فرهنگ و هنر

اخبار
معاونمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری:

موزه های استان تخصصی می شود
ضمیری موزه های استان از سال  95تخصصی می شود.
معاون میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان به «سیستان و بلوچستان»،
گفت :سال آینده تمامی موزه های استان تخصصی می شود به طوری که بخش مردم
شناسی موزه جنوب شرق مستقل و به مکان دیگری منتقل می شود.
«شکیبی» اضافه کرد :همچنین بخش محیط زیست موزه جنوب شرق با همکاری
محیط زیست استان به موزه این اداره کل منتقل می شود.
موزه جنوب شرق نیز به موزه تخصصی باستان شناسی تبدیل می شود و عالوه بر
این که سطح موزه ارتقا می یابد نوع چیدمان و ساختار اشیاء داخل موزه نیز تغییر
پیدا می کند.
وی بیان کرد :با برنامه ریزی های انجام شده در کاوش های جدیدی که امسال و
اوایل سال  95در بخش هایی از بلوچستان انجام می شود اشیای کاوش شده به
موزه جنوب شرق منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به سطح بندی موزه ها و اشیای قرار گرفته در موزه ها عنوان کرد :اشیای
کاوش شده براساس سطح ارزشی که دارند به موزه های ملی،منطقه ای و محلی
فرستاده می شوند.
به این ترتیب که اشیای تاریخی در سطح یک به موزه ایران باستان ،اشیای سطح دو
به موزه های منطقه ای و اشیای سطح سه به موزه های محلی شهرستان ها منتقل
می شود.
وی ادامه داد :براین اساس اگر اشیای با ارزش درجه یک در میان آثار کاوش شده
باشد به موزه ایران باستان و در سطح دیگر به موزه جنوب شرق و موزه های محلی
ارسال می شود.

مدیرعاملستاددیهاستان

رتبه پنجم کمک های مردمی به سیستان و بلوچستان
رسید
ستاد دیه استان امسال رتبه پنجم کشوری را در جمع آوری کمک های مردمی به
دست آورده است.
مدیر عامل ستاد دیه سیستان و بلوچستان به خبرنگار ما گفت :این ستاد با برگزاری
19جشن گلریزان در سال جاری رتبه سوم تعداد برگزاری جشن ها در کشور و رتبه
پنجم در جمع آوری کمک های مردمی برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد را به
خود اختصاص داده است.
«رحمدل بامری» تصریح کرد:ستاد دیه تالش خود را در آزادی مددجویان جرایم
غیرعمد با برپایی جشن های گلریزان به کار بسته و امسال جشن های گلریزان در
تمامی شهرهای استان برگزار شده است.
وی اضافه ک��رد:در سال  95برای اولین بار جشن های گلریزان استان عالوه بر
شهرستان ها در تعدادی از بخش ها نیز برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد :مسن ترین و جوان ترین مددجویان ستاد دیه استان به ترتیب
مددجوی  57ساله که به جرم محکومیت مالی و مددجوی  21ساله که به جرم
تصادف منجر به فوت بازداشت شده است و زمینه آزادی آن ها فراهم شده تشکیل
می دهند.

اولینبازارچهمحلیبانوانزاهدانآغازبهکارکرد
گروه گزارش اولین بازارچه محلی بانوان زاهدان آغاز به کار کرد.مدیرعامل
میادین میوه و تره بار شهرداری زاهدان به خبرنگار ما گفت :اولین بازارچه محلی
بانوان زاهدان با هدف تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی ایرانی اسالمی و کمک
به اشتغال بانوان آغاز به کار کرد.
«انور رحمت زهی» با اشاره به ضرورت راهاندازی این بازارچه برای بانوان تصریح
کرد :با هماهنگی های انجام شده با امور بانوان شهرداری ایجاد بازارچه محلی برای
بانوان شاغل که عموما سرپرست خانوار هستند در دستور کار قرار گرفت.
وی عنوان کرد :این بازارچه مجهز به  10غرفه است که با مدیریت جدید مقرر شد
بانوان ساکن در این منطقه به عنوان فروشنده و عرضه کننده میوه و تره بار در غرفهها
حضور پیدا کنند.
وی ایجاد تجهیزات و امکانات در این بازارچ ه محلی را ضروری دانست و افزود:تالش
شده است تمامی امکانات مورد نیاز برای بانوانی که در این بازارچه فعالیت می کنند
فراهم شود و با توجه به اینکه احداث بازارچهها در حوزه کار میادین میوه و ترهبار
شهرداری است تجهیز بازارچه انجام و سپس این بازارچه به امور بانوان شهرداری
تحویل داده شد.

همزمانباآغازهفدهمیننمایشگاهکتاب

جشن فرهنگ و هنر شهرهای استان برگزار می شود
ضمیری جشن فرهنگ و هنر شهرهای استان همزمان با آغاز هفدهمین
نمایشگاه کتاب برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با تایید این مطلب به خبرنگار ما گفت:
هر روز از نمایشگاه کتاب استان به عنوان روز فرهنگ و هنر یکی از شهرستان ها
نامگذاری شده و گروه های هنری و هنرمندان این شهرستان ها در روز فوق به
اجرای برنامه می پردازند.
«حسین مسگرانی» ،تصریح کرد :نخستین روز از برپایی هفدهمین نمایشگاه کتاب
استان روز فرهنگ و هنر ایرانشهر بود که هنرمندان این شهرستان تا پایان امروز به
اجرای برنامه می پردازند.
وی خاطرنشان کرد :گروه های مختلف هنری این شهرستان از جمله گروه های
موسیقی ،دهل ،سرنا ،نمایش و  ...برای هنرآفرینی در روز فرهنگ و هنر ایرانشهر
حضور دارند.وی تصریح کرد :صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در بخش های
مختلف سوزن دوزی،خامه دوزی و  ...نیز در حاشیه نمایشگاه حضور دارند و آثار
خود را به بازدید عموم می گذارند .وی گفت :هفدهمین نمایشگاه کتاب صبح
امروز با حضور بیش از  400ناشر آغاز به کار کرد و تا یکم اسفندماه ادامه دارد و 5
هزار عنوان کتاب در دو نوبت صبح و عصر در نمایشگاه کتاب استان در بخش های
آموزشی ،مذهبی ،دینی ،ادبی ،کمک آموزشی و  ...ارائه می شود.
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سینمارادرسبدفرهنگیمردمقراردهیم

ضمیری جشنواره فیلم فجر بزرگ ترین رویداد
سینمایی کشور همزمان با آغاز ایام ا ...دهه مبارک
فجر کلید می خ��ورد و در این روی��داد مهم سینمایی
کارگردانان ،بازیگران و فیلم سازان کشورمان رقابت
می کنند.
امسال جشنواره فیلم فجر زاهدان که چهارمین دوره
خود را پشت سر گذاشت از  19بهمن ماه آغاز شد و
به مدت  6روز ادامه داشت و سیل مشتاقان و سینما
دوستان بسیاری را با خود همراه کرد.
ج��ش��ن��واره ام��س��ال ح��ال و ه���وای متفاوتی داش���ت و
ب��ا ب��رگ��زاری در ت��االر ف��ردوس��ی دانشگاه سیستان و
بلوچستان جمعیت هنردوست بسیاری را با خود همراه
کرد.جشنواره فیلم فجر زاه��دان مانند هر جشنواره
دیگری نقاط قوت و ضعفی داشت که در ادامه گزارش
از زب��ان رئیس انجمن سینمای ج��وان و فیلم س��از و
کارگردان زاهدانی بررسی می شود .برگزاری چنین
جشنواره ای برای  6روز متوالی فرهنگ سینما و سینما
رفتن را مجدد در میان مردم زاهدان بیدار کرد.
هنر دوستانی که امید می رود با پایان یافتن جشنواره،
سینما را فراموش نکنند و سینمای اشراق را که مدت
هاست فیلم های آن با  10تماشاگر اکران می شود با
حضور خود رونق بخشند.
«اسحاق عرب» ،رئیس انجمن سینمای جوانان زاهدان،
برپایی جشنواره را مزیتی ب��زرگ برمی شمارد و می
گوید :خوشبختانه امسال با هماهنگی انجام شده با
انجمن تهیه کنندگان تهران برای پخش و اکران فیلم
های درخواست شده به توافق مطلوبی رسیدیم.
وی اظ��ه��ار م��ی ک��ن��د :تقریب ًا ب��ا نیمی از فیلم های
درخواستی ما برای پخش در جشنواره استانی موافقت
شد و جشنواره با اکران روزانه  6فیلم و  4سئانس آغاز
به کار کرد.
وی معتقد است :اگرچه سطح فیلم های امسال جشنواره
در قیاس با دوره پیشین فیلم فجر که در زاهدان برگزار
شد پایین تر است ،خوشبختانه استقبال مردم استان از
جشنواره و فیلم های آن مطلوب بود.
وی ادام��ه می ده��د :مشکلی که امسال وج��ود داشت
این بود که برای برپایی جشنواره دیر اقدام شد و همین
موضوع باعث شد که تنها چند روز برای برپایی جشنواره
و اک��ران فیلم ها فرصت باشد و ک��ار را ب��رای اعضای
انجمن سینمای جوان سخت و دشوار کرد.
رئیس انجمن سینمای جوانان زاهدان تصریح می کند:

انجمن سینمای ج��وان ستاد اجرایی جشنواره بود و
سامان دهی و هماهنگی برای پخش فیلم ها و فروش
بلیت را برعهده داشت.
عرب بیان می کند :خوشبختانه موضوعی که باعث
نجات ما از فشردگی کار شد ،تجربه برپایی سه دوره
پیشین جشنواره فیلم فجر در زاهدان بود.
▪ ▪نبود سالن سینمایی مناسب
این فیلم ساز تصریح می کند :اصلی ترین مشکل تأمین
بودجه برپایی جشنواره از سوی استانداری و در نظر
گرفتن سالن سینمایی مناسب برای برپایی جشنواره
بود.
عرب ادام��ه می دهد :هماهنگی برای جشنواره فیلم
فجر حداقل از چند ماه قبل باید انجام شود تا هم تجهیز
سالن صورت گرفته و هم فروش بلیت به موقع انجام
شود.
وی ع��ن��وان م��ی ک��ن��د :خوشبختانه در س��ه روز آخر
جشنواره ف��روش بسیار خوب بود و ب��رای اک��ران فیلم
بادیگارد سالن  900نفره فردوسی صندلی کم آورد و
بلیت زیادی فروخته شد.
وی می اف��زای��د :ای��ن موضوع نشان می ده��د که شهر
زاهدان سالن سینمایی با ظرفیت باال ومجهز نیاز دارد
و احداث سالن سینمایی مجهز و بزرگ ضروری و الزم
است و حاال که بخش خصوصی تمایل به ورود به این
عرصه ندارد استانداری ،شهرداری ،فرمانداری ،اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و  ...می توانند وارد عمل

شوند.
وی تأکید می کند :برای راه ان��دازی سالن سینمایی
مجهز با ظرفیت باال و استاندارد تعامل بین بخشی نیاز
است،برپایی جشنواره ،حرکتی ب��زرگ و مؤثر ب��وده و
الزم است از چند ماه قبل دستگاه ها ونهادهای دولتی
همکاری مطلوبی با فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن
سینمای جوان زاهدان داشته باشند.
این فیلم ساز تصریح می کند :ما اگر خودمان سینما
داشتیم ای��ن مشکالت مطرح نبود ام��ا چ��ون سالن
سینمایی مجهزی نداریم ،زیرمجموعه ادارات دیگر
می رویم تا بتوانیم جشنواره را برگزار کنیم و نیاز است
ادارات نیز در واگ��ذاری سالن ها خود برای عمومیت
بخشیدن و استفاده مردم همکاری داشته باشند.
▪ ▪بسته های حمایتی
رئیس انجمن سینمای جوانان زاهدان با اشاره به تغییر
نگاه مردم استان نسبت به سینما می گوید :نگاه اداره
کل برای فیلم های جشنواره فجر نگاه درآمدی نبود و
بخش قابل توجهی از بلیت های فیلم ها به صورت ویژه
و حمایتی از سوی دستگاه های دولتی و ادارات از محل
بودجه فرهنگی عرضه شد وای��ن نشان داد که مردم
سینما دوست هستند اما در سبد خرید کاالی فرهنگی
آن ها سینما جایگاهی ندارد.
عرب معتقد است :برای حل این مشکل دستگاه های
دولتی و نهادها می توانند حمایت های کوتاه مدت در
تهیه و عرضه بلیت در نظر گیرند تا در دراز مدت مردم به

سینما رفتن و تماشای فیلم عادت کنند.
وی اظهار می کند :در یک سالن با امکانات رفاهی
مناسب و استاندارد ذائقه مردم برای تماشای فیلم باال
خواهدرفت ،سالنی که تجهیز شده باشد نمایش فیلم
در آن با کیفیت و حد مطلوب خواهد بود.
وی ادام��ه می ده��د :دستگاه های دولتی می توانند
اعتبارات فرهنگی خود را صرف تهیه و تجهیز یک سالن
مجهز سینمایی کنند.
«ما با ایجاد یک سالن مصوب و با استاندارد باال ذائقه
مردم را با یک سینمای تخصصی آشناتر خواهیم کرد و
طبیعت ًا سالنی که مجهز است و فیلم با کیفیت پخش می
کند مخاطب زیادی هم خواهد داشت».
▪ ▪استعدادهای ناشناخته
این فیلم ساز درخصوص ظرفیت باالی هنری استان و
جای خالی هنرمندان بومی در عرصه های ملی این طور
می گوید :سهم استان ما نسبت به استان های دیگر در
عرصه بازیگری کم است و اگر چه بازیگران بومی تالش
خود را به کار بسته اند تا جایگاه قابل قبولی در سطح
ملی داشته باشند اما واقعیت این است که سینما یک
صنعت است و استان ما در عرصه سینمای بلند چه در
حوزه کارگردانی و فیلم سازی و چه در حوزه بازیگری
جایگاهی ندارد.
عرب ادامه می دهد :در هر زمینه صنعت سینما باید
آموزش الزم کسب شده باشد ،ما ظرفیت این بخش را
داریم اگر انجمن سینمای جوانان زاهدان را به عنوان
جایگاهی که آم��وزش الزم را ارائ��ه دهد تجهیز کنیم،
کارگاه برگزار کنیم و استعداد پیدا کنیم جایگاه استان
ارتقا می یابد.
وی تصریح می کند:حتی اگر برای آموزش هنرمندان
را به پایتخت و دیگر شهرها بفرستیم ،استعددهای ما
کشف و شناسایی خواهد شد .ما استعدادهای زیادی
در رشته ه��ای بازیگری ،گریم ،فیلم نامه نویسی و
کارگردانی داریم که می توانیم از آن ها استفاده کنیم
به شرطی که آن ها را آموزش دهیم.
وی اضافه می کند :انجمن سینمای ج��وان فضای
آموزشی الزم را در این بخش دارد و با تجهیز ،برنامه
ری��زی و حمایت مالی استانداری و دیگر دستگاه ها
م��ی ت��وان��د در جهت تربیت ن��ی��روی انسانی و کشف
استعدادهای جدید گام های مهمی بردارد تا اگر زمانی
نامی از سیستان و بلوچستان برده شود به واسطه فیلم
سازان ،بازیگران و کارگردانان مطرح آن باشد.

همزمانبااختتامیهجشنوارهفرهنگوهنرفجرپهره

سالنسینماییایرانشهر
تجهیزشد
فرهنگ و هنر همزمان با اختتامیه جشنواره فرهنگ و هنر فجر
پهره سالن سینمایی ایرانشهر تجهیز شد.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگ و هنر فجر پهره که با حضور معاون
استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر ،امام جمعه و دیگر مسئوالن شهرستان
در سالن همایش مجتمع فرهنگ و ارشاد ایرانشهر برگزار شد ،گفت:
استان  13مجتمع فرهنگی و هنری دارد که یکی از این مجتمع ها در
ایرانشهر تجهیز شد و به بهره برداری رسید.
«پارسا» اظهار کرد :ظرفیت باالی ایرانشهر در حوزه های مختلف هنری
به خصوص هنرهای نمایشی این امکان را فراهم آورد که بخش مسابقات
هنری و نمایشی به این شهرستان واگذار شود.
امام جمعه ایرانشهر نیز با قدردانی از مسئوالن و هنرمندان برگزار کننده
جشنواره گفت :هنر ،میوه رنج و زحمت و همراه با ابتکار و ذوق است و
بدون آن هنر رشد نمی کند و آنچه از هنرمندان مشاهده کردم در خور
تقدیر است.
حجت االس�لام «ابطحی» اضافه کرد :موفقیت واقعی در این عرصه،
زمانی است که بتوان حرف دل مردم و گرفتاری های آنان را بیان کرد.
اصل هنر در این است که پیام ها را بتوان مستقیم ارائه کرد که شما در
این کار موفق شدید.
وی با اشاره به حضور بانوان در این عرصه تصریح کرد:بعضی ها ممکن
است اشکال بگیرند و داد و فریاد کنند اما اگر موازین رعایت شود چه
اشکال دارد که هنرمندان زن نیز در این عرصه فعالیت داشته باشند.
کار فرهنگی زحمت های زیادی دارد و ممکن است در آن انتقادها و تنگ
نظری هایی انجام گیرد اما اگر عرصه را رها کنید و ناامید شوید بعدها
ورود به این عرصه سخت تر خواهد شد.
تغییرات اجتناب ناپذیر است اما باید تغییرات را آگاهانه و با برنامه ریزی و
متناسب با رشد جامعه پیش برد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر نیز در اختتامیه جشنواره
فرهنگ و هنر فجر پهره ،گفت :هنرمندان شهرستان توانستند در این
چند شب خنده بر لبان مردم بیاورند که این جای بسی خوشحالی دارد.
«نبی بخش داوودی» با ستایش بانوان هنرمند و هنر پرور تأکید کرد:
مواظب باشید تنگ نظران که از هنر و هنرمند درک درستی ندارند شما
را از حرکت و پویایی باز ندارند.
مردم ما همیشه ثابت کرده اند که همواره پشتیبان نظام هستند و حضور

پرشور آن ها در جشن ملی  22بهمن این امر را اثبات کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ایرانشهر نیز در حاشیه مراسم بیان
کرد :اگر پس از سال ها این اتفاق بزرگ در شهرستان رخ داد از برکت
خون عزیزانی است که برای به ثمر نشستن انقالب از جان گذشتند.
«نصیر احمد مالزهی» تصریح کرد :این جشنواره که باهمت هنرمندان
ایرانشهری به مدت  5شب و به پاسداشت سالروز ایام پیروزی شکوهمند
و غرور آفرین انقالب اسالمی ایران هر شب به نام یک هنر برگزار شد
وانجمن های فیلم و عکس،هنرهای تجسمی ،شعر و ادب،نمایش و
موسیقی به رقابت پرداختند و خوشبختانه این جشنواره با استقبال با
شکوه مردم انقالبی و هنردوست ایرانشهر مواجه شد.
«محمد دین دشتی» ،دبیر جشنواره فرهنگ و هنر فجر پهره ،با تقدیر

از هنرمندان که حماسه ای بی نظیر به وج��ود آوردن��د تأکید ک��رد :از
هنرمندان عزیز می خواهم که ارتباط مستمر با اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان داشته باشند تا در خلق چنین حماسه هایی در کنار
هم باشند.
جایزه نمایش برگزیده از سوی مخاطبان به«توهم مالیخولیایی» به
کارگردانی نصیر برهانزهی و جایزه موسیقی برگزیده از سوی مخاطبان
نیز به گروه نادر نیک نژاد و محمد عمر سامی تعلق گرفت .مجموعه
هنرمندان از «جاللوند» اولین کارگردان تئاتر زن ایرانشهر نیز تجلیل
کردند.همچنین از «نصیر احمد مالزهی» ،رئیس فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان ،دبیران جشنواره و استادان بخش های نمایش،شعر
و ادب،موسیقی ،فیلم و عکس وهنرهای تجسمی نیز تقدیر به عمل آمد.

