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تلویزیون
محمد سلوکی مجری تحویل سال
شبکه دو میشود؟

محمد سلوکی سال گذش��ته اجرای ویژه
برنامه تحویل س��ال شبکه دو را به همراه
ژیال صادقی بر عهده داش��ت که باید دید
امسال هم مهمان مخاطبان شبکه دو در
لحظه تحویل س��ال می ش��ود یا خیر.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،برنامه
ویژه سال تحویل در شبکه های مختلف
تلویزیون هر س��ال با نزدیک شدن به ماه
اس��فند جان دوباره ای م��ی گیرد و حرف
و حدی��ث های مجریان و مهمانان برنامه
به اوج خودش می رسد .یکی از پر بیننده
ترین برنامه های تلویزیونی در شبکه های
س��یما ویژه برنامه های تحویل س��ال به
ش��مار می رود و به نظر می رسد از همین
حاال حدس و گمان ه��ای مختلف برای
مجری��ان و برنامه های مختلف تلویزیون
شروع شده است.ویژه برنامه شبکه دو سیما
برای س��ال تحویل  ۹۸ب��ا احتمال فراوان
ب��از هم به محمد س��لوکی مجری برنامه
«شب گش��ت» خواهد رسید.او هم اکنون
برنامه «شب گشت» را به روی آنتن دارد
که با حضور چهره های مطرح س��ینمایی
و تلویزیونی هر ش��ب مهم��ان مخاطبان
این ش��بکه می شود.سلوکی سال گذشته
نیز ویژه برنامه س��ال تحویل شبکه دو را
به تهیه کنندگی محمدرضا رضاییان و با
اجرای مشترک ژیال صادقی به روی آنتن
برد و احتماال امس��ال نیز اجرای این ویژه
برنامه را بر عهده خواهد داشت.
 ۱۰قسمت فصل سوم
«بچه مهندس» نوشته شد

حس��ن وارس��ته گفت ۱۰ :قس��مت اولیه
س��ری جدید این س��ریال نوش��ته شده و
پس از تایید س��یما فیلم و شبکه دو ادامه
نگارش آن را انجام میدهیم.حسن وارسته
نویس��نده س��ریال «بچه مهندس» درباره
روند نگارش فصل س��وم ای��ن مجموعه
تلویزیونی و فصول گذشته آن در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :بعد از
نگارش فصل دوم «بچه مهندس» مدتی
استراحت کردم ،اما همچنان درگیر نگارش
فصل سوم این مجموعه هستم و  ۱۰تا ۱۵
روز دیگر نگارش مجدد آن را شروع خواهم
کرد .البته  ۱۰قسمت اولیه سری جدید این
سریال نوشته شده و پس از تایید سیما فیلم
و ش��بکه دو ادامه نگارش آن را انجام می
دهیم.وی درباره فصل دوم «بچه مهندس»
و حضور مانی رحمانی در نقش جواد جوادی
گف��ت :یکی از اتفاقات خوب در فصل دوم
«بچه مهندس» قهرمان سازی در تلویزیون
بعد از مدتها بود .ما با حضور جواد جوادی
در قصه دوباره قهرمان سازی را به تلویزیون
آوردیم؛ پیش از این جواد رحمانی را کسی
نمیشناخت ،اما این روزها رحمانی به یک
سلبریتی تلویزیونی تبدیل شده است.وارسته
با بیان اینکه جوادی را در زمین ناخودآگاه
الگو کردیم و در تمام سیر داستانی از زبان
استعاره استفاده کردیم،گفت :در ادامه از یک
عشق زمینی به عشقی فراتر خواهیم رسید
و جوانی موف��ق و عزیز را تصویر خواهیم
کرد .ما در روند قصه میبینیم که قهرمان
قصه بارها دچار مش��کل میشود و به زانو
درمی آید ،ولی بعد دوباره خود را میسازد و
از راهی دیگر به موفقیت میرسد.
پیشتولید «سارق روح  »۲فروردین
 ۹۸آغاز میشود

تهیهکنن��ده س��ریال «س��ارق روح »۲
گفت:پیشتولید سریال به کارگردانی احمد
معظم��ی از فرودین ماه س��ال  ۹۸ش��روع
میش��ود.به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،ابوالفضل صفری تهیهکننده سریال
«س��ارق روح  »۲درب��اره زم��ان ش��روع
فصل جدید «س��ارق روح» گفت :با پایان
تصویربرداری سریال «مرگ خاموش» در
اسفندماه ،پیشتولید سریال «سارق روح»
را از فروردین ماه س��ال آینده به کارگردانی
احمد معظمی ش��روع میکنیم.وی با بیان
اینکه اکنون مشغول نهایی کردن سیناپس
کار هس��تیم و تاکنون نگارش پنج قسمت
از این مجموعه نهایی ش��ده است ،گفت:
به دلیل مالحظات فنی ،سیناپس کار خیلی
کامل و در حدود صد قس��مت است که به
فیلمنامه نهایی نزدیک است به همین دلیل
باپایانسیناپس،نگارشفیلمنامهکلیخیلی
زمانبر نیست.سریال پنجاه قسمتی «سارق
روح  »۲با طرحی از مرتضی اصفهانی توسط
هومان فاضل و گروهش با مشاوره محتوایی
اصفهانی نوش��ته میش��ود.فصل نخست
«سارق روح» در ژانر معمایی برگرفته از یک
ایده پژوهش محور بود که به موضوع امنیت
نرم و آسیبهای اجتماعی میپردازد.

کارگردان فیلم “غروب ش��د بیا” گفت:
متاسفانه شاهد آن هستیم که مسئولین
فرهنگی نس��بت به وضعیت روز سینما
کام� ً
لا منفعالن��ه برخورد م��یکنند و
بازوی فرهنگی انقالب اس�لامی ایران
یعنی سینما به س��مت ناکارآمدی رفته
است .از نظر من سینمای امروز نیازمند
یک انقالب فرهنگی است .انسیه شاه
حسینی نویسنده و کارگردان سینما در
گفتوگو با میزان ،درخصوص وضعیت
فعلی سینمای ایران گفت :متاسفانه در

ابتذال در سینما فراگیر شده است

حال حاضر اخالق از س��ینما دور شده و
سطح ابتذال در سینما نسبت به سالهای
گذشته به شدت افزایش یافته است.وی
در همین راس��تا ادامه داد :در سینمای
امروز ش��اهد آن هس��تیم ک��ه عناصر
کلیدی جامعه همچون خانواده به شدت
کمرنگ شده اند و ما در کمتر فیلمی به
حضوری درس��ت از پدر و یا مادران در
خانواده و تاثیر آنها میرسیم.کارگردان
فیلم “به کودکان شلیک نکنیم” مشکل
گیشه محور شدن سینما را حاد خواند و

اضافه کرد :بدنه سینمای امروز به طور
کامل به سمت گیشه رفته و سینماگران
انقالبی نیز بابت فروش و یا عدم فروش
فیلمشان تحت فشار هستند در صورتی
که از نظر من در قبال فیلمهای ارزشی
به هیچ عنوان نباید مبحث فروش مطرح
باشد.وی در ادامه افزود :متاسفانه شاهد
آن هستیم که مسئولین فرهنگی نسبت
به وضعیت روز سینما کام ً
الم منفعالنه
برخورد م��یکنند و ب��ازوی فرهنگی
انقالب اس�لامی ایران یعنی سینما به

س��مت ناکارآمدی رفته اس��ت .از نظر
من سینمای امروز نیازمند یک انقالب
فرهنگی است.کارگردان فیلم غروب شد
بیا درباره ساخت بیشتر فیلم های ارزشی
تصری��ح کرد :ما ام��روزه بیش از پیش
به س��اخت آثار ارزشی نیازمند هستیم.
مس��ئولین فرهنگی بای��د با تخصیص
بودجه از کارگردانان ارزش��ی و انقالبی
حمایت کنند تا ما شاهد شکوفایی دوباره
سینمای انقالبی باشیم.شاه حسینی با
اش��اره به گذشتن از جشنواره فیلم فجر

مادرشهیدحادثهتروریستیخاشیک
روز پس از تشییع فرزندش درگذشت

خاطرنشان کرد :متاسفانه باید بگویم که
جشنواره فیلم فجر برخالف نام وزینی
که دارد در بدنه س��ینمای انقالب تاثیر
چندانی نداش��ته و ندارد .در حال حاضر
جشنواره هایی مثل جشنواره فیلم عمار
میتوانند در رش��د و گسترش سینمای
انقالبی به شدت تاثیر گذار باشند.

گزارشی از نقش مادران شهید در سینما؛

مادران شهید ،نقشهایی که فراتر از سینما جاودانه شدند

گروه فرهنگی  :ایفای نقش مادران ش��هید از س��وی بازیگران همواره
مورد اس��تقبال شدید جامعه قرار گرفته است .ایفای این نقشها توسط
بازیگران نه تنها مور قبول اقبال عموم واقع ش��ده بلکه به طور معمول
جوایز معتبر سینمایی را نیز برای این بازیگران به همراه داشته است.
طی چهل س��ال گذر از انقالب اسالمی ایران سینما همواره شاهد تولید و
پخش آثاری بوده که به زندگی شهدا ،خانواده شهدا و یا جانبازان و ایثارگران
پرداخته است.در این بین ایفای نقش مادران شهید از سوی بازیگران همواره
مورد اس��تقبال ش��دید جامعه قرار گرفته اس��ت .ایفای این نقشها توسط
بازیگران نه تنها مور قبول اقبال عموم واقع شده بلکه به طور معمول جوایز
معتبر س��ینمایی را نیز برای این بازیگران به همراه داش��ته است.به همین
مناسبت خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به معرفی پنج بازیگر زن
سینمای ایران که در نقش مادران شهید ظاهر شدهاند پرداخته است.

خود نقشهای به یادماندنی را از خود به یادگار گذاش��ته است .یکی از
مهمترین و بهترین نقشهای یزدان بخش بدون ش��ک بازی در نقش
ماد شهید در فیلم بوسیدن روی ماه است که برای وی نامزدی سیمرغ
بلورین جشنواره فیلم فجر را نیز به همراه داشت.
یزدان بخش درباره بازی در فیلم بوس��یدن روی ماه گفته است :حس
عجیبی بود که قابل وصف نیست .در معراج شهدا حالم عادی نبود ،بازی
نمیک��ردم .خودم را به جای آن مادرها قرار دادم .االن هم به آن زمان
فکر میکنم میبینیم اصال در آن اتاق بازی نکردم .یک حال عجیبی
بود.مادر شهید ،مادر شهید است ،چه یک سال از جنگ گذشته باشد و
چه سالهای دور .باالخره هر زمان که درد دل کنند و خاطرات خود را
مرور کنند ،باز هم به یاد فرزندانشان صحبت میکنند و به یاد میآورند
زحمات و خاطراتی که از فرزندان شهیدشان دارند .هر قدر انسان پیرتر
شود احساساتش جوانتر خواهد شد .داغ شهید هیچگاه کهنه نمیشود.

ثریا قاسمی در سینما و تلویزیون مادران بسیاری را به تصویر کشیده است
اما ایفای نقش مادر شهید در فیلم ویالیی ها ساخته منیر قیدی از جمله به
یادماندنیترین نقشهای وی است که برایش سیمرغ بلورین جشنواره فیلم
فجر را نیز به همراه آورده است.قاسمی درباره بازی در این فیلم گفته است:
بازی در فیلم “ویالییها” برایم یادآور روزهای سخت دفاع مقدس و انتظار
کش��یدنهای خانوادههای رزمندگان ،برای آنکه آیا فرزندشان را باری دیگر
میبینند یا خیر بود .درسهای بسیاری از بازی در این فیلم گرفتم.بازی کردن
در چنین نقشی بسیار غمگینانه است؛ برای یک مادر بسیار سخت است که
از سرنوشت فرزند خود خبر نداشته باشد و زمانی هم که او را میبیند ،به این
فکر میکند که آیا یک بار دیگر فرزندش��ان را میبیند .برایم افتخار بود که
نقش یک مادر رزمنده را ایفا کردم.بسیار بازی در این ژانر فیلمها را دوست
دارم و حتم ًا اگر پیش��نهاد دیگر در عرصه دفاع مقدس به من داده شود ،آن
را قبول خواهم کرد.

مریال زارعی (شیار )۱۴۳


ثریا قاسمی (ویالییها)


 شیرین یزدان بخش (بوسیدن روی ماه)

یزدان بخش ش��اید خیلی دیر به سینمای ایران وارد شده اما همواره از

زارع��ی بارها برای ایف��ای نقش های مختلف نامزد س��یمرغ بلورین
جشنواره فیلم فجر شده و برای آثار مختلفی همچون سربازان جمعه و
زیر سقف دودی سیمرغ را به خانه برده اما یکی از به یادماندنی ترین
نقشهای وی در سینما به بازی نقش الفت در فیلم سینمایی شیار صد
و چهل و س��ه باز می گردد.زارعی بازی در فیلم نرگس آبیار را تجربه
ای متفاوت خواند و گفت :دارایی الفت در “ش��یار  »۱۴۳دم دست نبود
که به راحتی آن را به دست آورم؛ بنابراین من بیش از آن که با مادران
ش��هدا صحبت کنم ،ذهن و روح و روان خود را بیدار کردم .زیرا حوزه
دفاع مقدس را حوزهای شهودی میدانم .ایمان داشتم برای بازی این
نقش باید از تجربه  ۱۸س��ال بازیگری ام استفاده کنم .از این رو طبق
عادت همیش��گی ام برای بازی در هر نقش��ی یک موسیقی در ذهنم
نقش گرفت .اما هر آنچه موسیقی در ذهنم داشتم ،مرور کردم و دیدم
به الفت نمیخورد .من الفت را در سجاده نماز پیدا کردم .به نظرم حق
مطلب درباره فیلم «شیار  »۱۴۳ادا نشده است و تحلیل فنی و تکنیکی
درباره این اثر چندان خیلی درس��ت نیست.مستندی درباره یک شهید

دیدم که بعد از  ۱۵س��ال پیکر او را در حالی که س��الم بود ،به خانواده
اش باز میگرداند .خان��واده اش میگفتند او در مجالس عزاداری امام
حس��ین (ع) اشک میریخت و آن را به صورتش میزد من این احوال
را باور دارم و نقش الفت حاصل این باور من اس��ت .متاس��فانه از این
جنس اتفاقات پیرامون ما زیاد میافتد؛ اما در س��ینما به تصویر کشیده
نمیشود .یکی از سینماگران میگفت :باعث تاسف است که زیباترین
وضوی سینما را آنتونی کوئین در عمر مختار گرفته است .در حالی که
ما در جامعهای شیعی زندگی میکنیم.
آهو خردمند (مهمان داریم)


یکی دیگر از نقش مادران شهید که طی سالهای گذشته بازخورد خوبی
را از آن خود کرده بازی آهو خردمند در نقش یک مادر ش��هید در فیلم
مهمان داریم به کارگردانی محمد مهدی عس��کرپور بود.خرمند درباره
بازی در این فیلم س��ینمایی گفته است :شخصیتی که من در این فیلم
بازی کردم عالوه بر همه اشتراکاتی که میان مادران ایرانی وجود دارد
دربرگیرنده صبوری این مادر برای دوری از  ۳فرزند ش��هیدش نیز بود
و این مس��ئله شخصیت این مادر را از تمامی نقش های مشابه متمایز
می کرد.
آفرین عبیسی (خانم سادات)


به گزارش میزان  ،آفرین عبیسی در این فیلم در مقابل امین زندگانی
بازیگر نقش ش��هید محسن حاجی حسنی کارگر به عنوان مادر وی به
ایفای این نقش میپردازد“ .خانم سادات” عنوان فیلم سینمایی زندگینامه
شهید حاجیحسنیکارگر است که به کارگردانی و تهیه کنندگی مریم
ابراهیموند و نویس��ندگی علی اکبر محلوجیان در حال س��اخت است و
با برداشتی آزاد به تصویرس��ازی شخصیت این شهید میپردازد.شهید
“محسن حاجیحسنیکارگر” قاری بینالمللی و نفر اول مسابقات قرآن
کریم در مالزی ،دوم مهرماه س��ال جاری همزمان با ادای مراسم رمی
جمرات در منطقه منا به همراه جمع کثیری از حجاج کشورمان دعوت
حق را لبیک گفت.

«حسین قرهچانلو» استاد برجسته تاریخ و تمدن اسالمی درگذشت

حس��ین قرهچانلو از مفاخر فرهنگی کشور و استاد
برجسته تاریخ و تمدن اسالمی و دانشگاه تهران و
برگزیده کتاب سال به رحمت ایزدی پیوست.
مجتبی سلطانی احمدی تاریخ پژوه و عضو هیئت
علمی دانش��گاه در گفتگو با فارس اظهار داش��ت:
اس��تاد حسین قره چانلو اس��تاد تمام گروه تاریخ و
تمدن اسالمی دانش��گاه تهران بودند و سالها در
این گروه منشأ خدمات ارزشمندی در حوزه تربیت
دانشجویان و تألیف و ترجمه در حوزه تاریخ و تمدن

اسالم و ایران شدند.این تاریخپژوه گفت :قرهچانلو
آثار ارزش��مندی در قالب تألیف و ترجمه کتاب در
حوزه مطالعات تاریخ و تمدن ایران از خود به یادگار
گذاشتند که مهمترین آن کتاب دو جلدی جغرافیای
تاریخی کشورهای اسالمی است که توسط انتشارات
سال دانشگاه تهران
َسمت منتشر و به عنوان کتاب ِ
برگزیده ش��د .همچنین کتاب حرمین ش��ریفین
(تاریخ مکه و مدینه) از دیگر تألیفات ارزشمند ایشان
است که توسط انتش��ارات امیرکبیر منتشر شد .در
حوزه تألیف کتابهای درس��ی باید از کتاب تاریخ
اسالم ایشان نام برد که توسط دانشگاه پیام نور در
س��ال های  ۱۳۷۵و  ۱۳۷۶به زیور طبع آراسته شد.
کتاب
همچنین استاد حسین قرهچانلو با ترجمه فاخر ِ
االعالق النفیسه ابن ُرسته در سال  ۱۳۶۵خورشیدی

برنده کتاب س��ال جمهوری اسالمی ایران شد.این
فعال فرهنگی گفت :بنده به عنوان کسی که افتخار
ش��اگردی ایش��ان را در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری در دانشگاه تهران داشتم نقش ایشان را در
تعمیق و توجه محققان به حوزه مطالعات جغرافیای
تاریخی جهان اس�لامی بس��یار مهم میدانم .در
واقع اس��تاد قرهچانلو ب��ا ترجمه مناب��ع متقدم در
حوزه جغرافیای سرزمینهای اسالمی نقشی مهم
در توس��عه و ضرورت توجه به این حوزه مطالعاتی
داشتند.ترجمه آثار جغرافیایی چون االعالق النفیسه
ابن ُرسته ،اخبار الصین و الهند ابوزید سیرافی ،کتاب
الجغرافیه ابوبکر زهری اندلسی ،المسالک و الممالک
اب��ن خرداذبه ،نُبِ َذ من کتاب الخراج و صنعه الکتابه
قدامه بن جعفر ،عجایب االقالیم السبعه اثر سهراب،

صفه المغرب و ارض السودان شریف ادریسی و تاریخ
میافارقین ابن ازرق دمش��قی از جمله دستاوردهای
ّ
علمی در حوزه مطالعات جغرافیایی تاریخی است.
س��لطانی احمدی در پایان گفت :اس��تاد قرهچانلو
در ط��ول حیات ُپر ثمر خ��ود عالوه بر عضویت در
هیئت تحریریه مجالت علمی پژوهشی ،در نگارش
مدخلهای جغرافیایی و تاریخی با دانشنامه جهان
اسالم که ریاس��ت عالیه آن با مقام معظم رهبری
اس��ت همکاری داشت و از ایشان چند ده مقاله در
مجالت علمی پژوهش��ی و علمی تخصصی چاپ
شده است و بجاس��ت پژوهشکده تاریخ اسالم که
ایشان در چند سال گذشته با آنان نهایت همکاری
علمی را داشت مجموعه مقاالت ارزشمند ایشان را
به صورت مستقل منتشرکند.

ایوب دهقانکار :بودجه کامل  97را خواستاریم

ثبتنام بن کارت نمایشگاه کتاب تا پایان سال

مشاور اجرایی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از
ثبتنام بن کارتهای دانش��جویی تا پایان سالجاری برای نمایشگاه
کتاب خبرداد و گفت :تمام تالش خود را میکنیم تا پایان س��ال ۹۷
پرونده تمامی ثبت نام ها و کارهای اداری و دفتری نمایش��گاه کتاب
بسته شود.
ایوب دهقانکارمش��اور اجرایی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اس�لامی در گفتوگو با فارس درباره افزایش تخصیص یارانه
به سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اظهار داشت :اغلب
یارانه تخصیصی ارش��اد ح��دود  ۱۰میلیارد تومان در ایام نمایش��گاه
کتاب است ،اما سال گذش��ته حدود  ۱۴میلیارد سهم مشارکت ارشاد
در یارانه بود .بنابراین در این راستا آمار نشان میدهد سال گذشته ۳۰
تا  ۴۰میلیارد چرخه خرید کتاب بواسطه یارانه داشتیم.وی با اشاره به
مش��کالت اقتصادی و دش��واری تامین کاغذ به تدابیر اتخاذ شده از
س��ه ماه پیش اشاره کرد و بیان داشت :از حدود سه ماه پیش به فکر
بودیم که نمایش��گاه کتاب و فروش کتاب برای ناشران و خرید برای
مردم تمهیداتی بیندیش��یم که مشکل ساز نشود .در دو محور کمی و
کیفی مواردی مدنظر قرار گرفت .مشاور اجرایی معاون امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی تصریح کرد :در این راستا مکاتباتی

با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه،آقای جهانگیری معاون
رئیس جمهور انجام ش��د تا بودجه کامل س��ال  ۹۷و یا فصل یارانهها
را کامل دریافت کنیم.دهقانکار با تاکید بر اینکه بودجه پیش��نهادی و
تخصیصی با هم متفاوت است اما در تالشیم با دریافت بودجه کامل
نمایشگاه را برگزار کنیم ،توضیح داد :با دریافت این بودجه در تالشیم
نمایشگاه کتاب را اجرا کنیم .در این راستا پیگیری مکاتبات ادامه دارد
و تا روز گذش��ته نامه ارش��اد به آقای نوبخت ارسال شد و ایشان نیز
به مدیران کل و کارشناس��ان ذیربط ارجاع داده تا موضوع بررس��ی
ش��ود.وی افزود :از س��ویی هم فکر دیگری کردیم تا میزان یارانه را
افزایش دهیم و آن اینکه وزارت علوم و آموزش پرورش و بهداش��ت
را به مش��ارکت طلبیدیم ،چرا که تا سال پیش مشارکت وزارت ارشاد
و دانشجو را در پرداخت یارانهها داشتیم ،اما امسال تدبیر شده تا سایر
وزارتخانهها نیز مشارکت داشته و با ورود خود سهم پرداختی دانشجو
کمتر باشد.این مقام مسئول با بیان اینکه جلسه حضوری هفته آینده با
معاونین فرهنگی وزارتخانههای مذکور خواهیم داشت ،ابراز داشت :از
سوی دیگر در ایام نمایشگاه بعضا یارانه ها برای محلی غیر از کتاب
مصرف میش��ود که مطلوب ما نیس��ت ،ما خواهان چرخیدن چرخه
نشر هس��تیم ،بنابراین یکس��ری کارهای نرم افزاری در حال تدارک

هس��تیم تا تخلفات را به حداقل برس��انیم.وی در پاسخ به اینکه ثبت
نام بن کارتها از چه زمان آغاز خواهد شد ،گفت :تمام تالش خود را
میکنیم تا پایان س��ال  ۹۷پرونده تمامی ثبت نام ها و کارهای اداری
و دفتری نمایشگاه کتاب بسته شود .وی درباره زمان تحویل مصالی
امام خمینی به متولیان نمایشگاه کتاب ابراز داشت :خوشبختانه زمان
مسابقات قرآن به تعویق افتاده ،بنابراین پس از تعطیالت نوروز احتماال
مصال را تحویل میگیریم.

م��ادر ش��هید «عبدالرض��ا ب��روج» از
ش��هدای حادثه تروریستی زاهدان ،یک
روز پس از تش��ییع فرزندش دارفانی را
وداع گفت.به گزارش ایلنا ،مادر ش��هید
حادثه ترورس��تی خاش ،روز دوشنبه در
بیمارس��تان آیت اهلل بروجردی ش��هر
بروجرد دع��وت حق را لبیک گفت و به
فرزند شهیدش پیوست.شهید عبدالرضا
بروج��ی به همراه  ۲۶هم��رزم دیگرش
 ۲۴بهمن ماه در حادثه تروریستی جاده
خاش ،زاهدان به فیض عظیم ش��هادت
نائ��ل آمد.پیک��ر مطهر ش��هید بروجی
روز یکش��نبه در گلزار ش��هدای بروجرد
به خاک س��پرده ش��د.عوامل گروهک
تروریس��تی هفته گذش��ته یک دستگاه
اتوبوس حام��ل نیروهای مرزبان نیروی
زمینی سپاه پاس��داران را منفجر کردند.
در این حادثه تروریستی که بوسیله یک
دستگاه وانت مملو از موادمنجره در جاده
خاش -زاهدان محدوده روستای چانعلی
رخ داد  ۲۷نف��ر از نیروهای جان برکف
سپاه شهید و  ۱۳نفر دیگر زخمی شدند.
میثم عبداهللزاده ،ابراهیم صیادی ،محمد
صاب��ری ،ابوالفض��ل موس��وی ،مهدی
ن��وروزی ،روح اهلل بابای��ی ،حیدر براتی،
یونس امیری ،علیرضا پناه پوری ،یحیی
براتی ،علی اکب��ر قبادپناه ،علی خادمی،
محس��ن صفری ،تقی مهرابی ،حس��ین
قدیری ،اسماعیل کرمی ،سعید سلیمی،
عب��اس کوه��ی ،داوود میرزای��ی ،امید
اکبری ،حسن مجیدی ،مرتضی فاضل،
رضا رحیمی ،ابراهیم براتی ،س��ید ثاراهلل
موسوی ،حسن علی ترکیان و عبدالرضا
بروجی از شهدای این حادثه تروریستی
بودند.
 ۶۰درصد تخصیص بودجه
به هنر تئاتر در  ۱۱ماه

س��ید عباس صالحی در برنامه «ارغوان
هنر» رادیو نمای��ش از اختصاص دادن
 ۶۰درصد بودجه به تئاتر کش��ور در ۱۱
ماه خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سید عباس صالحی وزیر فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی در برنام��ه «ارغوان
هنر» رادیو نمای��ش از اختصاص دادن
 ۶۰درصد بودجه به تئاتر کش��ور در ۱۱
ماه خبر داد.وزیر ارشاد ضمن اعالم این
مطلب در پاس��خ به اینکه چند درصد از
بودجهای ک��ه به تئات��ر اختصاص داده
ش��ده محقق ش��ده اس��ت ،گفت :البته
ش��رایط بودج��ه کش��ور را میدانیم؛ در
مجموع ح��دود  ۶۰درصد تخصیص در
 ۱۱ماه داشته ایم و طبع ًا هم بودجه کل
کس��ری قابل توجهی را نسبت به آنچه
که باید داش��ته باش��د ،از لحاظ قانونی
داشته است.وی تصریح کرد :حدود سه
میلیون نفر فارغ التحصیالن هنر بعد از
انقالب هس��تند که در حدود  ۱۵۰هزار
نفر آنه��ا در حوزه تئاتر کار میکنند .با
ای��ن وجود رقمهایی ک��ه در خود قانون
بودجه هم هس��ت بسیار ضعیف است و
وقتی تخصیصها کمتر میش��ود ،طبع ًا
فشار بیشتری وارد میشود.
«چهارانگشت» متقاضی
اکران نوروز  ۹۸است

م��در اجرای��ی فیل��م س��ینمایی «چهار
انگش��ت» به کارگردانی حامد محمدی
از درخواس��ت اک��ران این فیل��م برای
نوروز  ۹۸خبر داد.احسان ظلی پور مدیر
اجرایی فیلم س��ینمایی «چهار انگشت»
به کارگردان��ی حامد محمدی در گفتگو
با مه��ر گفت :ای��ن فیلم س��ینمایی به
تهیهکنندگ��ی حمید پنداش��ته مهر ماه
س��ال جاری پروان��ه نمای��ش دریافت
کرده و در تالش هس��تیم ت��ا این فیلم
را برای اکران ن��وروزی آماده کنیم.وی
بیان کرد :ش��رکت «گسترفیلم» که به
تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت،
برای «چهار انگش��ت» به عنوان اولین
فیلمی که پخ��ش آن را برعهده گرفته،
درخواس��ت اکران نوروزی داده است که
امیدواریم این اثر سینمایی به عنوان یک
اثر کمدی اکران شود.جواد عزتی و امیر
جعفری بازیگران اصلی «چهار انگشت»
هس��تند .فیلم قصه  ۲دوس��ت است که
ب��رای اتمام یک کار ناتم��ام به کامبوج
س��فر می کنند اما درگی��ر اتفاقاتی می
شوند.این فیلم اولین محصول مشترک
ایران و کامبوج اس��ت و پاز اس��تودیو از
کمپانی «کانتانا» در تولید آن مشارکت
داشته اس��ت .صحنه هایی از این فیلم
نیز در تایلند و ایران مقابل دوربین رفته
است.

