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میراث فرهنگ�ی،  وزارت  میراث فرهنگ�ی  مع�اون 
گردشگری و صنایع دس�تی مرجع نهایی تعیین آثار 
واج�د ارزش فرهنگ�ی  و تاریخی را س�تاد وزارت و 
شورای ملی ثبت آثار دانست و گفت: سامانه مجازی 
سامانه مجازی اس�تعالم آثار واجد ارزش فرهنگی  و 

تاریخی رونمایی خواهد شد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، محمدحسن 
طالبیان افزود: س��امانه مجازی اس��تعالم آثار واجد ارزش 
فرهنگی  و تاریخی رونمایی و عالوه بر تس��هیل در بررسی 
و اعالم آثار واجد ارزش، شفاف س��ازی فرآیند پاس��خگویی 
به اس��تعالمات آثار واجد ارزش فرهنگی  و تاریخی موجب 

تسریع این فرآیند خواهد شد.
اکن��ون اداره کل ثب��ت و حریم معاون��ت میراث فرهنگی 
کشور، به طور منظم نسبت به برگزاری جلسات شورای ملی 

ثبت آثار اقدام کرده اس��ت. به موجب ابالغیه ای که س��ال 
١٣٩٨ برای همه ادارات کل اس��تانی ارس��ال شده  و ابالغ 
دس��تورالعمل تعیین آثار واج��د ارزش فرهنگی  و تاریخی 
از س��وی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
فرآین��د مش��خصی ب��رای اعالم آث��ار واج��د ارزش تبیین 
ش��ده اس��ت. معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی 
گردش��گری و صنایع دستی گفت: با توجه به تصویب قانون 
حمای��ت از مرمت و احی��ای بافت های تاریخی کش��ور، بر 
تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
مبنی بر اعالم فهرس��ت آثار واجد ارزش فرهنگی  و تاریخی 

به غیر از فهرست آثار ملی تاکید شده است.
وی افزود: تهیه فهرست های مختلف ذیل فهرست آثار ملی 
از تکالیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به موجب قانون اساس��نامه س��ازمان میراث فرهنگی کشور 
ب��وده و در این خصوص تحقق و انج��ام این وظیفه قانونی 
دس��تگاه بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت و از ای��ن رو معاونت 
میراث فرهنگی کشور فهرست های مختلف از جمله فهرست 

آثار واجد ارزش را تهیه و در حال بروزرسانی آن است.
طالبیان تاکید کرد: مرجع نهایی تعیین آثار واجد ارزش 
فرهنگی وتاریخی، ش��ورای ملی ثبت آثار اس��ت. آثار واجد 
ارزش فرهنگی وتاریخ��ی، مش��روط به اینک��ه تابع ضوابط 
حفاظت��ی و دارای طرح مصوب باش��ند، از امکان توس��عه 

برخوردار هستند.

معاون میراث فرهنگی: 

سامانهاستعالمآثارواجدارزشفرهنگیوتاریخیرونماییمیشود
انیمیش�ن »بادهای پاییزی، باده�ای بهاری و دو 
کبوتر« س�اخته صادق ج�وادی از تولیدات کانون 
پرورش فکری ک�ودکان و نوجوانان نامزد دریافت 
 Cartoon Club( کالب  کارت�ون  جای�زه 

Award( ایتالیا شد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از کانون، این پویانمایی 
به همراه ١١ فیلم از دیگر کش��ورها برای دریافت جایزه 
س��ی و هفتمین جشنواره بین المللی »کارتون کالب« با 

هم رقابت خواهند کرد.
بر اس��اس این گ��زارش جای��زه »کارت��ون کالب« به 
فیلم های کوتاه انیمیشن اثر کارگردانان و تهیه کنندگان 
حرفه ای یا اس��تودیوهایی اهدا می ش��ود که روند رو به 
پیش��رفت صنعت انیمیش��ن در به کارگی��ری روش های 

جدید تولید فیلم انیمیشن را داشته باشند.
همچنی��ن در این رویداد هنری  فیلم های راه یافته به 
 Signor بخش مسابقه دانش��جوئی برای کسب جایزه
Rossi Award، فیلم های س��اخته ش��ده از س��وی 
 Cartoon Jury ک��ودکان ب��رای کس��ب جای��زه
Award، فیلم ه��ای ویژه  کودکان برای دریافت جایزه 
Cartoon Kids Award ب��ا یک دیگ��ر رقاب��ت 

می کنند.
پویانمایی بادهای پایی��زی، بادهای بهاری و دو کبوتر 

بر اس��اس کتابی با همین نام نوش��ته احمدرضا احمدی 
از انتش��ارات کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 

ساخته شده است.
س��ی و هفتمین جشنواره بین المللی »کارتون کالب« 
۲١ تا ۲۷ تیر ١۴۰۰ )١۲ تا ١٨ جوالی۲۰۲١( به صورت 
حضوری و برخط )آنالین( در شهر ریمینی ایتالیا برگزار 

و برنده نهایی ۲۶ تیر معرفی می شود.
به گزارش ایرنا، کانون در دو سال گذشته با چهار فیلم 
کوتاه انیمیشن ماهیگیر و بهار به کارگردانی سیدحسن 
سلطانی، گرگم و گله می برم اثر امیرهوشنگ معین، باد 
دوچرخه س��وار س��اخته  نازنین سبحان سربندی و کاش 
یک برادر داش��تم به کارگردانی ناهید شمس  دوست در 

این جشنواره حضور داشته است. 

»بادهایپاییزی،بادهایبهاریودوکبوتر«نامزدجایزه
کارتونکالبشد

شاعر و نویسنده کشور گفت: نکته مغفول این است که وقتی نشر 
کتاب با کاهش شدید مواجه می شود، مشاغل متعددی از ناشر گرفته 
ت�ا تصویرگر و صح�اف و ... از این انفعال بیکار و متضرر می ش�وند، 

کمااینکه امروز شاهد این امر هستیم.
حوزه کتاب و نشر سالیانی است در سایه مشکالت مختلف از جمله تحریم، 
گرانی کاغذ، گسترش فضای مجازی و فشارهای اقتصادی که بالطبع در سهم 
کتاب در س��بد خانوار و مش��تریان این کاالی فرهنگی اثرات زیادی داشته 

است، دستخوش دغدغه ها و تحوالت فراوانی است.
از بهمن ماه س��ال ١٣٩٨ تا این روزها نیز که دهه نخس��ت تیرماه ١۴۰۰ 
را پش��ت سر گذاشتیم، ش��اهد مهمان ناخوانده ای به نام کرونا بوده ایم، در 
این مدت یکی از حرفه هایی که به شدت از نوسان های اقتصادی و همچنین 
شیوع ویروس کرونا آس��یب دیده حوزه چاپ و نشر است. آمار موسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایران در اردیبهش��ت امسال نشان می دهد، طی سال ٩٩ در 
مجموع ٩۲ هزار و ۷۵۷ عنوان کتاب چاپ ش��ده که نسبت به سال گذشته 

١٣ درصد کاهش یافته است.
بیوک ملکی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان ایرانی روز دوشنبه با تشریح 
وضعیت حال حاضر نشر در ایران بیان کرد: وضعیت نشر امروز تاسف برانگیز 
اس��ت. در دولت نهم و دهم نوعی بی تفاوتی نس��بت به کتاب و نش��ر شکل 
گرف��ت و تصور این بود که چون کتاب در کتابفروش��ی ها و کتابخانه ها به 
می��زان کافی وج��ود دارد، موضوعی که واقعیت نداش��ت اما علنی هم اعالم 
مطرح نمی ش��د؛ در نتیجه این تفکر وجود داشت که اگر دوسال هم کتابی 

منتشر نشود، اتفاقی نمی افتد.
نکته مغفول این بود که وقتی نشر کتاب متوقف شود، مشاغل متعددی از 
این انفعال متضرر می ش��وند؛ از ناش��ر گرفته تا تصویرگر و صحاف و ... اینها 
بیکار می ش��وند، کمااینکه امروز نیز بواسطه مش��کالت این عرصه بسیاری 

بیکار هستند.
وی با اشاره به مشکالت کاغذ، تحریم و فشار مضاعفی که کرونا در ۲ سال 
اخیر بر روی این وضعیت گذاش��ت، افزود: این مشکل تابدانجاست که تیراژ 
کتاب ما که روزی ۷۵ هزار جلد بوده به ۲۰۰ جلد رس��یده و این موضوع به 
قدری خجالت آور اس��ت که اهل قلم از بیان آن و شغل خویش خجالت می 
کش��ند. چنانچه به ش��خصه روی این را ندارم که بگویم کارم نوشتن کتاب 

است. زمانی کتابی را که ۲۰ هزار جلد منتشر می کردیم یک ساله به فروش 
می رفت اما امروز ۵۰۰ عدد چاپ می ش��ود و دو، سه سالی طول می کشد 

تا به فروش برسد.
این نویس��نده تاکید کرد: نیاز اس��ت یک بررس��ی روی دهه های مختلف 
صورت گیرد تا مش��خص شود افت و خیز ادبیات ما در دهه های مختلف به 
چه ش��کل بوده اس��ت؛ یعنی به تفکیک هر دهه چه تعداد آدم به ادبیات و 
نویسندگی و شعر روی آورده اند و در این فضا رشد کرده اند و چه جایگاهی 
داش��ته اند؟ در این دهه های گذشته چند شاعر و نویسنده واقعی داریم؟ و 

چرا بسیاری از این عرصه رویگردان شده اند.
من ش��اعران و نویس��ندگان دهه های مختلف را جدا نمی کنم و به نظرم 
ایش��ان در قبل و بعد از انقالب تفاوتی با هم ندارند و همه این نویس��ندگان 
شایسته تقدیر و احترام هستند. حاال باید ببینیم در این سال ها چند شاعر و 
نویسنده درجه یک داریم؟ موضوع این است که آدم هایی مانند قیصر امین 
پور )١٣٣٨ تا ١٣٨۶( خودش��ان وقت و زندگیشان را روی کارشان گذاشته 

اند وگرنه حمایت اجتماعی مساعد نبوده است.
وی ادام��ه داد: امروز وضعیتی اس��ت که به لحاظ ش��رایط اقتصادی اصال 
مساعد نیست؛ کسی که تصویرگر است و زندگی اش با تصویرگری می گذرد 
با سالی دو کتابی که به سختی به او می رسد و چیزی حدود ١۰ میلیون که 

عایدش می شود، چه کار باید کند؟

این نویس��نده در ادامه و در اش��اره به ش��رایط حاصل ش��ده پس از کرونا 
تصریح کرد: کرونا مشکلی روی مشکالت دیگر بود. وگرنه داستان این است 

که مطالعه درحال منسوخ شدن بود و این موضوع ربطی به کرونا ندارد.
وی افزود: در این شرایط آدم هایی چون ما انگیزه کمتری برای کار داریم 
زیرا دیدن دغدغه مندی و مش��کالت معیشت مردم روحیه ای برای خواندن 

کتاب و نوشتن آن باقی نمی گذارد.
البته این حرف ش��کلی اغراق آمیز از نگاه به مسئله است وگرنه مثال برای 
من شعر زندگی و هویت ام است اما حرف من این است که باید دید خروجی 
ما چیست؟ جشنواره ش��عر فجر بازی شده است؛ صرفا هزینه ای صرف می 

شود و عده ای معرفی می شوند که آنها هم ناراضی هم هستند.
ملکی تاکید کرد: این موضوعات نیازمند نگاهی درازمدت و برنامه داش��تن 
اس��ت؛ چیزهایی که ما نداریم. وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ممکن است 
در دوران کرون��ا حمای��ت هایی را صورت بدهد، همچنان که داده اس��ت اما 
مش��کل ما اینها نیست و مشکل این اس��ت که از ابتدا برنامه ریزی درستی 

نداشته ایم.
ما دوره به دوره با مش��کالت متعددی روبرو شدیم؛ مثال در دوره ای کتاب 
بازاری رش��د کرد یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جلوی این جریان را 
باز گذاشت و این جریان کتاب ها و ادبیات جدی را خورد؛ حرف این نیست 
که این دست از کتاب ها نباید باشند چرا که کتاب های بازاری هم ژانری از 
کتاب هس��تند اما وقتی صرفا به یک ژانر میدان بدهیم و جلوی سایر ژانرها 

را بگیریم مشکل ساز می شود.
وی افزود: نمایش��گاه کتاب کودک را اگر نگاه کنیم از ١۰۰ ناش��ر ۲ ناشر 
جدی وجود ندارد. چرا این اتفاق افتاده است؟ این ها باید مورد بررسی قرار 
گیرد. کسی نیست که به صورتی تخصصی به این موضوعات با دید انتقادی 
نگاه کرده و برای آن چاره ای بیاندیشد. نهادهای متولی ما در بحث فرهنگ 
سازی و نهادینه کردن اهمیت کتاب و کتابخوانی )آموزش و پرورش، صدا و 
سیما و ...( بسیار ضعیف عمل می کنند. کمااینکه باید خروجی دیده شود نه 
این که کدام دولت بر سر کار بوده است. این نویسنده و شاعر یادآور شد: نیاز 
هست که پژوهشگری وارد این حوزه شود تا مشکالت، آسیب ها، کم کاری ها 
برشمرده و مانند همه دنیا این جریان آسیب شناسی شود. چون فرهنگ ما 

کامال بی برنامه جلو می رود و به همین دلیل افت می کند.

نویسنده کشور:
افت بازار نشر کتاب مشاغل متعددی را متضرر می کند

مش�اور معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با اش�اره به برگزاری نشست های 
متعدد ب�رای ادامه روند اختص�اص ارز دولتی به 
کاغذ ناشران و مطبوعات گفت: کارهای مقدماتی 
انجام ش�ده و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم 
کاغذ ب�ا ارز ترجیحی را در اختیار ناش�ران قرار 

دهیم.
به گ��زارش خبرنگار فرهنگی ایرن��ا، این روزها همه 
حرف از گرانی می زنند. از گرانی اقالم خوراکی گرفته 
تا گرانی پوشاک، مسکن و اتومبیل. در این میان حوزه 
فرهن��گ نیز از این گرانی ها بی نصیب نمانده اس��ت. 
گرانی کاغذ یکی از مهمترین معضالتی اس��ت که این 
روزه��ا پای��ش را روی گلوی یک��ی از مهمترین عرصه 
های فرهنگی یعنی عرصه نش��ر گذاشته است؛ تاجایی 
که ش��ماری از ناش��ران پای خود را از این عرصه عقب 
کش��یده اند و تعدادی از صاحبان روزنامه ها و مجالت 

هم از خیر فعالیت در عرصه مطبوعات گذشته اند.
از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تا این روزها که دهه نخست 
تیرماه ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم، یکی از حرفه هایی 
که به ش��دت از نوسان های اقتصادی و همچنین شیوع 

ویروس کرونا آسیب دیده حوزه چاپ و نشر است.
هرچند در کش��ور ما شاید هیچ وقت حال کتاب در 
حد مطلوب و ایده آل نب��وده، اما تا به حال اینقدر هم 
در تنگنا قرار نگرفته اس��ت. مهم ترین مشکل و دغدغه 
اصلی ناش��ران در س��ال ۱۴۰۰ گرانی افسارگسیخته 
کاغذ اس��ت. به شکلی که تقریبا این صنعت را از تکاپو 

و تولید انداخته است.
بس��یاری از ناشران، به س��بب گرانی و نوسان قیمت 
کاغذ برای چاپ کتاب های جدید و حتی تجدید چاپ 
دس��ت نگه داش��ته اند، چرا که چش��م اندازی روشن و 
ش��فاف برای ف��روش کتاب هایی که منتش��ر می کنند 
ندارند. اما در این میان علیرضا اسماعیلی در گفت وگو 
ب��ا ایرنا از خبرهای خوش��ی در آس��تانه روز قلم برای 

ناشران و اهالی فرهنگ سخن گفته است.
علیرضا اس��ماعیلی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا با اش��اره به آنکه خوشبختانه طی روزهای گذشته 
بیانیه ای از س��وی معاونت فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی درباره رسیدن کاغذ دولتی و رفع نگرانی 
ناشران منتشر ش��د گفت: پس از پیگیری های مفصلی 
که وزارت خانه و سیدعباس صالحی داشتند در نهایت 

هیات دولت موافقت کرد از ش��رکت ها بخواهیم کاغذ 
وارد کنند.

وی با بی��ان آنکه در ای��ن موافقتنامه از ش��رکت ها 
خواس��ته شده تا سقف ۲۰۰ هزار تن مجوز ورود کاغذ 
دارند و اطالعیه این مهم روی پایگاه رسمی وزارت خانه 
نیز منتش��ر شده است یادآور ش��د: شرکت های معتبر 
می توانند بر اساس فراخوان و ویژگی های ذکر شده در 
این ح��وزه ورود کنند تا بتوانیم ظرف فرصت کوتاهی 
کاغذه��ا را وارد کرده و با این اقدام مرهمی باش��یم بر 
مشکل بزرگ کاغذ که این روزها گریبان صنعت نشر و 

مطبوعات کشورمان را گرفته است.
اس��ماعیلی در پاسخ به این پرس��ش که با توجه به 
ک��م بودن کاغ��ذ در بازار، قیمت بن��دی ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار تومانی آن بر اساس نرخ ارز آزاد و شرایط سختی 
که ناش��ران کشور با آن مواجه هستند روند ورود کاغذ 
و توزی��ع آن چق��در زمان می برد تصری��ح کرد: تردید 
وجود ندارد تا دوس��تان وارد عمل ش��ده، کاغذ را وارد 
کرده و به دس��ت ناشر برس��انند نیازمند زمان هستیم 
اما ب��ا توجه ب��ه پیگیری های صورت گرفته، جلس��ات 
مفصل و هم��کاری که وزارت صم��ت و بانک مرکزی 
با وزارت فرهنگ و ارش��اد خواهند داش��ت، امیدواریم 
بتوانی��م در همین دولت کاغذ را به بازار رس��انده و در 

اختیار ناش��ران قرار دهیم. وی ب��ا تاکید بر آنکه کاغذ 
وارداتی با ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( وارد می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: برای نخس��تین بار اعمال تعرفه ارز 
ترجیحی برای ورود کاغذ در س��ال ۱۳۹۸ انجام شد و 
به دالیل تنگناهای مالی، تحریم و مشکالت اقتصادی 
در س��ال ۱۳۹۹ ش��اهد اجرای این طرح نبودیم و بار 
دیگ��ر اجرای اعمال تعرفه کاغذ با ارز دولتی در س��ال 
جاری ادامه همان طرحی اس��ت که در س��ال ۱۳۹۸ 

شاهد اجرای آن بودیم.
اس��ماعیلی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آنکه 
برنام��ه این معاون��ت تا زمان تحق��ق ورود کاغذ با ارز 
ترجیحی و اختصاص آن به ناش��ران برای کاس��تن از 
فش��ار ناش��ی از گرانی بی حد و مرز این کاال بر گرده 
ناشران، گفت: کارگروه کاغذ در معاونت امور فرهنگی 
وزارتخانه تشکیل شده  اس��ت و در این کارگروه کاغد 
برای دو گروه ناش��ران و مطبوعات در نظر گرفته شده 

است.
وی تاکی��د ک��رد: ما در تالش هس��تیم و جلس��ات 
مس��تمری را برگزار کرده و در حال برگزاری هستیم و 
تمامی این موارد در کارگروه کاغذ مطرح شده و نسبت 
به رفع سریع آن دغدغه داریم و امیدوارم بتوانیم هرچه 
زودتر راهی را پیدا کنیم تا این کاغذها در س��ریع ترین 

زمان ممکن به دست ناشر برسد.
اس��ماعیلی با اعالم خوب دیگر در حوزه نش��ر برای 
ناشران، هم زمان با اعالم خبر تخصیص نرخ ارز دولتی 
برای خرید کاغذ و اختصاص آن به اهالی نشر گفت: از 
این به بعد هزینه های برق، آب، گاز و پروانه ساختمان 
ناش��ران و کتاب فروشان براس��اس تعرفه های فرهنگی 

محاسبه خواهد شد.
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: خوشبختانه این مصوبه  که از سال 
۱۳۹۸ در هیات دولت بررسی می شد به تصویب رسید 
و در نهایت ش��اهد اجرایی شدن آیین نامه آن بودیم و 
از ای��ن پس تمامی موارد ذکر ش��ده در این مصوبه را 

اجرایی خواهیم کرد.
اس��ماعیلی درباره ضمانت اجرای این مسئله و مبتال 
نش��دن آن به سرنوشت اعمال مالیات فرهنگی ناشران 
که تاکنون با وجود تصویب کمتر ش��اهد اجرایی شدن 
عین��ی و عملیاتی آن بودیم تصری��ح کرد: واقعیت آن 
اس��ت که ما منتظ��ر این مصوبه بودی��م و حال بعد از 
دو س��ال فعالیت خوشبختانه بیست وس��وم خردادماه 
این مس��اله به تصویب رسید. وقتی مصوبه ای در هیات 
دول��ت به تصویب برس��د ما مکلف هس��تیم به صورت 
کامل آنرا اجرایی کنیم و در این خصوص همکارانمان 
در معاون��ت ام��ور فرهنگی نی��ز مس��ئله را با جدیت 

پیگیری می کنند.
اس��ماعیلی در پاسخ به ش��ائبه هایی درباره برگزاری 
نمایشگاه کتاب به شکل فیزیکی، با تکذیب این شایعه 
گفت: هنوز در آن شرایطی که ما را وادار کرد نمایشگاه 
فیزیک��ی را لغو کنیم قرار داریم و ش��رایط کش��ور به 
س��بب ش��یوع کرونا برای برگزاری نمایشگاه فیزیکی 
مهیا نشده است و در این خصوص ما نیز مانند تمامی 
نهادها و دس��تگاه ها باید تابع ستاد ملی مقابله با کرونا 

و تصمیم گیری آنها باشیم.
وی ب��ا اش��اره به تجرب��ه موفق برگزاری نخس��تین 
نمایش��گاه کتاب مج��ازی تهران درب��اره برگزاری دور 
دوم آن ت��ا پایان فعالیت دول��ت دوازدهم تصریح کرد: 
در حال تصمیم گیری هستیم که آیا می توانیم دومین 
دوره ای��ن رویداد را تا پایان دولت برگزار کنیم یا خیر! 
در صورت روش��ن شدن نتیجه آن، خبر آن را از طریق 
رواب��ط عمومی وزارتخانه و معاونت فرهنگی در اختیار 

عالقمندان یار مهربان قرار خواهیم داد.

عرضهکاغذبهناشرانباارزدولتیتاپایاندولتدوازدهم
مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ خبر داد:

منتقدایرانیداورفیپرشیجشنوارهَکنشد
حامد س�لیمان زاده به عن�وان یکی از داوران فیپرش�ی در هفتاد و 

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کن فرانسه معرفی شد.
ب��ه گزارش خبرن��گار فرهنگی ایرنا، حامد س��لیمان زاده نویس��نده، منتقد 
و م��درس بین المللی س��ینما با دعوت رس��می کالوس اِِدر، دبیر فدراس��یون 
بین الملل��ی منتقدان فیلم جهان )فیپرش��ی( روی صندلی داوری بخش »دو 
هفت��ه کارگردانان« و »هفت��ه منتقدین« هفتاد و چهارمین دوره جش��نواره 

بین المللی فیلم کن می نشیند.
همکاران او در این بخش اس��تیو س��ولِر میرالِس از اسپانیا و بارابارا لوِری از 

فرانسه، از منتقدان سرشناس سینمای جهان هستند.
پیش تر نام هایی همچون عباس کیارستمی، نیکی کریمی، کتایون شهابی و 
... به داوری این رویداد مهم سینمایی جهان دعوت شده بودند و سلیمان زاده 

نخستین منتقد ایرانی  است که داور فیپرشی در کن شده است.
فدراس��یون بین الملل��ی منتقدان فیلم جهان )فیپرش��ی( در س��ال ١٩٣۰ 

تأسیس شد و در بیش از ۵۵ کشور جهان عضو دارد.
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن فرانسه در تاریخ ١۵ تا 

۲۶ تیر ١۴۰۰ )۶ تا ١۷ جوالی ۲۰۲١( به شکل فیزیکی برگزار می شود.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت:
پیشکسوتانهنرهایسنتی،میراثدار

ومیراثبانهنرهایاصیلهستند
مدیرعام�ل موسس�ه هنرمندان پیشکس�وت گفت: پیشکس�وتی 
بازنشس�تگی هنرمن�د نیس�ت، بلک�ه دوران اوج و پختگ�ی اس�ت. 
پیشکس�وتان هنرهای س�نتی میراث دار و میراث ب�ان هنرهای اصیل 

هستند.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، نمایش��گاه گنجینه مانا شامل حدود 
۲۵۰ اثر از ۴۰ هنرمند پیشکس��وت هنرهای س��نتی در رش��ته های معرق و 
منبت، تراش بلور و شیش��ه، میناکاری، گچ ب��ری، طراحی فرش، دوخت های 
سنتی و تزیینی، طراحی نقوش و چاپ، زیورآالت، نقاشی روی شیشه و سفال 
و آینه کاری به همت موسس��ه هنرمندان پیشکس��وت از ٩ تیر در تاالر آئینه 
در فرهنگس��تان هنر در تهران گشایش یافت و قرار بود تا ١٩ تیر ماه میزبان 
عالقه مندان باش��د که به دلیل اعالم وضعیت قرمز از جهت ش��یوع کرونا در 

استان تهران فعال و تا اطالع بعدی تعطیل شد.
نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در گفت وگو با 
خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا گفت: در نمایشگاه گنجینه مانا چکیده ای از هنر 
ایران زمین، حدود ۲۵۰ اثر هنرمندان درجه یک کشور، هنرمندان پیشکسوت 

هنرهای سنتی که خاک این هنرها را خورده اند، گردآوری شده است.
وی افزود: یکی از اهداف نمایشگاه گنجینه مانا، انگیزه دادن به پیشکسوتان 
اس��ت که بدانند همچنان در فرهنگ و هنر این مرز و بوم اثربخش هس��تند و 
جامع��ه به هنر آنها نیاز دارد و هن��وز هم می توانند این تجربه نهفته را که در 

هیچ کتاب درسی نیست به نسل جدید منتقل کنند.
مدیرعامل موسس��ه هنرمندان پیشکس��وت توضیح داد: نمایشگاه گنجینه 
مانا مروری اس��ت بر آثار هنرمندان صاحب سبک و شاخص عضو موسسه که 
بیش از ۵۰ س��ال عمر خود را صرف اعتالی رش��ته های هنر سنتی کرده اند و 
تنوع سبک و رش��ته های مختلف هنرهای سنتی و گوناگونی آن در اقلیم های 
مختلف س��رزمین چهار فصل ایران سبب شده که این نمایشگاه ارزش باالیی 
داشته باشد. حسینی پور اظهار داشت: هنرهای سنتی بخش هویت فرهنگی را 
تشکیل و تطور تاریخی ایران زمین را نشان می دهد، در حوزه هنرهای سنتی 
توازن میان ذهن و چش��م و دس��ت هنرمند باعث ایجاد یک اثر هنری فاخر 
و بدیع می ش��ود، باید قدر هنرمندان پیشکس��وت هنرهای سنتی را بدانیم و 

همواره باید آنها را در مجامع در صدر بنشانیم.
وی با بیان اینکه پیشکس��وتان هنرهای سنتی هم میراث دار و هم میراث بان 
هنرهای اصیل هس��تند، گفت: گاهی با عبارت هنرمند پیشکسوت ناخودآگاه 
بازنشس��تگی هنرمند به ذهن متبادر می ش��ود و اینکه آنها دیگر کاری انجام 
نمی دهن��د در حالی که هنرمندان در اوج پختگی هس��تند و هم مردم و هم 
مسئوالن و هم عالقه مندان به هنر باید از هنر و تجربه و تخصص آنها استفاده 
کنند. مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت خاطرنشان کرد: هنرهای سنتی 
و صنایع دستی فارغ از زیبایی های خود که بیانگر روح ظریف و دقیق هنرمنِد 
خالق آن اس��ت، زبان گویا و روایت گر تاریخ، تمدن، هویت و هنر هر کش��ور 
اس��ت؛ آثار هنرهای س��نتی با گس��تردگی و تنوع خود روایتگر صنعت و هنر 
نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است و از گذشته به عنوان صنعت 
تمام عیار عهد خود حضور داش��ته اس��ت. حس��ینی پور افزود: بررسی »تاریخ 
صنایع دس��تی هر سرزمین بررسی تاریخ رش��د تکوین و تحول روح آن است. 
صنایع دس��تی تجلی گاه بخش قابل مالحظه ای از هنر و خالقیت اقوامی است 
ک��ه با این هنرها و صنایع س��ر و کار دارند و در گذش��ته، کم وببیش روایتگر 

زیبایی حقیقتی بوده که آدمی همواره در جست وجوی آن بوده است.
اکنون بیش از ۷۵۰ نفر در موسس��ه هنرمندان پیشکس��وت در رش��ته های 
مختلف س��ینما، موس��یقی، تئاتر، صنایع دستی و هنرهای س��نتی، ادبیات و 
ش��عر عضو هس��تند و یکی از برنامه های مهم موسس��ه در سال ١۴۰۰ انجام 

فعالیت های فرهنگی برای خود پیشکسوتان است.
مدیرعامل موسس��ه هنرمندان پیشکس��وت گفت: فضاهای جدیدی مانند 
فضای مجازی، ش��بکه های اجتماعی برای انتقال تجربه هنرمندان وجود آمده 
اس��ت، باید از این فضاها به خوبی اس��تفاده کنیم. حیف اس��ت که تجارب و 
تخصص های پیشکسوتان ثبت و مستند نشود که سال ها بعد در زمان فقدان 

آنها حسرت بخوریم که این تجارب را از دست دادیم.
هنرهای سنتی نسبت به سایر هنرهای ایرانیان جایگاه واالتری دارد و جهانیان 
ایران را با آثار هنرهای سنتی و صنایع دستی می شناسند؛  هنرمند صنایع دستی 
و هنر سنتی هم ذهن فعال و پویایی دارد و هم دستان توانمندی. هنرمندان 
و پیشکس��وتان هنرهای سنتی کیمیاگران دوران ما هستند، آنها از یک قطعه  
چوبی، خاکی بی جان، از س��نگ و شیشه و نخ اثری تولید می کنند که روح و 
مفهوم دارد و حاوی پیام اس��ت و به درستی مصداق سخن حافظند »آنها که 
به نظر خاک را کیمیا کنند«. مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت اظهار 
داش��ت: پیشکسوتان و هنرمندان ایرانی دستان توانمند هنرمندی دارند و هم 
ذهن های هنرس��ازی دارند؛باید از این ظرفیت در کش��ور استفاده شود؛ البته 
شهرهای خالق یکی از کارهای بزرگ و اثرگذار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��ت که مهمترین اتفاق در این شهرها بروز و ظهور و معرفی هنرهای سنتی 

مختص این شهرها است که می توان روی آن سرمایه گذار کرد.
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