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درگاههای ارتباط برای بیمه هنرمندان
استان فارس اعالم شد

معاون هنری ســینمایی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی اســتان فارس از
ایجاد درگاههای ارتباط برای
بیمه هنرمندان خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار
مهــر ،بهــروز مرامی صبح
دوشــنبه در جمع خبرنگاران
گفــت :برابــر توافق انجــام گرفتــه میان ســازمان تأمین
اجتماعــی و وزارت فرهنــگ و ارشاداســامی؛ هنرمندان،
نویســندگان و روزنامه نگاران واجد شرایط پس از عضویت
در صنــدوق و معرفــی از ســوی معاونتهــای تخصصی
مربوطه یا اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســتان با معرفی نامه
«صندوق اعتباری هنر» بیمه تأمین اجتماعی میشوند و پس
از آن میتوانند نسبت به بیمه تکمیلی نیز در موعدهای مقرر
که از قبل مشخص خواهد شد ،اقدام و ثبت نام کنند.
وی افــزود :درگاههای ارتباطــی الکترونیک و مخابراتی
برای بیمه هنرمندان اعالم شد اعضای صندوق اعتباری هنر
میتواننــد ضمن برخــورداری از حمایتهای مربوط به بیمه
صاحبان حرفه و مشــاغل آزاد از کمک ویژه وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی معادل  ۱۰درصد حداقل دستمزد مصوب
شــورای عالی کار در هر ســال ،بابت حق بیمه ماهانه خود
برخوردار شوند.
معاون هنری فرهنگ و ارشــاد فارس با تاکید بر ضوابط
و مقررات مشــمولین طرح بیمه تأمین اجتماعی ،اعالم کرد:
پس از معرفی از سوی معاونتهای تخصصی ذیربط ،صندوق
اعتباری هنر طبق ضوابط و شــرایط خاصــی اقدام به بیمه
هنرمندان میکند که میتوان به مراحل عضویت در صندوق
اعتباری هنر شــامل ،حداقل  ۱۸ســال سن که حداکثر سن
درخواست و عقد قرارداد برای مردان و زنان  ۵۰سال میباشد.
مرامی با بیان اینکه چنانچه ســن متقاضی بیش از سنین
یاد شــده باشد ،پذیرش درخواســت وی وابسته به دارابودن
ســابقه پرداخت حقبیمــه قبلی به میزان برابــر مدت مازاد
ســنی مقرر خواهد بود و کســانی که حداقل  ۱۰سال سابقه
پرداخت حق بیمه دارند از اعمال شرط سنی معاف میباشند،
اظهار کــرد :متقاضیان و اهالی فرهنــگ ،ادب و هنر جهت
مشــاهده مراحل بهره منــدی متقاضیــان از خدمات بیمه
تأمین اجتماعی میتوانند به پایگاه اطالع رســانی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس به نشانی الکترونیکی
 fars.farhang.gov.irو لینک بیمه هنرمندان مراجعه
و تمام مراحل و شرایط را مشاهده و اقدام کنند.
معــاون هنــری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی اســتان فارس یادآوری کرد :اعالم شــماره تلفن
جهت پاسخگویی به ســواالت اعضا درخصوص بیمه درمان
تکمیلی نیز به منظور تســهیل و تســریع در پاسخگویی به
ســواالت اعضا در حوزه بیمه درمان تکمیلی شــماره تلفن
 ۰۲۱ -۹۱۰۰۶۰۴۹راه انــدازی شــده اســت و اعضــای
صندوق اعتباری هنر میتوانند از این راه ســواالت خود را با
کارشناســان مربوطه در میان بگذارند و این سامانه از ساعت
 ۸:۳۰تا  ۱۶روزهای کاری آماده پاســخگویی به پرسشهای
اعضا درباره پیگیری هزینههــای درمانی ،بارگذاری مدارک
پزشــکی در ســامانه بیمانــو ،دریافت معرفــی نامه و…
است.
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صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

پنجمین مصاحبه مجاهد نقی به ابوتراب خسروی رسید

احمد   رضا سهرابی

اسماعیل عسلی

پس از انتشــار مصاحبه   های عبدالرحمن مجاهد نقی نویســنده و
پژوهشگر معاصر با آقایان امین فقیری ،صادق همایونی ،منصور اوجی
و محمد عسلی تحت عنوان تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران و تاریخ
شفاهی مطبوعات فارس ،پنجمین مصاحبه ایشان با ابوتراب خسروی
توسط نشر نشانه وارد بازار کتاب شد.
دوره     ی کودکــی و نقش پدر و مادر ،تحصیل و مدرســه ،دوره     ی
ســربازی ،تدریس در مدارس کودکان اســتثنایی     ،یاد بعضی نفرات،
کالس   های داستان نویسی و جلسات داســتان خوانی ،سفرها و آثار،
عناوین بخش   های نه گانه     ی این مصاحبه است.
هــم عنانی عبدالرحمن مجاهــد نقی با قلم و کتــاب و تحلیل و
پژوهش سر در آبشــخور تنویر افکار عمومی   دارد؛ رد پای این ویژگی
را در آثارمحققانه     ی او می   توان دید .رابطه     ی ایشــان با نوشتن خارج
از کلیشــه   های متعارف اســت .وقتی شما آثار ســعدی را می   خوانید
حتی در عارفانه ترین اشــعار او رایحه ای از پند و نصیحت به مشــام
شما می   رســد؛ در آثار مجاهد نقی نیز نگاه پژوهشگرانه و روشنگری
وجه غالب اســت چــه در مصاحبه   ها ،چه در نوشــته   های پراکنده و
چه در تحلیل   ها.
مجاهد نقی مثل فروشــنده ای که پس از نیازسنجی اهالی محل
اجناس روزآمد را ســفارش می   دهد ،دقیقا می   داند مخاطب معاصر به
دانستن چه چیزهایی نیاز دارد .رفع سوء برداشت   ها ،ترمیم نگاه   ها ،باز
کردن دریچه ای تازه برای تماشای سمتی دیگر از     یک منظره ،صیقل
دادن چهره   های غبار گرفته تاریخی و تالش برای عادت دادن خواننده
کتاب به ارائه     ی ســند و مدرک در نوشــته   ها و ادعاها ،حاصل ژرف
نگری   های ایشان در آثار گوناگون و نوشته   ها و     یادداشت   های پراکنده
اســت .در مصاحبه   های عبدالرحمن مجاهد نقی شما شاهد نگاهی دو
وجهی هســتید؛ نگاه به مصاحبه کننده و نگاه به مصاحبه شونده و در
نهایت به این نتیجه می   رسید که  :هم سئوال از علم خیزد ،هم جواب!
طبیعتا چنین مصاحبه   هایی نمی   تواند کلیشه ای باشد و نیازمند اشراف
مصاحبه کننده با آثارکسی است که قرار است پاسخگو باشد ،همچنین
نیازمند شــناخت جریان   های ادبی و حتی شــرایط حاکم بر زمانه ای
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است که شاعر و نویسنده     ی مصاحبه شونده در آن زیسته است.
در مصاحبه   ها نگاه مجاهد نقی از زاویه   های گوناگون به     یک موضوع
و شخصیت   های مورد بحث ،این امکان را برای خواننده فراهم می   کند
که با پی بردن به مختصات مکانی نقطه   های به دســت آمده و اتصال
آنها به     یکدیگر موفق به ترســیم شــکلی فضایی و ســه بعدی شود.
مصاحبه   هایی که با پرســش   های ساده آغاز می   شــود اما تودرتویی
پرسش   ها و پاســخ   ها خواننده را ناگزیر می   کند که دوباره به پرسش
اول بازگردد.
من هــر گاه مصاحبه   های مجاهد نقی بــا چهره   های فرهنگی را
مطالعه می   کنم     یادم به تودرتویی حکایات مثنوی معنوی می   افتد!
ریز شــدن در خاطــرات دوران کودکی و جوانــی و فضای حاکم
بــر خانــواده مصاحبه شــونده در آثــار مجاهد نقی با هدف کشــف
موضوعات رســوب کرده در ذهن مصاحبه شونده که در آثارش تجلی
پیدا کــرده ،دنبال می   شــود و خواننده این تلقی را ندارد که شــاهد
گونه ای کنجــکاوی بی حاصل در زندگــی خصوصی     یک چهره     ی
فرهنگی اســت ،اما این که مصاحبه شــونده بخواهد با چه ادبیاتی از
گذشــته خود سخن بگوید ،حاشیه ای اســت که در کنار چنین متنی
خودنمایی می   کند!
مصاحبه   هــای مجاهد نقی بــا چهره   های ادبی شــباهت زیادی
به حرکــت با قایقی کوچــک در رودخانــه دارد .در جایی که آب به
سراشیبی می   افتد و مصاحبه شوند بدون احساس گرانجانی پاسخگوی
پرسش   هاســت ،نیازی به پارو زدن و ســمت دهی به قایق نیســت،
اما در جایی که آب ســاکن و عمیق اســت مهندســی پرســش   ها و
مدیریت موضوعات و به ســرانجام رســانیدن آنهــا ،نیروی زیادی از
مصاحبه کننده می   گیرد.
از جمله نشــانه   های هوشــمندی مجاهــد نقی در این سلســله
مصاحبه   ها گزینش شــخصیت   هایی است که در محل تالقی خطوط
غیرموازی قرار گرفته و حداقل ســه نسل را تجربه کرده و به تشخص
رســیده اند .نتیجه     ی چنین گزینش هدفمندی دســتیابی به فرمولی
اســت که زمینه     ی آشــنایی بــا چهره   هایی که مــورد مصاحبه قرار

راهاندازی دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی فارس
دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی
اســتان فارس راه اندازی شد و مسئول
آن توســط مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان فارس منصوب گردید.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،صابر
ســهرابی ،مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد
اســامی فارس صبح دیروز دوشــنبه
 ۱۵دی  ۱۳۹۹با حضور در ســاختمان
شماره  ۲این اداره کل به همراه غالمرضا
یوســفینژاد ،معــاون توســعه مدیریت
و منابع ایــن اداره ،جمشــید رضایی را
به عنــوان مســئول دبیرخانــه انجمن
کتابخانههای عمومــی فارس معرفی و
دبیرخانه این انجمن را راهاندازی کرد.
وی تصریــح کــرد :دبیرخانه انجمن
کتابخانههای فــارس برای هماهنگی و
همسویی در راستای فرهنگسازی کتاب
و کتابخوانــی و بسترســازی بالندگی
فارس در این زمینه راهاندازی شده است.

وی ادامه داد :این دبیرخانه هماهنگیها
برای جشــنوارههای پایتختــی کتاب،
روســتاهای دوســتدار کتــاب و جــام
باشــگاههای کتابخوانــی را افزون بر

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فــارس افزود :در ایــن دبیرخانه طرحها
و ایدههای مردمی ،نهادی و ســازمانی
همراســتا بــا فرهنگســازی کتاب و

ساماندهی و بسترســازی کتابخانههای
فارس بر دوش خواهد داشت.

کتابخوانی از ســوی هر فــرد ،نهاد و
ســازمانی دریافــت می شــود و پس از

کارشناسی به شورای انجمن که به ریاست
اســتاندار فارس برگزار میشــود ،برای
تصویب فرستاده خواهد شد.
دبیر انجمن کتابخانههای عمومی فارس
با اشــاره به اینکه در سال گذشته شیراز،
عنوان پایتختی کتاب ایران را به    دســت
آورد ،بیــان کرد :فرهنــگ واال و بالنده
مردم فارس ،برآمده از خوانشــی اســت
که نوشتن را پدیدار میکند؛ فرهنگی که
زایشگاه ،زیستگاه و پرورشگاه نویسندگان
و ادیبــان بــزرگ بســیار ایرانزمیــن
بوده اســت؛ پس بر ماست تا با پاسداری
از ایــن فرهنــگ ،آن را برای همیشــه
ماندگار کنیم.
جمشــید رضایی پیش از این معاونت
فرهنگــی و هنری ســازمان فرهنگی و
اجتماعی شــهرداری شــیراز و سرگروه
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس را عهده دار بوده است.

درخواست فرهنگوران برای حفاظت برکه تاریخی اوز فارس
ایرنا :برخی فرهنگوران و دوستداران
میــراث فرهنگی شهرســتان اوز فارس
معتقدند که برکــه (اب انبار) قدیمی این
شهرســتان موسوم به ســلفی با قدمتی
بیش از  ۶۰۰ســال که در فهرســت آثار
ملــی نیز ثبت شــده اکنون در آســتانه
تخریب و نابودی قرار گرفته است و باید
حفاظت شود.
احمد خضــری دبیر انجمــن میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
شهرســتان اوز در مصاحبه با ایرنا اظهار
داشــت :برکه ســلفی در زمان پادشاهی
"حســین بایقرا" از نــوادگان امیر تیمور
ساخته شــده و نشان دهنده آن است که
مردم منطقه از حدود  ۶۰۰سال قبل برای
تامین آب به ساخت آب انبار روی آورده
بودند.
وی گفت :ایــن برکه همچنین دارای
پنج متر عمق و  ۶متر قطر است و بر اساس
شماره  ۲۰۲۹در سال  ۱۳۷۷در فهرست
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
خضری بیان کرد :این آب انبار معروف
به برکه ســلفی در ســال  ۸۹۱هجری
قمری توســط حاج محمد شمسایان بنا
شــده اســت و در ســال  ۱۳۹۱هجری
قمــری به همت محمد امیــن رافعی از
خیرین منطقه نیز دوباره احیا شده بود.
وی بیــان اینکه هم اینــک این اثر
تاریخی با گذشت زمان دوباره در آستانه
تخریب قرار گرفته خواســتار توجه ویژه
مســئوالن و متولین امر بــه ویژه اداره

کل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری و همچنین اوقــاف و امور
خیریه در اســتان فارس و تامین بودجه
الزم برای احیای این برکه با قدمت شد.
خضری گفت :برکه سلفی همچنین به
شکل مدور و دارای سقف گنبدی شکل
در محله نخلســتان «برنه» در شــمال
مرکز شهرستان اوز در استان فارس واقع
شده است.
وی افــزود :آب انبار کــه در گویش
محلی اوزی ها "برکه" نامیده می شود و
از گذشته تاکنون نقش حیاتی در زندگی
مردمان جنوب استان فارس داشته است.
پیوند عمیــق فرهنگ مردم با
آب انبار
فرماندار اوز نیز خواســتار توجه جدی
متولیان امر برای بازسازی و احیای آثار
باستانی و تاریخی در این شهرستان شد

و گفــت :برکه ها ( آب انبارها ) از جمله
آثار ارزشــمند تاریخی در مناطق جنوبی
فارس به ویژه شهرســتان اوز است که
مردم منطقه نیز پیونــدی عمیق با این
آثار دارند.
علی علی پور بیان کرد :برکه ســلفی
شهرســتان اوز هــم اینک در آســتانه
تخریــب قــرار گرفته و بارهــا با وجود
مکاتبات و جلسات فراوان با متولیان امر
برای احیای مجدد آن اما تاکنون اقدامی
در این زمینه صورت نگرفته است.
وی در مصاحبــه با ایرنــا ادامه داد:
شهرســتان نوپای اوز دارای آثار تاریخی
متعددی اســت که بســیاری از آنها در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و
تعدادی نیز در شرف ثبت هستند.
علی پور با اشــاره به اینکه به زودی
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و

گردشــگری در شهرســتان اوز استقرار
مــی یابد و می تواند در رفع مشــکالت
موجود حوزه گردشــگری و احیای آثار
تاریخی موثر باشــد ،گفت :آثار باستانی
نه تنها در اشــاعه دین و فرهنگ نقش
دارد بلکه در انتقال اندیشــه ها نیز سهم
بسزایی دارند.
وی گفت :در ایــن برکه از مصالحی
چون سنگ ،ســاروج و گچ استفاده شده
که از ســازه های ســاختمانی رایج در
منطقه گرم و خشــک و از جمله مصالح
محکم آن دوران بوده است.
اعتبارات محدود برای احیا
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری الرســتان نیز گفت :این
برکه تاریخی ارزشــمند در فهرست آثار
ملی به ثبت رسیده که اکنون در آستانه
تخریــب قرار گرفتــه و اعتبارات دولتی
با توجه به کاهش منابع موجود جوابگوی
احیا و مرمت این اثر باستانی نیست.
کیان ابراز داشت :البته اداره اوقاف و
امور خیریه نیز به عنــوان متولی اصلی
آب انبارها می تواند بخشی از اعتبار الزم
برای احیای این برکه را نیز تامین کند.
وی گفت :آب انبار ســلفی در محله
محمودی اوز اســت که از پالن مدور و
سقف مخروطی ساخته شده و بر پیشانی
طاق جنوبی یک لوح سنگی نصب شده
است که بر روی آن کتیبه ای حک شده
که این برکه مربوط به سال  ۷۷۱هجری
قمری یعنی در عهد تیموریان است.

نگرفته اند را نیز فراهم می   کند ،چرا که در البالی پرسش   ها و پاسخ   ها
از اثرپذیری   هــا و اثرگذاری   ها و واســطه   ها و بهانه   ها و انگیزه   ها و
محرک   ها ســخن بــه میان می   آیــد و ایــن روش دو خاصیت دارد
یکی این که عده ای را به پاسخگویی وامی   دارد و بازار نقد و تحلیل را
گرم می   کند و خاصیت دیگرش این است که در فرازهایی از مصاحبه،
خواننده موفق به تماشــای چهره     ی غبار گرفته     ی مصاحبه شونده در
فضایی شیشه ای می   شود.
مهمتریــن بخــش مصاحبه بــا ابوتراب خســروی بــه آثارش
اختصــاص دارد کــه مصاحبه کننــده به دنبال رمزگشــایی از برخی
شخصیت   ها     ی داســتانی مورد عالقه این نویسنده در آثار برجسته   ی
اوست که البته با توجه به ســبک و سیاق متفاوت ابوتراب خسروی،
جذابیتی غیرقابل انکار دارد .پر واضح اســت که وقتی نویســنده ای
می   درخشــد و بــه عنوان قلم ورزی صاحب ســبک بــه خوانندگان
حرفه ای و محافل ادبی و دانشــگاهی معرفی می   شــود ،دوستداران
و حتــی منتقدانــش مشــتاق پی بردن به خاســتگاه اندیشــگانی و
انگیزه   های او در خلق برخی از شــخصیت   های داستانی اش هستند.
پرســش   هایی از ابوتراب خسروی که پاســخ آن را باید در این کتاب
جستجو کرد.

محمد مجلسی درگذشت

محمد مجلسی  -مترجم -
در  ۸۷سالگی درگذشت.
به گزارش ایســنا ،اسدا...
امرایــی  -مترجم  -با اعالم
این خبر نوشــته است :محمد
مجلســی مترجــم نامــدار
کشــورمان روز یکشنبه۱۴ ،
دیماه در اصفهان درگذشت.
محمد مجلســی مترجم آثار رومن روالن ،تولســتوی ،آندره
ژید ،ماکســیم گورکی ،ویکتور هوگو ،اشتفان تسوایگ ،چنگیز
آیتماتــوف و بســیاری از نویســندگان جهان در ســال ۱۳۱۲
به دنیا آمده بود و سالهای آخر عمر در اصفهان به سر میبرد.
خبر رســید که در اصفهان رخت از جهان برگرفته است .یادش
گرامی.
محمد مجلسی متولد ســال  ،۱۳۱۲دارای دکتری حقوق از
دانشگاه تهران و دکتری ادبیات از دانشگاه سوربن فرانسه بود.
«بینوایان» نوشــته ویکتور هوگو« ،شــطرنجباز» از اشتفان
تســوایگ« ،رویاهای ماده گرگ»« ،پرنده مهاجر» و «جمیله»
نوشته چنگیز آیتماتف« ،مرد مغزطالیی» مجموعه چهارجلدی
«زندگی بتهوون» و مجموعه چهارجلدی «ژان کریســتف» اثر
رومن روالن« ،خاطرات پس از مرگ» اثر دوتور و «مرگ بسیار
آرام» اثر ســیمون دوبوآر از جمله آثاری هســتند که او ترجمه
کرده است.

درخشش کانون پرورش فارس
در چهارمین مهرواره فصلی عکس کانون

عضو و مربــی کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
اســتان فارس برگزیــده چهارمیــن مهــرواره فصلی عکس
کانون شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در چهارمین مهرواره فصلی عکس
انجمن عکاســان نوجــوان ،کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان که با موضوع «پاییز در شــهر من» برگزیدگان خود را
شناخت ،منصوره تقویفرد و نیایش عزتزادگان ،مربی و عضو
کانون فارس در جمع  ۲۱برگزیده این مسابقه حضور دارند.
بر اســاس این گزارش ،از میان  ۲۳۵۹اثر رسیده به دبیرخانه
ایــن دوره از مهرواره  ۷۳اثر به مرحلــه پایانی راه یافت ۶ ،اثر
برگزیده و  ۱۵اثر شایسته تقدیر در  ۳گروه سنی بزرگسال ،ارشد
و نوجوان شناخته شد.
این مهرواره با هدف به تصویر کشــیدن زیباییهای فصل
پاییز در شهر یا روستا طراحی و اعالم شده بود تا اعضا و مربیان
با نگاهی دقیق به طبیعت و جغرافیای بومی و محلی جایجای
کشور ،در این فراخوان شرکت کنند.
هیــأت انتخاب این دوره را فریــدون قربانی عکاس و مدیر
آژانس عکس تهران ،معصومه فاضلیمقدس کارشناس مسئول
هنرهای تجسمی و سمیرا صحرانورد کارشناس هنری مدیریت
آفرینشهای ادبی و هنری کانون تشکیل دادند.
توجــه به هماهنگی اثــر با موضوع مهــرواره ،ثبت عکس
با توجه به گروه ســنی و توجه به مشاهده عکاس و نگاه او به
سوژه ،از جمله معیارهای انتخاب داوران این مهرواره بود.
عکسهــای برگزیده ،تقدیری و راهیافته به نمایشــگاه ،در
بخش گالری کانون مجازی به نشــانی  kpf.irدر معرض دید
عالقهمندان قرار گرفته است.
به گزارش خبرنــگار مهر ،فراخوان مهــرواره عکس فصل
زمستان سال  ۱۳۹۹به زودی از سوی انجمن عکاسان نوجوان
کانون پرورش فکری منتشر خواهد شد.

