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احمدرضا سهرابی

ایسنا :یک ناشر گفت :نویسندگان
برای جلوگیری از مقوله کتابسازی
و حفظ فضــای فرهنگــی باید به
فراخور نیاز مخاطــب با توقع پایین
و صبر باال و دوری از ســریکاری
و تولید بیش از حد توانشان تالش
کنند کارهای ارزشــمند هنری ارائه
دهند.
بهروز امیری  -مدیر انتشــارات
ســیمای فرهنگ  -در گفتوگو با خبرنگار ادبیات و نشــر ایســنا
اظهار کرد :یکی از معضالت جامعه مقوله کتابسازی است که هم
گروهی از نویســندگان و هم ناشــران در این زمینه موثرند ،اما در
رأس همه اینها بازار خراب اقتصاد نشر قرار دارد.
او در ادامــه تصریح کرد :وقتی یک نویســنده نتواند کتابهای
قوی خود را ارائه دهد و ناشــر نتواند چنین آثاری را به نشر برساند،
به حداقلها اکتفا کرده و به ســمت کتابهای کمارزش و کارتونی
حرکــت میکند ،چون فروش برای ناشــر مهم اســت و در چنین
شرایطی کتابهای بازاری مطرح میشود.
به گفته این ناشــر ،کارهای باارزش بــا هزینه تصویرگری رقم
میخورد و همین مسئله تا حدودی باعث باال رفتن هزینه کتابها
میشــود ،ولی به هر حال برای جلوگیری از گســترش این پدیده
مذموم باید به کتابهای ارزشمند بهای بیشتری داده شود.
او تأکید کرد :همچنین باید به دانش تصویرگران ماهر و قوی ارج نهاد
چون تصویرگر قوی بــازار قابلی را برای کتابهای نویســندگان
فراهم میکند .مشــکل اصلی این است که کتابهای داستانی ما
امروز به قهقرا رفته است و نویسندگان ما مطلب ارزشمندی را برای
ارائه به بازارهای جهانی در اختیار ندارند چون مقوله اندیشــیدن و
اندیشه همچنان در جامعه ما جزو مقوالت لوکس محسوب میشود.

آنچه وجودش در خانه ضروری است

ایســنا :یک نویســنده گفــت:
نویسندگان باید فرزند زمان خویش
باشند.
بهناز ضرابــیزاده در گفتوگو
با خبرنگار ایسنا در همدان ،اظهار
کرد :نوجوانان و کــودکان در این
زمان دغدغهها و نیازهای دیگری
متفاوت با زمان کودکی نویسندگان
دارند و طور دیگری فکر میکنند.
او ادامه داد :نویســندگان حوزه کودک و نوجوان هر چه بیشتر
به فضای فکری آنها نزدیک شــوند و با دغدغهها و نیازهای آنها
آشنایی بیشتری داشته باشــند و سعی کنند در آن فضا بنویسند،
این موضــوع قطعا میتواند کودکان ما را بــه خواندن و مطالعه
کتــاب راغبتر کند .او گفت :همه چیز از کودکی آغاز میشــود
به این معنا که وقتی کودکان در ســن رشــد هستند از الگوهای
خود یعنی پدر و مادر تاثیر میپذیرند.
ضرابیزاده تاکیــد کرد :اگر خانــوادهای در خانهاش قائل به
کتابخوانی باشد و قدر کتاب را بداند و پدر و مادر نیز کتابخوان
باشــند میتوانند امیدوار باشــند که فرزند آنهــا نیز کتابخوان
شــود ،اما اگر در منزل حتی شرایط دسترســی به کتاب را برای
کودکانمان ایجاد نکنیم و کتابخانه جزو ملزومات زندگی ما نباشد،
مسلما کودکان ما به سمت کتاب تمایل پیدا نمیکنند.
او در ادامه اظهار کرد :متاسفانه طبق آمار در بسیاری از منازل
خانوادههــای ایرانی کتاب و کتابخانه وجــود ندارد ،در حالی که
وجود کتابخانه در خانــه مانند وجود یخچال و اجاق گاز ضروری
اســت .وقتی جایگاهی برای کتاب و کتابخانــه تبیین نکردهایم
نمیتوانیم بگوییم چرا کودکان ما کتابخوان نشدهاند.
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علــی زارع قنات نــوی نویســنده و کارگردان
انیمیشــن «عروســک چینــی بابــا» بــه عنوان
 10فیلمســاز برتر ســال آســیا در جشن IFVA
انتخاب شد.
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی فارس،علی
زارع قنات نوی و تیمش در مدرسه کارگاهی سینما
در سال  2014با انیمیشــن «عروسک چینی بابا»
توانستند افتخارات بسیاری کسب کنند.
نویســنده و کارگردان این انیمیشــن می گوید:
بیســتمین جشنواره  IFVAآســیا که در مارس
 2015در هنگ هنــگ برگزار می شــود ،میزبان
«عروسک چینی بابا» خواهد بود.
قنات نوی با اشــاره به اینکه انیمیشن عروسک
چینی بابا ،پیش از این جایزه بهترین فیلم جشنواره
ویوســتر سوییس را کسب کرئه اســت افزود :این
کار بهترین انیمیشــن از جشــنواره کائوشــینگ
هنگ کنگ و بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران را
از جشــنواره  viwesterسوییس و جایزه و لوح
تقدیر بهترین انیمیشن از جشنواره های انیماماندی
و بلوهرزنته برزیل ،اورلوک ایتالیا ،اکسگراند آلمان،
نائوســای یونان ،ســیکاف کره جنوبی ،میشیگان
آمریکا را از آن خود کرده است.
وی اظهارداشت« :عروسک چینی بابا» در بیش
از 100جشــنواره بین الملی کاندیدا بوده و در بیش
از  130جشــنواره به عنوان نماینــده ایران حضور
داشته است.
کارگردان کاندید100جشنواره بین المللی ادامه
داد :این فیلم اقتباسی آزاد از داستان عروسک چینی
بابا نوشته هوشنگ گلشیری است و داستان دختری
است که زندانی شدن و کشته شدن پدرنویسنده اش
را بوسیله عروسکهای مادرش بازسازی می کند.
علی زارع قنات نوی با تاکید براینکه عروســک
چینی بابا محصول مدرســه کارگاهی ســینما ی

ahmadreza.sohrabi55@ gmail.com
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امام علی (ع)

انیمیشن کارگردان شیرازی در جایگاه
ده فیلمساز برتر  2014آسیا قرارگرفت

شــیراز اســت ،تصریح کرد :این انیمیشــن طی
ســه سال طراحی و اجرا گردیده و سبک این فیلم،
روتوسکوپی و دو بعدی است که اولین بار با چنین
حجمی در ایران به اجرا درآمده است.
وی زمــان فیلم را پانزده دقیقه اعالم داشــت
وگفت :این فیلــم به عنوان پــر افتخارترین فیلم
ایرانی در ســال  2014بــوده و پیــش از این در
جشنواره های بسیاری حضور داشته است.
نویســنده و کارگردان انیمیشــن «عروســک
چینــی بابا» علی زارع قنات نوی با برداشــتی آزاد
از داستان کوتاه عروسک چینی بابا نوشته هوشنگ
گلشیری وانیماتور :علی امامزاده با بازی بازیگران،
هدیه فروتــن ،علی ایرانمــرد ،پیروز تقــی زاده،
شــراره موال و مدیر تصویربــرداری ،محمدهادی
سبحانیان می باشد.

مدیر تولید آن را محمد حســن پور ،موســیقی:
فرزاد قبادی نــژاد ،طراحی صــدا :علیرضا رهنما،
ترکیــب صدا :ســینا خیاطان ،طــراح صحنه :لیال
محمدی ،طراحی لباس :محمد ناصر نیازی ،ساخت
دکور :مهدی دینکانی ،تدوین :علی زاع قنات نوی،
جلوه هــای ویژه و تیتراژ :علیرضا رهنما ،مســئول
فنی :مصطفی خادمی ،مشاور فیلمنامه :محمد هادی
سبحانیان ،دســتیار تهیه :مسیح مسیح زاده الری،
دستیار کارگردان :فرزاد قبادی نژاد ،دستیار تدوین:
ســجاد زارع ،عکاس :علی کشــاورزیان ،منشــی
صحنه :ســپیده تجلی و تهیه کنندگی را علی زارع
قنات نوی به عهده دارد.
علی زارع قنات نوی متولد  1359/11/6در شیراز
و مدیر مدرسه کارگاهی سینماست که از فعالیت های
وی می توان به آثار زیر اشاره کرد- :دیدگاه ()1377

مریدی ابراز داشت:

هنرمندان در کنار یکدیگر شورای عالی را فعال کنند
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس گفت:
امســال برای اولین بار در بین استانهای
کشــور ،هنرمندان فــارس در دهه فجر
بــا هزینه این اداره کل بــه اتریش اعزام
می شوند تا شاهد هنرنمایی این هنرمندان
در یک کشور اروپایی باشیم.
دکتــر مریدی در دیدار بــا خوانندگان
و جمعی از هنرمندان پاپ اســتان فارس
افزود :با وجود پتانسیلهای هنری زیاد باید
قطب هنری کشور باشیم و برای رسیدن به
این امر باید در کنار تجربه به آموزش های
تخصصــی روی آورده و کارهــای فاخر
ارائه شود.
هنرمنــدان م در کنار یکدیگر
شورای عالی هنری را فعال کنند
وی در ادامه گفت :برای اینکه کارهای
هنری آکادمیک باشــد ،ایــن اداره کل از
برگــزاری دوره های تخصصی و با حضور
اساتید برجسته کشــور در جهت آموزش
حمایت کرده و خواســتار حرفه ای شدن
گروههای هنری در فارس است و در همین
راستا دانشکده فرهگ و هنر را راه اندازی
کرده ایــم و از جوانــان و عالقه مندان
دعوت می شود تا با حضور در این دانشگاه
و فراگیری علم هنر ،راه درست و اصولی
را در پیش بگیرند.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد فارس در
ادامه بــه راه اندازی شــورای های عالی
هنری در استان اشــاره کرده و گفت :ما
اختیاراتــی را بــه شــوراهای عالی تنفیذ
کردیم که امید اســت با حضور هنرمندان
موسیقی پاپ و سنتی در کنار یکدیگر این
شــورا بتواند گامهای موثری در پیشــبرد
اهداف هنر در اســتان بر دارند و همچنین
هنرمنــدان همــه تالششــان را در کنار
یکدیگر برای فعال ســازی شورای عالی

هنری به کاربرند.
فســتیوال برتریــن صداهای
فارس امسال برگزار می شود
در این جلسه صمیمی هنرمندان حاضر،
بــا بیان مشــکالت و انتقــادات از مدیر
کل خواســتند تا حمایت های ویژه ای از
خواننــدگان فارس کرده تا آنها نیز بتوانند
هنر خود را بهتــر عرضه کرده و در ادامه
سلمانی مدیرموسسه فرهنگی هنری آوای
اندیشه فارس گفت:باتوجه به سابقه فارس
و شیراز درحوزه های مختلف هنری بویژه
موسیقی درکشورحرف اول رامی زده است
ولی مدتهاســت بدلیل ضعف مدیریتی در
سالهای قبل کم رنگ شده است.
مدیر موسســه هنری اوای اندیشــه
فارس خبر داد:تا پایان امســال فستیوال
برترین صداهای فارس و در اردیبهشــت
ماه سال  94نیز کنسرت بزرگ خوانندگان
پاپ این استان برگزار می شود.
«بهرام سلمانی» گفت :هنرمندان این
رشــته در فارس مظلوم هستند و این در
حالی است که پتانســیلهای بسیار زیادی
در اســتان هستند که در کشور حرف اول

را می زنند.
وی افــزود :در صــورت همــکاری
مســولین اســتان به خصوص اداره کل
فرهنگ و ارشاد فارس بزرگترین کنسرت
پاپ کشــور را در شــیرازبه عنوان یکی از
به یاد ماندنی ترین کارهای هنری کشور رقم
خواهیم زد.
مدیر موسســه هنری اوای اندیشــه
فارس همدلی و همراهــی به وجود آمده
در بین هنرمندان و اهالی موسیقی پاپ را
مهم ارزیابی و آن را موجب ارتقاء کمی و
کیفی آثار هنرمندان یاد کرد.
وی افزود :مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
فارس بــا اندک زمان حضــورش دراین
اســتان با داریت و هوشــمندی درجهت
تعامــل باهنرمنــدان و فرهنگوران باعث
پیشــرفت و اعتــدالل در فرهنگ و هنر
این استان شده اســت وهنرمندان فارس
دلخوش به همکاری و فعالیت فاخر با این
رویکرد می باشند.
ســلمانی در ادامه ضمــن نقد بعضی
حرکتهــای موســیقی در شــیراز گفت:
دلنگرانی اهالی فرهنگ و هنر ،بخصوص

اصحاب موسیقی را بدلیل نداشتن هویت
مشــخص و ســهل انگاری برنامهریزان
موســیقی در گذشــته ،خوانندگان فارس
خانه نشــین شــده انــد وایــن حمایت
مدیرکل اســت که می تواند به شبهات و
دلنگرانیهای انجمن موسیقی پایان دهد.
همایــون نیــک خواهــی ازهنرمندان
سرشــناس نیز بیان داشــت :بخاطرعدم
اطالعات و دسترســی به مطبوعات من
10ســال ســوختم و امین حبیبی بجای
مــن باآهنگ زخم تبلیغ شــد و اکنون با
مدیریت جدید فرهنگ و ارشــاد آماده ام
که بمانم.
مهرزاد تشویری ،دیگرخواننده فارسی
گفت :چه افتخــاری باالتر از این که بعد
ازسالها توانستیم پشت یک میز با مدیر کل
فرهنگ و ارشــاد بنشینیم و چای بخوریم
و این نشــان خوبی از حمایت وی است.
ماهــان شــجاعی یکــی ازچهره های
جوان در این جلســه افزود :من به عنوان
یــک خواننده کــه ســالها دراین عرصه
کارکــردم واجراهــای زیادی درکشــور
داشــتم ،هنوزراه انجمن موسیقی فارس
رابلد نیســتم و نمی دانم انجمن چه کاری
می کند و انجمن می توانست در این سالها
کارهای زیادی بکند و هماهنگی این گونه
نشست های خوانندگان و اهالی موسیقی با
مدیران؛ را هماهنگ سازد.
در پایــان بعضــی ازخواننــدگان هم
از برنامــه خوشــا تهــران نقــد کردند و
بعضی بیمــه هنرمندان وعــدم حمایت
ودلنگرانی های خودرابیــان وتعدادی نیز
با تشــکر از عملکرد کوتــاه مدیرکل در
زمینه گذر فرهنگ و هنر و گذرعاشورایی
تقدیر و آرزوی ادامه این گونه فعالیت های
مردمی را کردند.

اهالی هنر به دیدار خانواده ی شهیدان فرودی رفتند
دکتــر محمد رضا مریــدی ،معاون هنری
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
فــارس طی نشســتی با خانواده ی شــهیدان
فرودی ابراز داشــت :جمع آوری آثار شهدای
هنرمند ،اندیشــه های ناب آنها را برای نســل
امروز و فردا راهگشا خواهد شد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط
عمومی فرهنگ وارشاد فارس ،مسئول سازمان
بسیج هنرمندان فارس به همراه معاون هنری
ادار ه کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس،
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری
مســاجد اســتان فارس و جمعی ازهنرمندان
بســیجی روز گذشــته بــا حضــور در منزل
شــهیدان فرودی ،یاد و خاطره آن شهیدان را

گرامی داشتند.
در ابتــدای ایــن دیدار حجت االســام
غالمحســین نیــازی ،مســئول دبیرخانــه
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد استان
فارس ضمن قرائت فاتحه برای شهیدان فرودی
و احوالپرسی از مادر شهید ،درخصوص شهادت
و سیره زندگی این ســربازان اسالم جویا شد.
مادر شــهیدان علی اکبر و محسن فرودی در
این دیدار بیان داشــت :علی اکبر در  15آبان
ســال  59به عضویت بســیج درآمد و در سن
 24سالگی در  3خرداد  1361به شهادت رسید
و محسن نیز مســئول تعاون سپاه فجر فارس
بود بر اثر بــروز عوارض شــیمیایی باتحمل
ســه ماه بیماری در  14فروردین ماه  1391به

درجه واالی شهادت رسید.
این مادر شــهید با اشــاره به خصوصیات
اخالقی شهیدان فرودی افزود :شهید علی اکبر
بسیار متین ،مظلوم ،پخته ،مهربان و مالیم بود
و همیشه مسئولیت پذیر بود و تمامی کارهای
خودش را به تنهایی انجام می داد.
این بانوی افزود :شهید محسن پدر  4دختر
اســت و براثر عوارش شیمیایی از جمله تنگی
نفس و غیره در سال  1391در خانه به شهادت
رسید اما پســرم علی اکبر مجرد بود و تازه در
دانشــگاه قبول شــده بود که در  3خردادماه
 1361به درجه واالیی شهادت رسید.
حجت حســنی ،مســئول ســازمان بسیج
هنرمنــدان فارس در این دیدار ضمن اشــاره

به نحوه شهادت شهیدان فرودی ابراز داشت:
این خانواده با تقدیم 2فرزند شهید ،یک فرزند
جانباز و هم چنین دامــاد خانواده که به درجه
رفیع شــهادت نایل آمده است ،دین خود را در
برابر اسالم ادا نموده است.
محمد رضا مریدی ،معاون هنری ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اســامی فارس در این دیدار
بیان داشت :با جمع آوری آثار شهدای هنرمند
و دیدار با خانواده ی ایشــان نام و یاد و خاطره
شــهدا را می توان گرامی داشت و با همکاری
سازمان بسیج هنرمندان فارس در برنامه ای از
خانواده شهدای هنرمند تجلیل به عمل آورد تا
در این راســتا اندیشه های ناب آنها برای نسل
امروز و فردا راهگشا باشد.
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گــر(- /)1378نمایشــنامه رادیویی:ایران ســال
صفر(- /)1377فیلم کوتاه پاییز خاکستری(/)1378
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(- /)1384ترجمه کتاب خوشــه های خشم(نشــر
افکار):ترجمــه ونقد وبررســی ( /)1387تحصیل و
عضویت در دانشــکده ییل ) - /1387کارگردان و
نویســنده :نجواها وفریادهــا( - /)1389کارگردان
و نویســنده :عقــل ســرخ ( - /)1388کارگردان
و نویســنده :انیمیشن عرســک چینی بابا(-1392
- /)1389کارگردانی تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی-
امیدان-زمزم-مژگان و- /)1383-1385(...تاسیس
شــرکت فیلمســازی گلبرگ فیلــم (رئیس هیئت
مدیــره)(- /)1388ویدئــو آرت دختــران دشــت
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مدرســه کارگاهی ســینما(- /)1385-1392فیلم
ســفرنامه سیســتان(- /)1390فیلم واحه تدوین
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همه رنــگ » و «دو چراغ آبی روشــن»  ،جمال
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 100اثر به جشنواره منطقه ای نمایشنامه
خوانی الرستان رسید

دبیــر جشــنواره منطقــه ای
نمایشنامه خوانی الرستان اعالم
کرد :بیش از  100اثر به دبیرخانه
جشنواره الرستان رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
وارشاد اســامی فارس ،سید علی
اصغــر رفعت حقیقی سرپرســت
اداره و دبیــر جشــنواره منطقه ای نمایشــنامه خوانی یادمان
شهدای هنرمند الرستان از آغاز مرحله بازخوانی متون رسیده
به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.
وی بــا اعالم ایــن خبر افزود :بــا اتمام مهلــت تحویل
اثــر ،بیش از  100نمایشــنامه از شهرســتانهای بندرعباس،
مینــاب ،بوشــهر ،شــیراز ،الرســتان،المرد،آباده ،کازرون،
ممســنی ،فســا ،مرودشــت ،خنج ،اقلیــد ،جهــرم  ،داراب،
ســپیدان ،مرودشــت ،اســتهبان بــه دبیرخانــه ارســال
شده است.
دبیر جشنواره اظهار داشت :پس از بررسی و بازخوانی متون
توســط هیئت بازخوان 40 ،درصد آثار بــه مرحله بازبینی راه
خواهند یافت که نتیجه آن تا  3دی ماه اعالم می شود.
رفعــت حقیقــی ادامــه داد :اداره فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی الرســتان با همکاری انجمن نمایش پس از تجربه ی
برگزاری جشنواره نمایشنامه خوانی در الرستان بر آن است در
سال جاری این جشــنواره را به صورت منطقه ای و با حضور
هنرمندانی از فارس  ،بوشهر و هرمزگان برگزار کند.
وی اهداف جشنواره یادشــده را تالش رشــد و بالندگی و
توسعه ی هنرهای نمایشــی با نگاه ویژه به بخش نویسندگی
نمایشنامه ،اعالم داشت وگفت :تشویق هرچه بیشتر هنرمندان
بــه مطالعه ی هرچــه بیشــتر و ترویج نمایشــنامه خوانی و
نمایشنامه نویسی ،تحلیل متن به عنوان یکی از عوامل اصلی
در درک و شــناخت نمایشــنامه ومعرفی نویسندگان بومی و
ترویــج هرچه بیشــتر آداب و فرهنگ و رســوم محلی نیزاز
دیگرچشــم اندازاولین جشــنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی
الرستان فارس است.

از آیت اهلل فقیه و حافظان کل قرآن کریم
نی ریز فارس تجلیل می شود

در پنجــاه و پنجمیــن جلســه
شــورای فرهنگ عمومــی نی ریز
فــارس تجلیــل از حافظــان کل
قرآن کریم مصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی
و روابط عمومــی اداره کل فرهنگ
وارشــاد اســامی فارس ،پنجــاه و
پنجمین جلســه شــورای فرهنگ
عمومی در دفتر امام جمعــه با موضوع تجلیل از حافظان کل قرآن
کریــم و برنامه ریزی قــرا ئت زیارت نامه حضرت رســول (ص)
بصورت ساالنه و مستمر تشکیل شد..
در این نشســت ستاد تجلیل از حافظان کل قرآن کریم متشکل
از ادارات و نهادهای فرهنگی شهرســتان تشــکیل و برای مراسم
تجلیل در هفته وحدت در محل مصلی نماز جمعه برنامه ریزی شد.
تجلیل از حضرت آیت اهلل فقیه ،مفســر و حافظ قرآن و تجلیل
از حافظان کل قرآن کریم شهرســتان نی ریــز با حضور حضرت
آیت اهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس از جمله برنامه ها
برای این مراسم پیشنهاد شد و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بعنوان
دبیر این ستاد تعیین گردید.

