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عکس از: علی رضا پرویزی

موتورسواری خطرناک

کارگردان اســترالیایی در ۶۰ ســالگی از چیزهایی سخن گفته که 
الهام بخــش وی در زندگی اش بوده اند. به گــزارش مهر، باز لورمن 
ســازنده »الویس« در مصاحبه ای متفاوت از آشنایی با همسرش و 
تغییر زندگی اش پس از آن و شروع زندگی اش با یک شورش حرف 
زد. در یک شــهر کوچک روستایی بزرگ شــدم؛ در نیوساوت ولز 
که حدود ۱۸۰ مایل با ســیدنی فاصله دارد. زندگی ام مثل زندگی 
در یــک جزیره بود که از ۱۱ خانه، یــک پمپ بنزین و یک مزرعه 
تشــکیل می شــد و خانواده ما برای مدتی یک سینمای خانگی راه 
انداخته بود. وقتی پدرم از جنگ ویتنام بازگشــت؛ در دهه ۱۹۷۰، 
مــا را وادار کــرد موهایمان را کوتاه کنیــم، آن هم در دهه ای که 
همه موی بلند داشــتند. به زودی پدر و مادرم از هم جدا شــدند؛ 
طالقی بسیار ســخت و من که بسیار سرکش بودم، در ۱۵ سالگی 
هــر دوی آن ها را تــرک کردم و حتی یک لحظــه هم فکر نکردم 
قرار اســت سرنوشــتم را در آن دهکده کوچک پیدا کنم. شورشی 
بودم؛ طغیانگــری بزرگ ترین کارم بود و تــرک کردن آن دهکده 
راهم. بعضی ها از نظر والدین شــانس می آورند، من  این شــانس را 
نداشــتم. وقتی پدرم رابطه دیگری را شــروع کرد همه بنیان های 
اخالقی من درهم شکســت و ناگهان  ایمانم را به همه چیز از دست 
دادم. همیشــه داشتم می رفتم، همیشــه داستان ساخته ام و وقتی 
بزرگ شدم هم باید به داســتان می پرداختم و با دوربین شروع به 

کار کــردم و با اینکه جلوی دوربین بد نبودم اما خیلی زود متوجه 
شــدم می خواهم کنترل داستان را در دست داشــته باشم. اینکه 
بگوییم من کنترل گر هســتم خیلی ســاده انگارانه اســت. من تنها 
یک کارگردان یا بازیگر نیستم، ســازنده اپرا یا ناشر مجله نیستم؛ 
هــر چند همه  این ها بوده ام؛ یا فردی کــه کمپین انتخاباتی برگزار 
می کنــد، که  این کار را هم کرده ام. یا کســی که هتل می ســازد، 
هرچند  این کار را هم کرده ام. من فقط با  ایده ها و داســتان ها سرو 
کار دارم. بیش از هر چیز به آزادی نیاز دارم. نمی توانم جور دیگری 
کار کنــم. باید آن قدر آزاد باشــم که بگویم می خواهم فالن کار را 
انجام دهم. شهریور ۶۰ ساله شدم. حس متفاوتی ندارم، اما می دانم 
چیزهایی هســت که کمتر قادر به کنترل آن ها هستم. هر چند ۶۰ 
یک عدد روی کاغذ اســت، اما از  این موضوع عصبانی نیســتم. در 
هر حال باید زمانی مرد. اولین باری که همســرم کاترین را دیدم، 
جلسه کاری یک ســاعته ای بود که قرار بود ۳ ساعت ادامه داشته 
باشــد. دهه ۱۹۸۰ بود و من یک شرکت تئاتری را اداره می کردم و 
دنبال طراحان جوان بودم. ما از همه چیز حرف زدیم، از برشــت تا 
مدونا؛ گفت وگوی بزرگی بود که هنوز ادامه دارد. او بیشــتر از هر 
کس دیگری مرا روی کره زمین می شناســد. دوست ندارم به عقب 
نگاه کنم، دوســت ندارم کارهایم را دوباره ببینم، دیگر امکان ندارد 

»مولن روژ« بسازم، می خواهم به جلو نگاه کنم.

صحنه

نتیجه جنگ ویتنام روی سرنوشت کارگردان استرالیایی

»آواتــار: راه آب« ســاخته »جیمز کامــرون« از فروش جهانی 
۲ میلیــارد دالر عبور کرد تا  این کارگردان با رکوردی دســت 
نیافتنی خالق ســه فیلم از شــش فیلم پرفروش تاریخ ســینما 

باشد.
به گزارش  ایســنا به نقل از ورایتی، »آواتار: راه آب« ششــمین 
فیلم در تاریخ و اولین فیلم در دوران همه گیری کروناست که از 
فروش چشــمگیر دو میلیارد دالری عبور کرده و به یک باشگاه 
انحصاری پیوست که شــامل فیلم های »آواتار«، »انتقام جویان: 
آخر بازی«، »تایتانیک«، »جنگ ســتارگان: نیرو برمی خیزد« و 

»انتقام جویان: جنگ ابدیت« می شود.
در حال حاضر »جیمز کامرون« ســاخت سه فیلم از شش فیلم 
پرفروش تمام ادوار تاریخ ســینما را بر عهده داشته و همچنین 
تنها کارگردانی اســت که سه فیلم با فروشش بالغ بر ۲ میلیارد 

دالر در کارنامه سینمایی دارد. 
از سویی دیگر »زوئی سالدانا« بازیگر نقش نیتیری در مجموعه 

»آواتــار«، اکنون در چهار فیلم از شــش فیلــم پرفروش تاریخ 
سینما نقش آفرینی داشته، چرا که پیش از  این در »انتقام جویان: 
آخر بازی« و »انتقام جویان: جنگ ادبیت« نیز ظاهر شده بود و 

نقش گامورا در »نگهبانان کهکشان« را تکرار می کند.
نکته قابل توجه  این اســت که »آواتار: راه آب« رســمًا به هدف 
بزرگی که »کامرون« قبل از اکران فیلم برای خود تعیین کرده 
بود، دست یافته اســت. »جیمز کامرون« طی ۲۵ سال گذشته 
دو فیلــم »تایتانیک« و پس از آن »آوتار« را به صدر فهرســت 
پرفروش ترین فیلم های تاریخ ســینما رسانده است. »آوتار: راه 
آب« یکی از پرهزینه ترین فیلم های ســاخته شــده تمام ادوار 
اســت و خود کامرون پیش از  این عنوان کرده بود برای  این که 
 این فیلم را یــک موفقیت تجاری توصیف کنیم باید حداقل دو 

میلیارد دالر در گیشه بفروشد.  
در»آواتار: راه آب« بازیگرانی چون »ســم ورتینگتون«، »زویی 
ســالدانا«، »کیت وینســلت« و »ســیگورنی ویور« ایفای نقش 

می کنند و به داســتان بیش از یک دهه پیش از قســمت اول 
 این فیلم می پردازد.

»آواتــار: راه آب« تاکنون ۵۹۸ میلیــون دالر در آمریکا و ۱.۴ 
میلیارد دالر در ســطح بین المللی فروش داشته است. در خارج 
از کشــور، بازارهای برجسته شــامل چین )۲۲۹ میلیون دالر(، 
فرانســه )۱۲۹ میلیون دالر(، آلمــان )۱۱۷ میلیون دالر(، کره 
)۹۶ میلیون دالر( و بریتانیا )۸۱ میلیون دالر( هســتند.  این در 
حالی است که قسمت جدید »آواتار« در روسیه اکران نمی شود، 
جایی که فیلم اصلی ۱۱۶ میلیون دالر فروخت.»جیمز کامرون« 
سال ها صرف ساخت و فیلم برداری دنباله های »آواتار« با بودجه 
میلیارد دالری کرده است. فیلم برداری »آواتار: راه آب« در سال 
۲۰۱۷ و هم زمان با ســومین فیلم از  این مجموعه که قرار است 
در سال ۲۰۲۴ اکران شــود، آغاز شد. او همچنین در حال کار 
بر روی فیلم چهارم و پنجم اســت که به ترتیب برای اکران در 

سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ برنامه ریزی شده است.

ون« دست نیافتنی شد »جیمز کامر

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی فارس گفــت: در عرصه 
فرهنگی باید پاسخگوی خون پاک شــهدا باشیم. به گزارش 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس، هشتمین 
جلســه از سلسله نشست های »شــنبه های مطالبه گری« در 
حالی با حضور جمعی از فعــاالن حوزه های فرهنگی، هنری، 
اجتماعی و خانواده های معظم شهدا برگزار شد که حمیدرضا 
قانعی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس میهمان 
صندلی داغ مطالبه گری معاونت اجتماعی ســپاه فجر فارس 
بود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس افزود: در خصوص 
فرهنگ نزدیک به ۳۴ دستگاه رسمی با بودجه تعریف شده و 
تعداد نامحدودی دستگاه و نهادهای غیررسمی وجود دارند که 
تأثیرگذار هستند اما  این ۴۰ سال علی رغم زحماتی که کشیده 
شــده اما به خوبی نقش آفرینی نشده و فضای عمومی جامعه 
گواه کاستی های موجود در حوزه فرهنگ است و نمی توان  این 

همه معضل را یک ساله رفع نمود.
حمایت از طرح های پوشاک فاخر

وی تشریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم پیگیری نشست های کارگروه 
مد و لباس، زیرمجموعه شورای فرهنگ عمومی با جدیت دنبال و چند 
نمایشــگاه نیز در همین راستا در کشــور برگزار شد تا از پوشاک فاخر 
حمایت جدی شــود و همین جلسات در اســتان نیز هر دوماه یک بار 
برگزار می شود و حمایت از تولید ملی و بومی در دستور کار  این اداره کل 
قرار دارد. این مقام مسئول تشریح کرد: طرح زیست عفیفانه در جلسات 
شورای فرهنگ عمومی در حال اجرا است و دستگاه های فرهنگی ادارات 
مختلف نیز در خصوص کیفیت اجــرای  این طرح در حیطه اداره خود 
مرتب گزارش کار می دهند و در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و 
هنری برای آگاهی بخشی مؤلفه های زیست عفیفانه، از زمینه هایی چون 
طراحی لباس و پوشش، رسانه )موشن گرافیک و پادکست( و نوآوری های 
اجتماعی نیز حمایت می شود. قانعی تصریح کرد: البته شورای فرهنگ 
عمومی در  این  خصوص و سایر موارد مشابه صرفًا وظیفه سیاست گذاری  
و نظارت بر اجرای  این سیاست ها را دارد و  این سیاست ها باید منجر به 

تحرک زایی و انجام اقدام اجرایی در دستگاه ها شود.
گالیه از ناهنجاری های اجتماعی

گالیه از معضالت و هنجارهایی چون سگ گردانی یا نگهداری سگ در 
آپارتمان ها توسط برخی شــهروندان، عدم نظارت بر ویترین مغازه های 
پوشاک، بی حجابی افسارگســیخته به خصوص بی حجابی مغازه دارها و 
عــدم حمایت از آمرین به معروف از دیگر دغدغه هایی بود که توســط  
فعاالن فرهنگی و مدنی حاضر در جلســه خطاب به مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد فارس مطرح شد و قانعی در این  خصوص گفت:  این قبیل مسائل 
اگر در چارچوب وظایف ما باشد با هم افزایی بین دستگاه های مختلف از 
جمله  این اداره کل با آموزش وپرورش، ســازمان صمت و دیگر متولیان 
عرصه فرهنگ در حال پیگیری است و به مرور نتایج آن مشهود خواهد 
شد. قانعی در پایان با ذکر نمونه هایی از اقدامات صورت گرفته در حوزه 
فرهنگ اشــاره کرد: حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب،  ایثار و شهادت، 
زیست مؤمنانه، جدیت در اجرای برش استانی سند مهندسی فرهنگی،  
اجرای طرح هنر برای مردم با حضور اساتید هنری شاخص با هدف بسط 
هنر در مناطق محروم و کمتر برخــوردار به صورت رایگان برای اولین 
بار در فارس، حمایت از جشــنواره های مختلف فرهنگی هنری دینی از 
جمله جشــنواره تئاتر فجر، موسیقی فجر، فیلم و شعر فجر، اعزام مبّلغ 
جهاد تبیین به مناطق مختلف به ویژه جهت توجیه فرهنگیان، استفاده 
از ظرفیت الگوهای دینی و ملی از جمله ســردار ســلیمانی در برپایی 
برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، حمایت از ترویج فرهنگ مقاومت 

و  ایثار و شــهادت و برپایی برنامه هایی چون ستاره های شهر به صورت 
مستمر و ماهانه، اجرای برنامه صحبت یار و دیدار با هنرمندان عرصه های 
مختلف، توجه به اقتصاد هنر، تسهیل در روند صدور مجوزهای فرهنگی 
و هنری با الکترونیکی شــدن امور، پیگیری پرداخت تسهیالت تبصره 
۱۶ به مشــاغل خانگی حوزه فرهنگ و هنــر، برپایی برنامه های دینی 
و آیینی چون آواها و نواها، روایت حبیب، رواق ســرخ، جشنواره عمار، 
جشنواره شعر دفاع مقدس با محوریت حرم مطهر شاهچراغ)ع( بخشی از 

برنامه هایی است که اخیراً در حوزه فرهنگی اجرا شده است.
اصالح سیمای فرهنگی شیراز

وی در خصــوص گالیه های دبیر جلســه در خصوص وضعیت ناهنجار 
سیمای فرهنگی شهر شــیراز نیز گفت: به بی سامانی و نامطلوب بودن 
وضعیت عفاف و حجاب در جامعه واقف هســتیم؛ اما مســائل فرهنگی 
از حساســیت زیادی برخوردار هســتند و فارغ از  اینکه ساماندهی  این 
وضعیت با کمک دســتگاه ها و نهادهای مختلف ممکن اســت، مسائل 
فرهنگی نیازمند برنامه ریزی دقیق و بلندمدت است و نمی شود مسائلی 
که سال ها و چه بسا دهه ها طول کشیده تا شکل  گرفته را یک شبه حل 
کرد؛ اما درعین حال به دنبال اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت 
در این  خصوص نیز هستیم. حمیدرضا قانعی در پاسخ به سؤال دیگری 
در خصوص وجود ولنــگاری در فضای مجازی و راهکار اداره فرهنگ و 
ارشــاد برای مدیریت  این فضا نیز گفت: رهبر معظم انقالب بیش از دو 
دهه قبل نســبت به  تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن و قریب به ده 
ســال قبل نسبت به ولنگاری در فضای مجازی و بعدتر نسبت به جنگ 
نرم و جنگ شــناختی هشدار دادند و بیان کردند که تمامی طاغوت در 
برابر انقالب اسالمی قرار گرفته و دشمن از دشمنی خود دست برنخواهد 
برداشت و با ابزارهای خود به ویژه رسانه و تولید فرهنگ منحط خود به 
مقابله با فرهنگ اصیل ما خواهد پرداخت و امروز داریم نتیجه ســال ها 
بی توجهــی به منویات رهبر معظم انقــالب را در کف جامعه می بینیم. 
قانعی با بیان  اینکه موســیقی، واحد دیگری اســت که طی ســال ها با 
برنامه ریزی دشــمن و عرضه موسیقی مغایر ارزش های دینی و ملی ما، 
دستخوش  این تهاجم فرهنگی شده، افزود: ذائقه موسیقایی نوجوانان و 
جوانان ما به ســمت نامطلوبی سوق داده شده و سایت هایی وجود دارد 
که در آن روزانه برخی تراک ها و قطعات موســیقی منحط و غیر اصیل 
میلیون ها  بار دانلود می شــود و در  این زمینه ما وظیفه داریم با حمایت 
از موسیقی فاخر و هنرمندان  این عرصه به مقابله با دشمن بپردازیم که 

کار سختی نیز در پیش داریم.
زیست در دوران پارادایم رسانه ای

وی در خصوص فضای رسانه ای کشور نیز گفت: در عصری به سر می بریم 

که  رسانه ها پارادایم غالب بر افکارعمومی هستند و انحصار از 
گفتمان رسمی حاکم خارج شده و دشمن نیز راه غلبه بر ما را 
در تضعیف رسانه های ما یافته است. این متولی امور فرهنگی 
اســتان افزود: بر خالف یکی دو دهــه قبل که تولید فرهنگ 
و مجرای اطالع رســانی در اختیار یک نهاد رســمی ما یعنی 
صداوسیما بود امروزه هزاران رسانه در حال تولید محتواهایی 
هســتند که اغلب نیز با فرهنگ و هویت  ایرانی اسالمی ما در 
تعارض است و  این امر وظیفه ما را دوچندان سخت تر می کند.

وی در ادامــه بیان کرد: در عرصــه فرهنگ ما دچار نقص در 
سیاست گذاری هستیم و قریب به ۸۰ درصد تولیدات فرهنگی 
که پیرامون خود می بینیم مجوز ندارند و ســازوکار مشخص 
و محکمــی نیز در قانون برای مقابله با آن ها تعریف نشــده و 
امکانات مقابله با همه آن ها نیز مهیا نیست و بودجه فرهنگی 
ما نیز کمتر از نیم درصد از بودجه کل کشور است. قانعی اضافه 
کرد: در این خصوص رسالت ما بیشتر  ایجابی است و باید آن قدر 

قدرتمند عمل کنیم که طرف مقابل احساس ضعف کند.
انتقاد از موازی کاری فرهنگی

وی مــوازی کاری در برخی امور را آفت دیگر امور فرهنگی برشــمرد و 
افزود: مثاًل در مورد مســئله مســجد محوری حدود ۲۱ دستگاه متولی 
مساجد هســتند؛ اما نظام مســجدمحوری به خوبی پیاده نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با بیان  اینکه غرب سال ها برای 
تمام رده های ســنی ما برنامه ســازی کرده، خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد 
بازی هــای رایانه ای و گیم ها وارداتی و مبتنی بر فرهنگ غربی اســت و 
کودکان ما روزانه در معرض الگوگیری از  این تولیدات هســتند و عالوه 
بر  این معماری ما، پوشــش ما، بازی های ما، دکوراسیون اتاق کودک ما 
و تمام پیرامون ما را فرهنگ غربی فراگرفته و یک عزم راسخ می خواهد 
که به  این وضعیت به مرور ســامان داده شود. قانعی با بیان  اینکه از نگاه 
ما ظرفیت  حلقه های میانی و مردمی از دستگاه های رسمی بیشتر است، 
افــزود: وقتی رهبر معظم انقالب در ســال ۹۷ بیانیه گام دوم انقالب را 
تبیین کردند تأکید زیادی بر روی نقش آفرینی مردم و تخصصی شــدن 
حلقه های میانی و اســتفاده از ظرفیت های مردمــی در تولید فرهنگ 
داشتند که در همین خصوص  این اداره کل با حمایت از تولید مؤسسات 
فرهنگی و اعطای مجوز به بیش از ۱۵۰ مؤسســه فرهنگی در یک سال 
اخیر گام های خوبی در  این راستا برداشته و باید در  این عرصه از حیطه 
آموزش ِصرف به سمت تولید فرهنگ برویم و حمایت از  ایجاد مؤسسات 
نیز در همین راســتا است و برای تســریع در  این امر سه کارشناس به 

بخش اعطای مجوز به مؤسسات افزوده ایم.
تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی

وی افزود: در برش استانی ســند مهندسی فرهنگی نیز تأکید آیت الله 
دژکام به عنوان رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان بر  این است که 
بــرای پرهیز از مــوازی کاری در امر فرهنگ باید به ســمت حمایت از 
مجموعه های مردمی برویم. قانعی اضافه کرد: نقشه مهندسی فرهنگی 
اســتان سال ها بود که خاک خورده بود و برش استانی  این سند که تازه 
تدوین شــده مدتی است عملیاتی شده و به زودی در خصوص خروجی 

آن نیز گزارش کار خواهیم داد. 
دبیر شورای فرهنگ عمومی در پاسخ به  این گالیه دبیر طرح شنبه های 
مطالبه گــری در باب عدم حضــور نمایندگان تشــکل های مردمی در 
جلسات شــورای فرهنگ عمومی نیز گفت:  این پیشنهاد را به استاندار 
فــارس و آیت الله دژکام خواهم داد و پیگیری هــای الزم را نیز در  این 
 خصوص صــورت می دهم تا زمینه برای حضور فعاالن نهادهای مردمی 

در جلسات شورای فرهنگی تسهیل یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:     

صیانت از خون شهدا با طرح های عفیفانه 
قانعی: طرح زیست عفیفانه در جلسات شورای فرهنگ عمومی در حال اجرا است

مدیرعامل مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت فارس 
خواستار شد

ترویج مؤسسه های قرآنی
در شهرستان های فارس

مدیرعامل مؤسســات و تشــکل های قرآن و عترت فارس با بیان 
 اینکه برخی از شهرســتان های فارس مؤسســه قرآنــی ندارند، 
گفت: اکثر قریب به اتفاق مؤسســات تعطیل شــده اند، به طوری  
که تعدادشــان نسبت به جمعیت از سرانه کشوری پایین تر است. 
حســین اسالمی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآن 
و عترت فارس در گفت وگو با  ایکنا، با اشاره به وضعیت مؤسسات 
و تشــکل های قرآنی در  این استان گفت: هم اکنون ۹۲ مؤسسه و 
بیش از ۳۷۵ تشکل قرآنی در فارس وجود دارند که اکثر قریب به 
اتفاق آن ها غیرفعال اند. وی با بیان اینکه برخی از شهرســتان های 
اســتان فارس مؤسسه قرآنی ندارند، افزود: تعداد مؤسسات قرآنی 
فارس نسبت به جمعیت آن از سرانه کشور پایین تر است که نیاز 
است مســئوالن امر به  این نکته توجه داشــته باشند. اسالمی با 
تصریح  اینکه عوامل متعددی موجب تعطیلی مؤسسات قرآنی در 
استان فارس شده است، گفت: یکی از مهم ترین عوامل گرانی بهای 
اجاره ملک اســت که در  این زمینه مؤسسات و تشکل های قرآنی 
دست تنها مانده اند. عضو اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های 
قرآن و عترت افزود: هم اکنون به دنبال برپایی دوره های آموزشی 
توانمندسازی، طرح نویسی و اشراف قوانین برای مؤسسات قرآنی 
هســتیم تا بتوانیم کمی از مشــکالت آنان را بکاهیــم و آنان را 
در جهت رشــد و ارتقــا یاری دهیم. وی برپایی دوره آشــنایی با 
قوانین را الزمه اجرای معافیت مالیاتی مؤسســات قرآنی دانست 
و افزود: مدیران مؤسســات قرآنی باید با قوانین مربوط به مالیات 
آشنا باشــند تا بتوانند از  این قانون بهره ببرند. اسالمی از برپایی 
مجمع اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی فارس در اواخر بهمن  
خبر داد و گفــت:  این مجمع را به صورت کارگاهی و آموزشــی 
به منظور توانمندســازی مؤسسات قرآنی برپا خواهیم کرد. برخی 
از مؤسســات قرآنی هنوز به شکل ســنتی عمل می کنند لذا باید 
آنــان را برای فعالیت با شــیوه های نوین و به روز و متناســب با 
ذائقه نسل جدید توانمندسازی کرد. مدیرعامل اتحادیه تشکل ها 
و مؤسســات قرآن و عترت فارس اظهار کــرد: امروزه برای  اینکه 
بتوانیم از همه ظرفیت های قرآنی و مذهبی استان استفاده کنیم 
الزم است که مباحث توانمندسازی را برای مؤسسات قرآنی که از 
بدنه خود مردم هســتند، تقویت کنیم. اسالمی با یادآوری  اینکه 
طبق قوانین ادارات متولیان قرآنی، بودجه های قرآنی به مؤسساتی 
تعلق می گیرد که دارای طرح ویژه باشند، گفت: به همین منظور 
نیاز به برگزاری دوره آموزشــی طرح نویسی برای عموم مؤسسات 
داریم تا تمام مؤسســات بتوانند از  این فرصت استفاده کنند. وی 
در پایان یادآور شد: قطعًا در برپایی مجمع و دوره های آموزشی از 
ظرفیت نهادهای مختلفی مانند جهاددانشگاهی فارس نیز استفاده 

خواهیم کرد.

کنگره مداحان شهید استان فارس 
برگزار می شود

مراســم افتتاحیه کنگره مداحان شــهید اســتان فارس با عنوان 
»ستایشگران آسمانی« در شیراز برگزار می شود. به گزارش  ایکنا از 
فارس، مراسم افتتاحیه کنگره مداحان شهید استان فارس با عنوان 
»ستایشــگران آســمانی« در حرم مطهر حضرت علی بن حمزه)ع( 
شــیراز برگزار می شــود. این مراسم با ســخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین مســعود عالی، خطیب برجسته کشــورمان، مداحی 
کاظــم مداحی، رئیس کانون مداحان فارس و شــعرخوانی هادی 
فردوسی شاعر برجسته اســتان برگزار خواهد شد. مراسم مذکور 
روز پنجشنبه، ۶ بهمن ماه جاری از ساعت ۹ صبح در حرم مطهر 
حضرت علی بن حمزةبن موســی الکاظم)ع( شیراز واقع در خیابان 
حافظ برگزار خواهد شــد. یادآور می شود، در برگزاری  این برنامه 
اداره کل تبلیغات اســالمی اســتان فارس، کانون مداحان استان 
فارس، شورای هیئات مذهبی استان فارس، آستان مقدس حضرت 
علی بن حمزه)ع(، ناحیه مقاومت بســیج ســپاه احمدبن موسی)ع( 
شیراز، بنیاد شهید و امور  ایثارگران استان فارس و اداره کل اوقاف 

و امور خیریه استان فارس مشارکت و همکاری دارند.

همکاری مصطفی زمانی
با  هدی زین العابدینی

فیلم ســینمایی »عطرآلود« به کارگردانی هادی مقدم دوســت و 
تهیه کنندگی یوســف منصوری که اوایل امسال تولید خود را آغاز 
کرده بود، آماده نمایش شــد. به گــزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
هادی مقدم دوست پس از ۷ سال، سومین فیلم سینمایی خود را با 
نام »عطرآلود« به تهیه کنندگی یوسف منصوری و محصول سازمان 
سینمایی ســوره، آماده نمایش کرده تا احتمااًل برای نخستین بار 
در چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر رونمایی شــود.

هم زمان با اعالم  این خبر، نخستین تصاویر از نقش آفرینی مصطفی 
زمانی و هدی زین العابدین به عنوان زوج هنری  این پروژه منتشر 
شــد. »عطرآلود« به قلم حسین حســنی یک ملودرام عاشقانه با 
ترکیبی از رنج، ترس و وجدان است که در ادامه سینمای انسانی 
مقدم دوست، چالش های یک زوج خوشبخت را در مسیر استحکام 
زندگی شان تصویر می کند. همچنین برای نخستین بار لیست کامل 
بازیگران  این فیلم معرفی شدند که در کنار مصطفی زمانی و هدی 
زین العابدین، کوروش تهامی، همایون ارشادی، حسام محمودی، 
ســودابه بیضایی و شــهروز ابراهیمی نیز در  این اثر  ایفای نقش 

می کنند.

ابوالحسن مختاباد پژوهشگر موسیقی 
و روزنامه نگار درگذشت 

ابوالحسن مختاباد روزنامه نگار و پژوهشگر شناخته شده موسیقی و 
برادر سید عبدالحسین مختاباد خواننده براثر سکته قلبی دار فانی 
را وداع گفت. به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
انجمن موسیقی  ایران، ابوالحسن مختاباد روزنامه نگار و پژوهشگر 
شــناخته شده موسیقی و برادر سید عبدالحسین مختاباد خواننده 
روز دوشنبه سوم بهمن ماه براثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت. 
سیدعبدالحسین مختاباد خواننده و برادر  این هنرمند ضمن تأیید 
 این خبر، علت درگذشت او را سکته قلبی عنوان کرده است. مرحوم 
مختاباد در تابستان ســال ۱۳۷۲ فعالیت خود را در نشریه آغاز و 
بعد از یک ســال به عنوان عضو تحریریه روزنامه همشهری منتخب 
شــد و تا چندی پیش در  این رسانه و چند روزنامه و رسانه دیگر 
مشــغول کار بود. وی طی دو دوره متوالی از سوی مجمع عمومی 
خانه موســیقی به عنوان بازرس اصلی  این نهاد صنفی انتخاب شد، 
عالوه بر این، نهادینه کردن و برگزاری چند دوره کتاب و آلبوم سال 

خانه موسیقی از ابتکارات صنف او محسوب می شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس: 

اولویت با امیدآفرینی است 

نشســت هم اندیشــی نمایندگان شــبکه مجمع خیرین استان 
فــارس با مدیرکل صداوســیمای مرکــز فارس برگزار شــد. در 
نشســت هم اندیشــی نمایندگان شــبکه مجمع خیرین استان 
فارس با مدیرکل صداوســیمای مرکز فارس، راهکار های گسترش 
همکاری های رســانه استانی با خّیران نیک اندیش بررسی شد. به 
گزارش روابط عمومی صداوســیمای مرکز فارس، در  این نشست 
بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت برنامه های رادیویی و تلویزیونی، 
گزارش های خبــری و فضای مجازی صداوســیمای مرکز فارس 
در معرفی خدمات و اقدامات شــبکه مجمع خیرین استان فارس 
تأکید شد. مدیر عامل شــبکه مجمع خّیران استان فارس گفت:  
این شــبکه با حضور فعال ۱۱ نماینده از مجامــع بزرگ خّیران 
اســتان در حوزه های تأمین ســالمت، خّیرین شهرساز و فرهنگ 
ساز، خّیرین مسکن ساز، خانه خّیرین استان، خّیرین نخبه پرور، 
شورای عالی خیریه فارس، خّیرین آب رسان، خّیرین کتابخانه ساز، 
جمعیت هالل احمر و انجمن حمایت از زندانیان شیراز راه اندازی 
شده است. ســیروس پاک فطرت ساماندهی کمک های خّیرین و 
شناســایی و اولویت بندی نیاز هــای روز جامعه را از جمله اهداف 
راه اندازی  این شــبکه برشــمرد و افزود: برای ترویج بیش از پیش 
فرهنگ کار خیر در جامعه و معرفی نیک اندیشان الگو و نمونه به 
دنبال استفاده از ظرفیت ها و همکاری با صداوسیمای مرکز فارس 
هســتیم. مدیرکل صداوســیمای مرکز فارس نیز در  این نشست، 
مردم اســتان فارس را به گواه تاریخ، نماد عینی و ممتاز مهرورزی 
و نیک اندیشی خواند و گفت: وجود مجمع خّیرین تأمین سالمت 
و ساخت مراکز درمانی و بیمارستان های خّیرساز در سراسر استان 
و اقدامات خودجوش مردم شیراز در حادثه سیل دروازه قرآن که 
بازتاب ملی و جهانی داشــت، نمونه هایی از نوع دوستی مردم  این 
دیار است. احمد پهلوانیان افزود: پرداختن به اقدامات خیرخواهانه 
نیک اندیشــان و دستاورد های خّیران در برنامه های صداوسیما به 
عنــوان یکی از راهکار های امیدآفرینــی در جامعه، از اولویت های 
رســانه استانی است. مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس همچنین 
در پاسخ به پیشــنهاد نمایندگان شبکه مجمع خّیرین استان در 
خصوص اختصاص ۲ ســاعت از برنامه های صداوسیما به معرفی 
خدمات خّیران اســتان گفت:  این مدت زمان با توجه به شرایط و 
ویژه برنامه های خّیران اســتان قابل افزایش است که برنامه سازی 
با موضوع معرفی خّیران و پوشــش اقدامات خیرخواهانه آن ها در 
ماه مبارک رمضان و  ایام محرم از جمله  این موارد اســت. استفاده 
از ظرفیت رسانه استانی در ترغیب جوانان به مشارکت در کار های 
خیر، فرهنگ سازی برای جلب حمایت خّیران در امور اجتماعی و 
فرهنگی، معرفی طرح های عمرانی نیمه تمام استان که با مشارکت 
خّیران قابل اجراست از دیگر موارد مطرح شده در  این نشست بود.

سرقت ۵ هزار دالری از آقای بازیگر
ســرمایه گذاری در ارز دیجیتــال، آقای بازیگر را به دردســر 
انداخت. ســود دو برابری دسیســه مربــی ارز دیجیتال بود تا 
ســرمایه ۵ هزار دالری  این هنرمند را به تاراج ببرد. به گزارش 
شهروند، با شکایت بازیگر سینما و تلویزیون و کارگردان تئاتر، 
پرونده سرقت ۵ هزار دالری از  این مرد هنرمند به جریان افتاد. 
او به مأمــوران گفت:»مدتی پیش از طریق یکی از دوســتانم 
بــا مردی به نــام بهنام آشــنا شــدم. او در کار ارز دیجیتالی 
بود. دوســتم کارش را قبول داشــت و برای همین او را به من 
معرفی کرد. دوستم ادعا می کرد آموزش های بهنام در بازار ارز 
دیجیتال سبب شــده ســود کالنی کند. تعریف و تمجیدهای 
دوســتم و ســود و درآمدزایی با ارز دیجیتال وسوسه ام کرد. با 
بهنام چندین جلســه صحبت کردم. خود را استاد می دانست، 
معامله گری بدون نقص و اشتباه. ادعا داشت که آموزش و روند 
کاری اش، خیلی زود ســرمایه ام را دو برابــر می کند. دالر تنها 
شــرط بهنام برای  این ســرمایه گذاری بود. روز حادثه با بهنام 
قرار گذاشــتم و قرار بود ۵ هزار دالر برای سرمایه گذاری به او 
بدهم. قرارمان در رســتورانی بود و با دوستانم راهی محل قرار 
شــدیم. اما از بهنام خبری نشــد و نیم ساعت بعد از زمانی که 
برای قــرار تعیین کرده بودیم، تماس گرفت و مدعی شــد در 
ترافیک گرفتار شــده و از من خواست محل قرار را تغییر دهم.
قبول کردم و به آدرس جدیدی که گفته بود رفتم و دوســتانم 
که کار داشــتند با من به محل قرار دوم نیامدند. بهنام متوجه 
شــده بود که در رستوران تنها نیســتم، به همین دلیل محل 
قرار را تغییر داد. به محل قرار دوم رفتم و ســوار خودرویم شد. 
مســیر کوتاهی را رفتم که به درخواســت بهنام وارد خیابانی 
فرعی شدم. هم زمان اســلحه را به سمتم نشانه رفت، با تهدید 
۵ هزار دالر را گرفت و حتی وســایل با ارزش مثل انگشــتر و 
ســاعتی را هم که دستم بود، سرقت کرد. بعد هم به من گفت 
اگر جانت را دوســت داری بهتر است دنبالم نیایی و در خالف 
جهت خیابان فرار کرد. با شــکایت آقای بازیگر، تحقیقات برای 
دســتگیری بهنام به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ویژه 
سرقت آغاز شد و کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم 

وارد عمل شدند.


