
  معصومه طاهري
حس�ن صدرايي عارف، طلب�ه و دانش 
آموخته ح�وزه علميه قم اس�ت كه در 
كنار فعاليت تبليغ�ي و ديني، به عنوان 
فعال رسانه اي درحوزه مسائل مختلف 
جهان اس�ام نيز دس�ت ب�ه تحقيقات 
و مطالع�ات زي�ادي زده اس�ت. وي در 
حال حاض�ر عاوه بر مس�ئوليت بخش 
بين الملل خبرگزاري ح�وزه و مديريت 
محتواي�ي مركز القي�ام لمواجهه الفكر 
العلمان�ي، كتاب هايي ني�ز تأليف كرده 
اس�ت مانند »از ديس�كوهاي تورنتو تا 
حوزه علميه قم« كه به ماجراي زندگي 
احمد حنيف، جوان مس�تبصركانادايي 
پرداخته است. صدرايي عارف در كارنامه 
كاري خود سابقه سفرهاي مطبوعاتي و 
رسانه اي به كشورهايي چون انگليس، 
لبنان، تركيه، عراق، عربستان و ايتاليا 
را ه�م دارد كه ب�ه او در ش�ناخت بهتر 
دين و رس�انه كمك زيادي كرده است. 
ش�ما فردي حوزوي هستيد چه 
شد وارد بحث رسانه و فعاليت در 

اين زمينه شديد؟
از زمان مدرس��ه هرجا س��خن از روزنامه 
دي��واري ومطبوعات ب��ود با عالق��ه وارد 
مي شدم تا اينكه مس��ابقه سراسري قرآن 
در تهران برگزار ش��د و من از روي عالقه 
و ش��ناختي كه داش��تم س��ردبير نشريه 
مس��ابقات ش��دم؛ نش��ريه اي كه هر شب 
منتشر مي ش��د. آن زمان شهيد ايل بيگي 
كه هم محله اي م��ا بود به مس��جد آمد و 
نش��ريه را ديد. برايش جالب بود كه تمام 

بخش هاي نشريه را به تنهايي كار كرده ام. 
به من گفت در صداوسيما به تازگي باشگاه 
خبرنگاران جوان راه اندازي شده است بيا 
باش��گاه دوره ها را ببين. بع��د از طي دوره 
آموزش��ي با س��رويس اجتماعي باش��گاه 
همكاري كردم تا زماني كه به حوزه علميه 
قم آمدم و طلبه شدم. وقتي شعبه استاني 
باش��گاه فعال ش��د با آنها در قم همكاري 
كردم و بعد به صداوس��يماي ق��م رفتم و 
فعاليت رسانه اي را در كنار مباحث حوزوي 

تا به امروز دنبال كردم. 
با توجه به حساس�يت و اهميت 
اخبار ديني به نظر ش�ما پوشش 
اين اخبار در چه حدي قابل قبول 

است؟
به نظ��رم كافي نيس��ت و آن هم ب��ه داليل 
مختلفي برمي گردد كه بخشي به خود حوزه 
علميه مربوط است، به اين صورت كه حوزه 
به طور س��نتي عالق��ه اي به تعري��ف و ارائه 
كارهاي خود ندارد و بخش��ي ديگر به خاطر 
بي اعتمادي نس��بت به رسانه هاس��ت، البته 
االن اوضاع به نسبت قبل بهتر شده است و در 
حوزه مجموعه هاي خبري داريم كه نسبت 
به اخبار حوزه حساس هستند. حتي مراجع 
عظام و بزرگان ديني در حوزه علميه سايت و 
كانال دارند و به عرصه رسانه ورود پيدا كردند. 
رسانه ملي هم ارتباط خوبي با شخصيت هاي 
مذهبي دارد با اين ح��ال به اعتقاد من جاي 
كار زياد است و اين ارتباط و فعاليت رسانه اي 

خبري بايد بيشتر و عميق تر شود. 
 ب�ه عن�وان طلب�ه ح�وزوي كه 
خ�ودش ه�م فع�ال رس�انه اي 

اس�ت به خبرنگاران�ي كه قصد 
دارند وارد حوزه خبر ش�وند چه 

توصيه هايي داريد؟
اصوالً كار رسانه كار بسيار حساس و دقيقي 
است چون تزريق اطالعات به مخاطبان به 
عهده رسانه هاست و آنها از طريق اخبار و 
اطالعاتي كه از رسانه ها دريافت مي كنند 
مي توانند دراي��ن انبوه اطالعات س��ره از 
ناسره را تشخيص دهند. در اين ميان كار با 
حوزه هاي علميه و مراجع ديني حساس تر 
اس��ت، زيرا با اعتقاد و باورهاي ديني افراد 
س��ر و كاردارند و هرگونه اشتباهي ممكن 
اس��ت عواقب بدي به دنبال داشته باشد. 
بسياري از اوقات ممكن است بزرگواري در 
حوزه از حاميان انق��الب و نظام جمهوري 
اسالمي باشد ولي از نظر فقهي ديدگاهش 
با نظر امام يا حضرت آقا تفاوت داشته باشد، 
اين دليل مغايرت آن عالم ديني با انقالب 
و نظام نيس��ت، بلكه تنها تعارض ديدگاه 
فقهي اس��ت، لذا ارتباط رسانه اي با مرجع 
تقليد نياز به ش��ناخت و دق��ت دارد تا در 
ارائه خبر مشكلي پيش نيايد و اينكه بايد با 

مطالعه وارد شد. 
شما در چهارمين دوره واتيكان 
شناس�ي ويژه خبرن�گاران هم 
دعوت ش�ديد. هماي�ش در چه 

سطحي بود؟
بله، به عنوان تنها ايراني و تنها ش��يعه به 
ايتاليا و واتيكان براي همايش دعوت شدم. 
غير از من همه شركت كنندگان مسيحي 
بودند، به خاطرهمين حضوريك ايراني و 
شيعه برايشان جالب بود و سؤاالت زيادي 

از من مي پرس��يدند. اين س��فر به دعوت 
دانش��گاه پاپي واتيكان و براي شركت در 
»چهارمي��ن دوره واتيكان شناس��ي ويژه 
خبرن��گاران حرف��ه اي« انج��ام گرفت و 
فرصت خوبي بود تا بر تجربه هاي ديني و 
رسانه اي خودم اضافه كنم. در اين دوره كه 
به زبان انگليس��ي برگزار شد 40 خبرنگار 
از 30 كش��ور جهان به عنوان نمايندگاني 
از رس��انه هايي چون زنيت، اينديپندنت، 
فاكس نيوز، يوروپ يك، نشنال كاتوليك 
رجيستر، بي بي سي، رم ريپورت تي وي، 

نيوز مكس مديا و... حضور داشتند. 
به عن�وان ي�ك طلبه ح�وزوي 
ش�يعي چگونه از فرصت ايجاد 

شده بهره برديد؟
از آنجا كه همه اعضا مسيحي بودند و وجه 
اشتراك مذهب تش��يع و كاتوليك دعاست 
احس��اس كردم كتاب صحيفه س��جاديه 
بهترين و ارزشمندترين منبع دعا و ارتباط با 
خداست. براي همين هم صحيفه سجاديه 
را بهترين هديه دانس��تم كه به آنها بدهم 
و چندين كتاب صحيفه س��جاديه با خودم 
بردم و روز هاي پاياني دوره به برخي هديه 
دادم. برايشان جالب بود. مثاًل يكي از آنها كه 
خبرنگاري از يك كشور آفريقايي بود به من 
گفت اين كتاب مال چه كسي است و مربوط 
به چه تاريخي اس��ت؟ وقتي تاريخ كتاب را 
برايش گفتم و بيان كردم اين  مربوط به زمان 
حال نيست خيلي تعجب كرد چون آنها به 
قدمت اهميت مي دهند و قديمي بودن اثر 
برايشان جالب و خواندني است. نكته دوم، 
اشتراك دعاي بين ما و كاتوليك هاست كه 
حتي به شفاعت و توسل اعتقاد دارند و همه 
اينها به صورت كلي��د ارتباطي در صحيفه 
سجاديه آورده ش��ده است، به همين دليل 
عمداً اين كت��اب را هدي��ه دادم كه خيلي 

دوست هم داشتند. 
 در پاي�ان اگ�ر صحب�ت خاصي 

داريد بفرماييد.
ما ش��يعيان گنجينه با ارزش��ي در اختيار 
داريم يعني صحيفه سجاديه كتابي سرشار 
از دعا و ارتباط با خ��دا. چيزي كه بين ما و 
كاتوليك ها وجه اشتراك دارد هم دعاست. 
بهترين منبع براي تبليغ تش��يع كه از آن 
غافليم يا كمتر متوجه آن هس��تيم تا در 
معرفي اس��الم و اهل بيت از آن اس��تفاده 
كنيم. براي تبليغ بين الملل رويكرد ما در 
فضاي تبليغات تغيير دين نيست چه بسا 
اگر نحوه تبليغ درست نباشد ممكن است 
به ضد تبليغ هم تبديل شود. من هدفم اين 
بوده تا روي اشتراكات شيعه و كاتوليك در 
مقوله دعا نشانه بروم، براي همين صحيفه 
سجاديه قله دعا و ارتباط با خدا را انتخاب 
كردم كه نشان دهم اين گنج دعا را داريم. 
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فعال رسانه اي و پژوهشگر مسائل جهان اسام:

صحيفه سجاديه گنجينه اي با ارزش براي تبليغ تشيع است 

  فرزين ماندگار
 اختتامي�ه بيس�ت و پنجمين جش�نواره 
سراس�ري تئاتر س�وره مزين به تقدير از 
چندتن از ش�هدا ش�د و در كن�ار آن خود 
برگزيدگان نيز جوايزشان را به شهدايي از 
جمله شهيد محسن حججي تقديم كردند. 
اين مراسم با معرفي برگزيدگان بخش هاي 
تئاتر خياباني و صحنه اي و تجليل از شهيد 
محس�ن حججي به كار خ�ود پاي�ان داد. 
مجري اين برنامه كوروش س��ليماني بود كه 
از ابتدا هم عامل خنده حض��ار براي اجرايش 
مي شد. وي از فرزند كوچكش و خاطراتي كه در 
جشنواره هاي گذشته داشته تعريف مي كرد. 

همچنين در بخش گراميداشت شهيد احمد 
مقدم، برادر شهيد با مفتخر دانستن خود در 
تقدير از برادر در چنين مراسم باشكوهي گفت 
و از اهميت ندادن به تئاتر كش��ور گاليه كرد. 
وي افزود تا اينجاي كار دوستداران رشته تئاتر 
چراغ را روشن نگه داش��ته اند. وي با اشاره به 
تجربه تئاتري شهيد مقدم از كمبود امكانات 
در قم و دهه 60 س��خن گفت ك��ه گروه ها با 
هزينه ش��خصي فعال بودند و ش��هيد مدعي 
بوده تكايا بايد در هشت ماه تعطيلي به بهترين 
مكان ب��راي كار تئاتر و مردمي ك��ردن هنر 

بدل شود. 
بخش پاياني اين مراسم نيز به تقدير و تجليل 
از تاجبخ��ش فناييان اختص��اص يافت كه از 
بانيان و پايه گذاران ح��وزه هنري در دهه 60 

به حساب مي آيد. 
يكي از نكات جالب اين مراسم سخنراني برخي 
از حضار از جمله بازيگر نوجوان مليكا البرزي 
بود كه با قد و قواره كوچك و با لباس مدرسه 
پشت تريبون قرار گرفت و خيلي ادبي صحبت 
كرد و براي همه تئاتري ها آرزوي جيب پر پول 

و كار خوب و سالمتي كرد. 
خود حضار هم كه از هنرمندان شهرستان هاي 
مختلف بودند هر كدام ب��ا لباس هاي محلي 
خود و به گونه هاي مختلف حضور پيدا كردند. 
كوروش سليماني هم با لبخند به حضار گفت 

كه مجري سال آينده تان مشخص شد!
در زمان اعالم برگزيدگان رسول هنرمند يكي 
از برگزيدگان اين دوره از جشنواره جايزه خود 

را به فرزند شهيد حججي تقديم كرد. 
فناييان پس از پخش كليپش پش��ت تريبون 

قرار گرفت و گفت كه خوش��حال اس��ت اين 
مراسم با ياد شهيد حججي آغاز شده است و از 
كوروش زارعي تشكر كرد و گفت خوب است 
كه از قدرشناسي او هم ما قدرشناسي كنيم. 
وي بيان كرد كه آينده تئاتر را با شكوه، سالم 
و خوب به مدد اس��تعدادهاي جوان و عشق و 

عالقه آنها مي بيند. 
اما محم��د معتضدي يك��ي از اجراكنندگان 
استندآپ كمدي خنداننده شو در خندوانه نيز 
به جمع مهمانان پيوست و يك استندآپ نيز با 
شوخي به اهالي تئاتر اجرا كرد. البته او گفت با 
عوامل پشت صحنه و جلوي صحنه نمي تواند 
ش��وخي كند و بنابراين آنچ��ه مي ماند مردم 

تماشاگر هستند!
هيئت داوران اين جش��نواره با اه��داي لوح 
س��پاس و جاي��زه نق��دي حضور ارزش��مند 
و تأثيرگ��ذار ه��ادي ح��وري را ب��ه عن��وان 
نمايشنامه نويس در اين دوره از جشنواره ارج 
نهاد. لوح تقدير رتبه سوم نمايشنامه نويسي و 
جايزه نقدي نيز به طور مجزا به سيدمرتضي 
هاش��م پور براي نمايش تراژدي پارك اتابك 
از آذربايجان ش��رقي و حميده وحيدي براي 
نمايش از پشت روزنه ها از قزوين و لوح تقدير 
رتبه دوم نمايشنامه نويسي و جايزه نقدي به 
مجيد كاظم زاده مژدهي براي نمايش بينايي 
از گيالن اهدا شد. تنديس جشنواره و ديپلم 
افتخار بهتري��ن نمايشنامه نويس��ي و جايزه 
نقدي به كيوان صباغ براي نمايش اتاق هزار و 

216 از خراسان رضوي، تعلق گرفت. 
لوح تقدير رتبه سوم كارگرداني و جايزه نقدي 
به عمادالدين رجبلو براي نمايش دشمن خدا 
از گلستان تعلق گرفت و لوح تقدير رتبه دوم 
كارگرداني و جايزه نقدي به حس��ن سبحاني 
مينابي براي نمايش چ��ادري براي نجيمه از 
هرمزگان اهدا شد. تنديس جشنواره و ديپلم 
افتخار بهترين كارگردان��ي و جايزه نقدي به 
حس��ام افروز براي نمايش قصه ظهر جمعه از 

يزد تعلق گرفت. 
در بخش خياباني نيز لوح تقدير كارگرداني و 
جايزه نقدي به آرزو عليپور براي نمايش هفت 
پله تا آواز خورشيد از گيالن رسيد و تنديس 
جش��نواره و ديپلم افتخار كارگرداني و جايزه 
نقدي به پژمان شاهوردي براي نمايش سياه 

ُوردارو از لرستان تعلق گرفت. 

اختتاميه جشنواره تئاتر سوره
 تحت تأثير شهادت محسن حججي 

88498436سرویس فرهنگي

 آشكار و پنهان
 رشوه و فساد اداري در »تلكه«

ادامه فيلمبرداري »به وقت شام« 
در لوکيشن هاي جديد

فيلمب�رداري »به وق�ت ش�ام« جديدترين 
س�اخته ابراهيم حاتمي كيا به تهيه كنندگي 
محم�د خزاع�ي در ته�ران ادام�ه مي يابد. 
بيش از 80 درصد از صحنه ه�ا فيلمبرداري 
ش�ده اس�ت. بخش هاي باقيمان�ده فيلم در 
دكورهاي س�اخته ش�ده در ش�هرك دفاع 
مقدس و باند ف�رودگاه انجام مي ش�ود. اين 
فيلم كه يكي از آثار مهم ب�ا موضوع داعش 
اس�ت از اهميت خاص�ي برخوردار اس�ت. 
فيلمبرداري »به وقت شام« همزمان با آغاز ماه 
مبارك رمضان در يكي از فرودگاه هاي نظامي 
آغاز شد. تدوين فيلم همزمان با فيلمبرداري اثر 

توسط مهرداد خوشبخت انجام مي شود. 
ب��ا توجه ب��ه حساس��يت هاي خ��اص ابراهيم 
حاتمي كيا به نظر مي رسد فيلمبرداري فيلم تا 
شهريورماه ادامه خواهد يافت و با انجام مراحل 
پست پروداكشن فيلم براي حضور در جشنواره 

سي و ششم فيلم فجر آماده مي شود. 
بنا بر اي��ن گزارش، فيلمب��رداري فيلم برعهده 
مهدي جعفري است و هادي حجازي فر و بابك 
حميديان از بازيگران ايراني فيلم  هستند كه در 
اين اثر حضور دارند. جمعي از بازيگران مطرح 
س��وري و لبنان��ي در اين فيلم ب��ه ايفاي نقش 
مي پردازند و تدوين فيلم را مهرداد خوشبخت 

عهده دار است. 
محمد خزاع��ي از تهيه كنندگان دغدغه مندي 
است كه سال گذشته نيز فيلمي با نام »امپراطور 
جهنم« درباره چگونگي شكل گيري تكفيري ها 
را تهيه كرد و »به وقت شام« دومين فيلم درباره 
داعش و تكفيري ها در كارنامه اين تهيه كننده 

به شمار مي آيد. 
»ب��ه وقت ش��ام« درب��اره داع��ش و تهديدات 
تكفيري هاست. اين فيلم كه تنها دو بازيگر مرد 
ايراني در آن حضور دارن��د؛ يكي از محصوالت 
سازمان هنري رسانه اي اوج در سال96 است و 
به نظر مي آيد جزء مهم ترين آثار اين سازمان در 
سال جاري است كه در سي و ششمين جشنواره 

فيلم فجر رونمايي شود. 

اكبر صحرايي: 

مقاومت اسالمي جان تازه اي به 
ادبيات دفاع مقدس داده است

اكب�ر صحراي�ي گف�ت: مقاوم�ت 33 روزه 
رژي�م صهيونيس�تي،  براب�ر  در  لبن�ان 
دف�اع مق�دس را ب�ار ديگ�ر زن�ده ك�رد. 
اين نويسنده با بيان اينكه مقاومت اسالمي در 
واقع در امتداد دفاع مقدس شكل گرفته است، 
اظهار كرد: مقاومت لبنان و فلسطين در برابر 
رژيم صهيونيستي، همان مقاومتي است كه در 
جنگ تحميلي شاهدش بوديم. ظهور داعش 
در منطقه و مقاومت در برابر آن نيز اثبات كرد 
مفهوم مقاومت همچنان زنده و راهگشاست و 
مي توان با تكيه بر اين مفهوم مقابل دشمنان 

پيروز شد. 
وي ادامه داد: مقاوم��ت 33 روزه لبنان در برابر 
رژيم صهيونيستي، دفاع مقدس را بار ديگر زنده 
كرد و اتفاقات اخير همچون آزادسازي موصل 
نيز در همين راس��تا بود. همان اف��رادي كه در 
دوران دفاع مقدس درخشيدند، در ميدان هاي 

مقاومت منطقه نيز خود را نشان دادند. 
صحراي��ي همچني��ن تصريح ك��رد: گاهي كه 
در حال ن��گارش آثاري در ح��وزه دفاع مقدس 
هستم، با خود فكر مي كنم آيا هنوز لزومي براي 
پرداختن به اين موضوعات وجود دارد يا خير و 
با ديدن اين اتفاقات به صرافت مي افتم كه بايد 
اين راه را ادامه داد. امروز الگوي جوانانمان امثال 
سردار قاسم سليماني شده اند و اين نشان دهنده 

اهميت مقاومت است. 
نويس��نده كتاب »حافظ هفت« ب��ا بيان اينكه 
دفاع مقدس اي��ران الگويي براي مقاومت امروز 
شده اس��ت، عنوان كرد: حوزه مقاومت جديد 
در منطقه جان تازه اي ب��ه ادبيات دفاع مقدس 
كش��ورمان داده و خود من هم در حال نگارش 

اثري در رابطه با مدافعان حرم هستم. 
وي اظهار داش��ت: در بد بودن جنگ، ش��ك و 
ترديدي نيست و اگر كسي بگويد جنگ خوب 
است به لحاظ فكري مش��كل دارد، اما بايد ديد 
تنها با محكوم كردن جنگ، آيا جنگي هم اتفاق 
مي افتد يا خير؟ براي جلوگيري از جنگ، بايد 
جنگيد و نام آن را مقاومت گذاشته ايم. در واقع 
اينكه چگونه با جنگ برخورد كنيم مهم است. به 
طور مثال اگر مقاومت نبود، شايد داعش امروز 
پيش��روي مي كرد و به مرزهاي اي��ران و داخل 

كشور مي رسيد. 
بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
روز23 مرداد ماه سالگرد پيروزي و مقاومت 33 
روزه حزب اهلل لبنان در برابر رژيم صهيونيستي 
به عنوان روز مقاومت اسالمي نامگذاري شده 

است. 

در حال�ي ك�ه ش�ش روز از اج�راي ط�رح »تابس�تانه كت�اب« در 8۲۷ 
كتاب فروش�ي عض�و اي�ن ط�رح در سراس�ر كش�ور گذش�ته اس�ت، مي�زان 
ف�روش كت�اب در اي�ن ط�رح، ب�ه ۱۴۲ ه�زار و ۱8۲ جل�د كت�اب رس�يد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه كتاب، در بين 31 استان  شركت كننده 
در طرح تابستانه كتاب، استان تهران با 149 كتاب فروش��ي در صدر قرار دارد و پس از 
آن، استان اصفهان با 99 كتاب فروشي و قم با 9۵ كتاب فروشي در رده هاي بعدي طرح 

»تابستانه كتاب« قرار گرفته اند. 
همچنين بر اساس اين گزارش، خراس��ان  رضوي با ۸1،  فارس با ۵0، كردستان با 33، 
آذربايجان  شرقي با 30،  كرمان با 30، مازندران با 2۵، خوزستان با 23، آذربايجان غربي 

با 21 و همدان با 20 كتاب فروشي در اين طرح شركت كرده اند. 
در ميان پرفروش ترين كتاب هاي عمومي )تأليف( اين طرح، س��ه كتاب »قهوه ي سرد 

آقاي نويسنده« نوشته روزبه معين از نشر نيماژ، »س��الم بر ابراهيم:. . . « از نشر شهيد 
ابراهيم هادي و »سمفوني مردگان« نوشته عباس معروفي از نشر ققنوس در صدر اين 

فهرست قرار گرفته اند. 
اجراي طرح »تابستانه كتاب« با شعار »اين چنين دوست كتاب است از او دست مدار« 
از پانزدهم مردادماه آغاز شده است و از بين ۸2۷ كتاب فروشي تأييده شده در اين طرح 
630 كتاب فروشي از مراكز استان ها و 19۷ كتاب فروش��ي از شهرستان ها عضو طرح 

شده اند. 
مطابق همين گزارش، عالقه مندان و خريداران كتاب مي توانند از پانزدهم مردادماه با 
همراه داشتن كارت ملي به مدت 20 روز در مراكز استان ها و تا 30 روز در شهرستان ها 
به كتاب فروشي هاي عضو طرح مراجعه و از تخفيف 20 تا 2۵ درصدي خريد كتاب در 

اين طرح تا سقف يكصد هزار تومان استفاده كنند. 

فروش تابستانه كتاب از مرز ۱۴۲ هزار نسخه گذشت

مس�تند »تلكه« با محوريت رش�وه و فساد 
اداري در شهرداري ها و قواي مختلف، مراحل 
پاياني تولي�د خود را به كارگرداني مس�عود 
كارگر پشت سر مي گذارد و به زودي در يكي 
از شبكه هاي سيما به نمايش درخواهد آمد. 
 مستند »تلكه« كه به كارگرداني مسعود كارگر 
به معضل رش��وه در سيستم مي پردازد، مراحل 
پاياني توليد را پشت س��ر مي گذارد. به همين 
مناسبت اين كارگردان در گفت وگويي تصريح 
كرد: در اين مس��تند تالش كرديم با محوريت 
رشوه، فساد اداري را در ش��هرداري ها و دو قوه 
مجريه و قضائيه مورد نقد و بررسي قرار دهيم. 

كارگر در ادامه اظهار داشت: براي بررسي رشوه، 
ما ب��ر فعاليت هاي عمراني و ساختمان س��ازي 
تمركز كرديم كه به نوعي با دستگاه هاي مختلفي 
ارتباط برقرار مي كند و مي تواند وضعيت فساد 
اداري را در شهرداري ها، سازمان امور مالياتي، 

اداره ثبت و... به تصوير بكشد. 
وي در ادامه به انگيزه خود از س��اخت مستند 
»تلكه« اشاره كرد و گفت: من به واسطه آشنايي 
با برخي از افراد كه درگير مسائل ساختمان سازي 
بودند، با مشكالت و مفاسد اين حوزه آشنا بودم 

كه اين مسئله در تحقيقات پيش توليد بسيار به 
ما كمك كرد. 

اين كارگردان افزود: عل��ت اينكه روي موضوع 
فعاليت هاي عمراني و ساختمان س��ازي تمركز 
كرديم، ارتباط گسترده فعاليت در اين حوزه با 
دستگاه هاي مختلف از قواي مجريه و قضائيه بود 
كه مي توانست نمادي از وضعيت و عملكرد ساير 

دستگاه ها و سازمان ها در اين قوا باشد. 
كارگر مراحل ساخت مستند را واجد تجربيات 
جديدي براي خود دانس��ت و گفت: در فرآيند 
توليد مس��تند با مراجعه به ادارات مختلف به 
وضوح ديدم كه متأسفانه پيشنهاد رشوه بخشي 
از كار روتين شده اس��ت و براي پيدا كردن آن 
نيازي به تحقي��ق و صرف وقت نيس��ت، بلكه 
حضور صبح تا بعد از ظهر م��ا در ادارات، موارد 
متعددي از نشانه هاي اين عمل قبيح را نمايان 

كرد. 
گفتني است مس��تند »تلكه« به عنوان يكي از 
تازه ترين محصوالت س��ازمان هنري رسانه اي 
اوج، به تهيه كنندگي سيدجمال عود سيمين در 
مؤسسه نجواي زالل هنر توليد شده است و به 

زودي به نمايش در خواهد آمد. 

مجي�د مس�چي، مديرعام�ل مؤسس�ه س�ينما 
ش�هر اعام كرده اس�ت دول�ت ديگر س�الن هاي 
س�ينمايي نخواه�د س�اخت و بخ�ش خصوصي از 
اين به بع�د نهض�ت سالن س�ازي را ادام�ه خواهد 
داد. او همچني�ن درب�اره بازس�ازي س�ينماهاي 
قديم�ي ته�ران و تخري�ب تع�دادي از آنه�ا گفته 
اس�ت ما مس�ئول خاطرات ش�هر تهران نيستيم!

مجيد مسچي در نشس��ت خبري مؤسسه سينما شهر 
در ش��يراز به بهانه افتتاح چند س��ينما درباره ساخت 
پرديس هاي سينمايي در سراسر كشور گفت:»ما ديگر 
ساخت سالن سينما توسط دولت نخواهيم داشت ولي 
نهضت سالن سازي توس��ط بخش خصوصي ادامه پيدا 
مي كند. ما همچنان در سراسر كشور نياز به سالن هاي 
جديد داريم و به همين منظور در شهرهاي بزرگ مانند 
اصفهان، شيراز، تبريز، تهران و رشت نهضت سالن سازي 

ادامه پيدا مي كند.«
مسچي تأكيد كرد سينماهاي قديمي كشور تاكنون يا 
بازسازي شده يا مي ش��وند. به گفته وي، اولويت فعلي 
تبديل س��الن هاي قديمي به س��الن هاي جديد چند 

سالنه است. 
او با ارائه آماري از روند بازسازي سينماها در سطح كشور 
بيان كرد: »تا پايان س��ال 96 ما 1۷ س��الن را بازسازي 
مي كنيم و در همين سال 16 پروژه در دست اجرا داريم 

و 9 پروژه هم آماده شروع عمليات اس��ت. ما امسال از 
مرز ۵00 سالن سينما در كش��ور مي گذريم كه هنوز با 
جمعيت و نيازهاي مردم سازگار نيست ولي بايد بدانيم 

روند ساخت، تجهيز و بازسازي سالن ها زمانبر است.«
مسچي با اشاره به عالقه صاحبان سرمايه به ساخت سالن 
سينما در مراكز تجاري گفت: »چند سال پيش صاحبان 
س��رمايه عالقه اي به تأسيس س��ينما در مجتمع هاي 
تجاري نداشتند ولي امروز به جايي رسيده ايم كه آنها 
خودشان درخواس��ت مي دهند كه در مجتمع هايشان 
سالن سينما باشد و معتقدند س��ينما به بخش تجاري 

هم رونق مي بخشد.«
مسچي در پاس��خ به س��ؤال يكي از خبرنگاران درباره 
اينكه روند تخريب و بازس��ازي س��الن هاي سينما در 
شهر تهران به گونه اي است كه سينماهاي قديمي كه 

بخش��ي از خاطرات مردم و س��ينما را در خود دارند از 
بين رفته اند، تصريح كرد: »كار ما بازسازي سينماهاي 
قديمي است و س��ينماهاي جديد را در مناطق جديد 
مي سازيم و اينگونه نبوده اس��ت كه سينماها را خراب 
كنيم. ما مسئول خاطرات ش��هر تهران نيستيم. مگر 
وقتي در شهر تهران قدم مي زنيم چيزي از خاطراتمان 

باقي مانده است؟«
 مهدي رنجب��ر، معاون هن��ري و س��ينمايي اداره كل 
ارش��اد اس��تان فارس درباره اين موض��وع گفت: »90 
درصد فضاي سينمايي كشور دست حوزه هنري است 
و تا وقتي مالك نخواهد، نمي توان س��الن ها را مرمت و 
تجهيز كرد. من هم مثل ش��ما دلم براي خراب ش��دن 
سالن هاي سينماي قديمي كه خاطراتي از آنها داريم، 
مي سوزد. ما هم نمي توانيم از نوستالژي هايمان بگذريم 
ولي وقتي مي خواهيم دس��تي به س��ينماهاي قديمي 
بكشيم و كمك كنيم بخش خصوصي سينماهاي حوزه 
هنري را بازسازي كند، مسئوالن حوزه همراهي كافي 

نمي كنند.«
پس از صحبت هاي معاون هنري و سينمايي اداره كل 
ارشاد استان فارس، جليل اكبري صحت و مجيد مسچي 
در سخناني تأكيد كردند گرچه حوزه هنري در زمينه 
اكران فيلم ها با سينماي ايران زاويه دارد ولي در حوزه 

مديريتي و بحث سالن ها مشكلي وجود ندارد.  

مديرعامل مؤسسه سينماشهر:

تعداد سينما های كشور امسال از مرز ۵۰۰ سالن می گذرد


