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حسن ناهید ـ نوازنده پیشکسوت
نی ـ به دلیل عارضه قلبی در بخش
مراقبت های ویژه بیمارستان بستری
شده است.
به گــزارش ایســنا ،ایــن خبر
توســط ســتاره ناهید ـ فرزند حسن
ناهید ـ در صفحه شــخصی هنرمند

دیده می شود.
فرزند ناهید زمان بستری شدن این هنرمند را ظهر روز دوشنبه
ـ ســوم آذر ماه ـ اعالم و از مردم درخواست کرده است که برای
سالمتی پدرش دعا کنند.
حسن ناهید ۷۷ ،ساله موسیقیدان و نوازنده سرشناس نی است.
او همچنین سال گذشته به ایسنا اعالم کرده بود که این روزها
دیگر توان نواختن نی ندارد و توضیح داده بود که چند سالی است
به دلیل انجام عمل ایمپلنت ،الیهای روی فکش اضافه شــده که
تمام فضای دهانش را گرفته است و تنها از راه تدریس در دانشگاه
و کالس خصوصی امرار معاش می کند.

کامبوزیا پرتوی درگذشت

کامبوزیا پرتوی کارگردان و فیلم
نامه نویس سینمای ایران درگذشت.
نســرین مــرادی همســر این
کارگردان در گفت وگو با ایسنا تایید
کرد که کامبوزیا پرتوی صبح دیروز
 4آذر ماه در بیمارستان "دی" از دنیا
رفته است.
کامبوزیا پرتوی که به دلیل عمل قلب به بیمارســتان مراجعه
کرده بود ،سرانجام به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان ،درگذشت.
این کارگردان سینما که متولد  1334است ،کارگردانی فیلمهایی
چــون «ماهی« »،گلنار»« ،بــازی بزرگان»« ،کافــه ترانزیت»،
«ننــه الال و فرزندانــش»« ،کامیــون» را برعهــده داشــته
اســت .تازهترین ســاخته او فیلم «کامیون» اســت که هنوز به
نمایش عمومــی در نیامده اســت .وی نویســنده فیلمنامههای
آثاری چــون «من ترانه  15ســال دارم»« ،فــراری»« ،دایره»،
«محمد رسول ا( ...ص)» هم بوده است.

آغاز طرح «سالم کتاب »۱۱
در شهرستان اوز

کتابخانه بانو و کودک و نوجوان شهرســتان اوز پروژه ســام
کتاب  ۱۱را آغاز کرد.
به گــزارش خبرنگار مهر ،پروژه ســام کتــاب  ۱۱با عنوان
«کیف کتاب خانه به خانه» با شعار «کتاب ،نور ،زندگی» به همت
کتابخانه بانو و کودک و نوجوان اوز آغاز شد.
این پروژه با همکاری جمعی از خیرین همیشه همراه کتابخانه
بانو با هدف ترویــج کتاب و کتابخوانی بیــن خانوادهها به مدت
یکسال اجرا میشود.
این طرح به مدت یکســال و هرماه بین  ۱۲خانواده اجرا خواهد
شــد که کیف حاوی کتاب با توجه به تعداد اعضای خانواده و رده
سنی آنها و همچنین عالقمندی آنان کتابهای مورد نظر در کیف
کتاب قرار خواهد گرفت.
این بستهها ماهیانه بین  ۱۲خانواده با رعایت پروتکل بهداشتی
در چرخش خواهد بــود؛ کتابخانه بانو و کــودک و نوجوان اوز با
راهنماییهای ارزنده خانه کتابدار وابســته به شورای کتاب کودک
امیدوار است بتواند بطور مستمر هر ساله این طرح اجرا کند.
یادآور میشود :افزون بر کیف کتاب ،با همکاری فاطمه کریما،
نیکوکار اهل اوز یک بســته ماسک و ژل نیز همراه با این بستهها
توزیع میشود.
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امام حسن عسکری (ع)

نیمه ابری گاهی وزش باد

فارس برای
جشنواره مجازی دهه فرهنگ و هنر آماده میشود

احمد   رضا سهرابی

ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس اعالم کرد :جشنهای پایانی
سده  ۱۳۰۰با عنوان دهه فرهنگ و هنر
فارس در  ۱۰رشته و  ۱۰شهرستان استان
بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی فارس در خبری به نقل
از صابــر ســهرابی که در نشســت امور
شهرستانهای فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس سخن می گفت ،عنوان کرد:
برگزاری این جشــنواره موجب شادابی و
امیدآفرینی خواهد شد و هنرمندان را نیز
به مردم خواهد شناساند.
وی ابراز داشــت :هنرمندان میتوانند
آثار خود را تا  ۱۵بهمن در سامانه اینجو
بــه نشــانی  www.injo.irبارگذاری
کنند .این آثار در گام نخســت به داوری،
داوران شهرســتان برگزارکننــده خواهد
رســید و در گام پایانی داوران استانی آثار
را ارزیابی خواهند کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس موضوعات این جشــنواره را کرونا،
کادر سالمت و چهل سالگی دفاع مقدس
اعالم کرد و بیان داشــت :تالش بر این
اســت که همه شهرســتانها بــه ویژه
شهرســتانهای میزبان بیــش از پیش
شناسانده شوند.
ســهرابی در بخش دیگری از سخنان

برای سالمتی حسن ناهید دعا کنید

تلفن سرپرستی های عصر مرد   م:

صاحب امتیاز و مد     یر مسئول :محمد      عسلی
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از همهگیری بیمــاری کرونا و تعطیالت
به کســب و کارهــای فرهنگی و هنری
وارد آمده است ،شــرایط امروز کشور را
جنگــی توصیف کرد و اظهار داشــت :از
یک سو فشــارهای اقتصادی و از سوی
دیگر همهگیری بیماری کرونا بر ما وارد
شــده اســت و باید با فرهنگســازی،
آگاهیبخشی ،امیدآفرینی و شادابی ،مردم
را به سوی پلهای سرافرازی و تندرستی
رهنمون کنیم.
سهرابی همچنین به ارائه تسهیالت به
کســب و کارهای هنری در قالب طرحی
با عنوان تحفه اشاره کرد و گفت :پیش از
این ،در دو دوره ،کمکهایی  ۶و  ۱۲میلیونی
با کارمزد چهار درصد ،برای کسبوکارهای
هنری آسیبدیده در نظر گرفتیم و هماکنون
نیز تســهیالتی تا ســقف  ۱۰۰میلیون
تومــان با کارمزد چهــار درصد و تنفس
 ۶ماهه و بازپرداخت  ۶۰ماهه در نظر گرفته
شده که در سامانه تحفه قابل ثبت است.
دبیر شــورای فرهنــگ عمومی فارس
همچنین از رؤســای شهرستانی خواست
تا نشســتهای این شــورا را بــر پایه
ســرفصلهای چهاردهگانه تدوین شــده
از سوی شــورای فرهنگ عمومی کشور
برگزار کنند و به ســرانجام برســانند تا
بتوان برنامهریزیهای مدونی در راستای
فرهنگسازی انجام داد.

خود با اشاره به اقدامات صورتگرفته در
هفته کتاب و کتابخوانی ،بیان داشت :طی
دو سال گذشــته با همکاری و همیاری
همــه ادارههای شهرســتانی فرهنگ و
ارشاد اسالمی و دیگر دستگاههای اجرایی
و نهادهای مردمی تالش کردیم تا شیراز
را در جایگاه پایتختی کتاب بنشانیم و این
عنوان را حفظ کنیم.
وی از شهرســتان اوز کــه در چنــد
سال گذشــته گامهای بلندی در راستای
فرهنگ کتابخوانی برداشت ،تقدیر کرد
و عنوان داشــت :این شهرستان در این
چند سال اخیر همیشه در زمره  ۱۰شهر
دوستدار کتاب کشور بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس در بخش دیگری از سخنان خود،
با بیان اینکه بیشــترین آسیبهای ناشی

داريوش نويدگويى :با برنامه ریزی صحیح می توان از تهدیدها ،فرصت ساخت
معرفى كرديم در مرحله نخست به سه نفر
كاهش پيدا كرد و ســپس مبلغ تسهيالت
به ســه ميليون آن هم با دو ضامن كاهش
يافت؟!
مدير انتشــارات بين المللى نويد شيراز
با اشــاره به اينكه اگر برنامه ريزى صحيح
باشــد از تهديد كرونا هم مىتوان فرصتى
براى بازار نشر ايجادكرد ،افزود :هم اكنون
بهتريــن فرصت براى متوليــان فرهنگى
كشور است كه با خريد كتاب و اهداى آن به
اقشار مختلف جامعه سبك زندگى اجتماعى

صفد ر د وام

مشكالت نشــر در ايام شــيوع كرونا
و پيامدهــاى منفى اين ويــروس براى از
رونــق افتادن كتابفروشــى هــا هم قصه
پرغصه اى در ماههاى گذشــته به   شــمار
مى رود.
عــاوه بر افزايش نرخ كتاب كه داليل
متعددى دارد برخى دل آشــفتگى ها نظير
انتقــال ويروس كرونا از كاغذ در بى رونقى
بازار نشــر و رســانه هاىمكتوب بى تأثير
نبوده است.
با توجه به دسته بندى گروههاى شغلى در
نوبت هاى متعدد ماه هاىگذشته آسيب  هایى
چــون بيــكارى ،كاهــش درآمدزايى و...
دامن بازار نشــر و كتابفروشى هاى برخط
را گرفته  است.
اما داريــوش نويدگويــى مدير موفق
انتشارات بين المللى نويد شيراز درگفت وگو
با عصر مردم به مشــكالت موجود در بازار
نشــر قبل از شــيوع كرونا اشــاره دارد و
مىگويــد :يكىاز مهمتريــن رويدادها در
اين حوزه نمايشــگاه كتاب شيراز بود كه
ســال گذشــته به دليل ناآرامى آبان ماه
برگزار نگرديد.
وى بــا بيان اينكــه به باور ناشــران
كشــورى اين نمايشــگاه پس از تهران از
موفق ترين نمايشــگاههاى كتاب كشورى
به شمار مىرود ،اضافه كرد :پس از آن هم
نمايشگاه بين   المللى كتاب تهران به دليل
شيوع كرونا تعطيل شد.
نويد گويــى با طرح اين پرســش كه
حاال بايد دانســت كــه اعتبــار برگزارى
اين نمايشــگاه ها در چه حــوزه اى هزينه
مىشود ،يادآور شد :پس از شيوع كرونا به
ناشران قول مساعد تسهيالت  ١٨ميليونى
به  نيروى انسانى داده شد كه ما شش   نفر را

افراد را در خانه نشــينى كرونا به   ســمت
مطالعه كتاب سوق دهند.
نويدگويــى با انتقاد از اينكه هنوز روش
توزيع كتاب در كشور ما مربوط به  ٧٠سال
پيش است ،خاطرنشــان كرد :يك كارتن
كتــاب از انتشــاراتى مركــز همســان با
كاالهاى غيرفرهنگى ارســال مى شود كه
بعضأ آسيب  هايى هم به همراه دارد.
وى گفت :اين فاجعه اســت كه بگويم
كتابفروشان و ناشــران ما كتاب هاى خود

مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى فارس
با اشــاره به کمکهای وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی از همان روزهای نخست
تاکنون ،در بازه ها و شــیوه های گوناگون
مىگويد :هماکنون هم کتابفروشــیها
و هم دیگر کســانی که از فرهنگ و ارشاد
اسالمی مجوز دارند ،میتوانند از تسهیالت
 4درصدى کسب و کارهای آسیبدیده از
بیماری کرونا که وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی با همــکاری بانــک کارآفرینی
امید در ســامانه تحفه در نظر گرفته است،
استفاده کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالم یفارس
افزود :ایده تابستانه یا پاییزه کتاب ،که هر
سال بیش از سال پیش ،کتابفروشیها و
مردم از آن اســتقبال میکنند ،هم سودی
برای خوانندگان کتاب دارد و هم ســودی
برای پخشکننده و کتابفروشی ها.
وی بیان داشت :بر آن هستیم تا با پیوستن
ب فروشــی های بیشــتری بــه این
کتــا 
ایدههای فصلــی و نرمافزارهای مجازی،
خرید و فروش کتاب را هم ســاده تر و هم
بهداشتیتر انجام دهیم.
با وجود مشكالت ياد شده در اين حوزه
و تهديدهــاى پيــش رو و برآمده از تداوم
كرونا تا چنــد ماه آينده دولــت و وزارت
فرهنگ و ارشاد مى بايست دائمأ از احوال
بازار نشــر و كتابفروشــى هاى برخط كه
عاشقان هدل به اين حرفه فرهنگى سپرده
اند ،با خبر باشد.
عدم توجه به اين قشــر و تنها گذاشتن
آنها با مشــكالت پيچيده ايــام كرونايى
موجب بازنگرى در شــغل و تغيير كاربرى
بسيارى از كتابفروشان خواهد شد كه اين
امر خود آســيبى غير قابل جبران بر پيكره
فرهنگ وا نديشه جامعه است.

را براى خميركردن و تبديل آنها به شــانه
تخم مرغ و مقوا عرضــه مىكنند در حالي
كه بهتريــن راهكارها براى حمايت از اين
قشر در همين ايام كرونا وجود دارد.
نويدگويى با اشــاره به نامگذارى شيراز
بــه عنوان پايتخت فرهنگــى و تمديد آن
براى ســال آينــده ،ادامه داد :متأســفانه
بايد اقــرار كنم كه از اين عنــوان آنگونه
كه بايد اســتفاده نكرديم شايد هم برخى
علــت را موضوع كرونا بداننــد اما واقعيت
چيز ديگرى اســت و آن عدم هماهنگى و

اتحاد است.
وى عدم رغبت نويسندگان و مترجمان
را از ديگر مشــكالت حوزه نشــرتوصيف
كرد و افزود ٩٥ :درصد نويســندگان ما كار
عاشقانه مى كنند و با شغل هاى ديگر امرار
معاش مى كنند و اين مشكل هم راهكارى
دارد و آن توجه به اين قشــر در همين ايام
عزلت است.
امــا در رابطه با حمايت هــاى وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامى ،صابر سهرابی

کرونا صنایع دستی را در سراشیبی قرار داد
یــک فعال حوزه صنایعدســتی با اعتقاد
بر اینکه شیوع ویروس کرونا باعث افزایش
چشــمگیر قیمت محصوالت صنایعدســتی
شــده اســت ،اظهار داشــت :تا زمانی که
ایــن ویروس از بیــن نرود ،وضعیــت بازار
صنایع دستی تغییر چندانی نخواهد کرد.
اکبــر مردعلــی ،هنرمند صنایعدســتی
در حــوزه تراش شیشــه در اســتان قزوین
در گفتوگویــی با ایســنا دربــاره وضعیت
هنرمنــدان و صنعتگران صنایع دســتی در
ایام کرونا با بیان اینکه «فروش محصوالت
این حــوزه در ماههای اخیر بــا افت زیادی
همراه بوده اســت» ،اظهار داشت :وضعیت
صنایع دســتی نسبت به ســالهای گذشته
بــه ویــژه از زمانی که بیمــاری کووید ۱۹
شــدت گرفت ،در سراشــیبی قــرار گرفته
اســت .باید این نکته را در نظر داشــت که
با توجه به احتمال شــیوع بیمــاری امکان

فعالیــت در کارگاه هــای صنایع دســتی
کمتر شــده و تعداد هنرمندان فعال در این
رشته نیز کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر با توجه به گرانی مواد اولیه،
محصولی که تولید میکنیم نیز به قیمتهای

فضایی رسیده است.
او با بیان اینکه «محصوالت صنایعدستی
در ایام کرونا با افزایش زیاد قیمت همراه بوده
است» ،خاطرنشان کرد :طبیعی است که مردم
هم اکنون به فکر معیشت خودشان هستند تا

به فکر تهیــه لوازم تزیینــی امیدواریم که
با از بیــن رفتن ویروس کرونــا و برگزاری
دوباره مراســم شــادی وضعیــت فروش
صنایعدستی نیز بهتر شود .به نظرم تا زمانی
که این بیمــاری از بین نرود نمیتوان برای
صنایعدستی کاری کرد.
این فعال حوزه صنایعدســتی در پاســخ
به این پرســش که معاونت صنایع دستی چه
کمکی میتواند به هنرمندان و صنعتگران این
رشته کند ،اظهار داشت که در چنین شرایطی
میزان فروش تولیدکنندگان و درآمدزایی آنها
پایین آمده اســت ،دولت میتواند با در نظر
گرفتن سوبسیدهایی برای کارگاههای فعال
حوزه صنایعدســتی و همچنین فراهم کردن
بسترهایی برای فروش و همچنین جلوگیری
از ورود صنایعدســتی از کشورهای خارجی
بــه رونــق بــازار صنایعدســتی کشــور
کمک کند.

رقابت  ۴۴نمایشنامه از سراسر ایران
در جشنواره جامعه نگار شیراز

 ۴۴اثر نمایشــی از سراسر کشــور به مرحله نهایی نخستین
جشنواره ملی نمایشنامه نویسی جامعه نگار راه یافتند.
به گزارش خبرنگار مهر ،پس از بررسی  ۱۴۵نمایشنامه رسیده
به دبیرخانه جشنواره جامعه نگار ،هیأت انتخاب اولیه آثار متشکل
از فرهاد ارشاد ،مسعود احمدی و هادی امامی مقدم ۴۵ ،نمایشنامه
را برای حضور در بخش نهایی و داوری انتخاب کردند.
متون انتخاب شده پس از داوری نهایی در  ۱۶آذر ماه جاری و
طی مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.
یادآور میشود :طبق فراخوان جشنواره آثار برتر اول تا دهم این
جشنواره در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
متون تأیید شــده در مرحله بازخوانی نخســتین جشــنواره ملی
نمایشــنامه نویســی جامعه نگار شــیراز بدون اولویت به شــرح
زیر است:
 _۱سینه سرخها نوشته مصطفی جعفری (تهران)
 _۲رودوگونه نوشته روح ا ...هاشم پور (شیراز)
 _۳بی گارد گوشه رینگ نوشته مصطفی جعفری (اصفهان)
 _۴پوکر نوشته لیال روغن گیر قزوینی (قزوین)
 _۵فصل کشتار اسب سفید نوشته پریسا عباس زاده سورمی (تهران)
 _۶دوازده و سی و پنج نوشته امیر نصری (کازرون)
 _۷ت ت نوشته مجید کاظم زاده مژدهی (رشت)
 _۸خانه نوشته غالمحسین دولت آبادی (تهران)
 _۹مافیای شیرکاکائو نوشته احمدرضا زنجیرساز (شیراز)
 _۱۰الیورتویست نوشته اسماعیل فیروزی (تهران)
 _۱۱کارآموز نوشته سید فاطمه موسوی (قم)
 _۱۲ماهی کوچک اقیانوس نوشته پژمان یاراحمدی (خوزستان_ایذه)
 _۱۳به خانه برمی گردیم نوشته شکوفه آروین (تهران)
 _۱۴پیکا یا من پسر شمارو خوردم نوشته عقیل جماعتی (خارگ)
 _۱۵حموم زی نوشته مهدی ملکی (تهران)
 _۱۶سالمردگی نوشته صادق علیپور (شیراز)
 _۱۷قرص درد نوشته محمد اوحدی جابری (تهران)
 _۱۸قطعه  ۸۸نوشته مهدی قاید (لرستان-درود)
 _۱۹اهمیت سوالنین بودن نوشته مهدی اکبری (کرج)
 _۲۰روح یک ملت نوشته جهانگیر چاالکی (آذربایجان شرقی)
 _۲۱جمیله نوشته سید صادق فاضلی (اهواز)
 _۲۲سفارش پیتزا برای سیروس نوشته محمدعلی دستان (فسا)
 _۲۳تفکرات نوکانتی نوشته علی دهقان خلیلی (فسا)
 _۲۴طبقه  ۳واحد  ۷نوشته محمدرضا فالحی (مرودشت)
 _۲۵محیا نوشته امیر صادقی (شیراز)
 _۲۶سر نوای نی لبک نوشته رقیه ارشادی (الر)
 _۲۷ایستگاه بعد نوشته حمیدرضا بهمن پور (شیراز)
 _۲۸کانال نوشته حمید فعله کار (استهبان)
 _۲۹بولونیا نوشته کمیل خطیب (مشهد)
 _۳۰مراقبت  های ویژه نوشته چکاوک کافی (شیراز)
 _۳۱داســتان یوهان پسر خاتون کولی و کفترهایش نوشته آرزو
ریاحی (چهارمحال بختیاری( -فارسان))
 _۳۲جادوی جنگل سبز نوشته مهدی ملکی (تهران)
 _۳۳گرمخانه نوشته مرضیه زادشم (شیراز)
 _۳۴زولپیدم نوشته فرزین ریحانی راد
 _۳۵عروسک نوشته میثم برزگر (زنجان)
 _۳۶خودکشی به سبک شوخی نوشته مرجان ریاحی (اصفهان)
 _۳۷اینجا نوشته آرش ربانی (مشهد)
 _۳۸غالم نوشته روح ا ...هاشم پور (شیراز)
 _۳۹من نمی خوام مکار باشم نوشته زینب زاوالن (اصفهان)
 _۴۰سیب زمینی خورها نوشته عاطفه کیانی (تهران)
 _۴۱مورچهی بی باک نوشته مرجان ریاحی (اصفهان)
 _۴۲دنیای کاغذی نوشته علیرضا جعفری مرام (تهران)
 _۴۳مورچهها روی آب نوشته آرزو بهرامی (زنجان)
 _۴۴من نه منم نوشته مجید آشوری (تهران)
به گزارش خبرنگار مهر ،معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری
شــیراز با همکاری انجمن هنرهای نمایشــی اداره کل فرهنگ و
ارشــاد اسالمی استان فارس به منظور ارتقا و اعتالی سطح کیفی
نویســندگان بومی ،اولین جشنواره ملی مجازی نمایشنامه نویسی
همزمان با سال جهش تولید را به صورت آنالین برگزار میکند.

کتاب   های پویش نذردانایی فارس
به  ۱۴۰هزار جلد رسید

رئیــس اداره فرهنگی ،هنــری ،اردوها و فضاهای پرورشــی
آمــوزش و پرورش فارس از جمــع آوری  ۱۴۰هزار جلد کتاب در
مرحله سوم پویش نذر دانایی در استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســعید خادمی ظهر سهشنبه در جمع
خبرنــگاران ،گفت :پویش نذر دانایی تالشــی برای اهدای کتاب
به مدارس مناطق محروم استان است.
وی ادامــه داد :ایــن پویش از ابتدای شــکلگیری تاکنون در
ســه مرحله اجرا شده اســت که در مرحله اول این پویش هزار و
 ۴۴۰جلــد کتــاب ،در مرحله دوم  ۱۴هزار جلــد کتاب برای اهدا
به مدارس مناطق محروم استان فارس جمعآوری شد.
رئیــس اداره فرهنگی ،هنــری ،اردوها و فضاهای پرورشــی
آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه پویش نذر دانایی از مردادماه
آغاز شــد و برای جمــعآوری کتاب در این پویــش  ۹۲پایگاه در
ســطح اســتان اختصاص یافت ،افزود :تاکنون بیش از  ۱۵۵هزار
جلــد کتاب بــه ارزش ریالی  ۲۰میلیارد ریــال جمعآوری و برای
تجهیز کتابخانههای مدارس به سراسر استان ارسال شده است که
ســبب شــده بیش از  ۳درصد به ظرفیتهــای کتابخانه مدارس
اضافه شود.
خادمــی با بیــان اینکه در ایــن طــرح ۲۵۵ ،کتابخانه نیز در
مدارس محروم اســتان ساخت و تجهیز شــده است ،افزود۱۲۲ :
کانون فرهنگی تربیتی آموزش و پرورش در سطح استان همچنان
آماده دریافت کتــب اهدایی و توزیع بیــن کتابخانههای مدارس
محروم هستند.

