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معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان :

مرمتکنندگان آثار تاریخی از
معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند

برونسپاری فعالیتهای فرهنگی نشانهای از کارآمدی دولت است
معــاون توســعه و مدیریــت منابــع انســانی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی تعامــل بــا ارگانهــای دولتــی و غیردولتــی
را امــری ضــروری بــرای انجــام مطلوبتــر امــور دانســت
و از برونســپاری فعالیتهــای فرهنگــی بــه عنــوان
اولویــت دولــت و وزارتخانــه در راســتای تحقــق برنامههــای
پیشــنهادی وزیــر بــه مجلــس شــورای اســامی یــاد کــرد.
«الدن حیــدری» در گفتوگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره دســتاوردها
و پیشــرفتهای بهدســت آمــده در حوزههــای مختلــف
در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،تحقــق وعدههــا و
ارائــه برنامههــای ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ
بــه مجلــس شــورای اســامی بــرای اخــذ رای اعتمــاد را
نمون ـهای از «کارآمــدی دولــت» در بخــش فرهنــگ و هنــر
نــام بــرد .وی بــا بیــان اینکــه اهمیــت حــوزه فرهنــگ بــر
هیــچ فــردی پوشــیده نیســت ،اضافــه کــرد :طبــق بیانــات
رهبــر معظــم انقــاب اســامی« ،سیاســت و اقتصــاد ذیــل
فرهنــگ اســت و ایــن حــوزه نگاهــی فراگیــر دارد».
معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تاکیــد کــرد:
کارآمــدی دولــت و کارآیــی دولــت بیانگــر قابلیــت و توانایــی
نظــام اجتماعــی بــرای رســیدن بــه اهــداف از پیــش تعییــن
شــده و حــل مشــکالت جامعــه اســت از ایــن رو تفــاوت در

امکانــات و شــرایط هــر جامعــه و همچنیــن نــوع موانــع یــا
مشــکالت تفاوتهــای کارآمــدی دولــت را رقــم میزنــد.
حیــدری ادامــه داد :کارآمــدی دولتهــا بــه منظــور
تحقــق اهــداف یــا رفــع و حــل مشــکالت در دو ســطح
سیاســتگذاری و دیوانســاالری صــورت میپذیــرد.
وی افــزود :سیاس ـتهای دولــت در تعالــی جامعــه و بــه کار
گرفتــن امکانــات و ابزارهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف و یــا
حــل و فصــل موانــع مشــکالت ســطح اول کارآمــدی دولــت
را مشــخص میکنــد و در ســطح دوم کــه بــه دیوانســاالری
دولــت برمیگــردد فعالیتهــای دســتگاه دیوانســاالری
دولــت را کــه تاثیــرات مســتقیم و یــا غیــر مســتقیمی بــر
رفــع مشــکالت و کســب اهــداف دارد ،بیــان میکنــد.
بــه گفتــه وی ایــن دو ســطح کارآمــدی بــا شــاخصهها از
قبیــل قانونمحــوری ،مشــارکتپذیری ،مســئولیتپذیری،
نظارتپذیــری ،تســاوی و عــدم تبعیــض ،عدالتجویــی،
عقلگرایــی ،مصلحتمحــوری و وحدتگرایــی ســنجیده
میشــود بدیهــی اســت کــه رشــد و ارتقــای هــر یــک از
ایــن شــاخصای دولــت را کارآمــد در و رضایــت عمومــی را
ســختتر ایجــاد میکنــد.
معــاون توســعه و مدیریــت منابــع انســانی وزیــر فرهنــگ

و ارشــاد اســامی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود،
اظهارداشــت :کارآمــدی را میتــوان مهمتریــن شــاخص
دولــت اســامی دانســت بدیــن منظــور ســنجش کارآمــدی
بــه آن معناســت کــه دولــت بــرای تحقــق اهدافــی
طرحریــزی شــده و فلســفه وجــودی آن دســتیابی بــه آن
اهــداف اســت ،لــذا دولتــی را میتــوان اســامی و انقالبــی
دانســت کــه هــر چــه بیشــتر توانســته باشــد اهــداف مدنظــر
را محقــق ســاخته و بــه عبارتــی دیگــر کارآمــدی خــود را
در عمــل بــه اثبــات رســاند در غیــر اینصــورت ناکارآمــدی
دولــت را در سراشــیبی بحــران مشــروعیت قــرارداده و
حاصــل آن اعتبارزدایــی از دولــت خواهــد بــود.
حیــدری تاکیــد کــرد :بهطــور یقیــن کارآمــدی و رســیدن
بــه قلههــای تعالــی و پیشــرفت بــا حضــور و تــاش
همــگان اعــم از مــردم و مســئوالن محقــق و در نتیجــه
بــه دســتاوردها ،اهــداف و افقهــای از پیــش تعییــن شــده
خواهــد رســاند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان متعلق به فردا است

معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در
دیــدار بــا اعضــای دبیرخانــه جشــنواره هنرهــای تجســمی
جوانــان گفــت :ایــن رویــداد متعلــق بــه فــردا اســت و بــا ایــن
جشــنواره مــی توانیــم آینــده هنرهــای تجســمی را تعریــف
کنیــم و تجســم بخشــیم.
هــادی مظفــری مدیــرکل هنرهــای تجســمی وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی ،عبدالرحیــم ســیاهکارزاده مدیــر موسســه
هنرهــای تجســمی معاصــر ،اردشــیر میرمنگــره معــاون هنری
اداره کل تجســمی ارشــاد ،مجیــد فروغــی مدیــر روابــط
عمومــی معاونــت هنــری ارشــاد ،رضــوان صــادق زاده دبیــر
بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان،
کامبیــز صبــری مجســمه ســاز و اســتاد کارگاه مجســمه
ســازی جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان ،جمــال
رحمتــی کاریکاتوریســت و اســتاد کارگاه کاریکاتــور جشــنواره
و فرهــاد فزونــی طــراح گرافیــک و اســتاد کارگاه گرافیــک در
دیــدار بــا ســید مجتبــی حســینی معــاون امــور هنــری وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی حضــور داشــتند.
حســینی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره
هنرهــای تجســمی مــی توانــد آینــده ســاز باشــد ،گفــت:
مــا وقتــی دربــاره دورههــای تاریخــی صحبــت مــی کنیــم از

کشــاورزی آن ادوار نمــی گوییــم بلکــه از هنــر و معمــاری آن
ســخن خواهیــم گفــت.
حســینی افــزود :هنــر ،کار کــردن بــرای فــردا اســت کــه
امــروز نیــز از آن بهــره مــی برنــد .وقتــی در حــوزه مدیریــت
هنــری فعالیــت میکنیــد بایــد بــه ایــن فکــر کــرد کــه
عملکــرد شــما در معــرض داوری تاریــخ هــم قــرار مــی گیــرد
و آینــدگان از آنچــه امــروز عمــل مــی کنیــد مــی تواننــد
بهــره ببرنــد یــا محــروم شــوند.
معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
افــزود :حــال چنــد جشــنواره و فعالیــت عمــده داریــم کــه
مختــص فــردای نزدیــک و دور اســت کــه جشــنواره هنرهــای
تجســمی جوانــان یکــی از آنهاســت کــه کارکــرد آن ویــژه
آینــده اســت .بســیاری از کســانی کــه امــروز از نــام هــای
مشــهور هنرهــای تجســمیانــد و در دهــه چهــارم و پنجــم
زندگــی بــه ســر مــی برنــد ،محصــول جشــنواره هنرهــای
تجســمی جوانــان هســتند .وی افــزود :مــا هنــور توفیــق ایــن
را پیــدا نکردیــم کــه از ظرفیــت اســتعدادیابی ،بــرای توســعه
آمــوزش اســتفاده کنیــم و هنــوز امکانــات کافــی بــرای اینکــه
کنتــرل و خدمــات رســانی مناســب ارائــه دهیــم نداشــتیم تــا
ایــن برگزیــدگان راحــت تــر بــه امکانــات آمــوزش تخصصــی
دسترســی داشــته باشــند.
حســینی در ادامــه گفــت :فاصلــه بیــن دو جشــنواره نبایــد
ســکوت باشــد و بیــن دو دوره جشــنواره را بایــد بــا ترنــم

هنــر پــر کنیــم و امکانــات الزم را بــرای آمــوزش و پیگیــری
ایجــاد کنیــم.
هــادی مظفــری نیــر در ایــن دیــدار گفــت :خوشــبختانه بــا
تــاش همــکاران در دبیرخانــه و ســتاد اجرایــی ،ایــن دوره
از جشــنواره خیلــی خــوب دیــده شــد و در هماهنگــی بــا
دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش هنــری آزاد و همچنیــن
اســتانها تعــداد قابــل توجهــی از هنرمنــدان جــوان در ایــن
جشــنواره شــرکت کردنــد .در ادامــه ایــن نشســت ،رضــوان
صــادق زاده گزارشــی از جلســات داوری و تعــداد شــرکت
کننــدگان و افزایــش  ۴۹درصــدی شــرکت کننــدگان در
جشــنواره ایــن دوره ارائــه کــرد.
جمــال رحمتــی اســتاد کارگاه کاریکاتــور جشــنواره جوانــان
نیــز بــه وضعیــت هنرمنــدان جــوان کاریکاتــور اشــاره کــرد و
گفــت :مدتــی اســت که شــاهد حضــور کمتــر کاریکاتوریســت
هــا در جشــنواره هــا هســتیم .بــه دلیــل بــازار کار نامناســب
کاریکاتــور اقبــال کمتــری بــه ایــن رشــته شــده اســت کــه در
ورودی و خروجــی جشــنواره هــا نیــز تاثیــر گذاشــته اســت.
کامبیــز صبــری نیــز بــه حضــور هنرمنــدان درجشــنواره
جوانــان اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن دوره شــاهد حضــور ۹۰
درصــدری خانــم هــا در رشــته مجســمه ســازی بودیــم .کــه با
توجــه بــه اقبــال خانــم هــا بــه مجســمه ســازی بایــد بــه ایــن
مســاله توجــه کنیــم کــه حضــور کمرنــگ آقایــان در رشــته
مجســمه ســازی مــی توانــد در آینــده مشــکل ســاز باشــد.

گفتوگو با بهاره جهاندوست؛

وضعیت نقالهای زن چگونه است؟

بهــاره جهاندوســت میگویــد :اوضــاع نقالهــای زن
نســبت بــه  ۱۰ســال گذشــته خیلــی بهتــر شــده اســت.
جهاندوســت کــه بــا تجربــه  ۲۰ســال نقالــی و اجــرای
آن در هفــت کشــور دنیــا ،در نوزدهمیــن دوره جشــنواره
نمایشهــای آیینــی و ســنتی حضــور دارد در گفتوگویــی
بــا ایســنا ،در اینبــاره گفــت :در ایــن دوره از جشــنواره
نمایشهــای آیینــی و ســنتی دو کار بــرای ارائــه دارم؛ یکــی
از آنهــا «هفــت خــوان رســتم» اســت کــه نویســندگی و
کارگردانــی آن بــر عهــده مــن بــوده و  ۳۰کــودک و نوجــوان
در ســه گــروه نقالــی ،نوازندگــی و نقاشــی ایــن نمایــش را
روایــت میکننــد .ایــن نمایــش ســال گذشــته در پردیــس
تئاتــر شــهرزاد روی صحنــه رفــت .کار دیگــر مــن نقالــی
«زال و رودابــه» اســت.
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او بــه وضعیــت نقالهــای زن اشــاره کــرد و افــزود :امــروزه
نقالهــای زن شــناخته و پذیرفتهشــدهاند و تعــداد آنهــا
نیــز نســبت بــه گذشــته بیشــتر شــده اســت .اوضــاع مــا
نقالهــای زن نســبت بــه  ۱۰ســال گذشــته خیلــی بهتــر
شــده ،بــه گون ـهای کــه از کارهــای مــا اســتقبال بیشــتری
میشــود ،چراکــه روح قصهگویــی و حــال روایــت ،یــک
حــال زنانــه اســت.
ایــن هنرمنــد دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای نقالــی بیــان
کــرد :ایــن روزهــا شــرایط بــرای هنــر نقالــی بهتــر اســت
و نــگاه بــه ایــن هنــر اندیشــمندانهتر شــده اســت .فــارغ از
اینکــه جمعــی جایــی معرکــه بگیرنــد و نقالــی بشــنوند،
نــگاه ژرفتــری بــه نقالــی میشــود ،هــم بــه عنــوان قصــه
و هــم بــه پیشــینه ادبــی آن .همچنیــن کــودکان بــه ایــن
هنــر عالقهمندتــر شــدهاند و مــن شــاگردان زیــادی
دارم کــه سالهاســت نقالــی میکننــد .ایــن عالقــه
خانوادههــا و بچههــا بــه نمایــش کهــن ایرانــی خیلــی

برایــم جــذاب اســت .او افــزود :در عیــن حــال هــر چیــزی
کــه در جامعــه گل میکنــد و توجــه بیشــتری را بــه
خــود جلــب میکنــد ،آســیبهای خــودش را هــم دارد
و فکــر نمیکنــم هیــچ شــاخه هنــری از ایــن آســیبها
دور باشــد؛ از آدمهایــی کــه یکشــبه و یــکروزه نقــال
و مــدرس میشــوند تــا مــوارد دیگــر .در مجمــوع شــرایط
خیلــی بهتــر از ســالیان گذشــته اســت ،هــم بــه دلیــل
حمایــت نهادهــا و مجموعههایــی کــه مســئول هســتند
و هــم بــه دلیــل رویکــرد مــردم جامعــه بــه «شــاهنامه»
بهویــژه نقالــی.
بهــاره جهاندوســت کــه در زمینــه آمــوزش نقالــی بــه
کــودکان و نوجوانــان نیــز فعالیــت میکنــد ،بیــان کــرد:
بــه نظــرم یکــی از دالیلــی کــه موجــب شــده جامعــه بــه
نمایشهــای آیینــی توجــه کنــد ،برگــزاری جشــنوارههایی
همچــون جشــنواره نمایشهــای آیینــی و ســنتی اســت،
امــا تعــداد ایــن جشــنوارهها بایــد بیشــتر باشــد.

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه کلیــه
هزینههــای مرمــت آثــار تاریخــی مشــمول معافیتهــای
مالیاتــی اســت ،گفــت :براســاس بنــد «د» تبصــرهی ۱۰
قانــون بودجــه ســال  ۹۸اشــخاص حقیقــی و حقوقــی شــامل
افــراد ،شــرکتها ،صنایــع ،کســب و کارهــا و کلیـهی مودیــان
مالیاتــی میتواننــد در راســتای احــداث ،تکمیــل ،تجهیــز
فضاهــا ،حفاظــت ،مرمــت و نگهــداری از بناهــای تاریخــی،
فرهنگــی اقــدام و هزینههــای مربوطــه را بــا تائیــد ســازمان
میــراث فرهنگــی بــه عنــوان هزینههــای قابــل قبــول مالیاتــی
محاســبه کننــد.
فریــدون فعالــی در نشســت بــا مدیــران و مســئوالن ادارات و
نمایندگیهــای اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری اســتان کرمــان ،افــزود :دســتیابی بــه اهــداف
صنعــت گردشــگری در شهرســتانهای اســتان نیازمنــد
افزایــش ســطح تعامــات بــا دســتگاههای مرتبــط بــه
ویــژه فرمانداریهــا اســت .وی بــا بیــان اینکــه در اســناد
باالدســتی کشــور ،از صنعــت گردشــگری بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن محورهــای توســعه نــام بــرده شــده اســت ،اظهــار
کــرد :فرمانــداران در مقــام رئیــس دائمــی ســتاد تســهیالت
ســفر در شهرســتانها بــرای فعالیــت هرچــه بهتــر ایــن
ســتاد ،منابــع مالــی مناســبی را اختصــاص دهنــد .فعالــی
بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد مســئوالن و مدیــران شــهری بــه
اهمیــت توســعه گردشــگری آگاهــی پیــدا کننــد ،افــزود:
عــاوه بــر دســتگاههای اجرایــی ،فعــاالن حــوزهی گردشــگری
و ســمنها نیــز میتواننــد نقــش موثــری در توســعهی ایــن
صنعــت و حفــظ و حراســت از بناهــای تاریخــی ایفــا کننــد.

یک استاد ارتباطات:

استادان مجرب در رشته روزنامهنگاری کم هستند
یــک اســتاد ارتباطــات گفــت :متاســفانه در ایــران بــه رشــته
روزنامهنــگاری پرداختــه نشــده اســت ،چراکــه اســتادان مجرب
در ایــن رشــته بســیار کــم هســتند .زهــرا منوچهرآبــادی در
گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :علیرغــم وجــود خبرنــگاران
توانمنــد در حوزههــای مختلــف و نیــز تعــداد قابــل مالحظـهای
از فارغالتحصیــان رشــته روزنامهنــگاری ،متاســفانه ایــن
قشــر از جامعــه جایــگاه مطلــوب و واقعــی ندارنــد و بایــد
مــورد حمایــت بیشــتری قــرار گیرنــد .او افــزود :بــا توجــه بــه
اینکــه دانشــگاه پیــام نــور مشــهد بعــد از تهــران بیشــترین
دانشــجوی رشــته علــوم ارتباطــات و روزنامهنــگاری را دارد
و وســعت جغرافیایــی ،اهمیــت سیاســی و اقتصــادی اســتان
خراســان رضــوی ،و وجــود دومیــن پایتخــت معنــوی جهــان
اســام در شــهر مشــهد ،اســتان را بــه یکــی از خبرســازترین
اســتانهای کشــور تبدیــل کــرده اســت .بــا وجــود ایــن
مســائل ،انتظــار م ـیرود اشــتغال و فعالیــت حرف ـهای فعــاالن
ایــن حــوزه وضعیــت بهتــری داشــته باشــد ،امــا در واقعیــت
اینگونــه نیســت .ایــن اســتاد علــوم ارتباطــات بــا بیــان
اینکــه «روزنامهنــگاری یکــی از رشــتههای مهــم در
دنیــا اســت» ،تصریــح کــرد :در ایــران اســتادانی کــه عــاوه
بــر داشــتن ســواد دانشــگاهی بــه صــورت حرف ـهای در ایــن
رشــته فعالیــت کننــد ،بســیار کــم هســتند .او بیــان کــرد:
رشــته روزنامهنــگاری یــک رشــته کامــا عملــی اســت کــه در
کنــار مباحــث تئــوری ،دانشــجو بایــد در رســانههای خبــری
نیــز آمــوزش ببینــد ،امــا متاســفانه بــه دلیــل نبــود اســتقبال
ســازمانهای خبــری ،مطبوعــات ،خبرگزاریهــا و حتــی
روابــط عمومیهــا از آمــوزش دانشــجویان ،فارغالتحصیــان
ایــن رشــته ســرخورده میشــوند.

