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اخبار
برایاولینباردراستان

مجوز رسمی راه اندازی دو موزه شخصی صادر شد
ضمیری ب��رای اولین بار در
استان دو مجموعه دار بومی ،مجوز
رسمی راه ان���دازی م��وزه شخصی
دری��اف��ت ک��ردن��د .م��ع��اون میراث
ف��ره��ن��گ��ی ،ص��ن��ای��ع دس���ت���ی و
گردشگری استان با تایید این مطلب
به خبرنگار ما گفت :برای نخستین
بار در استان دو مجموعه دار که به
صورت شخصی مجموعه های مردم شناسی و تاس و کپل را راه اندازی کرده بودند،
مجوز رسمی مجموعه داری دریافت کردند« .شکیبی» ،عنوان کرد :مجموعه مردم
شناسی دزک و مجموعه زیورآالت ،اسکناس و تمبر اولین مجموعه های خصوصی در
استان هستند که مجوز  6ماه فعالیت مجموعه داری دریافت کردند .وی بیان کرد:
صاحبان این مجموعه ها اقدام به جمع آوری آثاری در بخش های مردم شناسی،صنایع
دستی و زیورآالت کرده بودند که با پیگیری های اداره کل مجوز آنها از سوی سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری صادر شد .وی تصریح کرد :صاحبان این
موزه ها به صورت  6ماه مجوز موقت دریافت کرده اند که در صورت رعایت ضوابط و
پایبندی به شروط مطرح شده بعد از  6ماه مجوز موزه دائم به آنها اعطاء می شود .این
مقام مسئول خاطرنشان کرد :هم اکنون موزه اسپکه نیز در حال بررسی شرایط الزم
برای صدور مجوز است و در صورتی که نواقص موجود درخصوص آثار مربوطه برطرف
شود مجوز آن صادر می شود .معاون میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان عنوان کرد :آثار موجود در این موزه ها شناسنامه دار بوده و تامین امکانات موزه
همچون بحث حراست ،حفاظت ،نورپردازی ،عکاسی و  ...برعهده صاحبان موزه است.
شکیبی اضافه کرد :افرادی که عالقمند به راه اندازی مجموعه ای خاص همچون موزه
ف��رش ،زیتون ،خرما و  ...هستند می توانند با تکمیل ضوابط موجود و م��دارک و
مستندات و تنظیم شناسنامه آثار برای دریافت مجوز مجموعه اقدام کنند.

 5نمایشدرشبهایدههفجرایرانشهربهروی
صحنهرفت
گروه گزارش به مناسبت
ده��ه مبارک فجر از  16تا 20
بهمن ماه هر شب یک نمایش از
ه��ن��رم��ن��دان ای��ران��ش��ه��ر ب��ه روی
صحنه رف��ت .م��ع��اون فرهنگی
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
به «سیستان و بلوچستان» گفت:
اج��رای پنج اث��ر نمایشی توسط
هنرمندان نمایش ایرانشهر در
ایام دهه فجر از برنامه های محوری جشن های دهه فجر شهرستان بود« .شهربانو
جعفری» بیان کرد:این نمایش ها از  16بهمن ماه آغاز و تا  20بهمن ماه جاری ادامه
داش��ت .وی تصریح ک��رد :نمایش یک ساعت به تعطیلی نوشته ابراهیم ساویز و
کارگردانی خدیجه جاللوند در روز اول و نمایش توهم مالیخولیایی گره خورده ،به
نویسندگی نظیر برهانزهی و کارگردانی نصیربرهانزهی در روز دوم یعنی  17بهمن
ماه به روی صحنه رفت .وی افزود:همچنین نمایش نهسین روچ کاری از زکریا مالزهی
روز  18بهمن نمایش داده شد و نمایش پادشاه و گدا کاری از علی دیودل نیز  19بهمن
به اجرا در آمد .این مقام مسئول عنوان کرد:آخرین نمایش نیز با عنوان بارکج به منزل
نمی رسد کاری از اداره زندان های شهرستان ایرانشهر بود که شب گذشته به روی
صحنهرفت.

همایشدریبهدشت ،دلیبهدریابرگزارشد
گروه گزارش همایش دری به دشت  ،دلی به دریا دوشنبه گذشته برگزار شد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان به خبرنگار ما
گفت :همایش دری به دشت ،دلی به دریا دوشنبه گذشته با حضور مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان و جمعی از مسئوالن شهرستان و فعالین
حوزه گردشگری برگزار شد« .مجتبی میرحسینی» ،عنوان کرد :در این همایش از
برگزیدگان سه رشته فیلم ،عکس و شعر با موضوع گردشگری در سالن آمفی تئاتر موزه
جنوب شرق کشور تقدیر شد .وی عنوان کرد :این همایش به منظور افزایش آگاهی
ملی نسبت به آثارو جاذبه های تاریخی و طبیعی سیستان و بلوچستان در قالب های
مطرح شده در نظر گرفته شده بود.
وی خاطرنشان ک��رد :در این همایش مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان بر لزوم معرفی جاذبه های طبیعی ،گردشگری و بکر سیستان و
بلوچستان به مردم شهرها و استان های دیگر تأکید کرد.
وی ادامه داد :هنر این جایگاه را دارد که بتواند زبان گویایی برای معرفی ظرفیت های
بکر استان به جهانیان باشد و باید از ظرفیت هنر و هنرمندان استان استفاده کرد .این
مقام مسئول تصریح کرد :درحاشیه جشنواره و همایش تعدادی از شاعرانی که آثار
آنها برگزیده شده بود به قرائت اشعار خود پرداختند .میرحسینی یادآور شد :در این
مراسم نمایشگاه عکس آثار ارسالی به دبیرخانه دایر شده و تا پایان دهه مبارک فجر این
نمایشگاهفعالاست.
معاون گردشگری میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان متذکر شد:
دبیرخانه جشنواره آثار شرکت کننده در بخش های مختلف را در امور نمایشگاهی و
تبلیغاتی خود استفاده کرده و نسبت به چاپ کتاب و شعر و عکس گردشگری اقدام می
کند.
میرحسینی عنوان کرد :در پایان همایش از برگزیدگان بخش های عکس ،فیلم و شعر
با اهدای لوح تقدیر و تندیس همایش و صنایع دستی نفیس استان قدردانی به عمل
آمد.جعفری متذکر شد:برنامه های هنری از جمله نمایش و گروه های موسیقی توسط
تماشاگران ارزیابی و به آنها امتیاز داده شد و در نهایت به نمایش برتر و گروه موسیقی
برتر از نگاه مردم در روز اختتامیه جوایزی اهدا شد.
وی با اشاره به دیگر برنامه های محوری دهه مبارک فجر عنوان کرد :اکران فیلم های
کوتاه مجتبی حبیبی کارگردان سرشناس کشوری با حضور خود وی و پخش مستند
ماهی کوچولوی قرمز به همراه کارگاه بازشناسی فیلم کوتاه از دیگر برنامه های هفته
فرهنگ و هنر فجر ایرانشهر بود.
وی عنوان کرد :تجلیل از هنرمند فقید میرزا شه بخش و اجرای گروه موسیقی آواز
بلوچستان متشکل از هنرمندان ندیم زنگشاهی ،قاسم انصاری و شعر خوانی شاعران
ارجمند کریمی ،رکنی،مالزهی و آرام در طول شب های دهه فجر نیز ادامه داشت.

از «عروج» تا «بی بینوروز

»

ضمیری از س��ال  1368اول��ی��ن آم��وزش ه��ای
فیلمسازی را در سن  18سالگی در حالی که فقط 4
سال از شروع فعالیت انجمن سینمای جوان زاهدان
گذشته بود ،آغاز کرد.
خ��ودش می گوید درس��ت یک س��ال بعد از آم��وزش در
انجمن سینمای جوان زاه��دان متوجه می شود که به
انیمیشن عالقمند است و با اینکه در آن سالها نه اینترنت
هست و نه منابع قابل دسترسی وجود دارد از طریق
مطالعه کتاب های متعدد دانش خود را نسبت به ساخت
انیمیشن ارتقاء می بخشد.
«اسحق عرب» فیلمساز ،مدرس هنری و رئیس انجمن
سینمای جوان زاه��دان است که تدوین و صداگذاری
بیش از  340برنامه تلویزیونی ،فیلم کوتاه ،فیلم مستند،
سریال تلویزیونی ،نماهنگ  ،تیزر تلویزیونی ،کارگردانی
بیش از  230قسمت برنامه تلویزیونی و تهیه کنندگی و
کارگردانی بیش از  20فیلم مستند را در کارنامه هنری
خود دارد .وی در گفت و گو با خبرنگار ما از مشکالتی که
در طول سالها فعالیتش در زمینه تهیه و تولید فیلم های
انیمیشن ،داستانی و مستند داشته برایمان می گوید.
وی اظهار می کند :از سال  1372اولین فیلم به نسبت
ج��دی انیمیشن را ساختم ک��ه اگ��ر چ��ه ک��وت��اه و چند
دقیقه ای بود اما برای کشف ایده و ساخت آن یک سال
زمان صرف کردم و ماحصل آن «کلید»ی شد که توانست
در جشنواره فیلم کوتاه تهران در سال  1372جایزه
بهترین انیمیشن کشور را از آن خود کند.
وی ادامه می دهد :کلید جایزه هیئت داوران جشنواره
را به اتفاق آرا از آن خود کرد و زمینه ای شد برای ساخت
تولیدات انیمیشین بیشتر و کلید سبب شد «عروج» یک
سال بعد رقم بخورد و جوایز جشنواره های منطقه ای را
از آن خود کرد.
▪ ▪تولیدات  8میلی متری
عضو پیوسته انجمن مستندسازان سینمای ایران عنوان
می کند :انیمیشن های تولیدی من با انیمیشن شکار
به اوج خود رسید تا حدی که این انیمیشن مورد توجه
ستاد مرکزی قرار گرفت و به یاد دارم در سال  74این
انیمیشن ب��رای بیشتر فستیوال ها و جشنواره های
بین المللی ارسال شد.
عرب بیان میکند :از آنجا که از لحاظ سخت افزاری
محدودیت هایی وج��ود داش��ت و ساخت فیلم های 8
میلیمتری منسوخ شده و از طرف دیگر تولیدات 16
میلیمتری ب��رای من که در زاه���دان ب��ودم تجهیزات
می خواست مجبور بودم با ویدئو کار کنم  ،این شد که در

آن زمان به تولید فیلم موزیکال گرایش پیدا کردم.
وی ادام��ه می دهد :در همان زم��ان فیلم موزیکالی با
عنوان به پاکی آب در قالب ویدئو کلیپ ساختم اما تا آن
زمان حضور این نوع ساخته ها در جشنواره ها جایگاهی
نداشت و ساخت نماهنگ و تولید آن باب نشده بود.
▪ ▪«زمانی که مجموعه ای به نام پابرهنگان را تولید
ک��ردم آنجا بود که فهمیدم به ساخت فیلم های
داستانی عالقه ای ندارم »
وی می افزاید:همزمان با تحصیل در دانشگاه برای کار
در تلویزیون فعالیت هایی را آغاز کرده بودم در آن زمان
شبکه استانی نبود و تنها در فاصله پخش اذان 20
دقیقه زمان به ما می دادند و من اولین کارهایم را برای
تلویزیون در این بخش تولید و تدوین کردم.
وی عنوان می کند :در سال  77مستندی با عنوان نوروز
در سیستان را کلید زدم آنجا بود که به فضای روستا
عالقمند شدم.
« از سال 77تا  78در زاهدان بودم و با تولیدات مستند

ت���م���ام ت��ل��اش ای���ن
است که در برگزاری
جشنواره ها مسأله
آموزش به هنرجویان
اس��ت��ان م���ورد توجه
باشد

با شبکه استانی همکاری می کردم .سال  1378و با
مهاجرت به تهران فعالیتم را با شبکه های سراسری
آغاز کردم ،اولین کارها اعالم برنامه های شبکه یک به
صورت گرافیکال بود که برای اولین بار بود این قبیل
کارها انجام می شد.
ای��ن هنرمند اضافه می کند :کم کم ای��ن تولیدات به
ول��ه س��ازی ب��رای برخی تولیدات شبکه ها مبدل شد.
ولهسازی برنامه طلوع ماه که طی سال های  79و  80از
شبکه یک پخش می شد ،برعهده من و تیم همکاران بود.
بعد از آن میان برنامه و وله برنامه ای به نام صحاب قبله
باران برای شبکه چهار سیما را عهده د ار شدم.
عرب می گوید:در سال  80تدوین و تولید میان برنامه ها
را به صورت تخصصی در صداوسیما دنبال می کردم تا
اینکه در سال  80تا  81کارگردانی هنری  206قسمت

از برنامه پرتو را انجام دادم.
شب زیباست. . .
مدیر انجمن سینمای جوانان ایران ،دفتر زاهدان تصریح
می کند :سال  83همزمان با راه اندازی شبکه استانی
هامون به استان برگشتم و علت این بود که در آن زمان
خأل تولیداتی از این دست در استان مشاهده می شد.
عرب ادامه می دهد :از سال  84تولید مجموعه مستند
 13قسمتی را آغ��از ک��ردم که م��ورد استقبال نیز قرار
گرفت کم کم در این سال ها ساخت و تولیدات نماهنگ
را نیز شروع کردم و تجربهای که از ده سال قبل داشتم به
من در تولید نماهنگ کمک کرد.
«فانوس کویر» ،برگ سبز ،داز ،شب زیباست ،شکوفه
انار و  . . .بخشی از تولیدات مستند من در شبکه استانی
بود .این هنرمند عنوان می کند :در این سالها کم کم
برخی ادارات و مجموعه ها نیز اهمیت ساخت و تولیدات
مستند را درک کرده و کارهای سفارشی را که عموم ًا
جنبه آموزشی داشت پیشنهاد می دادند.
عرب می افزاید :از سال  84به موازات هم برای شبکه
استانی تولیداتی را برعهده داشتم و هم به کار تدریس
در انجمن سینمای جوان و دانشگاه مشغول بودم.
«با مستند شب زیباست به مستند اجتماعی عالقمند
شدم و شیوه مستندسازی را به این جهت تغییر دادم.
در س��ال  92ب��ه پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی وقت استان مجموعه ای مستند با عنوان 237
روز از تبعید رهبر معظم انقالب به ایرانشهر ساختم ،این
مجموعه با تالش عوامل و صرف زمان که تنها یک سال
آن برای مطالعه کتابخانه ای و میدانی زمان برد ،تولید
شد.
ای��ن فیلمساز اظ��ه��ار م��ی ک��ن��د:در س��ال  93ب��ود که
مسئولیت انجمن سینمای جوان زاهدان که یک سالی

بی سرپرست بود را عهده دار شدم و تمام تالش خود
را برای آموزش هنرجویان به کار گرفتم و خوشبختانه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مسأله آموزش
به هنرجویان جدید را مورد توجه قرار داده است و تمام
ت�لاش ای��ن اس��ت که در ب��رگ��زاری جشنواره ها مسأله
آموزش به هنرجویان استان مورد توجه باشد و به همین
دلیل در کنار هر برنامه مناسبتی کارگاه های جنبی
آموزشی برگزار می شود.
▪ ▪سیمرغ فجر
عرب عنوان می کند :هم اکنون نیز جشنواره فیلم فجر در
زاهدان در حال برگزاری است و با اینکه تعداد محدودی
از استان ها اک��ران فیلم های جشنواره را داشته اند
سیستان و بلوچستان نیز از جمله آنهاست و  6فیلم را به
روی پرده می برد.
وی ی��ادآور می شود :برگزاری جشنواره عطشی ایجاد
می کند که عالقمندان فیلم به صورت متمرکز فیلم های
منتخب را دیده و جدای از این مسئله به فرهنگ سینما
رفتن نیز کمک می کنند و این همان ظرفیتی است که از
آن باید برای جذب مشتاقان به سینما استفاده کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای سینما دوستان
می گوید :کانال تلگرام سینما اشراق اخبار فیلم های
ب��ر روی پ��رده را به مخاطبان اط�لاع رسانی می کند و
عالقمندان به سینما می توانند از طریق این کانال در
جریان اخبار و فیلم های بر پرده قرار گیرند.
همچنین انجمن سینمای جوان زاهدان این آمادگی را
دارد که نشست های تخصصی و کارگاهی فیلمسازی
و عکاسی را با حضور تمام کسانی که این توانایی را در
خود می بینند که بتوانند در حیطه سینما فعالیت داشته
باشند برگزار کند و از این ظرفیت ها برای آم��وزش به
هنرجویان جدید استفاده کند.

گزارشیازاستقبالباشکوهمردمایرانشهرازجشنهایفجرانقالب

هر روز معرفی یک هنر و هنرمند

گ��روه گ���زارش همه ساله به مناسبت ای��ام ا ...دهه فجر ،معابر و
خیابانهای شهرها و روستاهای استان مانند تمامی کشور برای برگزاری
جشن های دهه فجر و راهپیمایی روز پیروزی انقالب اسالمی  22بهمن
آذین بندی می شود و کوچک و بزرگ به استقبال جشن های انقالب می
روند .این جشن ها در بیشتر شهرهای استان با برپایی جنگ شادی ،آواز
خوانی ،مسابقات فرهنگی ،سرگرمی و غیره همراه اس��ت.در شهرستان
ایرانشهر نیز امسال از  16بهمن ماه جشن های بزرگ فرهنگ و هنر فجر
آغاز شده و تا پایان این دهه مبارک ادامه دارد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ایرانشهر می گوید :افتتاحیه جشن
فرهنگ و هنر فجر ایرانشهر روز جمعه 16بهمن ماه با حضور مسئولین،
هنرمندان ،معتمدین و اقشار مختلف جامعه برگزار شد.
«نصیر احمد مالزهی» عنوان می کند:این ویژه برنامه ها که به پاسداشت
پیروزی شکوهمند و غرور آفرین انقالب اسالمی ایران می باشد هر شب
به نام یک هنر نام گذاری شده است و در اولین شب جشن فرهنگ و هنر
که با برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی و کارگاه تخصصی هنر نقاشی و
گرافیک همراه بود با استقبال بی نظیری از سوی مردم فرهنگ دوست
شهرستان ایرانشهر روبه رو شد .وی اضافه می کند :در افتتاحیه جشن های
انقالب از استاد فقید این عرصه « ارسالن امینی» یاد شد و با سخنرانی استاد
محمد سعید شه بخش در خصوص این هنر ادامه داشت و همچنین نمایش
( یک ساعت مانده به تعطیلی) نوشته ابراهیم ساویز و کارگردانی خدیجه
جاللوند به اجرا در آمد« .گروه موسیقی کهن با سرپرستی استاد هیبت مراد
دامنی قطعه ایی اجرا کردند و فیلم (ه� ّ�رگ) ساخته محمدبهنام قدوسی
اکران و تعدادی از شاعران شهرستان از جمله هاشم گودرزی ،عبدالقادر
دینارزهی و استادی و ایرندگانی به قرائت شعر پرداختند .رئیس فرهنگ
و ارشاد اسالمی ایرانشهر اضافه می کند :دومین شب جشن فرهنگ و هنر
فجر ایرانشهر روز شنبه  17بهمن ماه با حضور هنرمندان ،اساتید و اقشار
مختلف جامعه برگزار شد.مالزهی ادامه می دهد :در دومین شب جشن
فرهنگ و هنر که به نام فیلم و عکس نام گذاری شده از استاد فقید این عرصه
«میرزا شه بخش» یاد شد و نمایش ( توهم مالیخولیایی گره خورده) نوشته
نظیربرهانزهی و کارگردانی نصیربرهانزهی به روی صحنه رفت.وی تصریح
می کند:مراسم این شب با اجرای گروه موسیقی آواز بلوچستان با سرپرستی
ندیم زنگشاهی و گروه موسیقی پاپ قاسم انصاری ادامه یافت و همچون
شب گذشته شاعران آرام،رکنی و استاد عبدالحمید ایرانژاد به قرائت شعر
پرداختند .وی بیان می کند :برگزاری کارگاه تخصصی هنرهای تجسمی
،فیلم کوتاه و  ...از بخش های جنبی جشن های فرهنگ و هنر فجر ایرانشهر
بود که به جهت آموزش هنرجویان و عالقمندان این رشته ها دایر شد .وی
می افزاید :در طول شب های دهه مبارک فجر همچنین  5اثر نمایشی که
حاصل دو ماه تمرین هنرمندان نمایش است به روی صحنه رفت و بیش از
 15گروه موسیقی محلی و پاپ برنامه اجرا کردند.

▪ ▪استقبال بی نظیر
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی ایرانشهر عنوان می کند :هر شب از جشن
های دهه فرهنگ و هنر استان به نام یک هنر نام گذاری و در همان شب از
یک هنرمند فقید آن رشته یاد شد و از اساتیدی دعوت بعمل آمد تا در خصوص
هنر نامگذاری شده سخنرانی کنند و این شاید مهم ترین دلیل استقبال
مردم و هنردوستان شهرستان از جشن های این روز بود .مالزهی بیان می
کند :جمعه  16بهمن ماه شب هنرهای تجسمی بود و از ارسالن امینی
یاد شد ،شنبه  17بهمن شب هنر فیلم و عکس بود و از میرزا شه بخش یاد
شد .روز یکشنبه  18بهمن شب هنرهای نمایشی بود و از مهدی عبدالنبی
شیرازی یاد شد و استادان سلمان فارسی صالحزهی و رسول بخش حسین
بر سخنرانی کردند .وی ادامه می دهد :دوشنبه 19بهمن شب موسیقی بود
و از استاد ماشا ا ...بامری چهره سرشناس استان یاد شد و استاد محمدعلی

محمدحسنی نوازنده چیره دست استان سخنرانی کرد .وی می گوید :روز
سه شنبه  20بهمن نیز شب شعر و ادب نامگذاری شد و از استاد قادربخش
آبساالن یاد شد و استادان عبدالحمید ایرانژاد و علی بخش دشتیاری در
خصوص این هنرمند و هنرش سخن گفتند .وی عنوان می کند :امشب نیز
اختتامیه جشن فرهنگ و هنر فجر ایرانشهر همزمان با افتتاح تاالر مجتمع
فرهنگی و هنری ایرانشهر برگزار می شود و طبق روال شب های گذشته از
یک هنرمند فقید استان یاد می شود.وی بیان می کند :در هرشب از جشن
های دهه فرهنگ و هنر فجر ایرانشهر بیش از  300نفر عالقمند به آثار هنری
شرکت داشتند و حدود سه ساعت با هنرمندان شهرستان ایرانشهر همراه
شدند.برگزاری چنین جشن هایی نه تنها حضور مردم را در کنار هنرمندان
محبوبشان بیشتر می کند بلکه باعث می شود هنردوستان با هنر انس و الفت
بیشتری پیدا کنند.

