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رئیس حوزه هنری استان کردستان خبر داد:

تئاتر «پمپ» در جشنواره
سراسری«بچههای مسجد» رتبه اول شد

تئاتر «پمپ» تولید حوزه هنری انقالب اسالمی استان کردستان موفق
به کسب رتبه اول بهترین نمایش جشنواره سراسری بچه های مسجد
در کشور شود.
به گزارش «حوزه» در استان کردستان ،تئاتر «پمپ» تولید حوزه هنری
انقالب اسالمی استان کردستان موفق به کسب رتبه اول بهترین نمایش
جشنواره سراسری بچه های مسجد در کشور شود.
رئیس حوزه هنری استان کردستان با تایید این خبر گفت :تئاتر «پمپ»
که در شهر قزوین به صورت سراسری برگزار شد در بین  11استان رتبه
نخست را از آن خود کرد.
امین مرادی افزود :این دوره از نمایشی ،سیزدهمین دوره بود که در
شبستان امیرالمومنین علیه السالم مسجد النبی شهر قزوین با حضور
گروه های نمایشی برگزار گردید .در این دوره استان کردستان دو اثر
نمایشی داشت که هر دو اثر به بخش نهایی این سری از جشنواره بچه
های مسجد راه یافتند.
رئیس حوزه هنری استان کردستان تاکید کرد :با توجه به استعدادهای
خوب فرزندان و جوانان استان کردستان در بخش نمایش ،با هماهنگی
های صورت گرفته دفتر «بچه های مسجد» در شهرستان بیجار افتتاح
خواهد شد.
مرادی عنوان کرد :بعد از استان کردستان ،گروه های نمایشی استانهای
اردبیل و قزوین مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
گفتنی است که کارگردانی این نمایش را یونس صحرارو و نویسندگی
آن را یونس همتی بر عهده داشته اند.

فرهنگ و هنر

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد اعالن كرد:

فعالیت  ۲۸۰نشریه کشور در حوزه دین و قرآن
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :با اقدامات صورت
گرفته برای تامین کاغذ رسانه ها،
پیش بینی می شود که تا یک ماه آینده
این مشکل مرتفع شود.
به گزارش شبستان  ،سیدمحمدرضا
دربندی روز شنبه در نشست با
مدیران رسانه های خراسان جنوبی
با بیان اینکه در حال حاضر 9300
رسانه مجوز دار در کشور وجود
دارد که از این تعداد  ۲هزار و ۳۰۰
رسانه به صورت خبرگزاری و پایگاه
خبری و هفت هزار نشریه مکتوب
است ،اظهار داشت :از  ۲هزار و
 ۳۰۰پایگاه خبری حدود هزار مورد
غیرفعال است.
وی با اشاره به فعال بودن
 30خبرگزاری در کشور افزود :این
تعداد خبرگزاریها به اندازه کل
خبرگزاری های اتحادیه اروپا است.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با بیان اینکه از تعداد
هفت هزار نشریه مکتوب تنها  ۳هزار
و  ۸۰۰مورد فعال و مابقی غیرفعال
هستند ،افزود :نشریاتی که نظم در
انتشار آنها زیر  10درصد است،
غیرفعال محسوب می شوند.
دربندی با بیان اینکه از  ۳هزار و
 ۸۰۰نشریه فعال کشور 300 ،مورد
روزنامه ،یک هزار و  ۸۰۰مورد هفته
نامه و دوهفته نامه و یک هزار و ۹۰۰
نشریه ماهنامه و  ...هستند که مجوز
دریافت کردهاند ،اظهارداشت:
از مجموع نشریات فعال کشور،
 280نشریه در حوزه دین و قرآن

و معارف اسالمی 350 ،نشریه در
حوزه ورزش 100 ،نشریه در حوزه
سینما ،هنر و ادبیات 75 ،نشریه
کودک و نوجوان 90 ،مورد خانواده
و سرگرمی 10 ،مورد معلوالن و 12
نشریه اقلیت های دینی فعال هستند.
وی افزود :مدیر مسئول یک هزار و
 ۴۰۰نشریه فعال در کشور زن و مدیر
مسئول150نشریهاهلسنتهستند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به برخی اقدامات
صورت گرفته برای خبرنگاران
و روزنامه نگاران در حوزههای
مختلف بیمه و وام قرض الحسنه،
افزود :طبق رایزنی که با صندوق
اعتباری هنر صورت گرفته ،سه هزار
سهمیه بیمه پایه برای خبرنگاران در
نظر گرفته شده است تا اگر رسانه ای
خبرنگار خود را به هر دلیلی بیمه
نکرد ،ما آن خبرنگار را به صندوق
بیمه هنر برای انجام روند بیمه شدن
معرفی کنیم.
دربندی افزود :همچنین سه هزار
سهمیه بیمه تکمیلی هم برای

 ۱۲شهریور؛

اختتامیه هشتمین جایزه ادبی
«یوسف» برگزار میشود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس البرز با اشاره به اینکه
هشتمین جایزه ادبی یوسف امسال به صورت استانی برگزار میشود ،گفت:
اختتامیه این جشنواره  ۱۲شهریور برگزار میشود.
به گزارش ایکنا  ،ابوالفضل اسالمی 21 ،مرداد در نشست خبری با محوریت
هشتمین جایزه ادبی یوسف در جمع خبرنگاران اظهارکرد :امسال ،هشتمین
دوره «جایزه ادبی یوسف» به صورت استانی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی داستانهای ارسالی« ،دفاع مقدس»« ،دفاع از
حریم اهل بیت»« ،مقاومت» و «بیداری اسالمی» است ،گفت :بخش ویژه
این جایزه با موضوع «مقاومت  45روزه خرمشهر و حماسه فتح خرمشهر»
برگزار میشود.
این مسئول با اشاره به اینکه تعداد صفحات آثار ارسالی باید حداکثر
 15صفحه باشد ،افزود :در داوری آثار ،توجه ویژه به داستانهائی با
موضوعات بومی استان ،حماسه آفرینی رزمندگان در عملیاتها و یگانها،
حوادث شاخص استان ،دستاوردهای استانی دفاع مقدس و شخصیتهای
شناخته شده دفاع مقدس استان از امتیازات ویژه برخوردار خواهد بود.
اسالمی با تأکید بر اینکه آثار ارسالی نباید قبال در کتاب و یا نشریهای
منتشرنشده باشند ،گفت :محدودیتی برای آثار ارسالی وجود ندارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس افزود :عالقمندان به شرکت
در این جشنواره میتوانند آثار خود را تا پایان مرداد ماه به دبیرخانه جشنواره
واقع در بلوار هوشیار -اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
البرز ارسال کنند.
وی گفت :جوایز این دوره ادبی برای نفر اول دو میلیون تومان ،نفر دوم یک
میلیون تومان و نفر سوم500 ،هزار تومان است و جایزه بخش ویژه برای نفر
برتر یک میلیون تومان و نفر تقدیری  500هزار تومان است.
این مسئول البرز در پایان از همکاری شهرداری کرج و صدا و سیمای البرز
در برگزاری این جشنواره سخن به میان آورد و گفت :اختتامیه جشنواره 12
شهریور برگزار خواهد شد.

خبرنگاران گرفتیم که در حال
حاضر سامانه پر شده و باید منتظر
ماند تا دوباره سهمیه جدید بگیریم
و سایت باز شود.
وی با اشاره به رایزنی های انجام
شده با بانک قرض الحسنه مهر
ایران برای اعطای وام به خبرنگاران،
گفت :طبق توافق صورت گرفته هر
مبلغی که وزارت فرهنگ و ارشاد
برای وام خبرنگاران در این بانک
سپرده گذاری کند ،خود بانک نیز دو
برابر آن مبلغ را اضافه خواهند کرد تا
بتوانیم به تعدادی از خبرنگاران وام
بدهیم که این تفاهم نامه در حال
نهائی شدن است.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری
های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به ارائه اینترنت
پرسرعت بدون فیلتر به خبرنگاران،
گفت :مدیر مسئوالن رسانه ها
خبرنگاران خود را با کد ملی به ما
معرفی کنند ،این مهم نیز انجام
خواهد شد.
دربندی با بیان اینکه خانه مطبوعات
کشور در حال حاضر  4هزار و 539

عضو دارد ،افزود :از این تعداد
 270نفر در خراسان جنوبی هستند.
وی از پرداخت هدیه به خبرنگاران
عضو خانه مطبوعات به مناسبت
روز خبرنگار خبر داد و گفت:
این عیدی به زودی به حساب
خبرنگاران عضو خانه مطبوعات
پرداخت خواهد شد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به گران بودن هزینه
پست نشریات در کشور ،افزود :طبق
تفاهم نامه ای که با پست امضا شده،
هر بسته پستی نشریات با دو رقم
 900بدون کد رهگیری و یکهزار
تومانی با کد رهگیری به سراسر
نقاط ایران ارسال خواهند شد.
دربندی یکی از اقدامات مهم
صورت گرفته در این اداره کل را
تکریم ارباب رجوع عنوان کرد و
گفت :افرادی که از شهرستان ها
به دفتر بنده بیایند همان روز به آنها
وقت می دهیم و کسانی که در تهران
هستند نیز با تماس تلفنی برای روز
می توانند وقت مالقات بگیرند.
وی گفت :با اقدامات صورت گرفته
برای تامین کاغذ رسانه ها ،پیش
بینی می شود که تا یکماه آینده این
مشکل مرتفع شود.
در این جلسه تعدادی از
سرپرستهای روزنامه ها،
پایگاههای خبری و نشریات استان
مشکالت حوزه کاری خود را مطرح
و مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری
های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به سؤاالت آنها پاسخ داد.

مهلت ارسال آثار جشنواره فیلم
مقاومت 22،مرداد پایان مییابد
امروز  22مرداد ماه آخرین مهلت ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم مقاومت اعالم شد.
به گزارش ایرنا ،از جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ،متقاضیان شرکت
در این رویداد سینمایی تا عصرامروز  22مرداد میتوانند آثارشان را برای
دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
در ساختار مسابقات این جشنواره امسال ،برای نخستین بار به منظور کشف
و حمایت از استعدادهای جوان بخش «روایت نو» مربوط به داوری آثار
فیلمسازان اول ایجاد شده که به برترین فیلم این بخش ،لوح یادبود ،جایزه
نقدی و نشان شهید آوینی اهداء خواهد شد.
همچنین شورای برگزاری این جشنواره ،بخش ویژه «جلوه گاه نور» را به
مسابقه آثار سینمایی ،کوتاه و مستند با موضوع و محوریت پیرامون «انقالب
و تاریخ انقالب اسالمی» با هدف باز روایی و بازنمائی تاریخ انقالب و
توجه ویژه تر به محصوالت سینمایی که در راستای ثبت و روایت انقالب و
مضامین و مفاهیم مرتبط با آن از قبیل نقش انقالب اسالمی و دفاع مقدس
دراحیای «هویت ایرانی -اسالمی» ساخته شدهاند ،اختصاص داده است.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت امسال با تغییر زمانی از مهرماه
به دهه اول آذر (همزمان با هفته گرامیداشت بسیج) و در آستانه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود.
این رویداد در این دوره با حضور سینماگران داخلی و خارجی در بخشهای
اصلی «مسابقه سینمای ایران» و «مسابقه سینمای بینالملل» شامل فیلمهای
سینمایی ،فیلمهای کوتاه داستانی ،فیلمهای مستند ،بخش جلوه گاه نور،
بخش روایت نو (مسابقه فیلمسازان اول) ،و مسابقه سینمای بینالملل شامل
فیلمهای سینمائی و کوتاه و مستند ،جایزه عماد مغنیه و بخشهای جنبی
تدارک یافته است.
برگزاری این جشنواره به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای
انقالب و دفاع مقدس با همکاری سازمانهای و نهادهای مختلف فرهنگی
و سینمائی کشور و به دبیری محمد خزاعی است.

داور بخش فیلم کوتاه سی و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشآموزی:

دانشآموزان با موضوع انسانیت ،امید و ائمه اطهار(ع) فیلم ساختند
مدرس دانشگاه و داور بخش فیلم
کوتاه سی و ششمین جشنواره
فرهنگی و هنری دانشآموزی با
اشاره به درخشش نوجوانان برگزیده
کشوری در بخش «داستانی» فیلم
کوتاه گفت :دانشآموزان درباره
انسانیت ،شرافت و فقر ،امید و ائمه
اطهار(ع) فیلم ساختند.
به گزارش فارس ،حمید قاس مزادگان
مدرس دانشگاه در رشته سینما،
ادبیات و هنرهای نمایشی که در
سی و ششمین جشنواره فرهنگی و
هنری دانش آموزان سراسر کشور
ب ه عنوان داور در بخش فیلم کوتاه
حضور دارد ،در ارزیابی سطح
کیفی فیلمها اظهار کرد :اغلب
دانشآموزان در این دوره نسبت به
ح
موضوعاتی که در فراخوان مطر 
شده بود ،کمتر توجه داشتند.
وی ادامه داد :با توجه به سیاست
وزارتخانه ،دانشآموزان در انتخاب
موضوعات آزاد هستند؛ منتها
این سوژهها ،بهجای اینکه به یک

فیلمنامه و اثر خوب تبدیل شود ،در
حد ایده باقی میماند و الزم است
که بیشتر در این بخش کار شود.
قاس مزادگان ،علت عدم تبدیل
ایدههای دانشآموزی به فیلمنامه
را تأثیرات حداقلی مربیان فنی در
مناطق و مدارس عنوان کرد و افزود:
مربیان فنی در مدارس میتوانند
ش و پرورش
نقش ویژهای در آموز 
استعداد دانشآموزان داشته باشند،
ی که تأثیرگذاری این عزیزان
در حال 
در حال حاضر حداقلی است؛
مربیان باید در کارگاههای آموزشی

و جلسات نقد و بررسی حضور
یابند و خروجی جلسات را به
دانشآموزان منتقل کنند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه
دانش آموزان در این دوره در بخش
داستانی نسبت به بخش مستند
و پویانمایی عملکرد و کارهای
بهتری داشتند ،بیان کرد :بچهها در
بخش فیلمنامه ضعفهایی داشتند
و شناخت کمتری از سینما دارند؛
چراکه کمتر فیلم میبینند و مطالعه
میکنند؛ توصیه ما این بود که به

کتابهای ادبیات فارسیشان رجوع
و موضوعات را از آنجا انتخاب
کنند ،البته امیدواریم با برگزاری
کارگاههای ویژه برای بچهها ،سال
بعد شاهد کارهای بهتری از سوی
آنها باشیم.وی با بیان این مطلب
که برخی پویانماییها فاقد محتوا
بودند ،گفت :دانش آموزان به تکنیک
گرایش بیشتری دارند و کمتر به محتوا
توجه میکنند؛ اهداف جشنواره باید
در راستای سند تحول قرار بگیرد و
"ساحت زیباشناختی" در سند
تحول تقویت شود و در این مسیر
دانشآموزان نیز نگاه زیباییشناسی
به محیط پیرامون خود داشته باشند.
این مدرس دانشگاه موضوعات
فیلمهای کوتاه دانش امروزی را
انسانیت ،شرافت انسانی ،فقر،
امید و ائمه اطهار(ع) عنوان کرد و
گفت :زاویه دید دانش آموزان باید
متفاوتتر از چیزی باشد که در حال
حاضر وجود دارد و بیشتر به سمت
هنر سینما بیایند.

5

• شماره •3522دوشنبه  22مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی:

جشنواره بین المللی شعر ترکی
رضوی در ارومیه برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی از برگزاری
سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر ترکی رضوی در ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) ،حجت االسالم ناصر خدایاری
اظهارداشت :سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی شعر رضوی به
زبان ترکی آذری دهم شهریورماه جاری در ارومیه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه  ۲۵مرداد آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در
جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذربایجانی در ارومیه است ادامه
داد :تاکنون  ٣٣٠اثر به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر
ترکی رضوی رسیده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی از اعالم آمادگی ۹
شاعر بین المللی از کشور های مختلف برای حضور در جشنواره خبر
داد و گفت :آثار ارسالی از هموطنان داخل کشور نیز از استان های
مرکزی ،تهران ،البرز،خراسان شمالی ،همدان ،زنجان ،آذربایجان
غربی و شرقی است .وی با بیان اینکه آثار از استان های آذربایجان
غربی ،شرقی ،اردبیل ،البرز ،تهران ،همدان ،زنجان و مشهد به این
جشنواره ارسال شده است افزود :همچنین  ٢٠اثر نیز از کشورهای
عراق ،آذربایجان و ترکیه به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
حجت االسالم خدایاری افزود :سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر
رضوی به زبان ترکی آذری با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی،
گسترش فعالیت های فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت (ع) و
گرامیداشت پدیدآوردگان آثار حوزه فرهنگ رضوی برگزار می شود.
وی احادیث ،فضایل ،مناقب ،مودت و سیره پاک حضرت ثامن
الحجج(ع) و حضرت فاطمه معصوم (س) و شخصیت زندگانی
حضرت شاه چراغ (ع) را از محورهای فراخوان جشنواره بین المللی
شعر رضوی عنوان کرد.
همراه با بخش ویژه مدح «پیامبر وحدت»

فراخوان شانزدهمین
جشنواره شعر و داستان جوان
سوره منتشر شد
هنرمندان برای شرکت در شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان
سوره که با موضوع آزاد برگزار می شود تا  ۱۵مهرماه فرصت دارند آثار
خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال دارند.
به گزارش حوزه هنری ،جشنواره شعر و داستان جوان سوره در دو
بخش اصلی داستان و شعر به همراه بخش ویژه مدح «پیامبر وحدت»
فراخوان خود را منتشر کرد.
هنرمندانتاتا۱۵مهرماهفرصتدارندآثارخودرابهدبیرخانهارسالدارند.
از جمله مقررات عمومی برای شرکت در این جشنواره بدین شرح است:
 -۱حداکثر سن شرکتکنندگان تا زمان برگزاری جشنواره  ۲۵سال
تمام تعیین شده است( .متولدین ۱۳۷۲به بعد)
 -۲آثار شرکت کننده در جشنواره ،نباید در سایر جشنوارهها حائز
رتبه برتر شده باشند.
 -۳دبیرخانه جشنواره در صورت صالحدید آثار منتخب را با نام
صاحب اثر چاپ خواهد کرد.
 -۴هر فرد میتواند همزمان در همه بخشها شرکت کند.
 -۵پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شرکت کنندگان عودت
داده نمیشود.
 -۶دبیرخانه از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر
معذور است.
 -۷حداکثر  ۸۰نفر از شرکتکنندگان در دو بخش داستان و شعر به
مرحله پایانی جشنواره دعوت خواهند شد.
جوایز این جشنواره نیز به شرح ذیل است:
به کلیه راهیافتگان به مرحله پایانی در صورت حضور و شرکت در
کارگاهها و نشستهای تخصصی عالوه بر کمک هزینه ایاب و ذهاب
مبلغ  8.000.000ريال تعلق خواهد گرفت.
به نفر برگزیده در بخش داستان کوتاه ،داستانک و نفرات برگزیده در
بخش شعر سنتی ،شعر نو و ترانه پس از تایید مرکز آفرینشهای ادبی
فرصت انتشار خارج از نوبت یک مجموعه اثر توسط انتشارات سوره
مهر اعطا خواهد شد.
به اثر برگزیده در هر بخش ،به انتخاب راه یافتگان به بخش مسابقه
جشنواره لوح تقدیر و جایزه ویژه برگزیدگان تقدیم خواهد شد.
از میان همه بخشها یک اثر (۱شعر و  ۱داستان) جایزه ویژه تعلق
خواهد گرفت.
بنا بر این گزارش ،موضوع این جشنواره آزاد است و هنرمندان برای
شرکت در آن باید پس از ثبت نام و دریافت ک د رهگیری در سایت
جشنواره به نشانی  ،artfest.irآثار خود را به دبیرخانه جشنواره به
نشانی :تهران ،خیابان سمیه ،نرسیده به خیابان حافظ ،حوزه هنری،
طبقه همکف ،دبیرخانه مرکزی جشنوارهها ارسال کنند.
گفتنی است این جشنواره در راستای تحقق اهداف واالی انقالب
اسالمی و با اهداف شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان ،تبادل
اندیشه و تجربه های شاعران و نویسندگان جوان انقالب اسالمی،
جریانسازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزشهای اسالمی و معرفی
و برجسته سازی چهرههای ممتاز عرصه شعر و داستان جوان انقالب
 ۲۷و  ۲۸آبان ماه سال جاری در استان گیالن برگزار می شود.

