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رئیس بسیج هنرمندان:

به دنبال تمرکز زدایی هستیم
رئیــس بســیج هنرمنــدان کشــور گفــت :نبایــد همــه توجــه
و تمرکــز بــه اســتان و ســازمان مرکــزی باشــد کــه ایــن
نــگاه مــورد قبــول ســازمان نبــوده و بــا توجــه بــه رســالت
ســازمانی از آن عبــور خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،امیــر نصیربیگــی ریاســت
بســیج هنرمنــدان کشــور در اختتامیــه دوره توانمندســازی
مســئوالن انجمنهــای ادبــی و هنــری سراســر کشــور کــه
در اردوگاه شــهدای هفتــم تیــر شهرســتان رامســر برگــزار
شــد ضمــن تشــکر از همــه مســئوالن انجمنهــا جهــت
حضــور در دور ه گفــت :اعضــا انجمنهــای تخصصــی بســیج
در ایــن دور ه بــا انگیــزه و دغدغهمنــد حضــور پیــدا کــرده
و نقطــه نظــرات خــود را عنــوان کردنــد .همچنیــن در ایــن
دوره تعامــل و هــم افزایــی بســیار خوبــی بیــن انجمنهــا
صــورت گرفــت .وی بــا اشــاره بــه پیشــنهادات تخصصــی
انجمنهــا مبنــی بــر اســتفاده از نیروهــای بســیجی در
ارکان مدیریتــی اظهارداشــت :مــا نیــز بــر ایــن نکتــه اعتقــاد

داریــم و هــر کســی کــه بتوانــد در مقــام راهبــری و هدایــت
ســکان هنــری ســازمان بســیج هنرمنــدان را بــه بهتریــن
شــکل ممکــن داشــته باشــد یقینــا مــورد نظــر و توجــه
قــرار خواهــد گرفــت.
ریاســت بســیج هنرمنــدان کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد
بــه پیشــنهادات هنرمنــدان و مســئولین انجمنهــا در ایــن
دوره توجــه ویــژهای شــود ،تصریــح کــرد :اولویــت ســازمان،
کانــون محــوری اســت و ســازمان مرکــزی و ســازمانهای
اســتانی و همچنیــن انجمنهــای اســتانی همــه مســئولیت
داریــم حمایــت و پشــتیبانی الزم را از هنرمنــدان کانــون هــا
انجــام داده و در بخشهــای مختلــف وضعیــت موجــود
آنهــا احصــاء و راهکارهــای رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب
را ترســیم و ارائــه کنیــم .وی خاطرنشــان کــرد :نبایــد
هنرمنــدان و افــرادی کــه موثــر و حســینی کار میکننــد
رهــا شــوند و مــا کــه افتخــار خدمتگــزاری هنرمنــدان
بســیجی را داریــم موظفیــم در همــه شــرایط بــا همــه
تــوان و امکانــات موجــود در کنــار آنهــا بمانیــم.
نصیربیگــی ادامــه داد :نبایــد همــه توجــه و تمرکــز بــه
اســتان وســازمان مرکــزی باشــد کــه ایــن نــگاه مــورد

قبــول ســازمان نبــوده و بــا توجــه بــه رســالت ســازمانی از
آن عبــور خواهیــم کــرد .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا نهایــت
تــوان تــاش کردیــم تــا جایــی کــه میتوانیــم موانــع فــرارو
در مســیر فعالیتــی هنرمنــدان را برداشــته و بــا وحــدت
عمــل بارقههــای امیــد در ذهــن و دل هنرمنــدان بســیجی
و انقالبــی شــکوفا شــده و نقــش آفرینــی موثــر آنهــا را در
عرصههــای هنــری و ادبــی جامعــه بــر اســاس منویــات
رهبــری در حــوزه هنــر و ادب شــاهد باشــیم.
ریاســت بســیج هنرمنــدان کشــور بــا اشــاره بــه فرمایشــات
مقــام معظــم رهبــری گفــت :هنرمنــد بســیجی بایــد در
شــرایط مختلــف همــه چیــز را رصــد کــرده و ضمــن تطبیق
همــه فعالیتهــا و تولیــدات بــا فرمایشــات رهبــری در
شــرایط مختلــف نظــر تکنیکــی خــود را بیــان و اعــام
موضــع کنــد.
وی تاکیــد کــرد :هنرمنــدان بســیجی در مقابــل انحرافــات
هنــری و ادبــی عــدهای هنرمنــد روشــنفکرنما ســکوت
اختیــار نکــرده و بــا روحیــه انقالبــی و جهــادی بــا عــزم و
اراده راســخ ایســتادگی کــرده و از مرزهــای اعتقــادی تحــت
هیــچ شــرایطی عقــب نشــینی نخواهنــد کــرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

بخشی از ماندگاری دوران دفاع مقدس مدیون عملکرد عکاسان است

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از نمایشــگاه عکسهــای
ســعید صادقــی بــا عنــوان «بعــد از آن روز» دیــدن کــرد و
گفــت :بخشــی از مانــدگاری دوران دفــاع مقــدس مدیــون
عملکــرد چنیــن عکاســانی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه هنرمنــدان ایــران ،ســید
عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا همراهــی
مجیــد رجبــی معمــار از نمایشــگاه عکسهــای ســعید صادقــی
بــا عنــوان «بعــد از آن روز» بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه
دفــاع مقــدس در گالــری پاییــز خانــه هنرمنــدان ایــران دیــدار
کــرد .صالحــی در حاشــیه ایــن دیــدار دربــاره نقــش عکاســی
در دوران دفــاع مقــدس و نمایشــگاه «بعــد از آن روز» گفــت:
از زاویههــای مختلــف میتــوان بــه دفــاع مقــدس نــگاه
کــرد؛ یکــی از دریچههــا بــرای نگریســتن بــه ایــن مقولــه،
عکاســان جنــگ و عکسهایــی اســت کــه از آن زمــان بــه
یــادگار مانــده اســت .از جملــه ایــن عکاســان ســعید صادقــی
اســت کــه در طــول دوران دفــاع مقــدس در کنــار رزمنــدگان
حضــور داشــته و لحظاتــی نــاب و ویــژه را بــا دوربیــن خــود
بــه ثبــت رســانده اســت .بــه ایــن معنــا ،بخشــی از مانــدگاری
دوران دفــاع مقــدس مدیــون عملکــرد چنیــن عکاســانی اســت

کــه اگــر چنــان لحظاتــی را ثبــت نمیکردنــد ،شــاید مــا هــم
قــادر بــه درک و احســاس کــردن آن لحظــات نــاب نبودیــم.
عکاســان دوران دفــاع مقــدس شــاهدان زنــده آن اتفــاق بــزرگ
محســوب میشــوند؛ اتفــاق بزرگــی کــه بــا روایــت آنهــا معنــای
خــاص خــود را پیــدا میکنــد .وزیــر ارشــاد ادامــه داد :یکــی از
مســائل مهــم در ارتبــاط بــا دوران دفــاع مقــدس ایــن اســت
کــه مــا چطــور میتوانیــم بیــن امــروز خودمــان و آن دوران
ارتبــاط برقــرار کنیــم .از یکســو میتــوان بــه دوره دفــاع هشــت
ســاله بهعنــوان یــک دوره تاریخــی مشــخص بــا ویژگیهــا
و زوایــای مختلفــش پرداخــت .امــا ســعید صادقــی بــا نوعــی
نــگاه متفــاوت بــه دوران جنــگ پرداختــه و ایــن نمایشــگاه را
برپــا کــرده اســت؛ اینکــه رزمنــدگان دفــاع مقــدس امــروز کجــا
هســتند و ایــن مســاله مهمــی اســت کــه مــا بتوانیــم بیــن آن
گذشــته و امروزمــان ارتبــاط برقــرار کنیــم.
صالحــی افــزود :ســعید صادقــی بــا ســفر و کاوشهایــی کــه برای
ثبــت عکسهــای ایــن نمایشــگاه انجــام داده ،بــه شــرایط موجود
رزمنــدگان جنــگ پرداختــه اســت .ایــن نمایشــگاه را میتــوان
روایــت ویــژهای از دوران دفــاع مقــدس دانســت کــه در پرتــو آن
میتــوان بــه برداشــتهای تــازهای از آن دوران دســت پیــدا
کــرد .مــا گذشــتهی جنــگ را نبایــد بهعنــوان گذشــته ببینیــم،
بلکــه امــروز را بایــد در ســایهی گذشــته بنگریــم و گذشــته را
نیــز بــا امــروز معنــا کنیــم .ایــن اتفاقــی اســت کــه در نمایشــگاه

عکــس ســعید صادقــی رخ داده اســت؛ اینکــه چگونــه از گذشــته
پلــی بــه امــروز بزنیــم و از امــروز بــه گذشــته.
وزیــر ارشــاد در بخــش دیگــری از صحبتهایــش دربــاره نقــش
وزارت ارشــاد در برگــزاری چنیــن نمایشــگاههایی گفــت :کاری
ماننــد ایــن نمایشــگاه توســط خــود هنرمنــد صــورت پذیرفتــه
اســت .متــن ،کســانی مثــل ســعید صادقــی هســتند و مــا حتــی
حاشــیه هــم نیســتیم .چــه در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس
و چــه در حــال حاضــر .آنهــا ایــن اتفاقــات را بــا انگیزههــای
درونــی خــود دنبــال میکننــد و روایتهــای تــازهای از
رزمنــدگان آن دوران و شــرایط کنونــی زندگــی آنهــا را بــرای
مــا بــه ارمغــان میآورنــد.
صالحــی افــزود :مــا نیــز در وزارت ارشــاد امیدواریــم لیاقــت
داشــته باشــیم کــه بســترهایی فراهــم کنیــم تــا خطــوط
اتصــال مســتحکمتر شــود ،روایتهــای ســاده بــه روایتهایــی
عمیقتــر تبدیــل شــود و بــا انجــام کارهــای پژوهشــی ،هرچــه
بیشــتر بــه عمــق ایــن اتفاقــات نفــوذ کنیــم .چنیــن کارهایــی
میتوانــد در میــان نســل جدیــد مــا نفــوذ پیــدا کنــد و ایــن
حــس را در آنهــا تــداوم ببخشــد؛ نســل جدیــد مــا بــا الهــام
گرفتــن از چنیــن تصاویــری میتوانــد روح پــاک و لطیــف
خــود را بازســازی و نوســازی کنــد .دوســتان عــکاس مــا در
تحقــق ایــن مســیر از مــا توقــع دارنــد و مــا نیــز امیدواریــم کــه
شــرمنده آنهــا نشــویم.

ِ
عمارت سلجوقیها را پنهان کرده بود
تپهای که

تپــه «خاتونلــر» روســتای مهردشــتِ مــارد در اســتان البــرز
کــه بــه مکانــی بــرای دپــوی زبالههــا تبدیــل شــده بــود،
بقایــای معمــاری بــا ارزشــی از یــک بنــای بــزرگ از دوره
ســلجوقی و ایلخانــی در دل خــود رو کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا نعمتــی  -سرپرســت هیــأت
کاوش تپــه خاتونلــر روســتای مهردشــت  -بــا بیــان اینکــه
تپــه خاتونلــر در حصــار خیابانهــا و منــازل مســکونی
ایــن شهرســتان قــرار گرفتهانــد ،اظهــار کــرد :در ایــن
شــرایط ایــن مــکان تبدیــل بــه محلــی بــرای دپــوی زبالــه
و نخالههــای ســاختمانی شــده کــه ایــن وضعیــت باعــث
نارضایتــی اهالــی روســتا را بــه وجــود آورده اســت ،از ســوی
دیگــر متاســفانه بخشهــای زیــادی از ایــن تپــه توســط
لــودر بــا هــدف ساختوســازها و احــداث خیابــان از بیــن
رفتهانــد .وی دربــارهی برنامــه ســاماندهی و کاوش اضطــراری
تپــه «خاتونلــر» نیــز توضیــح داد :بــا هــدف مشــخص کــردن
وضعیــت تپــه از نظــر آثــار و بقایــای معمــاری  ،ارائــه طــرح

حفاظتــی و مرمتــی یافتههــای معمــاری براســاس وضعیــت
موجــود تپــه و قرارگیــری آن در بافــت روســتا و در نهایــت
ارائــه ضوابــط طــرح ســاماندهی تپــه انجــام شــد ،همچنیــن
در ایــن مــدت دو کارگاه کاوش شــدند کــه در کارگاه شــماره
یــک در دو طــرف یــک راهــروی باریــک ،اتاقهایــی مربــع و
مســتطیل شــکل بــه دســت آمــد کــه بــر اســاس توپوگرافــی
پــی دیوارهــا و بخشــی از آنهــا از چینــه و
زمیــن ایجــاد و ِ
بخشــی دیگــر بــا خشــت ســاخته شــدهاند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ورودی اکثــر اتاقهــا بــه دلیــل
تخریــب بیــش از حــد توســط لــودر مشــخص نبودنــد،
ادامــه داد :در داخــل بیشــتر اتاقهــا تنورهــا و اجاقهایــی
بــرای گرمایــش و پخــت و پــز وجــود داشــت .در ایــن بخــش
همچنیــن ســازهای آجــری مربــوط بــه تاسیســات آبرســانی
بــا تمپوشــههای ســفالی بــه دســت آمدنــد.
سرپرســت هیــأت کاوش در تپ ـهی تاریخــی «خاتونلــر» بــا
بیــان اینکــه درکارگاه شــماره دو کــه در بلندتریــن نقطــه
از تپــه قــرار دارد ،بقایــای معمــاری بــا ارزشــی از یــک بنــای
بــزرگ بدســت آمــد کــه ورودی آن از ســمت غــرب بــوده و
توســط یــک راهــرو و اتاقهــای کوچــک و بــزرگ بــا هــم در
ارتباطنــد ،ادامــه داد :دیوارایــن اتاقهــا از چینــه و خشــت

ســاخته شــده و ســقف آن طــاق هاللــی اســت کــه آثــار و
بقایــای ایــن تاقهــا هنــوز در برخــی اتاقهــا پــا برجاســت
و در برخــی اتاقهــای دیگــر نیــز آواری از تاقهــا بــه
دســت آمــد .نعمتــی بــا بیــان اینکــه دیوارهــای اصلــی بنــا
ضخیــم بــوده و بــه دو و نیــم تــا ســه متــر نیــز میرســد،
گفــت :احتمــاال ایــن بنــا بــه صــورت دو طبقــه بــوده و بــه
دیوارهــای اصلــی و زیــر تاقهــا الحــاق شــده اســت .در
مرحلــه ســوم نیــز برخــی کــفِ برخــی اتاقهــا بــا نخالــه و
خشــت پــر شــدهاند و بــا احــداث دیوارکهایــی اتاقهــا را
کوچکتــر کردهانــد .همچنیــن در مرحلــه آخــر نیــز طبقــه
اول بــه طــور کامــل بــا چینــه و نخالــه پــر شــده و عــاوه
بــر دیوارهــای قبلــی ،دیوارهــای جدیــد ســاخته و تغییراتــی
در پــان بنــا داده شــده اســت .وی بــا اشــاره بــه انباشــت
زبالــه در دو چــا ِه پشــت بنــا در قســمت شــرقی آثــار ،بیــان
کــرد :از آثــار بــا ارزش بــه دســت آمــده میتــوان بــه تعــداد
زیــادی درپوشهــای ســفالی بــا تزئینــات پــرکار اســتامپی،
مهــره شطرنج(اســب) ،ســکه ،انــواع پــی ســوز ،ســفال نوشــته
بــه خــط اویغــوری و قطعــات زیــاد خمــره و ظــروف ســفالی
کــه اغلــب بــدون لعــاب و دارای تزئینــات اســتامپی و کنــده
هســتند ،اشــاره کــرد.
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با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

اعضای هیات علمی سی و هفتمین
جایزه کتاب سال منصوب شدند

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در احــکام جداگانــه ای،
اعضــای هیــات علمــی ســی و هفتمیــن جایــزه کتــاب ســال
جمهــوری اســامی ایــران را منصــوب کــرد.
بــر اســاس احــکام صــادر شــده ســید عبــاس صالحــی،
رســول جعفریــان ،احمــد نقیــب زاده ،ســید مهــدی
حســینی ،اســماعیل بنــی اردالن ،محمــد جــواد مــرادی
نیــا ،رضــا اکبــری ،حســین میرزایــی ،نیکنــام حســینی
پــور ،جــواد محقــق ،محمــود کمــره ای ،فریبــرز خســروی،
مریــم حســینی ،حجــت االســام والمســلمین رضــا مختــاری
و محمــد رضــا شــمس اردکانــی بــه عنــوان اعضــای هیــات
علمــی ســی و هفتمیــن دوره جایــزه کتــاب ســال جمهــوری
اســامی ایــران منصــوب کــرد.
جایــزه کتــاب ســال ایــران بــرای اولیــن بــار در ســال ۱۳۳۴
هجــری شمســی اهــدا شــد و بــه پدیدآورنــدگان یــازده
کتــاب برگزیــده کــه در ســال  ۱۳۳۲منتشــر شــده بودنــد،
تعلــق گرفــت .از آن ســال بــه بعــد ،هــر ســاله طــی فراخوانــی
از تمــام نویســندگان ،مترجمــان و مؤلفــان دعــوت مــی شــود
تــا پنــج نســخه از کتــاب خــود را کــه در ســال گذشــته
بــرای اولیــن بــار و بــه زبــان فارســی منتشــر شــده اســت،
بــه نشــانی دبیرخانــه ایــن جایــزه ارســال کننــد تــا توســط
هیــأت داوران ارزیابــی شــود .ایــن جایــزه تــا ســال  ۱۳۵۶هـــ
 .ش .در رشــتههای علــوم و فنــون ،ادبــی ،علــوم انســانی و
علــوم اجتماعــی ـ تربیتــی کــودکان و نوجوانــان بــه برنــدگان
اهــدا میشــد.
از ســال  ۱۳۵۶بــا افزایــش و قــوت گرفتــن وقایــع انقــاب و
حرکتهــای مردمــی ،اهــدای ایــن جایــزه بــه تعویــق افتــاد
و چهــار ســال بعــد در ســال  ۱۳۶۱دوبــاره ایــن موضــوع در
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مطــرح شــد و در ســال
 ۱۳۶۲آییننامــه نحــوه انتخــاب کتــاب ســال توســط
ســیدمحمد خاتمــی ،وزیــر وقــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی تصویــب شــد.
از ســال  ،۱۳۶۱همزمــان بــا دهــه فجــر انقــاب اســامی،
مراســم اهــدای جایــزۀ کتــاب ســال برگــزار میشــود.

«کالس رانندگی» جایزه توپاز آمریکا را گرفت
فیلــم کوتــاه «کالس رانندگــی» بــه کارگردانــی مرضیــه
ریاحــی جایــزه هیــات داوران هجدهمیــن جشــنواره جهانــی
فیلمهــای زنــان «توپــاز» آمریــکا را بــه دســت آورد.
هجدهمیــن جشــنواره جهانــی فیلمهــای زنــان «توپــاز»
آمریــکا کــه مختــص بــه رقابــت گذاشــتن آثــار زنــان
فیلمســاز از سراســر جهــان اســت؛ جایــزه هیــات داوران در
بخــش بهتریــن فیلــم کوتــاه را بــه ایــران داد.
کالس رانندگــی پیــش از ایــن جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه
شــانزدهمین جشــنواره فیلــم «زردآلــوی طالیــی» ارمنســتان،
جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه بخــش بینالملــل ششــمین
جشــنواره جهانــی فیلمهــای زنــان دوبلیــن ایرلنــد و جایــزه
بهتریــن فیلــم کوتــاه درام ســیزدهمین جشــنواره جهانــی
فیلــم  I will tellانگلســتان را بــه دســت آورده بــود.
لینــدا کیانــی ،علیرضــا ثانیفــر ،ســاالر خمســه و ســاناز
مصبــاح بازیگــران فیلــم کوتــاه کالس رانندگــی هســتند.
هجدهمیــن جشــنواره جهانــی فیلمهــای زنــان «توپــاز»
آمریــکا  ۱۹تــا  ۲۸ ( ۲۲تــا  ۳۱شــهریور مــاه) ســپتامبر
برگــزار شــد .از جملــه عوامــل «کالس رانندگــی» مــی تــوان
بــه کارگــردان :مرضیــه ریاحــی ،فیلمنامــه :مرجــان ریاحــی،
مدیــر فیلمبــرداری :مجیــد گرجیــان ،مدیــر صدابــرداری:
محمــود کاشــانی ،طــراح صــدا :یونــس اســکندری ،جلوههــای
بصــری و اصــاح رنــگ و نــور :محمــد آهنگــر ،تدوین :حســین
نشــاطی ،دســتیار اول کارگــردان :درنــا مدنــی ،دســتیار
دوم کارگــردان :عــارف ابراهیمــی ،طــراح گریــم :حمیــد
پورســیفی ،مجریــان گریــم :میثــم رســتمی ،نیلوفــر مــرادی،
عــکاس :احســان مجــد ،مترجــم :بونــا الخــاص ،گــروه تصویــر:
داریــوش رجایــی ،داریــوش معصومــی ،فرهــاد شــکری ،مهرداد
کاظمــی ،دســتیار صــدا :حســام مژدهینیــا ،دســتیار صحنــه:
میثــم کرمــی ،تــدارکات :علیرضــا حکیــم زاده ،فیلمبــردار
پشــت صحنــه :فائــزه حســینی ،منشــی صحنــه :بنفشــه
ابراهیمــی ،طــراح پوســتر :محســن نوربخــش ،تهیــه کننــده
اجرایــی :پوریــا عقیلــی ،تهیهکننــدگان :بابــک رضایــی و
مرضیــه ریاحــی اشــاره کــرد.

