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سینما
«خوب ،بد ،جلف»۲
پروانه ساخت گرفت

ش��ورای صدور پروانه س��اخت در جلسه
اخیر با س��ه فیلمنام��ه از جمله «خوب،
ب��د ،جل��ف »۲موافقت کرد.ب��ه گزارش
فارس به نقل از روابط عمومی س��ازمان
امور س��ینمایی ،سمعی و بصری ،شورای
ص��دور پروانه س��اخت در جلس��ه اخیر
با س��ه فیلمنام��ه موافق��ت کرد.بر این
اس��اس ،فیلمنامههای «ژولیت و ش��اه»
به تهیهکنندگی آرمان رهگذر ،کارگردانی
و نویسندگی اش��کان رهگذر با موضوع
انیمیش��ن« ،خ��وب ،ب��د ،جل��ف »۲به
تهیهکنندگی محسن چگینی،کارگردانی
و نویسندگی پیمان قاسمخانی با موضوع
کمدی و «زمستان داغ» به تهیهکنندگی
علیرض��ا رئیس��یان،کارگردانی یاس��من
نصرتی و نویسندگی مهدی سجادهچی با
موضوع اجتماعی موافقت شورای ساخت
سازمان سینمایی را اخذ کردند.
ادامه فیلمبرداری
«مصائب شیرین  »۲در تهران

علیرضا داودنژاد کارگردان سینما از ادامه
فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی «مصائب
ش��یرین  »۲در تهران خب��ر داد.علیرضا
داودن��ژاد کارگردان س��ینما در گفتگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره آخرین
وضعیت تولید«مصائب شیرین  »۲گفت:
فیلمب��رداری بخش تهران ای��ن اثر آغاز
ش��ده و تا دی ماه ادامه دارد که س��عی
می کنیم فیلم را به جش��نواره فیلم فجر
برس��انیم.گفتنی اس��ت؛تهیه کنندگی و
کارگردانی «مصائب شیرین  »۲بر عهده
علیرض��ا داودن��ژاد اس��ت و فیلمبرداری
بخش خارج آن در کش��ور انگلیس بود.
نیکی کریمی ،ترالن پروانه ،رضا داودنژاد
و  ...بازیگرانی هستند که در این فیلم به
ایفای نقش میپردازند.گفتنی است؛ فیلم
سینمایی«مصائب ش��یرین  »۱در سال
 ۷۷تولید ش��د که رضا ،مونا ،محمدرضا
داودنژاد ،احترام السادات حبیبیان و اقدس
سعادت رضایی در آن بازی میکردند.

تلویزیون
«خندوانه» شب یلدا را
ویژه جشن میگیرد

برنامه تلویزیونی «خندوانه» ،ش��ب یلدا
به صورت ویژه روی آنتن ش��بکه نسیم
م��یرود .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان« ،خندوانه» ش��ب یلدا به صورت
ویژه روی آنتن میرود و میزبان مهمانان
متنوع��ی از عرصه رادی��و و تلویزیون از
جمل��ه به��روز رضوی اس��ت.این برنامه
در ش��ب یل��دا (جمع��ه  30آذر) میزبان
خوانندگان سرشناس��ی چون بهنام بانی
و حجت اش��رف زاده خواه��د بود و امیر
حسین قیاسی به اجرای استندآپ کمدی
مقاب��ل م��ردم میپردازد.گفتنی اس��ت؛
برنامه «خندوانه» به تهیه کنندگی س��ید
عل��ی احم��دی و کارگردان��ی و اجرای
رامبد جوان چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه
هر هفته س��اعت  ۲۳روی آنتن ش��بکه
میرود.
یلدای بیاد ماندنی را
از قاب «فرمول یک» ببینید

«فرم��ول یک» با ویژه برنامه های ویژه
شب یلدا مهمان مخاطبان شبکه یک می
شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
شبکه یک همزمان با شب یلدا پنج شنبه
 ۲۹و جمعه  ۳۰آذر با ویژه برنامه یلدایی
«فرمول یک» روی آنتن خواهد رفت .این
برنامه به تهیه کنندگی و اجرای سیدعلی
ضیا کاری از گروه اجتماعی ش��بکه یک
س��یما است که پنج ش��نبه ساعت  ۲۲و
جمعه س��اعت  ۲۳به م��دت  ۱۲۰دقیقه
ب��ه صورت زنده روی آنتن میرود.برنامه
«فرمول یک» سعی میکند فضایی شاد
و مف��رح را ب��رای مخاطبان رق��م بزند.
هر ش��ب میزبان هنرمن��دان ،بازیگران،
ورزشکاران ،چهرههای مذهبی و مدیحه
س��رایان خواهد بود و در هر برنامه یک
سوژه اجتماعی مرتبط با محوریت خانواده
طرح و نقد میشود« .فرمول یک» ویژه
ش��ب یلدا در تالش اس��ت در این شب،
ضمن ایجاد فضایی آرامبخش و با نشاط،
آداب و رسوم ،صله رحم ،حافظ خوانی و
 ...را ب��رای مردم بازنمایی و بر حفظ این
آیین زیبا تاکید کند.

کتاب «نبرد تنگهها» به مناسبت سالگرد شهید باقری منتشر میشود

کت��اب «نب��رد تنگهها» به مناس��بت
س��الگرد شهادت ش��هید باقری که به
نابغه جنگ شهرت دارد ،منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار گروه میزان ،موسسه
ش��هید باقری که در سال جاری کتاب
جدید منتشر نکرده است ،تصمیم دارد
به مناسبت سالگرد شهید باقری کتاب
«نبرد تنگهها» را به چاپ رس��اند.این
کت��اب که با قل��م مصطفی رحیمی به
نگارش در آمده است قرار است همزمان
سالگرد شهادت این شهید در  ۹بهمن
ماه رونمایی ش��ود .این کتاب در اولین
دوره چاپ ،با تیراز هزار نس��خه به بازار

خواهد آمد.حسن باقری در  ۲۵اسفندماه
 ،۱۳۳۴همزمان با س��وم شعبان ،میالد
امام حس��ین (ع) در تهران به دنیا آمد
و در  ۹بهمن ۱۳۶۱در سن  ۲۶سالگی
در خوزس��تان منطقه فکه به ش��هادت
رس��ید.او فقط  ۲۸ماه در جنگ  ۸ساله
حضور داشت؛ اما هرگاه صاحبنظران
دفاع مقدس درباره آن دوران به گفتگو
میپردازند ،از ای��ن فرمانده با عناوینی
مانند «نابغه»« ،درش��ت مغز»« ،بسیار
باهوش»« ،استراتژیس��ت»« ،طراح»،
«پدر جنگ در س��پاه» و ...نام میبرند.
درباره نبوغ و ش��رایط ظهور و بروز این

شهید مطالب و توصیفات زیادی وجود
دارد که از جمله آن آس��ان انجام دادن
کارهای��ی که در روزه��ای غیرطبیعی
برای دیگران مشکل است ،بود .حسن
باق��ری ،برخالف بس��یاری از مبارزان
که دارای نامهای مشهوری نیز بودند،
تفنگ به دس��ت نگرفت و به مقابله با
تانکهای دش��من نش��تافت .او راهی
دیگ��ر برگزید و این مس��یر متفاوت و
اس��تثنایی ،آغاز راهی بود که درباره آن
بسیار گفته شده است .بهترین کار را در
شناسایی دش��من دانست و در این راه،
تجربیات کوتاه مدت در واحد اطالعات

اخبار

س��پاه پاس��داران ،روزنامهنگاری و ...به
کمکش آمدند.حس��ن باق��ری یکی از
فرماندهانی بود که میخواست تحولی
در شیوه نبرد ایجاد کند و در نهایت هم
توانست به هدفش برسد .حاج «قاسم
سلیمانی» درباره وی چنین گفته است:
«حسن واقع ًا یک رهبر بود .تعبیرم این
اس��ت که او بهش��تی جنگ بود؛ یعنی
همان نقش��ی که مرحوم بهشتی برای
انقالب و امام داش��ت ،حس��ن باقری
همان نق��ش را برای جن��گ و جبهه
داش��ت .قطع ًا همه فرماندهان قدیمی
جنگ نظرشان این است که اگر حسن

آخرین وضعیت حسین محباهری
در بیمارستان

زنده میمان��د ،در وضعیت جنگ قطع ًا
تأثیر داش��ت .او پرورش دهنده همه ما
بود».از ویژگیهای اخالقی این شهید
همین بس که فردي با تقوا ،هوشمند،
مبتكر و در عين حال متواضع و فروتن
بود .در شرايط سخت ،صبر و بردباري را
از دست نمیداد و شجاعت و شهامتی
مثالزدنی داشت.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد مطرح کرد

مساجد جوان گرایی کنند

گ�روه فرهنگی  :مع��اون فرهنگی مرکز
رسیدگی به امور مساجد میگوید :ما در
چهار س��ال اخیر قانونی گذاشتیم که هر
مس��جدی که میخواهد بنا شود ،باید از
ما مجوز بگیرد .حتی نقشه اش باید مورد
تایید مهندسان ما باشد و تمام قواعد در
آن رعایت شود.
در ادام��ه گفتوگ��وی ف��ارس ب��ا
حجتاالسالم والمسلمین شیخ مجتبی
صداقت ،معاون فرهنگی مرکز رسیدگی
به امور مساجد را در ادامه می خوانید:

*در برخ�ی مس�اجد دیده میش�ود که
جوان�ان با هی�أت امن�ا و یا ب�ا برخی از
ائمه جماعات اختالف داش�تند و عمال از
فعالیت جوانان پرشور و مومن جلوگیری
میشود.

این را قبول داریم .برای حل این مس��أله
در مس��جد ش��ورای فرهنگ��ی را ایجاد
کردی��م .البته هنوز همه مس��اجد مجهز
به این ش��ورا نش��دهاند .از هیأت امنا فقط
دو نفر در این ش��ورا ق��رار دارند .فرماینده
پایگاه مس��جد ،مدیر کانون مسجد ،چند
نفر از جوانان فعال مس��جد در تصمیمات
مسجد مشارکت خواهند داشت .کار هیأت
امنا پش��تیبانی و حمایت تحت لوای امام
جماعت اس��ت .یکی از مشکالتی که در
مس��جد وجود داش��ت و کم کم در حال
حل ش��دن اس��ت این بود که هیأت امنا
همه کاره مسجد بودند .در حالی که مدیر
طبیعی مس��جد امام جماعت است .ما دو
س��ال اس��ت در حال آموزش هیأت امنا
هم هس��تیم.دورههای آموزشی برایشان
برگزار میکنیم .هی��أت امنای نزدیک به
 ۱۴۰۰مس��جد در اس��تان تهران در حال
آموزش دیدن هستند .دورههای آموزشی
در چند سطح اس��ت .باید فرهنگسازی
ش��ود.به نظم قله فرهنگسازی در کشور
صدا و سیما است .من به صدا و سیما رفتم
و از آنها خواستم در راستای فرهنگسازی
مساجد به ما کمک کنند .استقبال کردند.
در جلسهای با مسؤول آرشیو صدا و سیما
از آنها خواس��تم لیست آثاری که در حوزه
مسجد تولید ش��ده است را به من بدهند.
در برخی آثار و سریالها یک توجهی ولو
در حد کم به مسجد میشود .مثال ما چند
سال پیش از عوامل سریال پایتخت تقدیر
کردیم .آقای سیروس مقدم مسجد را خوب
به تصویر کشیده بود .مثال صبح به مسجد
میرفتند ،یا عروسی بابا پنجعلی در مسجد
اتفاق افتاد .یعنی کارکردهای مس��جد را
تبیی��ن کرده بود .یا مث�لا آقای دهنمکی
در فیلم دارا و ندار به مس��جد اهمیت داده
بود.بعد از یک هفته مسؤول آرشیو صدا و
س��یما گفت ما دو هزار کلیدواژه آرشیوی
تولید کردیم ،اما متاسفانه کلیدواژه مسجد
نداش��تیم .همانجا گفتم که این نش��ان
میدهد مس��جد برای رسانه ملی دغدغه
نیس��ت .البته چند س��الی است که آقای
علیعسکری قرارگاهی با عنوان قرارگاه
مسجد ایجاد کردهاند ،اما در سال  ۹۷یک
جلس��ه هم برگزار نش��ده است .به مساله
فرهنگس��ازی باید خیلی توجه شود که
خود م��ردم مطالبهگر کارک��رد حداکثری
مساجد باشند.
*کارکرد مرکز رسیدگی به امور مساجد
چیست؟

در حکمی که سال  ۶۸حضرت آقا برای
آق��ای مهدوی کنی به عنوان موس��س
مرکز رس��یدگی به امور مساجد زدند ،در
آنجا میگویند که ع��دهای از مومنین و

جوانان مراجعه میکنند که در مس��اجد
اختالفاتی وجود دارد که به آنها رسیدگی
نمیش��ود ،ش��ما با وجاهتی که دارید به
این مس��أله ورود کنید.از ابتدای ریاست
حجتاالس�لام حاجعلیاکبری هم هر
روز شاهد تجمع مردم و تقاضا برای حل
اختالف بودیم که مجبور ش��دیم مدت
زمانی را صرف این مساله بکنیم .یکی از
کارهایی که انجام داده شد ،ایجاد الگوی
حل اختالفات بود .نق��ش نواحیمان را
پررنگ کردیم و س��عی شد اختالفات در
کارگروههایی که ایجاد شد ،حل شود.
*ش�ما مطالبات�ی را مطرح کردی�د ،اما
ای�ن بایدها به چه کس�ی جز خود ش�ما
بازنمیگردد.

م��ا برای نهاده��ای حاکمیتی س��ه کار
هدای��ت ،حمای��ت و نظ��ارت را تعریف
میکنیم .یعنی نقش مرکز رس��یدگی به
امور مس��اجد هدایت ،حمایت و نظارت
اس��ت .اما در ساختار جمهوری اسالمی،
 ۱۵نهاد حاکمیتی و دولتی ورود میکنند.
از اوق��اف و س��ازمان تبلیغات ،تا س��پاه
پاسداران و اداره ارشاد ،تا ورودهای جزئی
مث��ل اداره آب و ب��رق و گاز .اینها را چه
کسی میخواهد ساماندهی کند؟
*پ�س خودتان هم ب�ه وضعیت موجود
منتقدید؟

بله ،منتقد هستیم .در حوزه فرهنگسازی،
دو س��ال اس��ت با صدا و س��یما ارتباط
پیگیران��ه داش��تیم ،ام��ا چ��ون دغدغه
دوستان ما در صدا و سیما دغدغه جدی
نبوده ،خیلی از کارهایمان عقب اس��ت.
یا در حوزه قانونگذاری ارتباط مرتبی با
مجلس شورای اسالمی و شورای عالی
فرهنگی داریم ،اما هنوز اتفاق مهمی در
حوزه قانون مسجد رخ نداده است.فلسفه
تشکیل مرکز رس��یدگی ،حل اختالفات
اس��ت .کار دیگری که در حکم تاسیس
مرکز رسیدگی به امور مساجد آمده است،
بحث توانمندس��ازی مساجد است .اما ما
نیازمند نهادهای دیگر هم هس��تیم .در
قانونگذاری مشکل داریم .در یک مساله
ساده مثل بیمه خادم مسجد ،بسیاری از
مساجد شهرستانها با اداره اوقاف مشکل
دارند .اداره اوقاف میگویند مسجد زیر نظر
اداره اوقاف باشد ،تا حق بیمه را پرداخت
کنم .مساجد را درگیر چنین حاشیههایی
کردن ،از کاکرد اصلیاش دور میش��ود.
برای ائمه جماعات دورههای تخصصی
برگزار کردیم تا وظایف آنها کامال روشن
باشد .در شهر دماوند دوره دوماهه برگزار
کردیم .قدیم اینطور بود که امام جماعتی

که به مس��جدی میرف��ت ،تا آخر العمر
آنجا بود .اما ما با احترام به امام جماعت،
در ابت��دای ورودش به مس��جد ،برایش
حکم یک س��اله میزنیم .بعد حکم سه
ساله میزنیم .حس��ن این کار این است
که ام��ام جماعت بدان��د نظارتی بر کار
وی هست ،خود امام جماعت هم تکریم
میشود و مردم میگویند یک نهادی او
را تأیید میکنند .قانونی برای هیأت امنا
نوشته شده است .اما خیلی راه داریم .ما
تازه توانستیم بسترها را آماده کنیم.
*امروز اکثر هیأتها که از جوانان مومن
و پرشور تشکیل میشود ،یا در حسینیهها
برگزار میشوند یا در خانهها .چرا بیشتر
مساجد از هیأتها خالی هستند؟

دلیلش عدم هماهنگی با یکدیگر است.
این اتفاق ناخوشایندی است .هیئتهای
تهران همه در مس��اجد برگزار میش��ده
است .هنوز حاج منصور ارضی جلسهاش
را در مس��جد ارک برگ��زار میکن��د که
پایگاه همه بچ ه هیأتیها است .اختالفات
مساجد و هیأتها از نوع ورودشان شکل
گرفت .یک بخش��ی از آن به مسجد باز
میگردد که آس��تانه تحمل پایین است.
برایشان سخت است چند جوان بیایند
یک پارچه مش��کی بزنند ،بعد از مراسم
هم بروند و مس��جد را تمیز نکنند .یک
بخشی هم به بچ ه هیأتیها بر میگردد
که اقتضائات مس��جد را لحاظ نمیکند.
م��ن خودم مس��ؤول هیأتی ب��ودم و در
مسجدی برگزار میش��د که خودم امام
جماعتش بودم .خود من هم با بچههای
هیأت اختالف داش��تم ک��ه وقتی مردم
ب��رای خواندن نماز جماعت به مس��جد
میآیند ،هنوز کتیبهه��ا را نصب نکرده
بودند و مسجد به هم ریخته بود.
*درس�ت یا غلط ،س�لیقه بیشتر جامعه
مذهبی ما به س�مت هیأت است .این از
تناسب جمعیتها مشخص است.

خب امنای مسجد نگاه جوانانه ندارند .از
طرف دیگر مسجد هم بعضی اقتضائات
را نمیطلبد .مثال در استفتائات میگویند
در مس��اجد ح��دی المقدور ک��ف نزنید.
اصال تشکیل حسینیهها در کنار مساجد
به همی��ن دلیل بوده اس��ت که بعضی
اقتضائاتی که در مسجد باید رعایت شود،
در حس��ینیه راحتتر باشند .در سینهزنی
ه��م اختالف س��لیقهها اس��ت .یکی از
مسائل مهم ما حضور جوانان در مساجد
اس��ت .ممکن اس��ت هیأت امنا یا امام
جماعت روحیه جوانی را نداش��ته باشند.
البته االن افراد باالی  ۴۰سال برای امام

جماعتی جذب نمیشود .جوانان هم باید
اقتضائات بزرگسالی را رعایت کنند .این
مسأله باعث اختالف میشود.
*راه حلش چیست؟

جایگاه پدری امام جماعت که در مسجد
باید احیا شود و امام جماعت هم باید به
این نکته مجهز ش��ود .یکی از راههایش
این است که امام جماعت باالی  ۴۰سال
جذب نمیکنیم و باالی  ۶۰س��ال اصال
حکم نمیزنیم .البته برخی ائمه جماعات
هم اس��تثنا هس��تند .مثال آقای حسینی
در مس��جد فائق در خیاب��ان ایران ،یک
مدیر مس��جد خیلی خ��وب بودند .آقای
حسینی در مس��جد فائق واقعا یک امام
جماعت تراز بود .در آخرین جلسهای که
با ایشان داشتم،وقتی بخشهای مختلف
مسجد را تشریح کرد ،فهمیدم ساختار را
کامال خودش درس��ت کرده است .خب
چنین فردی بهترین اس��ت .اما در بقیه
موارد میگوییم امام جماعت باید روحیه
جوانی داشته باشد.برای حل اختالف هم
دان��ش تولید کردهایم ک��ه امام جماعت
چگونه باید اختالفات را حل کند .در سند
«جوان و مسجد» تأکید بر همین است.
باید یک فرهنگس��ازی اتف��اق بیفتد،
مس��جدی که در آن جوان نباش��د ،امام
جماعتش احساس شرم بکند .البته خیلی
راه نرفته داریم .ما از رسانهها میخواهیم
در حوزه فرهنگسازی کمک کنند .مرکز
رسیدگی به امور مساجد یک نهاد دولتی
است ،اما مسجد یک نهاد کامال مردمی
است .باید کمک کنیم این نهاد مردمی
جای��گاه خودش را در مس��جد پیدا کند.
یعنی جمهوری اسالمی اگر واقعا بخواهد
حد اعالی جمهویت و اسالمیتش تبلور
پیدا کند ،جایگاهش در مس��جد اس��ت.
یعن��ی نمونه یک جحمهوری اس�لامی
کوچک ،مسجد خواهد بود.
مس��جد یک نهاد مردمی است و از نهاد
مردمی نمیت��وان همانند نه��اد دولتی
بازخواست کرد .اما در رابطه با نهاد مردمی
باید فرهنگسازی اتفاق بیفتد .یک اتفاق
خوب این اس��ت که خبرگ��زاری فارس
صفحه مس��جد و هیأت راه اندازی کرده
که نشان از توجه به بحث فرهنگسازی
در امر مسجد است .صدا و سیما قرارگاه
مس��جد ایجاد کرده است .اینها اتفاقات
خوبی است .بعد از  ۴۰سال داریم دوباره
به این میرس��یم که مس��اجد باید فعال
بشود و کارکردهای اصیلش زنده بشود.
البته باید مواظب باشیم که همه کارها را
هم گردن مسجد نیاندازند .مثال در دهه
 ،۶۰دولت چند یخچال به مسجد میداد

و میگفت اینها پخش کن ،کلی حرف و
حدیث پیش میآمد که چرا به من ندادند
و  ...؛ در حالی که کارکرد مس��جد اصال
این نیس��ت.ما به یک مسجدی مراجعه
کردیم که فعالیتهای خوبی هم داشت،
ام��ا از جوانان خالی بود .با هم بررس��ی
کردیم دیدیم مردم از فعالیتهای مسجد
بیخبر هس��تند .س��امانههای ارتباطی
مسجد ضعیف اس��ت .امام جماعت باید
ارتباطش با مس��اجد بهتر باشد .مثال در
قال��ب یک نامه به همس��ایهها یا نصب
یک بنر ،خدمات مسجد را اطالع رسانی
کنیم.راجع به معماری مساجد هم توضیح
بدهید .برخی مس��اجد هیچ ش��باهتی با
مس��جد ندارند .یک ساختمان عجیب و
غریب که ش��بیه هر نهادی هست غیر
مسجد.
*مثال کدام مسجد؟

یک از نمونهها مس��جدی اس��ت که در
چهارراه ولیعصر تهران اس��ت.آن مسجد
ثمره شهرداری قبل اس��ت .ما خودمان
هم با آن مس��جد مش��کل داریم .آقای
قالیباف هم توجیهی راجع به این مسجد
داش��ت .اما آن مس��جد اتفاق��ی بود که
توسط شهرداری رقم خورد و امور مساجد
کال نقشهاش را تأیید نکرد .ما بخش فنی
مهندسی داریم .ما به شهرداری گفتیم یا
باید مس��جد را در اختیار ما قرار دهید تا
تغییراتی ایجاد کنیم ،یا مسجد را خراب
کنید و دوباره با طراحی ایرانی اس�لامی
بس��ازید .معماری آن مسجد هیچ ربطی
به معماری ایرانی اسالمی ندارد و موجب
اختالفات زیادی هم ش��د .ش��هرداری
جدی��د هم هنوز ورود نکرده اس��ت .این
مسجد اصال زیر مجموعه مرکز رسیدگی
به امور مساجد نیست .البته برخی مساجد
از زمان قدیم وجود داش��ته اس��ت .مثال
مس��جد الج��واد در میدان هف��ت تیر از
زمان قبل از انقالب بوده است؛ البته باز
خیلی از این مسجد بهتر است .از طرفی
مساجدی را داریم که گفتار اشرافیگری
هستند .ما آنها را هم قبول نداریم.
*خ�ب اینک�ه بگویید م�ا اینه�ا را قبول
نداریم ،چه تاثیری دارد؟

ما در چهار سال اخیر قانونی گذاشتیم که
هر مسجدی که میخواهد بنا شود ،باید از
ما مجوز بگیرد .حتی نقشه اش باید مورد
تایید مهندسین ما واقع شود .تمام قواعد
باید رعایت ش��ود .ار مهندسی خاک ،تا
رعایت قواعد فرهنگی مسجد با توجه به
محل ساخت آن باید رعایت شود .مساجد
از دوره قاجاریه توسط خود مردم به سمت
زیور آالت رفت .بهانهشان هم عظمت و
ش��کوه اس�لام بود .مس��جد را میتوان
شکیل س��اخت ،اما اشرافیگری درست
نیست .مثال یک مس��جد لوستری دارد
که سالی چند میلیون خرج نگهداریاش
میشود .من شنیدم مقام معظم رهبری
به تولیت جدید آستان قدس فرمودند اگر
امام رضا خودشان بودند حاضر بودند در
قصر مجللی زندگی کنند و فقرا در چنان
زندگی سخت؟ به همین خاطر است که
رویکرد آستان قدس تغییر کرد .حرف ما
هم همین اس��ت که مساجد باید شکوه
خود را حفظ کنند اما سراغ اشرافیگری
نرون��د .خ��ب برخی مس��اجد ک��ه قبال
ساخته ش��ده و اشرافی هستند ،به دنبال
این هس��تیم که کارکرد اجتماعیش��ان
پررنگ شود.

تجار :باید حمایتهای غنیتری از انجمنهای ادبی صورت گیرد

راضی��ه تج��ار گفت :حمای��ت تعریف ش��دهای از
هنرمندان وجود ندارد ،بلکه تصادفی و بنا به ضرورت
شاهد مواردی بودیم ،اما این مسئله قانونمند نیست.
راضیه تجار از نویسندگان پیشکسوت کشور و عضو
انجمن قلم ایران در گفتوگو با فارس در پاسخ به
این پرسش که «آیا به نوشتن و تالیف میتوان به
عنوان شغل نگاه کرد و الزامات آن چیست؟» اظهار
داشت :نویسنده در خلوت خود کاری را میآفریند،
طبق روش به ناش��ر ارائه میده��د و حق التالیف
نازلی دریافت میکند .این مس��یر پیوس��ته است.
بنابراین در برابر این تالی��ف خود (کاری که انجام
داده) وجهی دریافت میکند.وی با بیان اینکه فرد
ممکن است در انجمنی عضو باشد و انجمنها هم
در سایه حمایت برخی نهادها باشند ،گفت :گاهی

حمایت تعریفشدهای از هنرمندان وجود نداد

به واس��طه این عضویتها اعضا میتوانند امتیازها
و یا تس��هیالتی از قبیل بلیت سینما دریافت کرده
و ی��ا از مکانهایی رایگان اس��تفاده کنند.تجار در
پاسخ به این پرسش که میزان حمایتدستگاهها و
نهادهای دولتی از اهال��ی قلم و هنرمندان باید به
چه میزان و چگونه باشد تا اگر چنانچه نویسندهای
روزی نیازمند کمک بود زیر چتر حمایتی این نهادها
قرار گیرد ،ابراز داشت :فکر میکنم این مسئله ایده
آل اس��ت و باید اجرایی ش��ود ،ام��ا در حال حاضر
اتفاقی نیفتاده اس��ت .البته سالهای پیش تعدادی
از نویسندگان که بیمه نداشتند ،بیمه شدند .اینکه
نویسنده بیمه بیکاری داشته باشد یا در صورت بروز
مشکل حمایت شود ،این اتفاق در کشور ما تاکنون
رخ نداده است.نویسنده رمان «سفر به ریشهها» در

ادامه با بیان اینکه این مس��ایل سالهاست مطرح
میش��ود ،اما نویسنده و هنرمند باید پشتوانه مالی
داش��ته باش��د تا در صورت لزوم بتواند مش��کل را
حل کند ،تصری��ح کرد :حمایت تعریف ش��دهای
وجود ندارد ،بلکه تصادفی و بنا به ضرورت ش��اهد
مواردی بودیم ،اما این مسئله قانونمند نیست.عضو
هیأت مؤس��س انجمن قلم ایران با بیان اینکه هر
پیش��نهادی ارائه ش��ود در وضعیت کنونی در حد
پیشنهاد باقی میماند ،توضیح داد :اگر حمایتهای
غنیت��ری از انجمنهای ادبی ص��ورت گیرد ،این
حمایت در انجمن تقس��یم به نس��بت خواهد شد؛
بنابرای��ن در صورت حمای��ت از انجمنها آنها نیز
موظف به رس��یدگی به اعضای خود هستند .البته
آنچه در اختیار انجمنها قرار میگیرد باید با تساوی

و عدالت تقسیم ش��ود .حمایت از نویسندگان باید
اجرایی ش��ود تا حق التالیف خوب��ی دریافت کنند.
چاپ به موقع آثار از ملزوماتی اس��ت که طی این
سالها باید برای آن ریلگذاری صورت میگرفت،
اما میبینیم نویسندهای زمان زیادی صرف تالیف
یک اثر خوب میکند ،ولی ناش��ری وجود ندارد که
کار را حمایت کن��د ،حتی برای چاپ مجددها هم
مش��کالتی هست .برخی ناشران به جهت مسایل
مالی زیر بار نمیروند و سرمایه نویسنده روی زمین
میماند.این نویس��نده در پایان گفت :گاهی ناشر
کتابی را از نویسندهای منتشر کرده و حق تالیف را
به او پرداخت نمیکند .این مسایل موجب دلسردی
نویسنده شده و مشکالتی ایجاد میشود؛ در صورتی
که جایی برای پیگیری این مسایل وجود ندارد.

همسر حس��ین محباهری از پیگیری
برای تامین مخ��ارج درمانی این بازیگر
و اب��راز امی��دواری از همراه��ی وزارت
بهداشت خبر داد.محباهری مدتی قبل
به دلیل ادامه مشکالت ناشی از بیماری
س��رطان در بیمارستان بس��تری شد و
پس از چند روز مرخص ش��د ،اما دو سه
روز قب��ل پس از حض��ور در یک پروژه
فیلمب��رداری باز هم راهی بیمارس��تان
ش��د.مقصودلو ـ همس��ر ای��ن بازیگ��ر
س��ینما ،تئاتر و تلویزیون در گفتوگوبا
ایس��نا بیان کرد :حسین محباهری در
بخش آیسییو بیمارستان الله بستری
اس��ت و با توجه به افت فشاری هم که
دارد فعال در همین بخش هس��ت تا به
شرایط باثباتی برسد.او با اشاره به اینکه
محباه��ری هم در مالق��ات و هم در
تغذیه محدودیتهای��ی دارد ،ادامه داد:
بعد از اینکه چند روز قبل از بیمارس��تان
مرخص شد ،س��ر دو فیلمبرداری پشت
هم رف��ت ولی بدن��ش مقاومت باالیی
نداشت و تشنج کرد که منجر به بستری
شدن دوباره در بیمارستان شد ،اما حال
فعلی ایشان نس��بت به چند روز گذشته
بهتر شد ه و پزش��کان میگویند اگر در
اینج��ا بماند حالش ثبات بیش��تری پیدا
میکند.وی درباره هزینههای درمان نیز
گفت :قرار است وزارت بهداشت در این
باره تعاملی با ما داشته باشد چون هزینه
آیسییو در بیمارستان بسیار باالست و
برای هر ش��ب باید س��ه میلیون تومان
پرداخ��ت ش��ود .ما هم هرچه داش��تیم
ب��رای آن  20روزی که در بیمارس��تان
بودند ،پرداخ��ت کردیم و االن به دنبال
این هس��تیم که بدانیم همکاری وزارت
بهداش��ت قطعی هس��ت یا خیر که اگر
نیس��ت فکری دیگر کنی��م ،چون بیمه
تکمیلی ما هم سقفی دارد و خیلی از آن
اس��تفاده کردهایم و اگر وزارت بهداشت
کمک کند بخش��ی از مشکالت ما حل
میشود.حس��ین محباهری از سال ۵۳
به حرفه بازیگری وارد ش��ده و بیش از
 ۱۳۰تئاتر و فیلم س��ینمایی و س��ریال
تلویزیون��ی داش��ته اس��ت .او که حدود
هفت س��ال اس��ت دچار س��رطان لنف
دست شده مدتی قبل به دلیل بازگشت
دوباره بیماریاش در بیمارستان بستری
شده بود.
ساخت موسیقی«ماهی و برکه»
به پیمان یزدانیان رسید

ه��ادی انب��اردار تهیه کننده س��ینما از
ساخت موس��یقی فیلم سینمایی«ماهی
و برک��ه» توس��ط پیم��ان یزدانیان خبر
داد.هادی انب��اردار تهیه کننده س��ینما
در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران جوان،
درباره آخرین وضعیت «ماهی و برکه»
گفت :تدوی��ن این اثر به پایان رس��ید.
صداگذاری و س��اخت موس��یقی آن به
ترتیب توس��ط علیرضا علویان و پیمان
یزدانی��ان در ح��ال انجام اس��ت.گفتنی
اس��ت؛ «ماهی و برک��ه» را علی براتی
کارگردان��ی کرده و تهی��ه کنندگی آن
بر عهده هادی انباردار است.در خالصه
داستان «ماهی و برکه» آمده است:فیلم
به زندگی یک مخترع (علی یزدانی) در
س��ه دوره کودکی ،نوجوانی و جوانی او
میپردازد .این مخترع در مس��یر ساخت
اختراعش دچار چالشهایی میشود که
برای خانواده و اطرافیانش دردس��رهایی
را ایج��اد میکند.س��عید آقاخانی ،بهناز
جعف��ری ،علیرض��ا اس��تادی ،میرطاهر
مظلومی ،مهس��ا هاش��می ،عبدالباسط
رضایی ،مهرن��از احدیان ،س��اغر کیان
راستی و امیررضا فرامرزی در این فیلم
نقش آفرینی میکنند.
بازسازی  11هزار صندلی سینما
توسط حوزه هنری

مدیر عامل موسس��ه «بهمن س��بز» با
اشاره به روند بازس��ازیها در چهار سال
اخی��ر ،تاکید کرد :ح��وزه هنری  11هزار
صندل��ی در ای��ن مدت بازس��ازی کرده
اس��ت.به گزارش ایس��نا ،طبق گزارش
رس��یده ،محم��ود کاظمی مدی��ر عامل
موسسه بهمن سبز سه شنبه  27آذرماه
در نشس��ت خبری ویژه افتتاحیه پردیس
سینمایی «ساحل» اصفهان گفت :در ابتدا
از اهالی رسانه تشکر میکنم که همواره
با نقدها و نظرهایش��ان هم��راه بودهاند.
موسسه بهمن سبز از نیمه دوم سال 92
و بر اساس مس��وولیتهای تازهاش وارد
حوزه سینماداری به شکل تخصصیتر و
جدیتر شد ،ما تحقیق و پژوهش جدی
درباره سینماها را شروع کردیم و وضعیت
سینماهای حوزه هنری را بررسی کردیم.
او ادام��ه داد :اولویت بندیه��ا را تعیین
کردیم و س��پس وارد فاز اجرایی شدیم.
از نیمه دوم س��ال  94ش��روع کردیم به
نوسازی ،تجهیز و ساخت و ساز در همه
شهرها و به یک منطقه و استان محدود
نش��دیم .کاظمی گفت :در این سالها 11
هزار صندلی بازسازی و  4500صندلی به
ظرفیت نمایشی کشور افزوده شد .سهم
اصفهان از این بازسازی ها  3647صندلی
بوده 2697 .صندلی به ظرفیت سینماهای
این استان افزوده شده است.

