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امام موسي كاظم)ع(:

بهترين عبادت بعد از ش�ناختن 

خداوند، انتظار فرج و گش�ايش 

است. 

)تحف العقول، ص403(
مديرعامل فارابي منصوب شد

سيدمهدي جوادي مديرعامل بنياد سينمايي فارابي شد. 
محمد خزاعي، معاون وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي و رئیس 
سازمان سینمايي كشور بر اساس مصوبه هیئت امناي فارابي 
طي حكمي »س��یدمهدي جوادي« تهیه كننده سینما و مدير 
فرهنگي را به سمت مديرعامل بنیاد سینمايي فارابي منصوب 
كرد. جوادي متولد 1366، مدرس دانش��گاه و داراي دكتراي 

حقوق بین الملل است. 
.........................................................................................................

 انتشار 2 كتاب گويا 
از جوان ترين رزمنده دفاع مقدس

»ايران ص�دا« كت�اب گوي�اي زندگينام�ه و خاط�رات 
جوان تري�ن رزمن�ده دف�اع مق�دس را منتش�ر ك�رد. 
همزمان با سالروز شهادت بهنام محمدي ايران صدا كتاب گوياي 

داستان بهنام را تولید و منتشر كرد. 
كتاب داستان بهنام توس��ط داوود امیريان دارنده نشان درجه 
يك هنر در رشته داستان نويس��ي از طرف وزارت  ارشاد و هنر 

اسالمي نوشته شده است. 
كتاب گوياي داستان بهنام به  س��بب اينكه تنها يك بخش از 
زندگي قهرمان داس��تان را روايت مي كند، انسجام و يكدستي 
جذابي دارد كه عموماً در كتاب هايي به  شیوه  زندگینامه كمتر به 
چشم مي خورد. فصل اول اين كتاب از فصول پربار داستان است 
و همه روابط علت و معلولي داستان را در اين فصل مي بینیم. در 
اين اثر شخصیت هاي واقعي داستان حضوري موجه و درست 
دارند. اين ش��هید واالمقام با همان جسم كوچك بارها به قلب 
دشمن زد و با وجود مخالفت فرماندهان، خود را به صف اول نبرد 

رساند تا از شهر و ديار خود دفاع كند. 
.........................................................................................................

انتشار كتاب »راسته آهنگرها«

جنگ تحميلي خالق زيبايي بود
كتاب »راسته آهنگرها« خاطرات خودنوشت آقاي محمدحسين 
شمش�يرگرزاده توسط انتش�ارات س�وره مهر منتشر شد. 
كتاب »راسته آهنگرها« خاطرات خودنوشت آقاي محمدحسین 
شمش��یرگرزاده، روايتي صادقانه از ش��روع حی��ات و حركت 
اجتماعي يك جوان دزفولي در مسیر رس��یدن به زمان اعزام 
به خدمت س��ربازي در ماه هاي آغازين تهاجم ارتش بعثي به 
خوزستان اس��ت. صاحب خاطرات روزنوش��تش در سال هاي 
میانسالي با رجوع به يادداشت هاي چند دهه پس از پايان جنگ 
تحمیلي و دوران جنگ تحمیلي، ضمن توجه دقیق به جزئیات 
و مستندات وقايع، به روايت خاطرات دوران كودكي، نوجواني، 
خدمت نظام وظیف��ه، رزم و ايثارگري در راه باورهاي اعتقادي 
و آرمان هاي نس��ل جوان برآمده از انقالب اسالمي در دهه60 

پرداخته است. 
.........................................................................................................

 »تك تيرانداز«
به  زودي اكران آنالين مي شود

اكران آنالين فيلم سينمايي »تك تيرانداز« از چهارشنبه 
پنجم آبان ماه در پلت ف�رم فيلم گردي آغاز خواهد ش�د. 
فیلم س��ینمايي »تك تیرانداز« به كارگرداني علي غفاري 
و تهیه كنندگي ابراهیم اصغري ب��ا پايان اكران عمومي در 
سینماهاي كشور به صورت اختصاصي در فیلم گردي اكران 
آنالين خواهد ش��د. فیلم»تك تیرانداز« توانس��ته سیمرغ 
بلورين بهترين فیلم از نگاه ملي و جايزه بهترين جلوه هاي 
ويژه میداني را در سي ونهمین جش��نواره فجر كسب كند. 
اين فیلم س��ینمايي برش��ي كوتاه از زندگي سردار شهید 
عبدالرس��ول زرين تك تیرانداز برجسته هشت سال جنگ 

تحمیلي است.

هادي عسگري     ديده بان 

در جلسه با تهيه كننده هاي سريال هاي نمايش خانگي مطرح شد

ساترا: ما مكلف به پاسخگويي هستيم و ايرادها را برطرف مي كنيم
 سرتيپي: مشكل حال حاضر ما نا آگاهي است و بايد طبق يك برنامه ريزي بدانيم

با چه كساني طرف هستيم و اين پيچيدگي در ساترا بايد براي ما حل شود

    مصطفي شاه كرمي
كارگردان تله فيلم »ديپ�ورت« ضمن گاليه 
از كم توجه�ي ب�ه نيروه�اي هن�ري جبهه 
فرهنگي انقالب و تأكيد ب�ر اينكه اين فيلم 
اصاًل در مورد طالبان نيست، مي گويد: يكي 
از مديران ش�بكه هاي تلويزيون�ي قرار بود 
كار را پخ�ش كن�د اما متأس�فانه يكس�ري 
مسائل پيش آمد و جلوي اين كار گرفته شد!
امیرس��جاد حس��یني، كارگ��ردان تله فیل��م 
»ديپورت« كه الهام گرفته از شخصیت و زندگي 
ش��هید مصطفي صدرزاده اس��ت، در رابطه با 
مدت زمان ساخت اين فیلم به »جوان« مي گويد: 
فرآيند فیلم ديپورت با احتس��اب پیش تولید و 
پست پروداكشن و حساسیت هايي كه راجع به 
نور و رنگ و موسیقي اثر داشتیم، مجموعاً حدود 
سه ماه طول كش��ید، البته اين در حالي بود كه 
ما از مدت ها قبل تحقیقات الزم را براي نوشتن 
فیلمنامه انجام داده بوديم. فیلمبرداري اين اثر 
حدود س��ه هفته به طول انجامید و علتش هم 
اين بود كه ما محدوديت هاي بودجه اي داشتیم 
و مجبور شديم كار را با حداقل هزينه بسازيم. با 
وجود همه محدوديت هايي كه داشتیم هر كدام 
از منتقدان و اهل فن نتیجه كار را مي بینند، با 
احترام و تحسین از آن ياد مي كنند. ما اين فیلم 
را بر اساس يك نگاه اقتباس��ي و الهام گرفته از 
زندگي و اقدامات ش��هید مصطف��ي صدرزاده 

ساختیم و اصاًل وجه داستاني ندارد. 
   تله فيلمي با فرم سينمايي

اين فیلمساز جوان در ادامه عنوان مي كند: اينجا 
گاليه اي را مي خواهم بگويم و آن اينكه خیلي از 
افرادي كه االن كار را تحويل مي گیرند، زماني 
كه در حال س��اخت آن بودي��م، چنین فضايي 
برايشان اولويت نداشت، ش��ايد علتش آن بود 
كه آن موقع هنوز موضوع افغانستان براي افراد 
به اندازه امروز داغ و رس��انه اي نشده بود. بحث 
بودجه اي باعث ش��د تا ما به سمت ساخت اين 
اثر در قالب تله فیلم برويم، در حالي كه كیفیت 
نهايي كار از نظر فرمي و سرو شكل سكانس ها 
و قاب بندي ه��ا، موس��یقي، نور، لوكیش��ن و... 
همگي فرمت سینمايي اس��ت. تنها مسئله اي 
كه باعث محدوديت ش��د، بحث بودجه اي بود 
كه مركز آفرينش هاي هنري بس��یج به عنوان 
متولي اصلي فیلم داش��ت و م��ا را مجبور كرد 
از نظر تايمینگ)زمانبن��دي( كار را به صورت 

تله فیلم)حدود يك ساعت( بسازيم. 

س��جادي در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا ب��ه نهادها و 
دستگاه هاي ديگري براي همكاري و مساعدت در 
بحث بودجه و پشتیباني پیشنهاد داديد؟ مي گويد: 
واقعیت اين است كه از يك طرف به دلیل داشتن 
تجارب قبلي و درخواست هاي مشابهي براي ساخت 
آثار ديگر و جواب سرباال ش��نیدن و از سوي ديگر 
دوستان مش��غول كلوني هاي خودشان هستند، 
هیچ درخواست مساعدت مالي و غیرمالي از جايي 
نكرديم. ما يك بار به يكي از مؤسس��ات فرهنگي 
برجسته كش��ور براي س��اخت اثري رفته بوديم و 
درخواست مساعدت و پشتیباني داشتیم، آنجا به ما 

گفتند فعاًل اولويت ما در حوزه ديگري است! 
   با هزينه شخصي خودم شروع كردم

كارگردان برگزيده جش��نواره فیلم عمار با اشاره 
به اينكه من اين كار را با هزينه ش��خصي خودم 
شروع كردم، توضیح مي دهد: فیلم را با ۷0میلیون 
تومان س��اختیم و چند س��كانس از فیلمنامه را 
نگرفتی��م چراكه زم��ان چنداني ب��راي اين كار 
نداشتیم. خوشبختانه در ادامه علي اصغر رضايي 
و مصطفي زيبايي نژاد پاي كار آمدند و توانستیم 
اين فیل��م را تولید كنیم. ما اين فیل��م را با زجر و 
گرفتاري زيادي ساختیم، جالب اين است برخي 
دوس��تاني كه بايد براي بحث پخش به ما كمك 
كنند، پ��اي كار نمي آيند، البته يك��ي از مديران 
ش��بكه هاي تلويزيوني قرار بود كار را پخش كند 
ولی متأسفانه يكسري مسائل پیش آمد و جلوي 
اين كار گرفته شد! اما باقي شبكه ها هم كه براي 
پخش اثر معذوريت نداشتند پا پیش نگذاشتند! 
من نمي دانم چرا وقتي بحث نیروهاي حزب اللهي 
جبهه فرهنگي انقالب مي ش��ود، آنهايي كه بايد 
به كمك بیايند نه تنها اين كار را نمي كنند بلكه 
حتي تالش مي كنند كار به س��رانجام نرسد! فكر 
مي كنم اگر امروز برخي رسانه ها هم دارند به فیلم 
»دبپورت« مي پردازند، علتش اين است كه بحث 

افغانستان در اخبار و رسانه ها برجسته شده است. 
سجادي در مراس��م رونمايي از اين فیلم كه در 
سالن سوره حوزه هنري برگزار شد نیز اينگونه 
اظهار نظر كرده بود: ما فیلمس��ازان مذهبي به 
دنبال جس��ارت در فیلمسازي هس��تیم و من 
خود را ش��اگرد ش��هید آويني مي دانم. درباره 
»ديپورت« نیز بايد بگويم تصمیم براي ساخت 
اين پروژه، زماني شروع ش��د كه هنوز توجه به 
افغانس��تان در جامعه مد نش��ده بود، همیشه 
دوست داش��تم اگر مي خواهم از مدافعان حرم 
فیلم بسازم، درباره همسران مدافعان فیلم بسازم 
كه متأسفانه بنا به داليلي نتوانستم چنین كاري 
انجام دهم. در نهايت به داس��تان »ديپورت« و 
يك بچه مسلمان جسور رسیدم؛ فیلمي كه در 

آن حتي خود بچه هاي افغان را نقد مي كنم. 
   طال�ب زاده: »ديپ�ورت« را براي غرب 

بفرستيد
نادر طالب زاده نیز اخیراً درب��اره فیلم ديپورت 
به اي��ن نكت��ه اش��اره كرد: اي��ن فیلم بس��یار 
خوش ساخت و حرفه اي است و موضوع آن بسیار 
مهم است. افغانستان به لحاظ فرهنگي جزو بدنه 
ايران است و هم زبان و هم فرهنگ باهم هستیم، 
معتقدم اين فیلم را حتي مي توانم در كالس هاي 
آموزشي خود استفاده كنم، چراكه دكوپاژهاي 
قوي و زيباشناسي س��ینمايي دارد و مي تواند 

مخاطبان بین المللي خود را داشته باشد. 
نادر طال��ب زاده با اش��اره ب��ه اينك��ه انتخاب 
لوكیشن ها و نور فیلم بس��یار خوب بود و اصاًل 
ش��بیه تله فیلم نبود، عنوان مي كند: بهتر است 
زيرنويس فیل��م را آم��اده كنی��د و آن را براي 
غرب بفرس��تید. زبان فیلم باعث ش��ده اس��ت 
كاراكت��ر باورپذير ش��ود، حتي فك��ر مي كردم 
كارگردان فیلم بايد يك هنرمند افغان باش��د. 
لشكر فاطمیون بسیار مهم است و در فیلم به آن 
به درستي توجه شده است. اين فیلم را مي توان 
براي برادران و خواهران افغان كه به هر كشوري 

مهاجرت كرده اند، نمايش داد. 
جواد موگويي نیز با بیان اينك��ه كاش اين فیلم دو 
س��ال پیش پخش مي ش��د چراكه فیلم به دنبال 
دوستي دو كشور است، گفت: در فیلم يك ديالوگ 
هست كه مي گويد »طالبان عوض شدني نیست« 
آيا اين ديالوگ براي شهید صدرزاده است؟ اگر اين 
طور نیست، فكر مي كنم بايد اين ديالوگ حذف شود 

چراكه فكر مي كنند نگاه شهید صدرزاده است. 
حس��یني در واكنش به اين درخواست موگويي 
خاطر نشان مي كند: اوالً اين ديالوگ براي شهید 
صدرزاده نیس��ت، ثانیاً اين فیلم اص��اًل در مورد 
طالبان نیست، ضمن اينكه ما اين فیلم را زماني 
ساختیم كه نگاه فعلي به طالبان امروز را نداشتیم. 
من با حذف اين جمل��ه از فیل��م مخالفم و فكر 
مي كنم بايد فیلم را بر اساس بازه زماني كه روايت 
مي كند، قضاوت كنند. اين اث��ر در مورد طالبان 
چند سال پیش حرف مي زند و نبايد بخش هايي 
از آن را با اتفاقات امروز كش��ور افغانستان حذف 
كنند. مراسم رونمايي از فیلم داستاني »ديپورت« 
كه برداشت آزادي از شخصیت شهید صدرزاده 
به كارگرداني امیرسجاد حسیني است، سه شنبه 
شب با حضور نادر طالب زاده و جواد موگويي در 

سالن سوره حوزه هنري برگزار شد.

   محمدصادق عابديني
تهيه كنندگان س�ريال هاي ش�بكه نماي�ش خانگي در 
روزهايي كه صنف »وي او دي« خواستار تقويت حضور دولت 
بر بحث نظارت بر شبكه نمايش خانگي بودند، با حضور در 
ساترا، عماًل بر همكاري با اين س�ازمان صحه گذاشتند. 
دعوا بر سر مرجعیت صدور نمايش ساخت و نمايش آثار در 
ش��بكه نمايش خانگي و همچنین نظارت محتوايي بر آن، 
باعث س��ردرگمي میان فعاالن حوزه نمايش خانگي شده 
اس��ت. وزارت ارشاد و س��اترا، دو مدعي اصلي بحث نظارت 
هستند و شوراي موسوم به »الماس« هم روي صدور مجوز 
ساخت به عنوان س��ومین مدعي ورود پیدا كرده است. در 
اين شرايط و چند روز پس از نامه سرگشاده صنف وي او دي 
به رئیس ش��وراي عالي فضاي مجازي و درخواس��ت آنها از 
رئیس جمهور براي س��ر و س��امان دادن به ش��بكه نمايش 
خانگي، چند تهیه كننده شناخته شده شبكه نمايش خانگي 
با حضور در ساترا و جلسه با قائم مقام اين سازمان، مشكالت 

و خواسته هاي خود را مطرح كردند. 
در اين ديدار علي سرتیپي گفت: »مشكل حال حاضر ما عدم 
آگاهي است. ما بايد طبق يك برنامه ريزي بدانیم با چه كساني 
طرف هستیم. اين پیچیدگي در ساترا بايد براي ما حل شود. 
اصل كالم من مربوط به ناشناخته بودن ارتباطات است. ما براي 
جمعیتي كار تولید مي كنیم كه سريال هاي ايراني را مي بینند و 
اين به معناي خدمت به فرهنگ كشور است.« مصطفي كیايي 
در اين جلس��ه گفت: »براي ما بايد روشن ش��ود كه دخالت 
كمي و كیفي در كار ها به چه معناست؟ آيا مداخله را در تولید 

مي بینید يا قبل و بعد آن، ذائقه ايده آل چگونه است؟«
مهدي فرجي نیز در نشست ساترا و تهیه كنندگان گفت: »من 
زبان مشتركي بین ساترا و تهیه كنندگان هستم. بايد بگويم 
در عملكرد ساترا حسن نیت وجود دارد. ساترا رقیب نمايش 
خانگي نیست. اين سازمان به دنبال حذف اثر نمايشي هم 
نیست اما مشكالت موجود داليلي دارند. من شاهد تالش هاي 

شبانه روزي ساترا هستم.«
فرجي افزود: »معتقدم س��اختارها در س��اترا بايد طوري 
تعريف شوند كه دوستان كارهاي خود را راحت تر پیگیري 
كنند. اگر مي خواهیم اثر نمايشي ساخته و پخش شود، بايد 
به تعامل برسیم. اين جلسات چرخه تعامل را روان مي كند. 
اگر مسائل نمايش خانگي در ساترا حل شوند، اين صنعت 

رونق بسیاري خواهد يافت.«
اسماعیل عفیفه در ادامه جلسه گفت: »ساترا از نمايش خانگي 
تعريفي ارائه كند و بگويد جايگاه آن كجاست. رويكرد ساترا 
بايد با تلويزيون متفاوت باش��د. گردش مالي باالي ش��بكه 
نمايش خانگي بیش از هزارمیلیارد تومان است. با اين رقم بايد 
به فعاالن اين عرصه مدال داد. ما بايد به روز باش��یم. برقراري 

ارتباط با يكديگر اتفاقات خوبي همراه خواهد داشت.«
وحید فرهمند، قائم مقام رئیس ساترا در اين نشست درصد 
مداخله اين س��ازمان در محتواي آثار شبكه نمايش خانگي 
را حدود ۷/38درصد اعالم كرد و آس��یب به ارزش هاي نهاد 
خانواده، باورها و اعتقادات، ارزش هاي انقالبي و ملي و گفتار 
نامناسب را از بیش��ترين مواردي دانست كه در شاخص هاي 
ارزيابي دبیرخانه محتواي حرفه اي ساترا قابل توجه دانسته 
شده اند. ما تا دي ماه اجازه ثبت اثر را فقط به پلت فرم مي داديم 
اما متوجه شديم اين روند خیلي كمك كننده نیست، به همین 
علت به تهیه كننده هم اجازه ثبت اث��ر را داديم. ما مكلف به 
پاسخگويي هستیم و ايرادها را برطرف مي كنیم، زيرا سیستم 

بسته اي نداريم و امیدوارم اين روند به همه ما كمك كند.«
تخت كش��یان با اش��اره به اين آمار گفت: »آمار ارائه شده در 
خصوص میزان مداخله س��اترا در محتواي س��ريال ها نشان 
مي دهد بی��ش از 92درصد از اين محت��وا مطابق قوانین اين 
س��ازمان بوده كه نش��ان دهنده ش��ناخت تهیه كنندگان از 
چارچوب هاس��ت.« وي با اش��اره به ديدگاه ه��اي مخاطبان 
درباره س��ريال »زخم كاري« و انتقادشان به نمايش بیش از 
حد سیگار كشیدن شخصیت هاي آن گفت: »نمايش سیگار 
در سريال زخم كاري اشتباه بود و ما اين انتقاد را مي پذيريم. ما 
مي خواهیم در چارچوب ها كار و با آسیب هايي چون شبكه هاي 

ماهواره اي و سريال هاي خارجي مقابله كنیم.«

در گفت وگوي »جوان« با اميرسجاد حسيني، كارگردان تله فيلم »ديپورت« 

 »ديپورت« از مدافعان حرم 
و شهيد صدرزاده الهام گرفت

ن��ادر طال��ب زاده ب��ا اش��اره به 
اينك��ه انتخ��اب لوكيش��ن ها 
و ن��ور فيلم بس��يار خ��وب بود 
و اص��ًا ش��بيه تله فيل��م نبود، 
عن��وان مي كن��د: بهت��ر اس��ت 
زيرنوي��س فيلم را آم��اده كنيد 
و آن را ب��راي غرب بفرس��تيد

     گردشگري     شعر

عليرضا قزوه مطرح كرد

پيشنهادي براي نامگذاري سبك ششم شعر فارسي
ش�اعر كش�ورمان پيش�نهاد خ�ود مبن�ي ب�ر نامگ�ذاري 
سبك ششم ش�عر فارس�ي را در 40س�ال اخير مطرح كرد. 
علیرضا قزوه، شاعر و فعال فرهنگي در نشست »ضیافت همزباني« 
به وظیفه سنگین ش��اعران امروز در سخناني گفت: ما در ادبیات 
و شعر میراث دار بزرگان هستیم، يعني كشور ما ايران اسالمي با 
سابقه بیش از هزارو100 سال در شعر فارسي و 6هزار سال تمدن 
غني، كشوري است كه همیشه جزو كشورهاي داراي فرهنگ و 
هنر برتر بوده و تمدن ايراني همیش��ه در كنار تمدن بزرگ هند، 
روم، مصر و يونان مطرح بوده است. وي شعر را نماينده فرهنگ و 
تمدن ايراني و اسالمي در جهان توصیف كرد و گفت: اگر چه عناصر 
فرهنگي و هنري در كشور ما فراوان است و به عنوان مثال »فرش« 
ايراني كه يك هنر بسیار زيباست در جهان مطرح است، اما آن شعر 
و عرفان ماست كه نمايندگي فرهنگ و تمدن مان را بر عهده دارد. 
قزوه با گرامیداش��ت میراث بزرگان ش��عر و ادب فارسي از دوران 
گذش��ته تاكنون گفت: الحمدهلل در اين هزارو100 س��ال اجازه 
نداده ايم شعر فارسي دچار گسست و ضعف شود. همیشه نمايندگان 
خوبي حاضر بوده اند و امروز هم نمايندگاني وجود دارند، به  طوري 
كه مي توانیم سبك ششم شعر فارس��ي را »سبك شعر انقالب« 
معرفي كنیم. اين ش��اعر و فعال فرهنگي ادامه داد: در هر 200 يا 
300 سال سبك جديدي از شعر بر اساس تغییر و تحوالت فرمي و 
محتوايي خودنمايي كرده است، به عنوان مثال سبك خراساني و 
عراقي كه تا قرن نهم دوام آورده، طي شش قرن از شعر و سبك ها و 
محتوا، عرفان و زبان شعري ما نمايندگي كرده است، پس از آن نیز 
مكتب وقوع، سبك هندي و سبك بازگشت )به سبك خراساني( 

به وجود آمد. پس از آن انقالب نیما و شعر مشروطه را داشتیم كه 
اين موارد را در دسته بندي ها نه به نام سبك و نه مكتب طبقه بندي 
نكردند، در صورتي كه مي توانست برتر از مكتب وقوع باشد كه 50 

سال در قرون 9 و 10 خودنمايي كرده بود. 
وي با اشاره به جريان شعري كشور در 40 سال گذشته گفت: پس 
از آن در 40 سال اخیر اتفاقات خوبي در عرصه زبان و محتوا افتاده 
است كه حتماً بايد در دهه پنجم كم كم نامگذاري شود و دانشگاه ها 
تالش كنند كه مثالً نام مكتب يا سبك شعر انقالب نامگذاري شود 
چراكه محصوالت شعر انقالب آنقدر محصوالت خوبي است كه تنها 
بايد آن را نامگذاري كنیم. آثار بسیار خوبي در شعر مقاومت و دفاع 
مقدس كارهاي خوبي ارائه شده است. در اين 40سال گذشته در 
میان هنرهاي هفت گانه، هنر شعر جهان اتفاقي را رقم نزده و چهره 
برجسته يا اتفاق بزرگي را معرفي نكرده است اما در اين دوران شعر 
ايران كارهاي تازه اي كرده است؛ كارهايي مانند شعر »مقاومت و 

دفاع مقدس« كه بايد قدر آن را بدانیم.

كارگروه ملي گردشگري ديني و مذهبي تشكيل مي شود

جذب گردشگر خارجي براي مناسك ديني در ايران

   محمد صادقي
به منظور استفاده از ظرفيت هاي موجود براي افزايش جذب گردشگر 
خارجي، »كارگروه ملي گردشگري ديني و مذهبي« تشكيل مي شود. 
همزمان با زمزمه هاي صدور مجوز ورود گردشگر خارجي به ايران در پي 
كاهش ابتال به كرونا و افزايش واكسیناس��یون، وزارت میراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي، درصدد راه اندازي كارگروهي براي توسعه 
گردشگر داخلي و جذب گردشگر خارجي با محوريت گردشگري ديني 
و مناسك آيیني است. محمد قاسمي، مديركل دفتر توسعه گردشگري 
داخلي مي گويد: »توس��عه گردش��گري داخلي با محوريت گردشگري 
مذهبي و زيارتي و همچنین جذب گردشگران خارجي براي ديدن آيین ها 
و مناسك ديني در ايران عالوه بر گردشگران زيارتي ورودي از كشورهاي 
همجوار هدف اصلي اين كارگروه ملي اس��ت. همچنین در اين كارگروه 
الزامات و سیاست ها براي طراحي بسته هاي سفر گردشگران خارجي ساير 
اديان كه عالقه مند هستند به ايران سفر كنند و اماكن مذهبي مربوط به 

دين خودشان را ببینند، بررسي و تدوين مي شود.«

قاس��مي مي افزايد: »در اين كارگروه ملي سیاس��ت هاي تشويقي براي 
ترغیب گردشگران داخلي براي توجه آنها به س��فر و بازديد از آيین ها و 
شعائر ديني، مراس��م اعتكاف، عزاداري ها و مولودي ها ديني و مذهبي، 
عالوه بر زيارت و بازدي��د اماكن مذهبي و بارگاه هاي مقدس، بررس��ي 
و تصويب مي ش��ود. به طور مثال در ش��هرهايي مانند زنجان و اردبیل 
عزاداري هاي خاص عاشورا و تاسوعا برگزار مي شود كه گردشگران داخلي 
از نقاط مختلف كشور مي توانند براي بازديد از اين آيین ها به اين شهرها 
سفر كنند.« آن گونه كه مدير كل دفتر توسعه گردشگري داخلي عنوان 
كرده است، متولي كارگروه »كارگروه ملي گردشگري ديني و مذهبي« 
معاونت گردشگري وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع است و در 
آن دستگاه هاي متولي امور مذهبي و ديني نقش بسزايي خواهند داشت. 
استفاده از نظرات انديش��مندان حوزه هاي علمیه و دانشگاه ها در كنار 
نظرات فعاالن حوزه گردشگري و تورگرداني، بخشي از عملكرد كارگروه 
مزبور را تشكل مي دهد. آن گونه كه وزارت میراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي مطرح مي كند، استفاده از ظرفیت هاي گردشگري براي 
جذب توريست خارجي براي تماشاي مناسك مذهبي به خصوص مناسك 
و آيین هاي مرتبط با ماه محرم از جمله هدف گذاري هايي است كه قرار 
است با ايجاد كارگروه ملي دنبال شود. با تشكیل دولت سیزدهم و رأي 
اعتماد مجلس شوراي اسالمي به سید عزت اهلل ضرغامي به عنوان وزير 
میراث فرهنگي، گردشگري و میراث فرهنگي، هنوز معاونان و مديران 
ارشد در اغلب معاونت ها و ادارات آن وزارتخانه تغییر نكرده اند و بايد ديد 
كه آيا كارگروه »كارگروه ملي گردش��گري دين��ي و مذهبي« با همین 
مديران تشكیل خواهد ش��د يا ضرغامي ترجیح مي دهد پس از تكمیل 

تغییرات در سطح معاونت ها اين كار را به سرانجام برساند.

    گزارش

    هنر هفتم

فيلم »مصلحت« توقيف نيست
يك منبع آگاه با رد توقيف بودن فيلم »مصلحت« علت جلوگيري از 

اكران آن را بيان كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش احسان محمدحسني، 
رئیس س��ازمان اوج خبر از توقیف فیلم مصلحت داد، ام��ا جزئیاتي در 

خصوص داليل آن بیان نكرد. 
يك منبع آگاه با رد توقیف ب��ودن فیلم مصلحت گفت: وضعیت توقیفي 
براي فیلم مصلحت وجود ندارد و برخي نهاد ها به دلیل پرداخت داستان 
فیلم به موضوع قوه قضائیه و دادستاني، خواهان در نظر گرفتن يكسري 

مالحظات هستند. 
وي افزود: اكنون به دلیل وضعیت فعلي سینما ها در شرايط كرونايي، اين 
فیلم نیازمند زمان مناسب تري براي اكران است. احتماالً تا اواخر امسال 

يا ابتداي سال آينده، اكران فیلم مصحلت جدي مي شود. 
گفتني است فیلم مصلحت محصول سال 99، در سي و نهمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت. همچنین در ش��ش بخش نامزد دريافت جايزه 
شد. حسین دارابي، كارگردان مصلحت براي اين فیلم برنده ديپلم افتخار 

بهترين كارگردان اول شد. 
در خالصه داستان مصلحت آمده است: در اوايل سال 60، بعد از انقالب، 
نظام سیاسي جديد مستقر مي شود. در اين زمان اختالف سیاسي میان 
يكي از ش��خصیت هاي بانفوذ نظام با فرزندش، آنها را در مقابل هم قرار 
مي دهد و موجب تقابل و موازانه س��خت پیون��د خانوادگي و مصلحت 

سیاسي كشور مي شود.


