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انتخابات و آرمان دو انقالب

دعوتخانهسینماازمردمبرایحضوردرانتخابات
سینما

مگر میتوان بیتفاوت بود؟

خانه سینما با انتشــار بیانیهای عموم ایرانیان بویژه هنرمندان
عرصه ســینما را بــه حضــور در انتخابات ریاســت جمهوری و
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا دعوت کرد .در این بیانیه با تأکید بر شــرایط حساس
کشور در عرصههای ملی و بینالمللی از مردم خواسته شده نسبت به انتخابات پیش
رو بینظر نباشــند .در بخشــی از این بیانیه آمده اســت :مگر میتوان در دنیای کنونی و
شرایط حســاس کشورمان در عرصههای ملی ،منطقهای و جهانی بینظر و بیتفاوت
بود؟اصناف ســینمایی حضور مــردم در دورههای انتخابات پس از انقالب اســامی به
روشی برای تجربه کنارهم بودن و پذیرش آرا تعبیر کرده و گفته اند :اکنون (ملت بزرگ
ایران) در معرض بهکارگیری تجارب گذشــته برای رســیدن به آیندهای روشــنتر است.
در پایان بیانیه میخوانیم :خانه سینما در مقام مهمترین نهاد مدنی سینمای ایران و
بهعنوان بخشی از اهالی هنر ،اندیشه و فرهنگ با آگاهی از مسئولیتهای فردی و مدنی
خوددرراستایتبلورآرمانهایاعتقادی،فرهنگی،هنری،اجتماعی،سیاسیواقتصادی
در روز29اردیبهشت همگام با ملت ایران بر سر صندوقهای رأی حاضر خواهد شد.

آن سوی
مرز

در روز «فردوسی»
در دانشکده زبان شناسی دانشگاه بلگراد برگزار شد

بزرگداشت شاهنامهپژو ِه صرب

بزرگداشــت حکیم ابوالقاســم فردوســی در کتابخانه بخش شرقشناسی دانشکده
زبان دانشــگاه بلگراد در صربســتان با جمعی از فارســی آموزان و استادان دانشگاه
برگــزار شــد و مورد اســتقبال قــرار گرفــت .در این برنامه با شــکوه ضمــن تجلیل از
شــاعر بلند آوازه کشــورمان ،یاد «فهیم بایراکتاروویچ» شرق شــناس بزرگ بالکان
و مترجم داســتان رســتم و ســهراب نیز گرامی داشــته شــد .در این شــب ویژه که با
مدیریت «ســعید صفری» اســتاد زبان فارســی و همکاری رایزنی فرهنگی ایران در
بلگراد برگزار شد ،دانشجویان و استادان برنامههای گوناگونی از جمله قرائت اشعار
و روایت داســتانهای شــاهنامه اجرا کردند« .محســن ســلیمانی» رایــزن فرهنگی
ســفارت کشــورمان در صربستان نیز ســخنان کوتاهی را با عنوان چرا شاهنامه مهم
اســت؟ درباره ویژگیهای ســه گانه شــاهنامه ایراد کرد.وی ضمن اشــاره به اهمیت
شاهنامه برای ایرانیها و نیز از نگاه جهانیان به شاهکارهای حماسی گفت :شاهنامه
ابوالقاســم فردوســی یکی از  10حماســه مهم جهان اســت« .یولیانا ووچو» معاون
بینالملل دانشکده زبان شناسی بلگراد نیز در این مراسم با شکوه از ارتقای روابط
دانشــگاهی دو کشــور ایران و صربستان اظهار خرســندی و این بزرگداشت را مثبت
ارزیابــی کــرد .معاون بینالملل دانشــکده زبان دانشــگاه بلگــراد در بخش دیگری
م بایراکتاروویچ
از ســخنان خــود به تکریــم از شــخصیت و تالشهای علمــی فهیــ 
بنیانگذار بخش شرق شناسی و زبان فارسی دانشکده زبان بلگراد پرداخت و گفت:
میراث ماندگار بایراکتاروویچ ،ترجمه آثار فاخر زبان فارسی از جمله داستانهایی از
شــاهنامه فردوســی ،اشعار خیام و دیگر شــاعران بزرگ ایران است و از اینرو سهم
بزرگی در معرفی فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی در منطقه بالکان دارد.
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نگاهی به پرونده مالیاتی ناشران و کتابفروشان

معافیتی که بعد از  15سال به سرانجام رسید
مریم شهبازی

یکــی از خبرهــای خوبــی که طی ســه-
چهار ســال اخیــر در مورد کتابفروشــان
منتشــر شــد ،بــه ســرانجام رســیدن
ماجــرای معافیت مالیانــی این بخش
از فعاالن صنعت نشــر بــود ،خبری که
موجب امیدواری کتابفروشــانی شد که
مدتهاست در شرایط چندان مطلوبی
بســر نمیبرنــد و برخــی از آنــان ناچار
به تغییر کاربری کتابفروشــیهای خود
شدهاند.
در این یک دهه اخیر آنقدر از شرایط
نامطلوبنشروکتابفروشیهایدرحال
تعطیلی شــنیدهایم که برایمان عادی
شده اســت .کتابفروشیهایی که برخی
بعد از ســالها فعالیت به ناچار و بنابر
شــرایط نامطلوبی که اوضاع نابسامان
کتاب برای آنان در پی داشته جای خود
را به فالفلی و ســاندویچیهای کوچک
و بــزرگ دادهانــد و رنگ و بــوی کتاب از
ویترینهایشانرختبربستهاست.
افزایــش قابل توجه قیمــت دالر ،از
هــزار تومان به حــدود 4هــزار تومان در
نتیجه برخی سیاســتگذاریهای دولت
ســابق و از ســویی اعمــال تحریمهــای
جهانــی علیه ایران در آن هشــت ســال
دولتهــای نهــم و دهــم ،موجــب
کاهــش هرچــه بیشــتر تــوان اقتصادی
کتابفروشــیها شــد .از همیــن رو

ورشکسته شــدن و تعطیلی این صنف
سرعت بسیاری به خود گرفت و موجی
از نگرانــی را میان اهالــی فرهنگ به راه
انداخت.
ســال  ،1380در مجلــس شــورای
اســامی ،مــاده واحــدی بــا عنــوان
معافیــت مالیاتــی کتابفروشــان و
مؤسســات انتشــاراتی تصویب شد ،در
بهمن ماه همان سال نیز قانون اصالح
معافیــت مالیاتهــای مســتقیم بــه
تصویبمجلسرسید.
در بنــد (ل) مــاده  139آن قانــون
فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری،
مطبوعاتی و انتشــاراتی در صــورت دارا
بــودن مجــوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی از پرداخــت مالیــات معــاف
شــدند .برخــی ابهامــات موجــود ایــن
قانــون و اصالحیــه آن موجــب شــد که
ســازمان امــور مالیاتــی از ابــاغ آن بــه
مراکز مالیاتی خود سرباز بزند و پرونده
معافیت مذکور سالها بینتیجه باقی
بماند.
بر اســاس قانــون اصــاح معافیت
مالیاتــی ،تنهــا کتابفروشــیهایی از
پرداخــت مالیــات معــاف میشــدند
که مجوز فعالیــت آنها از ســوی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی صادر شــده
بود .این در حالی بود که از ســالها قبل
اعطــای مجــوز کتابفروشــیها از ســوی

وبسایت کجارو

در ابتدای شکلگیری انقالب مشروطه ،علما و مراجع
به دو گروه مخالف و موافق مشــروطه تقســیم شدند.
مخالفــان مشــروطه کــه علمای ســنتگرا محســوب
میشدند وضع قوانین بشری را ناقص و غیرضروری
میدانســتند و بویژه با شــعار برابری و مســاوات زن و
مرد و مسلمان و غیرمسلمان مشکل داشتند و عمل
هومن یوسفدهی
بــه قرآن و احکام شــرعی را برای دیــن و دنیای مردم
پژوهشگر دایرةالمعارف
کافی میدانستند.
زبان و ادب فارسی
در مقابل ،روحانیون نوگرا و مشروطه خواه ،اعم از
واعظ و مجتهد و مرجع تقلید ،شریعت را ذاتی قوانینی میدانستند که توسط
نمایندگان منتخب ملت مسلمان تصویب میشود .مؤید این امر ،انتخابات
نخستین دوره مجلس شورای ملی است که به صورت طبقاتی برگزار شد و در
هر حوزه انتخابیه یک سوم نمایندگان از بین علمای روحانی و طالب برگزیده
شــدند و ســایر نمایندگان هم عموماً افراد متدین ،موجه و معتقد بودند و در
یــک کالم اکثریــت مجلس با دینــداران بود،البته هردو گــروه علمای موافق و
مخالف مشــروطه بر اســاس اســتنباط فقهی و اجتهاد خود عمل میکردند و
اختالف آنان ناشی از دو قرائت متفاوت از دین بود.
در آن زمــان علمــا و مراجــع نوگــرا به این نتیجه رســیده بودنــد که در عصر
غیبت حکومت با جمهور مسلمانان است و حکومت مشروطه میتواند ضامن
عدالت بهعنوان یکی از مهمترین اصول مذهب شــیعه باشــد .مراجع سهگانه
حامی مشــروطه ،آخوند خراســانی ،آخوند مازندرانــی و میرزاخلیل تهرانی ،تا
آخــر هم پای حرف خــود ماندند؛ هرچند کــه بعدها اعمال مشــروطهخواهان
تندرو و هرج و مرجهای پیشآمده آنان را دلخور و اندوهگین کرد.
در مقابــل علمــای ســنتگرا اصول مشــروطه از جمله برابری و مســاوات
را ناقــض قوانیــن شــرع میدانســتند،ولی بعداً کــه کار از کار گذشــت و فرمان
مشــروطیت صــادر شــد پرچــم مشــروعهخواهی را برافراشــتند و بــا نفــوذ در
نهادهای نوپای مشروطیت ،خواستار تطبیق قوانین مصوب مجلس مشروطه
با قوانین شــرع شدند .این گروه در مراحل بعد نشان داد که حکومت مطلقه
خودکامه با چاشــنی شــریعت را به حکومت مشــروطه ترجیح میدهد .آنان
حتی در برابر کارهای خالف شــرع هواداران خود سکوت میکرد که نمونه آن
فجایــع میدان توپخانه بود که پیش چشــم آنان اتفاق افتــاد .این گروه پس از
به توپ بسته شدن مجلس و تعطیل مشروطه ،نامههایی به محمدعلی شاه
نوشت تا او را از اعاده مشروطه و بازگشایی مجلس شورای ملی منصرف کند
که با اعاده مشــروطیت ناکام ماند .اگر نبود مجاهدت و پایمردی ارکان ثالث
حامی مشــروطه ،نورین سیدین آقا ســید محمد طباطبایی و آقا سید عبداهلل
بهبهانــی و دیگــر علمــای بــزرگ شــهرها و اگر نبــود خونهای پاک شــهدای
انقالب مشــروطیت ،هرگز نهال حاکمیت قانون در ایران کاشته نمیشد و نور
اســتقالل و آزادی بر ظلمت وابستگی و خودکامگی پیروز نمیشد .متأسفانه
کمــی بعدتــر با وقــوع جنگ جهانــی اول و تضعیــف حکومت مشــروطه ،راه
برای استقرار مجدد استبداد با بزک مشروطه باز شد و شد آنچه شد .تردیدی
نیســت کــه یکــی از آرمانهــای انقــاب اســامی ســال  57اســتقرار حکومت
جمهوری اســامی مشروطه به معنی نفی استبداد فردی و حاکمیت جمهور
مردم مسلمان ایران بود ،متأسفانه هنوز یک جریان سیاسی که همان قرائت
ارتجاعــی از دیــن را دنبــال میکنــد و اعتقــادی به حقــوق شــهروندی و برابر
مــرد و زن و پیــروان ادیــان و مذاهب نــدارد ،همچنان بر طبــل قدرتطلبی و
تمامیتخواهی میزند و همین حقوق مصرح در قوانین جمهوری اســامی
ایران را برنمیتابد و اگر بتواند آن را نســخ یا معطل میکند .انتخابات پیش
رو اســتمرار رویارویی صدساله دو گفتمان اسالم پیشرو و اسالم واپسگراست
و شــرکت کردن و شــرکت نکردن هر یک از آحاد ملــت در این انتخابات ،کفه
ترازو را به نفع یکی از دو جریان ســنگین میکند و همگان ،چه بخواهند و چه
نخواهنــد مســیر تحوالت آینــده ایــران را بــا رأی دادن و رأی نــدادن خود رقم
میزنند.

فرهنگ و هنر
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نیم نگاه

ëëافزایش قابل توجه قیمت دالر ،از هزار تومان به حدود 4هزار تومان در نتیجه برخی سیاستگذاریهای
دولت ســابق و از سویی اعمال تحریمهای جهانی علیه ایران در آن هشت سال دولتهای نهم و دهم،
موجب کاهش هرچه بیشتر توان اقتصادی کتابفروشیها شد
ëëســال  ،1380در مجلس شــورای اســامی ،مــاده واحدی با عنــوان معافیــت مالیاتی کتابفروشــان و
مؤسســات انتشــاراتی تصویب شــد ،در بهمن ماه همان ســال نیز قانون اصالح معافیــت مالیاتهای
مستقیم به تصویب مجلس رسید
ëëبه موجب ابالغیه ســازمان امور مالیاتی ،تمام کتابفروشــانی که از ابتدای ســال  1393به بعد پرونده
مالیاتی داشته باشند ،معاف از مالیات هستند

اتحادیه ناشــران و کتابفروشان صورت
میگرفت .همین مســأله هم بهانهای
بود که سازمان مالیاتی چنین معافیتی
را برای کتابفروشان قائل نشود.
در ایــن بیــن حتــی تالشهــای

کتابفروشــان هــم نتیجه بخــش نبود و
این معافیت مالیاتی همچنان در پیچ
و خمهــای کاغذبازیهای اداری دولت
ســابق باقــی مانــد .از همیــن رو یکی از
وعدههایعلیجنتیدرابتدایانتخاب

وی بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد دولت
یازدهــم ،تالش بــرای بهبود ناشــران و
کتابفروشان در حال ورشکستی بود.
اســفند مــاه ســال  1393بــا تــاش
مسئوالنوزارتفرهنگوارشاداسالمی

و همکاری ســازمان امــور مالیاتی ،حق
اعطــای مجــوز کتابفروشــیها بــه طور
قانونــی از ارشــاد بــه اتحادیــه ناشــران
و کتابفروشــان تفویــض شــد .قرار شــد
اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان هــر
اســتان ،مجــوز کتابفروشــیها را بعد از
صــدور به وزارت ارشــاد بفرســتد و آنها
هم بعد از تأیید ،فهرست را به سازمان
امور مالیاتی ارسال کنند.
بــه موجــب ابالغیــه ســازمان امــور
مالیاتی ،تمام کتابفروشانی که از ابتدای
ســال  1393بــه بعــد پرونــده مالیاتــی
داشته باشند ،معاف از مالیات هستند.
اهالی نشــر معافیــت مالیاتی ناشــران
و کتابفروشــان را از جملــه اقدامــات
مؤثــر وزارت ارشــاد در چهار ســال اخیر
میدانند.
این اقدام بعد از برگزاری جلسات
متعدد حقوقی وزارت ارشاد ،اتحادیه
ناشــران و کتابفروشــان و ســازمان
امــور مالیاتــی باالخره بعد از ســالها
بالتکلیفــی بــه ســرانجام رســید .در
شرایطی که صنعت نشر در یک دهه
اخیــر بــا آن روبــهرو بــوده اقداماتی از
ایــن دســت ،شــاید منجر بــه برطرف
شدن کامل مشکالت نشــده باشد اما
حداقــل روحیــه امیــدواری را در دل
فعــاالن عرصه کتاب تقویــت خواهد
کرده است.

شروع رويارويي مدعيان در بخشهاي رقابتي «كن »2017

خيز <آ كين> و <كاواسه> به سوي نخل طال
وصال روحاني

پــس از افتتاح هفتادمين دوره فســتيوال كن كه
همچنــان جشــنواره نخســت ســينماي دنيــا به
شــمار ميرود ،پخش فيلم افتتاحيه فســتيوال
و كاري به نام «اشــباح اســماعيل» ســاخته ارنو
دسپلهچين فرانسوي ديشب (چهارشنبه شب)
به نمايش درآمد .حواسها به ســوي نخستين
روز رقابتهاي رسمي و فيلمهايي دوخته شده
است كه امروز (پنجشنبه  28ارديبهشت) در كن
به نمايش در ميآيند.
از  19فيلم بخش مســابقه ،امــروز  3فيلم براي
حاضران پخش ميشود و هيأت ژوري فستيوال كه
زير چتر رياست پدرو آلمودووار كارگردان اسپانيايي
و براســاس نظــرات هنرپيشــههايي مثــل جســيكا
شاســتين امريكايــي و آگنــس ژائويــي فرانســوي و
كارگرداناني همچون پارك چان ووك از كره جنوبي
و پائولوسورن تينو ايتاليايي فعاليت ميكند ،شروع
به نمرهدهي به آثار منتخب ميكند تا در نهايت در
روز  7خــرداد كه پايان جشــنواره اســت جايزه نخل
طال را به فيلم بهتر اهدا کند.

درميــان فيلمهــاي بخــش مســابقه در روز
پنجشــنبه «در تاريكــي» (يــا «بــه ســوي محــو
شــدن») كار فاتح آكين تركتبار و تبعه آلمان،
«داستانهاي ميروويتز» به كارگرداني نوا بامباخ
امريكايــي و «اوكجــا» كار بونگ جــون هو كرهاي
مشــاهده ميشــوند و از آنجــا كه كن پيشــينهاي
لبريــز از اهداي جوايــزش به فيلمهــا و مواردي
را دارد كــه در نگاه نخســت دور از هــرم قدرت و
بدون شــانس جلوه ميكردند ،هيچيك از ســه
فيلــم فــوق كارشــان را در هفتادميــن دوره كــن
با نااميــدي آغاز نميكنند و به فرجــام كار خود
بدبين نيستند .در اين ميان « »in the fadeفيلم
جديــد فاتح آكين بــا تمهاي اجتماعــي فراگير
خود و تأكيد بر انسانهاي كمرنگ زمان احتماالً
ميتوانــد تماشــاگران بيشــتري را در قيــاس بــا
دو فيلــم امــروز جشــنواره بــه خود جلــب كند و
خيز او را به ســوي نخل طالي مــورد توجهترين
گردهمايــي ســينمايي جهــان جديتــر جلــوه
بدهد .كن كه امســال فيلمي از ايــران در بخش
مســابقه ندارد ،فــردا (جمعه) هــم چهار فيلم

نمایی از فیلم «در تاریکی» ساخته فاتح آکین

ايــن بخش را در معرض مســابقه مــردم و ديد
حرفهاي قضات خود ميگــذارد؛ در يكي از آنها
«رودن» كار تازه ژاك دوئيلون فرانســوي اســت
كه موضوعي جنايــي و خانوادگي دارد و ديگري
«درخشــندگی» ساخته نائومي كاواسه ژاپني كه
فرانســويها هم در توليد آن شريك بودهاند .در
ايــن ميان كاواســه را هم به خاطــر نوع نگاهش
به مســائل امــروز جهان و ســايق هيــأت ژوري
میتوان از مدعيان جدي نخل طال دانست.

ëëازشريدانتازامبرانو
در ســاير بخشهاي «كــن  »2017نيز امروز و
فردا فعاليتهــاي متنوعي صــورت ميپذيرد.
در قســمت «نوعي نگاه» كه ايــران فيلم «لرد»
ساخته محمد رسولاف را حاضر دارد ،سه فيلم
امــروز مقابــل چشــمهاي هيــأت داورياي قرار
ميگيرد كه رياســت آن با اوماتورمن هنرپيشــه
ميانســال و مطــرح امريكايي اســت« .رودخانه
باد» ســاخته تيلور شــريدان امريكايي و «بعد از

نمایی از فیلم «درخشندگی» ساخته نائومی کاواسه

جنگ» بــه كارگرداني آناريتا زامبرانو فرانســوي
از فيلمهــاي بخــش «نوعــي نگاه» كن امســال
هســتند كــه پنجشــنبه نخســتين نمايشهــاي
خــود را در ايــن جشــنواره تجربــه خواهنــد كــرد
و برآوردهــاي فنــي و موضوعــي الزم از ســطح
كارشــان صورت خواهد گرفت تا ســرانجام يك
روز مانــده بــه پايان فســتيوال (شــنبه  6خرداد)
نتيجه نهايي اين قســمت اعــام و جايزه فرد و
فيلم پيروز اهدا شود.

نصب نخستین <کاشی ماندگار> ایران بر خانه ایران َد ّرودی

ثبت محل زندگی مشاهیر معاصر فرهنگی ،هنری ،علمی
و دینــی با عنوان طرح «کاشــی مانــدگار» از امــروز با نصب
نخســتین کاشــی توســط نمایندگانــی از ســازمان میــراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری روی دیوار خانه چهره
ماندگار نقاشی کشور« ،ایران َدّرودی»؛ نقاش برجسته ایرانی
آغاز شد .برای این طرح که گستره وسیعی دارد و هنرمندان
معاصر تأثیرگذار بر فرهنگ مملکت را شــامل میشود ،در
تهران  50شــخصیت شناسایی شدهاند که تا خردادماه50 ،
کاشی بر خانه آنها نصب میشود و در هر استان نیز بین  5تا
 10نام برای این طرح بدیع مطرح شده است.

آخرهفته
بازار
فرهنگ

درودی در ضیافتــی کــه بــه این بهانــه در منزل وی
برگزار شــد درباره وضعیت فعلی خودش گفت :برای
نــام ایران ســختی زیادی کشــیدهام و از وقتــی به ایران
برگشــتهام امکان راه رفتن زیاد ندارم؛ در منزل هستم
و جای شــلوغ کمتر مــیروم .وی افــزود :معتقدم یک
گروه استثنایی اکنون در میراث فرهنگی جمع شدهاند
که شایستهترین آنها محمدرضا کارگر مدیرکل موزهها
است که هم عملکرد خوبی و هم نگرش خوبی دارد.
مدیــر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی
و طبیعی ســازمان میراث فرهنگی نیز در این مراســم

ëëنمایشگاهیافتههایباستانشناسیدرموزهساری
امروز ســاعت  9صبح ،نمایشــگاه یافتههای باســتان شناســی
«وســتِمین» کیاســر در مــوزه ســاری واقع در
محوطــه تاریخی ِ
عمــارت ُکلبــادی واقــع در در چهــارراه بــرق ،در ضلع شــمال
شــرقی میدان انقالب ،نرســیده به میدان ســاعت (هفت تیر)

افتتاح میشود.
ëëبازدیدازبافتتاریخییزد
به مناســبت هفته میراث فرهنگــی ،بازدید از میــدان امیرچخماق
و خیابان مســجد جامع یــزد همراه با نشســت تخصصی با حضور
محمدرضا نقصان محمدی ،امروز ساعت  9صبح در پایگاه میراث
فرهنگــی شــهر تاریخی یزد واقــع در خیابان مســجد جامع ،انتهای
بازارچه صرافها ،خانه شکوهی برگزار میشود.
ëëنمایشفیلمهایمعماریباموضوع«اصفهان»درخانههنرمندان
نمایــش دو فیلــم معمــاری با موضــوع اصفهان شــامل «میدان نقــش جهان»
ســاخته مهرداد زاهدیان و «مسجد امام اصفهان» ســاخته  Arte Productionبه
همراه سخنرانی سید محمد بهشتی ،امروز ساعت  17در تاالر استاد جلیل شهناز
خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی ،خیابان موســوی (فرصت) برگزار
میشود.
ëëبزرگداشت«حسینکاظمزادهایرانشهر»
بزرگداشــت «حســین کاظــمزاده ایرانشــهر» بــا حضــور رحیم
رئیسنیا ،باقر صدری نیا و عباس قدیمی قیداری ،امروز ساعت
 17در تبریز ،چهارراه باغشــمال ،بنیاد پژوهشــی شــهریار برگزار
خواهد شد.

گفــت :خانــه خانــم درودی نخســتین خانــهای اســت
کــه طرح کاشــی ماندگار بــرای آن انجام میشــود.این
طــرح را مطابــق کنوانســیون  2003پاسداشــت میراث
فرهنگــی ناملمــوس در قالــب معرفــی گنجینــه زنده
بشــری طراحــی کردیم.فرهــاد نظــری افــزود :مــا بــه
نتیجه رســیدیم برای کســانی که هویت شــهر و کشــور
هستند ،این کار را انجام دهیم و در یک کاشی با زمینه
الجوردی ،نام ،عنوان و ســال سکونتشــان را روی دیوار
نصب کنیم تا ارزشهای آنها برای شــهروندان بیشتر
آشکار شود.

ëëآثارمینیاتور«محمدعلیذوالقدر»درسعدآباد
نمایشــگاه نقاشــی پشــت شیشــه و مینیاتور (مــروری بر آثار اســتاد
محمدعلی ذوالقدر) ،امروز ســاعت  15تــا  18:30در موزه هنرهای
زیبــا واقــع در مجموعه فرهنگی تاریخی ســعدآباد واقع در خیابان
ولیعصر ،خیابان شــهید فالحی (زعفرانیه) ،انتهای خیابان شهید
طاهری افتتاح میشود و تا  11خرداد ادامه دارد.
ëëکارگاه«اندیشههایحکمیدرحماسههایملی»
کارگاه «اندیشــههــای حکمــی در حماســههای ملــی» بــا ســخنرانی علیرضــا قیامتی،
امروز ســاعت  17در مشــهد ،میدان احمدآباد ،خیابان مالصدرا ،بین مالصدرا  10و ،12
ساختمان مهدی ،طبقه دوم ،شماره  305برگزار میشود.
ëëنشست«کاتبانشاهنامه»
نشســت «کاتبان شــاهنامه» و رونمایی از کتاب کاتبان شــاهنامه اثر
حمیدرضا قلیچخانی ،امروز ساعت  17در تهران ،نگارخانه الجورد
به نشــانی خیابــان فلســطین ،تقاطع بزرگمهــر ،شــماره  29برگزار
خواهد شد.
ëëمسابقهنقاشی«کودکوموزه»
مســابقه نقاشــی «کودک و موزه» به همت پایگاه جهانی پارســه ،امروز ساعت  9:30در
شیراز  ،موزه مجموعه تخت جمشید برگزار میشود.
«ëëپیروزیسزان»درگالریآتبین
گالــری آتبین واقــع در خیابان ولیعصر ،قبل از چهــارراه پارک وی،
کوچه خاکزاد ،شماره  42میزبان دومین نمایشگاه نقاشی رضا رزم
با عنوان «پیروزی ســزان» از فردا ســاعت  16تا  20برپا میشود که تا
9خرداد ادامه دارد.

فرهنگ

برگزارینشستخبری
جایزه ادبی «محمد قهرمان»

نشســت خبری جایــزه ادبی قهرمــان ،با حضور
سلمان ســاکت ،رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد
دانشــگاه و دبیر جایزه ادبــی قهرمان ،محمد جعفر یاحقی و محمود
فتوحــی ،اســتادان گروه زبان و ادبیــات فارســی و از داوران جایزه ادبی
قهرمــان و همچنیــن آقــای آصفی یــزدی ،عضو کمیســیون فرهنگی
اجتماعی شــورای اسالمی شهر مشهد و خانواده استاد قهرمان صبح
سهشنبه 26 ،اردیبهشت ماه ،در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.
محمدجعفر یاحقی ،استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و از داوران
جایــزه ادبی اســتاد قهرمــان در خصوص شــخصیت اســتاد قهرمان
گفت :شــخصیت ایشــان از چند جنبه قابل بررسی است که نخستین
آن از زاویه شــغلی اســت که وی به عنوان یک کتابدار ،عاشــق کتاب و
عالقهمند به کارش بود و اغلب پژوهشهای خود را در همان کتابخانه
دانشکده ادبیات انجام میداد.
وی با بیان اینکه شــاعری وجهه دیگر اســتاد قهرمان بود ،اضافه کرد:
ایشــان در ســرودن غزل و در محلی ســرایی به لهجه تربتی بسیار توانا
بودند و این توانایی ایشان مولود سال ها ممارست و تالش ایشان بوده
است.
قدردانی از همســر استاد محمد قهرمان ،رونمایی از پوستر «فراخوان
نخستین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان» و همچنین قدردانی
از طراح پوستر فراخوان جایزه از دیگر برنامههای این نشست بود.

