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اخبار
صالحی:واگذاری هنر به بخش
خصوصی بسیار تأثیرگذار بوده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بابیان اینکه
در طول  ۴۰سال انقالب واگذاری هنر به بخش
خصوصی بسیار تأثیرگذار بوده است ،گفت :باید
مردم را در امور فرهنگی کشور سهیم کنیم .عباس
صالحی در نشستی با مدیران مسئول مؤسسات
فرهنگی و هنری شهرستانهای گرمسار و آرادان
ضمن بیان اینکه بخش خصوصی فرهنگی کشور
در تجربه ۴۰ساله پس از انقالب  ،بسیار تأثیرگذار
بوده است ،تأکید کرد :باید در واگذاری امور به
مردم اهتمام کنیم چراکه هرقدر مردم در این امور
سهیم باشند ،همان میزان شاهد تأثیرگذاری بیشتر
فرهنگ در سطح کشور خواهیم بود.وی افزود:
بهصورت طبیعی مؤسسات تک و چندمنظوره و
کانونهای فرهنگی و هنری فعال در سطح کشور،
بهمثابه نهادهای مردمی و مدنی شناخته میشوند
که میتوانند در ساختارهای مختلف تسهیلگر
باشند همچنین میبایست تأکید کرد ،ازآنجاکه
حوزه فرهنگ را هم میشود با نگاه اقتصادی و مولد
زایی نگریست ،لذا مؤسسات تک و چندمنظوره و
کانونها باید باکار آفرینی مأنوس شوند .وزیر ارشاد
بابیان اینکه در حال برقراری خطهای ارتباطی
با منابع عام و اختصاصی در حوزههای اشتغال
آفرینی فرهنگی هستیم ،تأکید کرد :با اجرای
برنامه مشترک وزارت کشور و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،شهر بدون سینما در کشور نخواهیم
داشت که این امر جهش بزرگی به سمت توسعه
فرهنگی است .صالحی درباره سامان بخشی به
مؤسسات فرهنگی و هنری ،تأکید کرد :ردیف
بودجهای خاصی برای کمک به مؤسسات تک و
چندمنظوره فرهنگی و هنری در سال  ۹۸دیدهشده
اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تالش میکند
تا با رایزنیهای انجامشده با بانکها و مؤسسات
مختلف تسهیالتی را برای این مؤسسات فراهم کند.

نمایش ۷۰قطعه عکس نایاب ازحضور مقام
معظم رهبری در دوران دفاع مقدس

حسن شاه حیدریپور مدیر موزه تاریخی،
نظامی و دفاع مقدس ارتش کرمان گفت ۷۰ :قطعه
عکس نایاب و دیدنی از حضور مقام معظم رهبری در
دوران دفاع مقدس در موزه نظامی ـ تاریخی و دفاع
مقدس ارتش کرمان با لباس نظامی ارتش وجود
ن ای نبوده و شاید به ندرت
دارد که در هیچ رسا 
یافت شود .همچنین عکسهایی از زمانی که مقام
معظم رهبری رئیس جمهور و نماینده امام راحل در
شورای انقالب اسالمی بودند نیز در موزه کرمان به
نمایش گذاشته شده است .وی افزود :همچنین در
این موزه ،تعداد محدودی عکس از فرماندهان شهید
ارتش و تعدادی البسه و لوازم شخصی و دفترچه
خاطرات شهدا که به خون آنها در هنگام شهادت
آغشته شده است وجود دارد .اسنادی مهمی نیز
در این موزه داریم اسنادی که نشان میدهد ارتش
در اوایل جنگ غافلگیر نشده و با آمادگی کامل در
مقابل رژیم بعث عراق ایستادگی کرده است
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درخواست مدیرعامل صندوق اعتباری هنر:

معرفی هنرمندان کمتر شناخته شده

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر که به منظور
دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر به کردستان سفر
کرده است ،گفت :به دنبال آن هستیم با شناسایی
هنرمندان گمنام ،امید را برای ادامه راه در آنها
زنده نگه داریم.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در این
نشست با اشاره به عضویت بیش از  ۷۰هزار هنرمند،
نویسنده و روزنامه نگار در صندوق اعتباری هنر
گفت :اهالی فرهنگ و هنر سرمایه های اجتماعی
هر جامعه ای هستند و خدمتگزاری به آنان مایه
افتخار من و همکارانم است .خوشبختانه کشور ما
از نظر نیروی انسانی فعال در بخش های فرهنگی
و هنری غنی است اما در بخش زیر ساخت ها و
توزیع امکانات متاسفانه کاستی هایی وجود دارد.
این موضوع نباید سبب ناامیدی در میان اهالی
فرهنگ و هنر شود ،ناامیدی و احساس یأس مانعی
برای پویایی و حرکت است ،ما می توانیم در کنار
یکدیگربر مشکالت پیروز شویم.
سیدزاده در ادامه افزود :در سال  ۹۶طی
بازنگری که در سیاست ها و برنامه های صندوق
داشتیم تصمیم گرفتیم با سفر به استان کم
برخوردار و دیدار با هنرمندان این مناطق ،با
شناسایی ظرفیت ها و توانمندی هر منطقه با
تنظیم برنامه و ارائه خدمات متناسب با هر استان
به بخشی از مشکالت پاسخ دهیم.
وی اظهار داشت :هنرمندان مستعد زیادی در
سراسر کشور وجود دارند که برای ادامه مسیر نیاز به
یاری دارند .ما در صندوق اعتباری هنر به دنبال آن
هستیم با شناسایی هنرمندان گمنام و ارائه خدمات
به آنان امید را برای ادامه راه در آنان زنده نگه داریم.
وی افزود یکی از رویکردهای مهم ما پویش

سراسری همرسانی ،شناسایی و شنیدن صدای
هنرمندان با همراهی خود آنان است .همرسانی
برای معرفی خدمات صندوق اعتباری هنر و جلب
توجه و همراهی مسئوالن ،دولتمردان ،اصحاب
فرهنگ و هنر و عموم جامعه نسبت به مشکالت
و دغدغه های هنرمندان  ،نویسندگان و روزنامه
نگاران سراسر کشور است .هر هنرمند می تواند
یک سفیر برای صندوق اعتباری هنر باشد .ما از
 ۷۰هزار عضو خود تقاضا داریم تا در پیدا کردن
هنرمندان مستعد دیگری که عضو صندوق نیستند
به ما کمک کنند .همبستگی میان اهالی فرهنگ
و هنر موضوع بسیار مهمی در شرایط سخت
اجتماعی و سیاسی کنونی است که بدنبال تحریم
های ناعادالنه بر جامعه ما تحمیل شده است.
سیدزاده در بخش دیگر از سخنان خود به

خدمات صندوق اعتباری هنر اشاره کرد و گفت:
یکی از طرح های مهم ما حمایت از راه اندازی
کسب و کارهای فرهنگی است .خوشبختانه
در دهه های اخیر رشد قابل توجهی در تعداد
فارغ التحصیالن رشته های مختلف فرهنگی و
هنری داشته ایم .همچنین در اقصی نقاط کشور
هنرمندان بسیاری وجود دارند .صندوق اعتباری
هنر به هنرمندانی که قصد راه اندازی کسب و کار
فرهنگی را دارند ،تسهیالت ارزان اعطاء می کند.
سیدزاده با اشاره به افزوده شدن بیش از ۵
هزار هنرمند ،نویسنده و روزنامه نگار طی شش ماه
اول سال  ۹۸به جمع بیمه شدگان صندوق اعتباری
ن اجتماعی و
هنر گفت :طبق توافق سازمان تامی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هنرمندان،
نویسندگان و روزنامه نگاران واجد شرایط با

معرفینامه این صندوق ،تحت پوشش بیمه تأمین
اجتماعی قرار میگیرند .هر هنرمندی که شرایط
بیمه شدن را داشته باشد این امکان برای او فراهم
است تا از خدمات بیمه تأمین اجتماعی صندوق
اعتباری هنر برخوردار شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به بیمه درمان
تکمیلی اشاره کرد و گفت :بیمه درمان تکمیلی سال
 ۹۸نیز مانند سال گذشته از تیرماه آغاز شد و ما
خدمات خود را در  ۳طرح امید ،آرامش و رفاه به اهالی
فرهنگ ،هنر و رسانه ارائه می دهیم .تعهدات و پوشش
های هر طرح متفاوت است اما پوشش های اصلی در
بیمه درمان گروهی تمام طرح ها بدون سقف است.
وی در بخش دیگر از سخنان خود به طرح
تکریم و کمک مستمری اشاره کرد و گفت:
طرح کمک مستمری به هنرمندانی که به دلیل
کهولت سن ،بیماری و از کارافتادگی قادر به تامین
هزینه های زندگی خود نباشند و از محل دیگری
نیزمستمری دریافت نکنند تعلق می گیرد .مبالغ
پرداختی به مشموالن دو طرح تکریم و کمک
مستمری از سال  ۹۷به طور چشمگیری افزایش
یافت به طوریکه مبلغ پرداختی به هنرمندان
مشمول طرح تکریم از  ۲۰۰به  ۸۰۰هزارتومان و
مشمولین دریافت کمک مستمری از  ۱۵۰به ۲۵۰
هزارتومان در ماه افزایش یافت.
طی این سفر مدیرعامل صندوق اعتباری هنر
با حضور در منازل شماری از هنرمندان شهرستان
کامیاران از جمله خانواده مرحوم عزت اله حق
شناس(خواننده فولکلور کردی) ،مرحوم میرزا
مراد عزیزی(خواننده فولکلور کردی) ،شورش
وکیلی(فیلمساز) و معروف امینی( شاعر) از نزدیک
با آنها دیدار و گفتگو کرد.

پانزده عروسک سنتی اقوام ایرانی ثبت ملی شد
پژوهشگاه میراث فرهنگی  ۱۵عروسک سنتی اقوام را در فهرست
ناملموس کشور به ثبت رسانده است.
لیال کفاشزاده ،مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث
فرهنگی ،درباره ثبت عروسکهاس سنتی اقوام به خبرنگاران گفت:
بخشی در وزارت میراث فرهنگی به نام اداره ثبت میراث ناملموس
وجود دارد که آنچه بهعنوان میراث فرهنگی به حساب میآید ولی
شفاهی و غیرقابل لمس است در این قسمت گنجانده میشود.
او در ادامه درباره اینکه چرا عروسکها در این بخش ثبت
شدهاند ،افزود :با توجه به اینکه جنس عروسکها مواد عالی است،
هزار سال عمر نمیکنند بلکه پوسیده و تجزیه میشوند ،اینکه ما بعد
از سالهای سال میتوانیم عروسک بسازیم به این خاطر است که نوع
ساخت عروسکها سینهبهسینه و شفاهی از مادر به دختر منتقل شده
است و این عروسکها به عنوان میراث ناملموس شناخته میشوند که
تا به امروز در فهرست ناملموس کشور توانستیم  ۱۵عنوان عروسک را
در استانهای مختلف ثبت کنیم.
کفاشزاده گفت :البته با ثبت این عروسکها تنها خودشان
ماندگار به ثبت نمیرسند بلکه روش ساخت ،فرهنگ وابسته به آن

مثل الالییهای قدیمی ،نحوی لباس پوشیدن ،نوع خواستگاری،
مراسم و آداب عروسی توسط آن عروسکها احیاء میشود .همچنین
در حین ثبت این مستندات عروسکسازی این آدابورسوم هم توسط
زنان روستایی و محلی ثبتشد .زمانیکه یک عروسک ثبت میشود
فرهنگ شفاهی آن هم ثبت خواهد شد .مثال در «میمن» پیرزنی با
چوب خانه کوچکی برای بازی عروسکها درست کرد که به نوعی
خالهبازی کودکان در این خانهها انجام میشد.
او درباره عروسکهای به ثبت رسیده ،توضیح داد :تعداد این
عروسکهای ثبت شده  ۱۵تا است و اسامی آنان «دوتوک ،عروسک
بازیچه خراسان جنوبی ،روستای سربیشه»ُ « ،دهتُولوک ،این عروسکها
در استان هرمزگان جزیره قشم»« ،لیلی یا لیلی بازبازک ،سه استان
خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و فارس»« ،بیبی ُکگ ،عروسکهای
آیینی – بازیچه زرتشتیان یزد»« ،قورچوق)qorčoq( ،عروسک
بازیچه قوم ترکمن»« ،الل ِبهیگ یا الل عروس ،عروسک الل ،الل
عاریس عروسک با ُزفت چهارمحال و بختیاری»« ،بوکه بارانه عروسک
آیینی مربوط به مراسم باران خواهی استان کردستان»« ،مینابازی
عروسک نمایشی مربوط به استان فارس»« ،تکه نام عروسکی است

که در استان اردبیل»« ،عاروسو عروسک بازیچه استان کرمان ،شهر
بابک»« ،لوپک َچمکی یا ماهی ملک عروسک آیینی استان کرمان،
عباس آباد قلعه گنج ،روستای تم گران»« ،تادونه عروسک آیینی اقوام
گالش( چشم زخم)استان مازندران»« ،عروسکهای قاشقی ،مهارت
ساخت و فرهنگ روایتگری»« ،عاروسک ُجلی عروسک بازیچه استان
یزد ،شهر ابرکوه» و «عروسک چشم زخم فارس» است

اخبار
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد:

شهرداری خرمآباد پل تاریخی
«بهداری» را تخریب کرد

سید امین قاسمی امروز چهارشنبه در
جمع خبرنگاران از تخریب پل تاریخی بهداری
خرم آباد توسط عوامل شهرداری خبر داد .وی
گفت :نیمه شب سه شنبه  ۱۴آبان ماه عوامل
شهرداری خرم آباد بدون کسب مجوز و استعالم
از اداره کل میراث فرهنگی ،نسبت به تخریب این
پل تاریخی اقدام کرد که به محض اطالع یگان
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی لرستان عملیات تخریب را متوقف
کرد.مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی لرستان با اشاره به اینکه پل تاریخی
بهداری در جلسه بیست و چهارم شهریورماه سال
جاری توسط کمیته ثبت آثار وزارت خانه حایز
شرایط ثبت در فهرست ملی شناخته شد ،افزود:
در حال حاضر عملیات تخریب پل متوقف شده و
این اداره کل از طریق مراجع قضایی پیگیر تخریب
پل تاریخی شده است.
معاون وزیر میراث فرهنگی خبر داد:

ایجاد سایتهای تجارت الکترونیک
صنایع دستی کشور در دستور کار است

پویا محمودیان روز پنجشنبه در حاشیه
افتتاح فاز زون ایکس مجتمع گردشگری
خرم آباد ارتقای جایگاه صنایع دستی استان
های غرب کشور را یکی از برنامه های اصلی
وزارت میراث فرهنگی دانست.وی افزود :با
توجه به اهتمام وزیر در خصوص ارتقای جایگاه
گردشگری استان های غرب کشور برنامه
مشخص معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
ایجاد بازارچه های فروش دائمی ،نمایشگاه های
صنایع دستی ،سایت های تجارت الکترونیکی
حوزه صنایع دستی شهرهای ملی و جهانی و
همچنین تعریف پروژه های تلفیقی صنایع
دستی و گردشگری است.معاون صنایع دستی
و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جاذبه های
گردشگری بی نظیر استان لرستان تصریح کرد:
به عنوان یک ایرانی به خود بالیدم و مجذوب
جاذبه های بی نظیر استان لرستان و شهر خرم
آباد شدم .محمودیان گفت :مجتمعی که امروز
افتتاح شد به عنوانی یکی از زیر ساخت های
گردشگری با توجه به توانمندی ها و قابلیت ها
از اهمیت زیادی در جذب گردشگران داخلی و
خارجی برخوردار است.وی جاذبه های بی نظیر
لرستان در حوزه های میراث فرهنگی و سایت
های تاریخی و جاذبه های گردشگری و داشتن
بیش از  ۵۲رشته فعال صنایع دستی را گنج
پنهانی دانست و افزود :امیدواریم لرستان با
داشتن این قابلیت ها در آینده نه چندان دور
به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی
و خارجی و در صدر مقاصد گردشگری شناخته
شود.

