللي قرآن به خصوص از
منظر اهل بيت(ع) عنوان کرد و گفت :ما چه بخواهيم
و چه نخواهيم؛ چه آمار کم ارائه شــود يا زياد ،تمام
دنيا ايران را پرچمــدار معارف اهل بيت عصمت و
طهارت(ع) ميدانند و بــه اين افتخار ميکنيم .در
عين حال از گوشــه و کنــار و با صرف هزينههاي
زياد توطئههايي شکل ميدهند تا توهميايجاد شود
که قرآن شيعه  ،قرآن نيست ،بلکه مصحف فاطمه و
علي است .نداي ما براي ابطال اين نظريه به گوش
يک صدم افرادي که اين حرفها را شــنيدهاند هم
نميرسد .آنچه به گوش آنها ترسيم ميشود همين
است و اين تلقي شبه واقعيت را در آنها ايجاد کرده
اند.حال وظيفه ما چيست؟از مرزها خارج نشويم و با
اعزام قاريان فهيم و عالم به بيرون مرزها مخالفت
کنيم؟ اگر قرار باشــد به هميــن روش ادامه دهيم
سرنوشت آينده قراني کشور چنين ميشود که االن
رخ داده است.
وي در پايــان اظهار کرد :ما ناگزير از پاسداشــت
آرمانهــاي اصيل انقالب اســاميو مکتب اهل
بيت هســتيم .بايد بر قرآن تاکيد کنيم و با نگرش
به علماي شــيعه در طول تاريخ  ،به برکت انقالب
اســاميو تبديل گرايشهــاي حمايتي دولت به
تکليف خود نيز عمل کنيم.چشمداشت انحصاري به
جوايز هم ما را عقب مياندازد .برنامه اصلي بايد اين
باشد .تقويت همدلي بين مديران و فعاالن قرآني و
موسسات قرآني در جهت هم افزايي و فراهم شدن
زمينه براي عمل به وظايف ذاتي ميتواند ،بســيار
کمککننده باشد.

مديرعامل سابق انجمن سينماي انقالب و دفاع مقدس :

برخي مسئوالن اگر صدام زنده بود از او براي سوم خرداد عذرخواهي ميکردند!

محمدرضا شرف الدين مديرعامل سابق
انجمن سينماي انقالب و دفاع مقدس
و تهيه کننده ســينما در آستانه سالروز
آزادسازي خرمشهر با انتقاد از بي توجهي
مديران فرهنگي و ســينمايي نسبت به
وقايــع و رويدادهاي دفــاع مقدس در
ســينما گفت :افراد خائن در کشور همه
ارزشها را به باد دادند!؛ شــما دنبال چه
چيز ميگرديد؟ سوم خرداد؟ متأسفانه به
واسطه اهمال کاري مسئوالن اآلن نه
آدمهاي ســوم خردادي باقي ماندهاند و
نه ارزشهاي آن دوران!
تهيه کننده فيلم ســينمايي «پرنده باز
کوچک» در گفتگو با سينماپرس افزود:
سالها است که حضرت آقا مرتب از نفوذ
صحبت ميکنند؛ تهاجم فرهنگي ،ناتوي
فرهنگي و به تازگي هم که مبحث مهم

آتش به اختيار را مطرح کرده اند .اينها
معني اش چه چيزي است؟ ما بايد بدانيم
نفوذ چيست؟ ما بايد بدانيم اگر يکي از
مسئوالن رده باال نفوذي باشد چه بايد
کرد؟ اگر يک وقت معاوني نفوذي باشد
او را ميتوان رصد کــرد اما وقتي يک
مقام مسئول ارشــد کشور نفوذي باشد
نميتوان کاري کرد.
وي ســپس با انتقاد شديد از مسئوالن
دولت و مسأله مماشات آنها با غربيها
اظهار داشت :ما امروزه با وقايع عجيبي
در کشورمان روبرو هســتيم .آمريکا از
برجام خارج ميشود و ما باز هم چشم به
اروپاييها داريم يعني مسئوالن نميدانند
که اروپاييها شريک دزد و رفيق قافله
هستند؟ اسفا که ارزشها رفت ،اسفا که
سوم خرداد تمام شد آدمهاي سوم خرداد

هم تمام شدند و همين مسئوالن آنها
را تمام کردند رفت! افراد خائن در کشور
همه ارزشها را به باد دادند!
شرف الدين خطاب به مسئوالن گفت:
شــما نبايد با اروپا ادامــه بدهيد .ديگر
چه چيزي را ميخواهيد بدهيد دســت
غربيها؟ بنده خودم از افراد سوم خرداد
هســتم و آنجا بودم من اول خرداد آنجا
وارد شــدم و رزمنده سوم خرداد و فتح
خرمشهر بودم .ما نبايد مسکن به مردم
و هنرمندان بدهيم .نبايد از نوستالژيها
حرف بزنيم .اين حرفهــا را ول کنيد
و يقه مســئوالني را بگيريد که مسبب
فجايع در کشور هســتند .من نميدانم
چرا همه ســکوت کردهاند در قبال اين
مشــکالت؟ حتي مجلس هم سکوت
کرده اســت .من داليل اين اتفاقات را

متوجه نميشوم!
اين هنرمند تأکيد کرد :اين سياست لبخند
جواب نداد .يک مشت آدم بي سواد امور
را در دســت گرفتهاند و سياستهاي ما
در حال حاضــر مانند دوران جنگهاي
صليبي اســت! اروپاييهــاي تا خرخره
شان زير فشار آمريکاييها است و اجازه
نفس کشــيدن ندارند و همه چيزشان
با آمريکا جــوش خورده و ما هم فريب
آنها را ميخوريم .ما نبايد با اروپا ادامه
دهيم .ديگر چه چيزي را ميخواهند به
ملت تحميل کنند؟
شرف الدين در خاتمه اين گفتگو متذکر
شــد :همه انرژي هســتهاي را داغون
کردهاند و حاال ميخواهند موشــکها
را هم از دســت بدهيم .منتظر شرايط
مناسب هستند تا هرچه ميخواهند بکنند!

عليرغم تأکيدات مقــام معظم رهبري
کدام تضمين را از ايــن آمريکاييها و
اروپاييها گرفتنــد؟ به جايش به آنها
تضمين هم دادنــد .اآلن اگر صدام بود
ميرفتند و از او عذرخواهي ميکردند تا
آقاي روحاني دلش خوش باشد و راحت
بخوابد و موشــک به خانهاش نخورد.
افسوس که ما همچنين خائناني روبرو
هستيم و جلوي ادامه کار و فعاليت شان
را نميگيريم.

اخبار
«تکيه بر باد» ب ه «آي فيلم» رفت

مجموعه تلويزيوني «تکيه بر باد» از کانال
انگليسي شــبکه آيفيلم به روي آنتن
ميرود .بهگزارش روابطعموميشــبکه
آيفيلم ،مجموعه «تکيه بر باد» با اتمام
مجموعه «زمانه» از پنجشنبه سوم خرداد
روانه آنتن کانال انگليســي اين شبکه
ميشود .بر اساس اين گزارش« ،تکيه بر
باد» عنوان ســريالي است به کارگرداني
محمــود معظميکه در ســال  ۱۳۹۱از
شبکه تهران به روي آنتن رفت .مهدي
فخيمزاده ،شهرام عبدلي ،فرامرز قريبيان،
افســانه پاکرو ،گالره عباســي ،اشکان
خطيبي ،فلور نظــري و محمد عمراني
بازيگران اين ســريالاند .اين مجموعه
درباره دختري اســت که با قبولشــدن
در دانشــگاه ،در رشــته حقوق از شيراز
به تهران ميآيد و بهدنبال محققشدن
رؤياهايش است .او با مردي که همسن
پدرش اســت ،در هواپيما آشنا ميشود
و تصميــم ميگيرد بــا او ازدواج کند...
مجموعه تلويزيوني «تکيه بر باد» در ۲۶
قسمت ،هر روز ســاعت  ۱۸:۰۰بهوقت
 GMTپخش ميشود .بازپخش آن نيز
در ساعتهاي  ۰۰:۰۰و  ۰۹:۰۰و ۱۵:۰۰
خواهدبود.
«از آزادي تا آبادي»
روي آنتن ميرود

مستند ســينمايي «از آزادي تا آبادي» به
کارگرداني محمد ديندار ،محصول گروه
مستند روايت فتح است که از شبکه مستند
پخش خواهد شد .به گزارش فارس ،اصغر
بختياري مســئول گروه مســتند روايت
فتح در خصوص اين مستند گفت :يکي
از ويژگيهاي مســتند از آزادي تا آبادي
انعکاس نظرات افراد مختلف و مرتبط با
اين شهر اعم از رزمندگان ،متخصصان،
پزشکان ،ورزشــکاران ،هنرمندان ،تجار،
مديران و بخصوص مردم اين شهر ميباشد
که ميتوانــد آينهاي تمام نما از وضعيت
خرمشهر باشــد .ضمن اينکه همزمان با
آسيب شناسي روند بازسازي،ظرفيتهاي
خرمشهر براي آبادسازي نيز مطرح شده تا
در صورت همت مسئولين شاهد رشد اين
شهر در آينده باشيم .وي همچنين مستند
ن روايت فتح
از آزادي تا آبادي را اداي دي 
به شــهيد جهان آرا،شهيد آويني و مردم
خرمشهر دانست و تاکيد کرد :پرداختن به
شهر خرمشهر به عنوان سمبل مقاومت
يکي از دغدغههاي هميشگي روايت فتح
بوده و خواهد بــود و در آينده دوباره نيز
قولهايي را که مسئولين در باره بازسازي
اين شهر دادهاند دنبال خواهيمکرد که تا
چــد حد تحقق يافته اند .الز م به توضيح
ت مستند سينمايي از آزادي تا آبادي
اســ 
به نويسندگي و کارگرداني محمد ديندار
در يکنســخه ســينمايي  83دقيقهاي
سوم خرداد ســاعت  21از شبکه مستند
خواهد شد.

