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www.HamedanPayam.com غزل اسالمى 
قدمت سينما در همدان به 90 سال پيش 
برمى گردد؛ ســال 1310. سينما الوند نخستين 
ســينماى همدان است كه آن را با نام فلسطين 

مى شناسيم.
اين سينما را شــخصى به نام ميران خان ارمنى 
دايــر كرد كه حدود هزار نفــر گنجايش و يك 
آپــارات 16ميليمتــرى ذغالى داشــت و اغلب 
فيلم هاى دوبله شده و يا با زيرنويس فارسى در 

آن پخش مى شد.
براى افتتاح اين ســينما قمرالملوك وزيرى به 
همدان دعوت شــد و در همين سينما كنسرت 
برگزار كرد، اما بعدها اين سينما يك بار در سال 
1347 آتش گرفت و بار ديگر در سال 1352 به 

آتش كشيده شد.
تا ســال 1333سينما الوند تنها سالن سينماى 
همدان بود، سپس سينما تاج بين خيابان هاى 

تختى و شهداى امروزى توسط 2 برادر ساخته شد كه داراى 3 طبقه و صندلى هاى 
چوبى بوده و كار خود را با نمايش فيلم «مشعل كمان» آغاز كرد.

اين ســينما پس از چند هفته دچار آتش سوزى شده و دوباره در سال 1337 آغاز 
به  كار كرد و تا ســال 1355 فعال بوده و در همين سال به  دليل آتش سوزى براى 
هميشه بسته شد. در سال 1352 به  دليل ابتذال در محتواى فيلم ها، مردم همدان 
اقبالى به هنر هفتم نداشتند كه به اين خاطر حتى سينما الوند نيز به آتش كشيده 
شــد. پس از سينما تاج، سينما هما در سال 1335 و سينما لوكس در سال 1337
ساخته شد كه در بهمن ماه 1357، 2 سينماى لوكس و هما نيز در جريان اتفاقات 

متعدد در همدان به آتش كشيده شد.
پس از انقالب اســالمى مديريت 2 ســينماى هما و الوند به بنياد مستضعفان داده 
شــده و به قدس و فلسطين تغييرنام يافت و سينماهاى لوكس و تاج براى هميشه 

بسته شد.
زمين سينما تاج در حال حاضر وجود دارد، اما سينما لوكس به مركز خريد شهرآرا 

تبديل شد.
***

ســينما فرهنگ نهاوند نيز ســال 1333 با مالكيت خصوصى در اين شهرســتان 
راه انــدازى و ابتداى انقالب تعطيل شــد، اما پس از مدتى بــا حكم دادگاه انقالب 

فعال شد.
اين ســينما تا سال 1383 به فعاليت خود ادامه داد، اما به دليل فرسودگى تعطيل 
شــد و هنوز غيرفعال است. مالك اين ســينما به دليل نداشتن صرفه اقتصادى و 
استقبال كم تماشاگران، تمايلى به بازسازى سينما ندارد و تنها در مجتمع فرهنگى 

ارشاد نهاوند، فيلم ها اكران مى شود.
 در كبودراهنگ نيز ســينما «فرهنــگ» در مجتمع فرهنگى، هنرى اداره ارشــاد 
شهرستان اقدام به پخش فيلم مى كند، اما سينماهاى نهاوند و كبودراهنگ با وجود 
بازگشايى سينما پس از كرونا هنوز تعطيلند. به گفته مسئوالن اداره فرهنگ وارشاد 
نهاوند و كبودراهنگ، اســتقبال مردم از فيلم ها پيــش از همه گيرى ويروس كرونا 

نســبتاً خوب بود، اما اكنون همان نيز وجود ندارد و خريد فيلم از شركت ها صرف 
نمى كند.

تنها سينماى شهرستان تويسركان نيز خصوصى است و با وجود قدمت 23ساله در 
مرز بين ماندن و نماندن ايستاده است.

***
مدير ســينماهاى مؤسسه بهمن سبز همدان گفت: تعطيلى مكرر سينماها به دليل 
جلوگيرى از ابتال به كرونا و قراردادن ســينما در ليســت مجموعه  هاى خطرآفرين 
و غيرضرورى و تعطيلى ســريع آنها در 2 ســال گذشته درحالى صورت گرفت كه 
به جرأت مى توان گفت ســينماها از معدود فضاهاى سرپوشيده هستند كه اصول 
بهداشتى را رعايت مى كنند و از نظر رعايت موازين بهداشتى و فاصله گذارى ها حتى 

شايد بتوان گفت كه همتايى ندارند.
سعيد شرفى افزود: اين گونه برخوردها با سينما برايندش اين شد كه قشر عظيمى 
از مخاطبان ســينما در حال حاضر عمًال سينما رفتن از سبد خانوارشان حذف شده 
و  فيلمســازان از ارائه فيلم هاى خود در ســينماها خوددارى كنند چراكه آن گونه 
كه مدنظر آنهاست حضور مخاطبان را در سينما احساس نمى كنند و از آنجا كه از 
پشتوانه حمايتى مقبولى هم برخوردار نيستند ترجيح مى دهند كه اكران فيلم خود 

را به پلتفرمى ديگر يا زمانى ديگر موكول كنند.
وى با بيان اينكه بدون شــك حال اين روزهاى سينماى ايران خوب نيست، گفت: 
چراكه مزيد بر حضور نداشتن مردم از ترس يا بهانه كرونا بايد به مشكالت فيلم هاى 
توليدى كم محتــوا و گاهاً بى محتوا و بى برنامگى و بى هدف در توليد موضوع و آثار 
مطلوب در ژانرهاى مختلف و در زمان مناسب گرفته تا اكران نكردن فيلم هاى خوب 
و آماده اكران توســط تهيه كننده و كم توجهى رســانه ها و حمايت نشدن خبرى و 
تبليغاتى خوب و به موقع از فيلم هاى درحال اكران و انتشــار سريع فيلم هاى روى 
پرده در شبكه هاى خانگى و يا پخش در تلويزيون و... را نيز افزود كه در كنار كرونا 
و مشكالت اقتصادى اين روزها موجب شده بخصوص در اين 2سال سينما از سبد 
برخى خانوارها حذف شــود و همچنان سينماداران براى زنده نگه داشتن سينماها 

در تالشند.
شرفى افزود: اما حل مشكالت سينما به طور اساسى 
همدلى و يكپارچگى تمامى دستگاه هاى فرهنگى و 
هنرى را مى طلبد. اگر به طور مثال ســينما بى ارزش 
شــود يك فرهنگ اساسش بى ارزش مى شود چراكه 
ســينما جلوه گاه هنرهاى متعدد اســت در سطحى 
فاخر، دريچه معرفى دنياى هنر و بســترى اســت 
براى آموزش و رشــد جامعه، ســينما با هم بودن با 
هــم خنديدن با هم فكر كــردن و با هم و براى هم 
بودن را مى آموزد، مدرسه اى پرمحتوا از فلسفه تاريخ 
ادبيات، سياست و ديگر علوم است، دريچه  اى است 
كه به ما مى آموزد گونه اى ديگر ديدن را و درســت 
ديدن را و خوب انديشــيدن را و شادى درست را و 
با هم بودن هاى درســت را. در اين شــرايط با يك 
حمايت به موقع و شايسته از فيلم ها و تهيه كنندگان 
به طورقطع مى شــود كه خون تــازه اى در رگ هاى 

سينما دميد تا سينماها جان دوباره اى بگيرند.
 مدير سينماهاى مؤسسه بهمن سبز همدان گفت: عالوه بر اينكه يكى از عناصر و 
زيرساخت هاى مهم در فرهنگ و تعالى فرهنگى و فكرى و در عين حال يك تنوع و 
تفريح سالم و اثرگذار براى خانواده هاست يك تجارت و بستر اشتغالزايى بزرگ نيز 
هست كه گروه هاى فكرى، فرهنگى و تجارى مختلفى را تحت پوشش خود قرار داده 
و حفظ، رشد و تعالى آن نياز به زيرساخت هاى مهمى همچون سالن هاى متعدد با 

امكانات صوتى و تصويرى به روز براى جذب مخاطب است.
وى بيان كرد: مجموعه سينماهاى تحت مديريت بهمن سبز با توجه به مديريتى كه 
در اركان اجرايى اين سينماها درحال اجراست با تمام مشقت ها، فشارها و كمبودها 
در تالش بوده اســت تا در هر لحظه و هر زمان با تكيه بر توان مديران و پرسنل به 
جاى نااميدى و يأس در تالش باشد تا محدوديت ها را تبديل به يك فرصت كند و از 
امكانات موجود باالترين بهره را ببرد از همين رو به طور مثال تعطيلى ناشى از كرونا 
كه يك مشكل بزرگ براى سينما بوده را فرصتى براى تعميرات و تغييرات اساسى 
در سينماها ديده و كمبودهاى مالى را با به كارگيرى ظرفيت نيروهاى خود جبران 

و آغاز به افزايش سالن ها در سينماى تحت پوشش خود كند.
 مســلماً كرونا و تأثيرات منفى ناشى از آن به پايان مى رسد و كسى برنده است كه 
بتواند خود را براى روزهاى پس از كرونا آماده كند و بهمن ســبز با اين رويكرد به 
تعميرات سالن هاى خود و افزايش تعداد سالن ها پرداخته است كه در استان همدان 
نيز در تعطيالت كرونا به ظرفيت سالن هاى سينما افزوده شد و در اين راستا سينما 
بهمن مالير در حال حاضر با 2 ســالن و سينما فلسطين همدان با 3 سالن درحال 
خدمت رسانى به مخاطبان خود هستند و قدس همدان نيز درحال تبديل شدن به 
يك پرديس بزرگ با 4ســالن است با اين هدف كه بتوان ضمن خدمت رسانى بهتر 
و متنوع تر و اكران فيلم هاى بيشــتر و به روز،  هرچند هرچه سريع تر به دوران اوج 
بازگشت و حتى تا جايى كه مى شــود جبران خسارت هاى گذشته را كرد بى شك 
اين تالش ها مى تواند با حمايت هاى مادى و معنوى بهترى از ســوى مســئوالن و 
دستگاه هاى مربوطه در شهرها و دركل كشور صورت نتايجى بهتر و كيفيتى باالتر 

را داشته باشد.

مدير سينماهاى مؤسسه بهمن سبز همدان:

مى شود سينمايى  بزرگ  پرديس  صاحب  نگ نگ همدان 

پنجم آبان 57

شد  ماندگار  هميشه  براى  كه  آفريدند  اى  حماســه  كبودراهنگى ها 
كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: مردم غيور كبودراهنگ در 
ســال 57 حدود 107 روز مانده به پيروزى انقالب اسالمى با تظاهرات خيابانى عليه 

رژيم شاه 5 شهيد و 21 جانباز را تقديم انقالب كردند.
در همين راســتا امام خمينى (ره) كه در تبعيد به سر مى برد در سخنرانى خود در 
جمع ايرانيان مقيم فرانســه اين حركت انقالبى مرم كبودرداهنگ را ستودند و نويد 
پيروزى انقالبيون كشــور را دادند و گفتند كه به فضل الهى و با رشــادت هاى ملت 

بزرگ ايران انقالب به پيروزى مى رسد.
در همان روزهاى اول انقــالب در دل جوانان و مرم كبودراهنگ اهداف بزرگى بود، 
اهدافى كه بعدها به مشــت هاى گره كرده تبديل شد و حماسه اى آفريدند كه براى 
هميشــه ماندگار شد و از همان آغاز جرقه هاى مبارزه به دست همين مردم ساده و 

بى آاليش زنده شد.
آرى در تاريخ پنجم آبان ســال 57 در كبودراهنگ حماسه اى خونين خلق شد و در 
اين روز 5 نفر به نام هاى محمد شــعاعى، على قلى عاشورى، محمود دالكى، عمران 

كردى و على مسلم خانى به شهادت رسيدند.
امروزه در حالى كه مردم ايران از ســوى رســانه هاى تبيلغاتى، دشمنان اسالم 
مورد تهاجم فرهنگى قرار گرفته اند بايد با زنده نگه داشــتن نام و ياد شــهدا و 
پيروزى از راه و رسم و اهداف آنان سد عظيمى در برابر دشمنان ايجاد كنند تا 
اين انقالب اســالمى به اهداف خود در همه زمينه هاى علمى، فرهنگى، مذهبى 
و اقتصادى و... برســند و وظيفه تك تك ماســت كه حماســه پنجم آبان 57 را 
يادآور باشــيم و بر همگان ثابت كنيم كه ميراث دار چه خون هاى پاكى هستيم.

و اما مردم كبودراهنگ از حماسه پنجم آبان مى گويند:
*رضايى مى گويد: شهرســتان كبودراهنگ نقش بســيار مهمى در پيروزى انقالب 
اسالمى داشته است و وظيفه همه ما اين است كه قدرددان شهدا خصوصاً شهداى 5 
آبان 57 كبودراهنگ باشيم چرا كه آنها با كار بزرگى كه كردند براى هميشه در ياد 

و خاطره ما جاودان خواهند ماند.
*جعفرى مى گويد: در روز پنجم آبان 57 مردم شــجاع و دلير كبودراهنگ در قيام 

عليه حكومت پهلوى با ناديده گرفتن تهديدات نيروهاى نظامى وقت قيامى خونين 
برپا كرده اند. 5 شــهيد و ده ها جانباز تقديم انقالب كردند و حماســه اى بزرگ خلق 

كردند كه هرگز فراموش نخواهد شد.
اسماعيلى مى گويد: امنيت و آرامش امروز ما مرهون جانفشانى ها و از خودگذشتگى 
ايثارگران و خون پاك شهدا است بنابراين به پاس قدردانى از آنها بايد ادامه دهندگاه 
راه شهدا باشيم و شهداى پنجم ابان 57 كبودراهنگ هم از غيور مردان تاريخ هستند 

كه به ثبت رسيده اند.
وى مى گويد مردم كبودراهنگ با شــجاعت تمــام در 5 آبان 57 به خيابان ها آمدند 
(عليه رژيم شاه شعار دادند و مبارزه كردند و مى توان گفت اين روز يكى از بزرگترين 

رويداد تاريخ انقالب اسالمى است.
*بهرامى مى گويد ما بايد از دلير مردى هاى شــهداى پنجم آبان درس بگيريم و در 
مقابل ظلم و ســتم ايســتادگى كنيم و اجازه ندهيم هيچ بيگانه اى براى كشورمان 

تصميم بگيرد.

■ ويژه نامه به مناسبت سفر وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى به استان همدان

■ نگاهى به مديريت 4 مديــركل در 8 سال
■ گزارشى از آنچه اهالى فرهنگ و هنر 

مى خواهند
■ درخواست فعاالن رسانه از وزير ارشاد براى 

توجه به امنيت شغلى
■ ارشاد اسالمى از دريچه آمار از سال 92 تا 99

■ هنرمندان پيشكسوت در چنبره مشكالت؛ 
اقدامات صندوق هنر تقويت شود
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اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى همواره به دليل ارتباط گسترده با قشر 
هنرمند و رســانه اى تحت تأثير فعاليت هاى گسترده اى از جامعه فرهنگى و 

هنرى جامعه است.
در يك نگاه گذرا به 4 دوره مديركلى اين اداره و با توجه به شاخص هاى ارائه 
شده آمار و ارقام و انعكاس اخبار در هر دوره مديركلى و بررسى شرايط موجود 

در مديران وقت مى توان موارد متعددى را به ميدان بررسى كشاند.
در دوران 4 ســال مدير كلى فاضل عبادى از 1393 تا 1397 آمار مجوزهاى 
مطبوعات محلى از 27 عنوان به 93 عنوان افزايش يافت اما از سوى ديگر در 
حوزه رويدادهاى تأثيرگذار فرهنگى جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان 
كه داشــت در همدان و به نام همدان به عرصه شكوفايى مى رسيد از اين ديار 
رخت بربست و راهى اصفهان شد و هيچگاه ديگر اميد بازگشت اين جشنواره 

به همدان زنده نشد.
در حوزه رويدادهاى فرهنگى البته جاى پاى جشنواره بين المللى تئاتر كودك 

و نوجوان در دوران مديريت عبادى محكم تر شد.
به واســطه اين رويدادها 20 سالن تئاتر در سطح همدان مجهز شد و بيش از 

دو سالن به سالن هاى شهر اضافه شد.
در دوران مديريت عبادى اجراى كنســرت هاى موســيقى به اوج خود رسيد 
شــرايط فرهنگى و هنرى جامعه البته به گونــه اى بود كه گرفتن مجوز براى 

اجراهاى موسيقى بسيار سهل تر و زمينه و استقبال مردم از اين رويدادها 
فراهم تر بود. به گونه اى كه به يكباره آمار اجراهاى موسيقى از 

40 اجرا به 274 اجرا رسيد.
امــا در كمال ناباورى آمار اشــتغال كه در اين دوران 

از 88 نفر اشــتغال به 47 نفــر كاهش يافت و اين 
از جملــه نكاتى بود كه نقد بــه آن حوزه را وارد 

مى كرد.
پــس از فاضل عبادى، عليرضــا درويش نژاد به 
عنوان مديركل ارشاد اســالمى از جنوب ايران 

راهى همدان شد.
وى از 26 تيرماه 1397 بدون حضور اســتاندار و 

نمايندگان مجلس در حالى معرفى شد كه ردپاى 
سوابقش در هرمزگان بيانگر سابقه مدير كلى ارشاد 

اسالمى آن استان از سال 1393 بود.
نبــود نمايندگان مجلــس در برنامه توديــع و معارفه اين 

مديركل نشان مى داد ظاهراً نظر و اعالم مخالفت نمايندگان همدان 
در وزارت ارشاد بررسى نشده بود.

برخــالف آنچه كه ديگران ادعام مى كردند از ورود مديركل جديد تا مســلط 
شدن با شــرايط مديرتى وى با پتانسيل هاى موجود و حل و فصل موارد يك 
سال طول زمان صرف خواهد شــد. اما دوران مديريت اين مدير كل كمتر از 

يك سال در كمال ناباورى با ارائه استعفاى وى به پايان رسيد.
درويش نژاد در تجارب خود ســابقه تدريس در دانشگاه، مديريت اداره ارشاد 
و رئيس بنياد جانبازان اســتان هرمزگان و موارد ديگر را به همراه داشــت اما 
نتوانست در اســتان همدان به دور از حواشى تجربه مطلوبى از مديريت خود 

به جاى بگذارد.
در سال 1397 برخالف آمار كانون آگهى و تبليغات 
كه ريشه داشت موسسات فرهنگى، آمار اشتغال 
كاهش پيدا كرد در اين يك سال رويدادهاى 
فرهنگــى هنرى در حداقــل ميزان خود 
برگزار شــد اما واژه و رفتارى به عنوان 
شــادپيمايى در فرهنــگ رويدادهاى 
همدان به واسطه پياده روى مردم در 
پياده راه با عروســك هاى هنرى وارد 

شد.
غيرمنتظــره  اســتعفاى  از  پــس 
على  بهمــن 1397،  درويش نــژاد 28 
مرادى نور سرپرســت اداره ارشاد اسالمى 
استان همدان شد. وى تا پيش از اين معاونت 
ادارى و مالى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 

همدان بود.
در مدت سرپرســتى وى حال موسيقى و رويدادهاى نمايشگاهى 
خوب بود برخى معتقد بودند او مى تواند شــرايط را با توجه به تسلطى كه بر 
وضعيت موجود دارد مديريت كند. با توجه به محدود بودن اختيارات وى البته 
در تحول آمار و ارقام و مجوزها و اشــتغال و بيمه نمى توان تغييرى نسبت به 

دوران مديريت مديركل قبل احساس كرد.
باالخره 27 تيرماه 1398 احمدرضا احسانى كه پيش از آن مديريت هنرستان 
هنرهاى زيبا را به عهده داشت با حكم وزير به سمت مديركل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان همدان رسيد.

اين در حالى بود كه 5 ماه از اســتعفاى مديركل قبلى مى گذشــت و به نظر 
مى رســيد باالخره تصميم گيران استان بر سر انتخاب گزينه بومى و غيربومى 
براى فرهنگى ترين نهاد در استان همدان به توافق رسيدند تا مديركل را از يك 

مجموعه فرهنگى هنرى در همدان انتخاب كنند.
براى مراســم معارفــه وى على اصغر كارانديش مروتى معــاون حقوقى و امور 

مجلس و معاون سياسى اجتماعى استاندار همدان حضور پيدا كرد.
احســانى كه 24 سال ســابقه خدمت در اداره ارشاد اسالمى استان و رياست 
هنرستان هنرهاى زيبا را در كارنامه خود داشت آمد تا پس از يك فراز و فرود 
ناخواسته در حوزه مديركلى ارشاد كه مهمترين نهاد فرهنگى در پايتخت تاريخ 

و تمدن ايران زمين بود تغيير و تحولى را رقم زند.
در طــول مدير كلى وى مطبوعات محلــى پايگاه هاى خبرى آمار مراكز چاپ 
كانون آگهى و تبليغاتى، نشر كتاب، برخالف رويدادهاى هنرى كه قربانى كرونا 

شدند همچون كنسرت موسيقى، تئاتر و... افزايش مطلوبى را داشت.
اما نكته حائز اهميت در دوران مديريت احسانى پس از حواشى كه دامان ارشاد 

را گرفته بود. افزايش آمار اشتغال و بيمه شده هاى صندوق هنرمندان بود.
در اين دوران برون سپارى برگزارى رويدادها به انجمن و تشكل ها افزايش پيدا 

كرد و استفاده از ظرفيت هاى بومى جدى تر گرفته شد.
استان توانست صددرصد اعتبارات تسهيالت چهار درصدى اعطايى به صنوف 
فرهنگى را جذب كند و عالوه بر آن 20 درصد از سهميه اعتبارى ساير استان ها 
را نيز جذب كرد به گونه اى در اين دوره جشــنواره تئاتر همدان ماندگار شــد 
و 3 بخش به جشــنواره تئاتر كودك اضافه شــد همچنين 14 روستاى قرآنى 
در همدان شناســايى شد اما به واقع اصحاب رسانه، مراكز نشر، مراكز چاپ به 
دليل شرايط نامطلوب اقتصادى حاكم و كرونا كه دامان فعاليت هاى اقتصادى 

را گرفت در اين دوران روزگار بدى را تجربه كردند.

اداره فرهنــگ و هنر بــا هدف اصلى شناســاندن تمدن و فرهنگ 
كشــور و هدايت افكار عمومى و تمركز كليه امور و وســايل تبليغاتى و 
انتشــاراتى، در ســال 1352 پس از تغييرات به وجود آمده در ساختار 
فرماندارى ها  در اســتان شــروع به فعاليت كرد. بعد از پيروزى انقالب 
اســالمى، در ســال هاى 1358 و 1359 با تحــوالت به وجود آمده در 
ســاختار  و اداره كشــور، نام اين اداره با تبعيت از نام وزارت متبوع به 
ارشــاد ملى و ارشــاد اســالمى تغيير پيدا كرده و برخــى از وظايف و 
اختيارات مرتبــط با حوزه فرهنگ و هنــر از وزارت فرهنگ و آموزش 

عالى به اين وزارتخانه منتقل گرديد.
در تاريــخ 1365/12/12 با تصويب قانون و وظايف وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى، وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى با اهدافى چون : رواج فرهنگ و 
هنر اسالمى، اعتالى آگاهى هاى عمومى در زمينه هاى مختلف، رشد فضائل 

اخالقى بر اساس ايمان و تقوى، استقالل فرهنگى و مصونيت جامعه از نفوذ 
فرهنگ اجانب و... تشــكيل شــد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همــدان در جهت نيل به اهداف و وظايف ابالغــى با يك معاونت كل ادامه 

فعاليت داد.
در ســال 1379 براساس بازنگرى در ســاختار حوزه مركزى وزارتخانه 
و به موجب موافقت ســازمان امور ادارى و استخدامى كشور و با ايجاد 
معاونــت طرح و برنامه ريزى و تحــول ادارى در وزارت متبوع، معاونت 
فرهنگــى و هنرى و واحد طرح و برنامه ريزى بر اســاس چارت جديد 
به ســاختار ســازمانى اداره كل فرهنگ و ارشاد اســتان همدان اضافه 
گرديده و اين اداره كل بــا دو معاونت ادارى و مالى و معاونت فرهنگى 
و هنرى به كار خود ادامه داد تا ســال 1397 كه چارت جديد سازمانى 
اين اداره كل اعالم شــده و بر اساس آن معاونت هاى توسعه مديريت و 
منابع (شــامل اداره امور ادارى و مالى، دفتر طرح، تحول وبرنامه ريزى) 
معاونت امور فرهنگى و رسانه(شــامل اداره امور فرهنگى، قرآن و عترت 
و رســانه)معاونت امور هنرى و ســينمايى (شــامل اداره امور هنرى و 
سينمايى) از يكديگر تفكيك شــدند تا با رويكردى تخصص محور امور 

نمايند. پيگيرى  را  مربوطه 
در حال حاضر اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى با ساختار مذكور در حال 
عمل به وظايف خود است. در طول اين سال ها مديران و مسئوالن مختلفى 
مديريت اين اداره كل را بر عهده داشــته اند كه در جدول ذيل به نام و دوره 

مديريت آن ها اشاره شده است:
■ منوچهر ايمانى-  رئيس اداره كل(1359-1358)

■ سيد جالل اوليايى- مدير كل (1360-1359)
■ حجت االسالم حسين گالبى رضايى- سرپرست( 1361-1361)

■ حجت االسالم محمود لطيفى - مدير كل (1363-1361)
■ محمد حسين صوفى-  مدير كل (1374-1363)

■ حسن نعمت - مدير كل (1376-1374)
■ عليرضا اسماعيلى - مدير كل (1381-1376)

■ يوسف شاه حسينى - مدير كل(1384-1381)
■ حجت االسالم سيد آقا حسينى - مدير كل(1386-1384)

■ اصغر زواره اى - سرپرست  (1387-1386)
■ حجت االسالم سيد آقا حسينى (باردوم) - مدير كل  (1388-1387)

■ حجت ا السالم سعيد كرمى- مدير كل( 1389-1388)
■ بهنام حجازى - سرپرست  (1389-1389)

■ محمد حسين تركمن  مدير كل ( 1391-1389)
■ خسرو بيات- مدير كل  (1393-1391)

■ فاضل عبادى- مدير كل  (1397-1393)
عليرضا درويش نژاد - مدير كل (1397-1397)
■ على مرادى نور - سرپرست ( 1398-1397)

■ احمدرضا احسانى - مدير كل 1398 تا كنون.....

سال  8 در  مديــــركل  مديريت4  به  نگاهى 

ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره 
كنون ا تا  ز  غا آ ز  ا

استان توانست 
صددرصد اعتبارات تسهيالت 

چهار درصدى اعطايى به صنوف 
فرهنگى را جذب كند و عالوه بر 
آن 20 درصد از سهميه اعتبارى 

ساير استان ها را نيز جذب كرد به 
گونه اى در اين دوره جشنواره 

تئاتر همدان ماندگار شد

  على پاشا رجبلو / مدرس موسيقى
 شهر همدان قديمى ترين شهر ايران و از كهن ترين شهرهاى جهان است و 
با  آثار باقى مانده از تمدن هاى باســتانى مى توان ادعا كرد كه  اين شهر حدود 
5000 ســال قدمت دارد و همچنين همگام با اين ســابقه تاريخى ، صنعت و 
شهرنشينى و فرهنگ، از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده  است و به همين جهت 

در سال  1385  همدان  «پايتخت تاريخ و تمدن ايران» اعالم شد .
اگر چه آثار بســيارى از نمونه هاى  فرهنگى گذشــتگان در تاريخ به عنوان 
ميراث فرهنگى باقى مانده اســت اما اســناد و مــدارك  مهمى از چگونگى 
موسيقى بخصوص در عرصه عملى و سازها در همدان، وجود ندارد . در آيين 
زرتشت، بويژه موسيقى آوازى،  مورد توجه بوده كه در مراسم مذهبى و آيينى 
روحانيون زرتشتى ( مغ ها ) ، نيايش هاى مذهبى خود را با آواز مى خواندند 
. وجود چند آتشــكده  چون قره تپه  در جنوب فامنين و آتشكده بهرام گور 
در دامنه الوند كه از دوره ساسانى به جاى مانده  و همچنين گسترش و اوج و 
توجه به موسيقى در اين دوران، مى تواند نشان دهنده حضور جدى  موسيقى 
در همدان نيز باشد . در دوره تاريخى مانويان در همدان، مكتب اكباتان پايه 
ريزى مى شود كه نقاشــى و موسيقى پايه اصلى و بنيادين اين مكتب بوده 
است.  به گفته دكتر پرويز اذكايى پژوهشگر تاريخ ،  صومعه نشينان كاتوليك 
با الهام از اين مكتب توانستند در  شكل گيرى موسيقى اروپايى بخصوص در 

شكل گيرى موسيقى كليسا و سمفونى گام هاى جدى را بردارند.
دانشمند بزرگ پورسينا،  در بخشى از كتاب شفا به تشريح و توضيح بسيارى 
از مفاهيم اساسى موســيقى مى پردازد و شنيدن موسيقى را براى بسيارى 
از درمان درد هاى بيماران خود تجويز مى كند كه نشــان از حضور استادان 

موسيقى در آن زمان بوده  است . 
در طى قرن گذشــته نيز همدان هنرمندان و استادان موسيقى تاثيرگذارى 
در عرصه هاى مختلف  موســيقى در بخش  آموزشــى و اجرايى و همچنين 
سازگران بنامى را در دل خود پرورش داده است . در سال هاى بعد از 1300 
بــا توجه به تقاضا و نياز مدرس موســيقى ، هفت خانــم همدانى در آزمون 
موســيقى كه در تهران برگزار مى شــود، موفق مى شوند به عنوان مدرس 
موســيقى در همدان ، فعاليت كنند . اســتادانى چون عبداهللا برق لشكرى،  
سيف اهللا گلپريان ، شورا ميخائيليان ، كوروش ابراهيمى ، عزيز اهللا قيطاسى 
، حســين آســايش ، حسن دانشور ، مســعود فريدونى ، سياوش ديهيمى ، 
محمد عاليى، حسين قارى، مسعود جمالى، داريوش زرگرى، محمد حاتم ، 
ناصر مهرورز، هوشــنگ جمشيد آبادى و ده ها هنرمند بنام و گمنام ديگر ، 

توانستند هنر موسيقى را در اين سال ها در همدان زنده نگه دارند .
در حال حاضر حدود 18 آموزشگاه موسيقى در شهر همدان و چند آموزشگاه 

موسيقى در شهرستان هاى استان وجود دارد و تعدادى از استادان موسيقى 
نيز به صورت خصوصى در اين عرصه  فعاليت مى كنند. اخيرا يك موسســه 
فرهنگى  نيز در بخش آموزش  موســيقى فعال شده است .  همدان از قديم 
االيام پتانســيل هاى خوبى در زمينه فرهنگ و بويژه موســيقى را دارد ، اما 
به عللى كه گفته خواهد شــد ،   متاســفانه بخصوص در اين چند دهه اخير 
، خروجى مناســبى از اين همه پتانســيل ها ، شكل نگرفته است و توجه به 
كيفيت در بخش آموزش و توليد آثار و پژوهش  موسيقايى بسيار اندك است 
. اگر چه طى ســالهاى گذشته از لحاظ كمى فعاليت هاى بسيارى به صورت 
فردى بوسيله استادان موســيقى و گروه هاى مختلف موسيقى و نهادهايى 
چون اداره كل فرهنگ و ارشاد استان ، انجمن موسيقى استان همدان و واحد 
موســيقى  سرود  حوزه هنرى ، در جهت اشاعه و گسترش هنر موسيقى در 
همدان انجام شــده است ولى فقط بخشى از اين فعاليت داراى كيفيت قابل 
قبول بوده و اجرا ها و آثار توليد شــده معموال با گرايش مردم پسند ، شكل 

گرفته است .  
بــراى اينكه بتوانيم وضعيت بهترى را از لحاظ كيفيت  براى هنر موســيقى 

در بخش جــدى آن در همدان بوجود آوريم، بايد برنامه داشــت و ضرورى 
اســت  اداره كل فرهنگ و ارشــاد استان  و حوزه هنرى استان ، بخش هاى 
فرهنگى ادارات ديگر چون سازمان فرهنگى شهردارى و ديگر بخش هايى كه 
در ارتباط با فرهنگ فعاليت مى كنند  و همچنين  آموزشگاه هاى موسيقى 
و همه هنرمندان اين عرصه كه دغدغه هنر موسيقى جدى را در شهر دارند 
، با يك همدلى و داشــتن برنامه مدون ، نســبت به پرورش و ارتقاى دانش 
عملى و نظرى هنرمندان همدان و بخصوص هنرجويان جوان و نوجوانان  با 
اســتعداد، اهتمام ورزند . در بخش موسيقى نواحى همدان اگر چه اين نوع 
موسيقى شباهت هايى با موسيقى آذربايجانى و گاه با موسيقى كردى را دارد 
ولى در كيفيت اجرا و لحن ها، شــاخص هاى منحصر به فردى براى خود به 
وجود آورده و  به همين علت  به خاطر بومى شدن آن بايد بيشتر مورد توجه 
قرار گيرد  كه خوشــبختانه  اين بخش از موســيقى در همدان ، استادان و  
نوازندگان شاخصى را در حال حاضر دارد كه مى توان از اين پتانسيل موجود 

براى پرورش جوانان عالقه مند استفاده كرد .
به نظر مى رســد  با توجه به اپيدمى ويــروس كرونا و تاثير مخرب آن در 
هنر موسيقى ( كه باعث كمرنگ شدن فعاليت هاى موسيقايى و بخصوص 
آسيب جدى در درآمد هاى مالى  و عدم امكان ارائه آثار موسيقى به صورت 
اجراهاى زنده و كنسرت ها و  همچنين محدوديت ايجاد شده در  آموزش 
هاى خصوصى و آموزشــگاه هاى موسيقى، به علت  مخالفت خانواده ها در 
حضور هنرجويان در كالس هاى  آموزش موسيقى ، به وجود آورده است ، 
در صورت داشتن يك برنامه و حمايت الزم از سوى نهادهاى متولى و توجه 
جدى به برآورده كردن نيازهاى  اســتادان و هنرمندان،  بخصوص حمايت 
هاى فنى (  تامين فضا و امكانات جهت برگزارى كنســرت هاى آنالين به 
صورت تكنوازى و گروهى  ) و  مالى الزم از سوى  نهادها و مسئولين ذيربط 
و صنــدوق اعتبارى هنر در خصوص بيمه و جبران مالى ناشــى از تبعات  
ويروس كرونا ، در بخش هايى چون  آموزشــگاه هاى موسيقى و سازگران 
متعهد و كارآمد همدانى (  بســيارى از ســازهاى كشور و حتى كشورهاى 
همســايه در همدان  ســاخته و  تامين مى شود  ) كه اين  روزها در جهت 
تامين  مصالح و ابزار كار خود با مشــكالت جــدى  اقتصادى رو به رو مى 
باشند،  مى توان آينده روشن ترى را از هنر موسيقى در همدان را  متصور 
شــد .  بديهى اســت در صورتى كه اين حمايت ها در عمل اجرايى شود،  
هنرمندان موســيقى همدان  با جديت و كارآمدى بيشترى  به امر آموزش 
در آموزشــگاههاى موسيقى  و برگزارى كنسرت ها و كارگاه هاى آموزشى 
در  تربيــت كيفى هنرجويان و خلق و آفرينش آثار ماندگار و جدى اهتمام 

و كوشش الزم را خواهند كرد  .

 همدان از معدود استانهايى است كه صاحب يك دانشنامه مرجع 
است .

فرهنگ، تمدن و مشاهيِر هر ملت، شناسنامه اى تاريخى از سرگذشت 
آن ملت است كه شــناخت اوضاع و احوال پيشينيان را در پى دارد؛ 

شناختى كه افروختن چراغ عبرت از افق هاى دور و نزديك است..
 دانشنامه استان همدان، يك پروژه گروهى است كه به بررسى تاريخ، 
تمدن، فرهنگ و هنر استان همدان مى پردازد و همه جنبه  هاى تاريخ 
و فرهنگ اين حوزه تمدنى را از جمله ادبيات، زبان، عرفان، فرهنگ و 
غيره پوشش مى دهد و در روزگارى كه سندهاى تاريخى و كتب معتبر 
به ويژه در حوزه هاى مذكور جايشان خالى است؛ بسان چراغى روشن 

پيِش روى افراد به خصوص جوانان قرار داده شده است.
گفت و گويى با رئيس حوزه هنرى اســتان همدان درباره نحوه ورود به 
تهيه دانشنامه همدان، اهداف، اقدامات در اين مسير و برنامه هاى پيش 

رو را در ادامه مى خوانيد:
سيدمحمدباقر حسينى سير در اين گفت وگو ابتدا به بيان تاريخچه حوزه هنرى 
استان همدان پرداخت و گفت: حوزه هنرى استان، در تابستان 1381 با پشتوانه  
غنى و گســترده  «حوزه هنرى انقالب اسالمى كشور» در عرصه  هنر متعهد از 

ابتداى انقالب تاكنون فعاليت مستقِل استانى و رسمى خود را آغاز كرد.
وى با تصريح بر اينكه فضاهاى موجود حوزه هنرى اســتان همدان شــامل 
يك ساختمان ادارى و فرهنگى، خانه  هنرمندان سوره، سينماها، فروشگاه ها 
است، مطرح كرد: ســينماها و فروشگاه ها توسط حوزه هنرى استان همدان 
بازســازى و يا ايجاد شد كه در ادامه، مسئوليت آن را مؤسسه «بهمن سبز» 

بر عهده گرفت.
رئيس حوزه هنرى اســتان همدان در تشريح فعاليت  هاى شاخص حوزه هنرى 
استان، به برگزارى بيش از چهار هزار و 64 كارگاه  و اردوهاى عمومى و تخصصى، 
به منظور رشد و شكوفايى هنرمندان اشاره كرد و گفت: راه اندازى و فعاليت مداوم 
خانه ها و كارگاه هاى هفتگى، ماهانه و فصلى پايه در رشــته هاى داستان نويسى، 
شعر، عكاسى، نقاشى، خوش نويســى، نمايش، موسيقى و غيره، توليد بيش از 

630 اثر ادبى و هنرى شــامل كتاب، آلبوم، لوح  فشــرده، نمايش، اثر تجسمى، 
فصل نامه هاى تخصصى و غيره، برگزارى 314 دوره نمايشگاه، برگزارى بيش از 
648 نشست و برنامه  هاى ويژه، همايش و جشنواره، بيش از 173 هزار نفر ساعت 
آموزش، پيش بينى 110 جلد كتاب در قالب پروژه بزرگ تاريخ شفاهى انقالب و 
دفاع مقدس، برپايى 82 برنامه ويژه انقالب و دفاع مقدس در زمينه شب خاطره، 

صبح خاطره و عصر خاطره و غيره از جمله اين فعاليت ها است.
حســينى در تشــريح اين موضوع به اقداماتى ديگر در فضاى مجازى و بازتاب 
رســانه اى فعاليت ها و تهيه 16 شماره ســالنامه داخلى «در آينه  رسانه ها» نيز 

اشاره كرد.
وى در ادامــه گفت و گو يكى از برنامه ها را پيش بينى توليــد 300 اثر در قالب 
دانش نامه فرهنگ و تمدن مشــاهير استان همدان مطرح كرد و گفت: در حال 

حاضر، 138 اثر در مراحل مختلف در اين زمينه است.
رئيس حوزه هنرى استان همدان افزود توليد اين آثار در كنار كارهاى اصلى حوزه 
هنرى چون برگزارى كارگاه هاى هنرى و ادبى، آثار توليدى ديگرى در زمينه هاى 
پايدارى، شعر و داستان، تجسمى، موسيقى، تئاتر، فيلم هاى كوتاه، مستندهاى 
بلند و نيمه بلند، مجالت ... و برگزارى برنامه هايى چون عصر خاطره، جشن هاى 

فصلى ... ، در نوع خودش كم نظير است.
مدير دانشنامه استان همدان با بيان اينكه توليد آثارى در قالب دانشنامه همدان، 
بحثى جديد بود كه آن را از 6 سال پيش آغاز كرده ايم، مطرح كرد: اين اقدام در 
اين راستا بود كه كارهاى جديدى راجع به تاريخ و تمدن همدان به انجام برسد؛ 
چراكه وظيفه اصلى در اين زمينه با سازمان هاى ديگرى چون ميراث فرهنگى، 
دانشــگاه ها، شــهردارى و غيره بود، اما در اين زمينه اقداماتى صورت نگرفته و 
همكارى ها در اين مسير مناسب نبود تا اين كه در سال 1394، از سوى سازمان 
مديريت و اســتاندارى، چراغ سبزى نشان داده شد و اقداماتمان را در اين مسير 

آغاز كرديم.
رئيس حوزه هنرى اســتان همدان در تشــريح تعريــف، مراحل و محصوالت 
«دانشــنامه  فرهنگ، تمدن و مشاهير اســتان همدان» عنوان كرد: «دانشنامه  
فرهنگ، تمدن و مشــاهير اســتان همدان» مجموعه اى كامل براى شناخت و 

معرفى پيشينه  فرهنگى و تاريخى اســتان همدان است و سه دوره  زمانى قبل 
از اســالم؛ دوران اســالمى؛ و دوران معاصر، انقالب اسالمى و دفاع مقدس را در 
برمى گيرد و شامل بيش از 300 جلد كتاب و تعداد زيادى محصوالت ديگر، در 

دو بخش است.
حسينى ســير، بخش اصلى را مدخل هاى الفبايى عنــوان كرد و افزود: به روش 
دقيق علمى دانشنامه نويسى به صورت مدخل هاى الفبايى (پيش بينى 12 جلد 
فيروزه اى در قطع رحلِى ســخت/گالينگور)؛ شامل: 1مشاهير داراى 2312 نام؛ 
2شهرها، روســتاها، فضاها و اماكن، خوراك و پوشاك، آداب و رسوم، هنرهاى 
صناعى، اصطالحات عاميانه و غيره داراى 850 عنوان كلى و تعداد بى شــمارى 

مدخل در زير هر يك عنوان كرد.
وى، بخش دوم را نيز بخش پيوســت و شامل چهار مرحله معرفى كرد و گفت: 
مرحله اول، «شناخت نامه» است كه در قالب كتاب هايى در عناوين و موضوعات 
مختلف (به تعداد تقريبى 170 جلد؛ ر.ك: بند 13؛ هر كتاب در دو قطع وزيرِى 
سخت/گالينگور به رنگ آبى و رقعى ساده/شوميز) و مرحله  دوم، «پيوست هاى 
هنرى و ادبى»؛ مانند توليد فيلم، آلبوم موسيقى، عكس و مجموعه  آثار هنرمندان 
در قالب كتاب هاى ضميمه (در قطع هاى مختلف به رنگ قهوه اى) در موضوعات 
ياد شده و آثار ويژه  كودكان و نوجوانان، همچنين نرم افزار چندرسانه  اى، نرم افزار 
براى گوشى  هاى تلفن همراه و غيره براى حضور در فضاى مجازى و شبكه هاى 

اجتماعى است.
وى خاطرنشــان كرد: از سويى، پيوند جوانان با گذشته  تاريخى و فرهنگى خود  
و تهيه  مواد خام براى خلق آثار جديد فرهنگى و هنرى مانند فيلم، موســيقى، 

نمايش و غيره موجب قدم نهادن در اين مسير شد.
رئيس حوزه هنرى استان همدان، گستره «دانشنامه  فرهنگ، تمدن و مشاهير 
استان همدان» را گستره جغرافيايى استان همدان از قديم تاكنون و تمام مناطق 
قومى و فرهنگى ســطح استان دانست و افزود: تهيه اين دانشنامه، با مسئوليت 
حوزه هنرى استان همدان و همكارى، مشاوره و مشاركت نهادها و دستگاه هاى 
استان و مكان اجراى آن دبيرخانه موقت و دائم در دفتر دانشنامه استان همدان 

واقع در حوزه هنرى استان همدان است.

همدان  در  موســيقى  هنر  هاى   چالش  به  نگاهى 

است مرجع  دانشنامه  يك  صاحب  كه  اســت  هايى  استان  معدود  از  همدان 

فاضل عبادى
 مدير كل  (1397-1393)

عليرضا درويش نژاد 
 مدير كل (1397-1397)

على مرادى نور 
 سرپرست ( 1398-1397)

احمدرضا احسانى 
 مدير كل 1398 تا كنون...
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 مريم مقدم
 همدان مهد جشنواره اى بود كه حاال ديگر نيست .  هنوز هم وقتى عنوان 
جشــنواره فيلم كودك و نوجوان به زبان ها مى آيد آه از نهاد همدانى ها بر مى آيد 
اين رويداد حق همدانى هايى بود كه در ســال هاى پيش به دليل بى تدبيرى ها از 

دست رفت. 
اتفاق رفتن جشــنواره فيلم كودك و نوجوان از همدان در سال 1390 و ميزبانى 
اصفهــان مبحثى اســت كه در ديار الونــد هنوز از ياد نرفته اســت و همچنان 
شــهروندان همدانى از جلوى مجتمع سينمايى شهيد آوينى عبور مى كنند و به 
ياد مى آورند كه ميزبانى همدان براى برگزارى جشنواره فيلم كودك و نوجوان تا 

چه حد منشأ اقدامات زيربنايى در حوزه سينما در استان شد .
در همان دوران بود كه سالن هاى سينمايى استان با آخرين امكانات سخت افزارى 
ونرم افزارى تجهيز شــدند و همچنين روزهاى خوش برگزارى جشــنواره فيلم 
كودك و نوجوان همچنان در اذهان عمومى اســتان همدان مانده است و زمان 
رفتن جشــنواره از همدان با رجوع به رسانه ها و مسئوالن مدام خواستار برگشت 
جشــنواره شدند و به رغم وعده هاى مختلف مســئوالن ارشد استان و همچنين 
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى اين اتفاق رخ  نداد  و جشنواره 
فيلم كودك و نوجوان رفت كه براى هميشــه از ديار الوند رفته باشــد. يكى از 
تأثيرات برگزارى جشــنواره فيلم كودك و نوجوان آنگونه كه اشاره شد حضور و 
فعاليت فيلمسازان جوانى بود كه بعضاً آثار قابل توجهى را نيز ساختند.روزگارى 
نه چندان دور به واســطه رويداد ســينمايى و بين المللى جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان در همدان ســينماهاى اســتان تجهيز و اعتباراتى شاخص به همدان 

سرازير شد .
همدانى كه نام و نشــان غريبى در عرصه گردشگرى داشت از تاريخ پرواز پروانه 
ها به سمت استان عنوانى مطرح را در عرصه ملى و بين المللى به واسطه انتشار 

اخبار جشنواره و تصاوير اقامت هنرمندان داخلى و خارجى به خود ديد .
اما روزگار به اين شكل بر وفق مراد نماند و تعدد مديريت در حوزه ارشاد اسالمى 
همــدان و نبود اعتبار و حامى براى ميزبانى همدان از جشــنواره پروانه ها را به 

سمت اصفهان رقيب همدان د ر ميزبانى از اين رويداد  پر داد .
ــينمايى  ــاى س ــنواره ه ــى از جش ــان، يك ــودكان و نوجوان ــم ك ــنواره فيل جش
كشــور اســت كــه از ســال 1361 آغــاز بــه كار كــرده اســت و در طــول ســى 
دوره برگــزارى ايــن جشــنواره تــا كنــون 6 دوره در تهــران، 18 دوره در 
اصفهــان، يــك دوره در كرمــان و 5 دوره در همــدان برگــزار شــده، اگــر چــه 
ــراى برگــزارى دورة 5  ــه موجــب امضــاى تفاهــم نامــه اى ب از ســال 1390 ب
ــود امــا از ســال 94 و همزمــان  ســالة آن در اصفهــان، برنامــه ريــزى شــده ب
ــد  ــه وجــود آم ــى ب ــزارى دور بيســت و نهــم جشــنواره، تغييرات ــاز برگ ــا آغ ب
كــه عــده اى علــت اصلــى آن را تغييــر شــهردار اصفهــان اعــالم كردنــد و بــا 
ملغــى اعــالم كــردن تفاهــم نامــة پنــج ســاله، ميزبانــى بيســت و نهميــن دورة 
جشــنواره را بــه همــدان ســپردند اگــر چــه جشــنواره اى كــه در همــدان برگزار 

شــد فقــط مخصــوص فيلــم هــا ى كــودكان بــود و قــرار شــد تــا اين جشــنواره 
بــه صــورت تفكيــك شــده و بــه صــورت دو ســاالنه در اســتان هــاى همــدان و 
اصفهــان برگــزار شــود بــه ايــن شــكل كــه جشــنواره فيلــم كــودكان در اســتان 

همــدان و ايــن رويــداد در اســتان اصفهــان تنهــا بــراى نوجوانــان باشــد.
امــا با اعتراض هاى صورت گرفته در اصفهان و بى تفاوتى متوليان امور فرهنگى 
در همدان تفاهمنامه برگزارى جشنواره در استان اصفهان به مدت 5 سال پياپى 

امضا شد.
از جمله بى ســامانى هاى تنها فستيوال ســينمايى براى كودكان و نوجوانان در 
كشــور مى توان به زمان برگزارى هم اشاره كرد؛ جشنواره كودكان و نوجوانان؛ 
13 دوره در مهــر ماه، 6 دوره در بهمن مــاه، 3 دوره در آبان ماه، يك دوره در 
ارديبهشــت ماه، ســه دوره در تير ماه، يك دوره در مرداد مــاه و يك دوره در 

شهريور ماه برگزار شده است.
جشــنواره فيلم هاى كودكان و نوجوانان بين سال هاى 1364 تا 1368 برگزار 
نشــده است. سال 76 هم اين رويداد سينمايى برپا نشده است. حال امسال اين 
جشــنواره سى امين دوره خود را در اســتان اصفهان و با دبيرى عليرضا رضاداد 

آغاز كرده است.
در ادامه با نگاهى به تاريخچه مختصر برگزارى اين جشــنواره مى توان به عدم 

سياست مناسب براى تقويت اين نوع سينما پى برد.
اولين دوره در اســتان تهران و همزمان با برگزارى جشــنواره فيلم فجر به مدت 

ده روز برپا شد.
دومين تــا پنجمين دوره جشــنواره فيلم هاى كــودكان و نوجوانان هم مانند 

دوره اول در اســتان تهــران 
و همزمان با جشــنواره فيلم 
فجر در بهمن ماه برگزار شد. 
ششــمين دوره ايــن رويداد 
ســينمايى اما براى اولين بار 
در استان اصفهان برگزار شد. 
جشنواره  اين  برگزارى  زمان 
هــم از بهمــن ماه بــه آبان 
برگزارى  ومــدت  كرد  تغيير 
از 10 روز بــه 8 روز كاهش 

پيدا كرد.
هشــتم  و  هفتــم  دوره 
جشــنواره زمان برگزارى از 
آبان ماه بــه مهر تغيير كرد 
و مدت زمان جشــنواره هم 
از 8 روز بــه 7 روز كاهش 

كرد. پيدا 
                                               

نهمين دوره جشنواره اينبار در شهريور ماه برگزار شد.
دهمين و يازدهمين دوره تنها رويداد ســينمايى كشور براى كودكان و نوجوانان 

هم در استان اصفهان برگزار شد.
دوره دوازدهم اما جشــنواره فيلم هاى كودكان و نوجوانان باز هم با جا به جايى 

رو به رو شد و از استان اصفهان به كرمان نقل مكان كرد.
اما ماندن جشــنواره كودكان و نوجوانان در كرمان طوالنــى نبود و اين رويداد 
ســينمايى دوباره به مبدا خود اين تهران بازگشت و اين بار بازهم زمان برگزارى 

به بهمن ماه تغيير يافت.
چهادهميــن دوره دوباره اصفهان صاحب جشــنواره فيلم هاى كودك و نوجوان 

شد و اين فستيوال تا دوره بيستم خود در اصفهان به شكل مداوم برگزار شد.
دوره هاى بيست و يكم تا بيست و چهارم اين جشنواره به استان همدان رفت و 

مدت زمان برگزارى آن هم به 5 روز كاهش يافت.
دوره بيست و پنجم جشنواره دوباره به اصفهان رفت. اين جشنواره تا دوره بيست 

و هشتم در اصفهان ماند.
بــا نگاهى به نــوع برگــزاراى جشــنواره و نداشــتن برنامه اى مشــخص در                   
برنامه ريزى اين رويداد ســينمايى و با توجه به فيلم هاى اندكى كه در ســال با 
موضوع كودكان و نوجوانان ســاخته مى شود و همچنين عدم اكران مناسب اين 
نوع فيلم ســينمايى در كشور، به نظر مى رســد لزوم داشتن برنامه اى مناسب 
براى برگزارى اين جشنواره و داشتن راهكارى به منظور تقويت فيلمسازان حوزه 

كودك و نوجوان از موارد ضرورى اين نوع سينما است.

 محمد جواد كوهى
 نه شور و هيجان فروش ساندويچ و  تخمه در چمد قدكى سينما خبرى 
اســت و نه از جمعيتى كه قبل از ورود به سينما با شورو هيجان فيلم روى 
پرده را تحليل مى كنند. شهرى كه مردمانش آرزوى ديدن  بليط فروش در 

باجه را دارند.
امروزه كه خيلى  از جوانان و نوجوانان اين شــهر به دليل نبود سينما در اين 
شهر گله مندند. حتى اينكه سينما چطور مكانى است براى برخى از كودكان 

شهر جاى سوال است!
امروزه داشــتن  سينما در شهر به امرى بســيار عادى تبديل شده ولى  در 

شهر اسدآباد به دليل نبود سينما اين نوع تفريح گويا به دور از ذهن است.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اسدآباد در گفتگو باهمدان پيام عنوان 
كرد:ساخت سينما به نفع شهر و شهردارى است و در آمد مادام العمر  متعلق 
به شهردارى است. دليل كوتاهى شوراى شهر و شهردارى را در اين خصوص 

نميدانم.
رضا قاسمى افزود: از شوراى شهر جديد و سرپرست شهردارى انتظار پيگيرى 
و انجــام كلنگ زنى ميرود كه بعد از شــروع كلنگ زنى اعتبار يك ميليارد 

تومانى به پروژه از طريق وزارت ارشاد اسالمى پرداخت خواهد شد.
وى خاطر نشــان كرد: زمين مشخص شده واقع در خيابان امام خمينى(ره) 
است و نقشه هاى مربوط به آن نيز تهيه شده و اكنون همه چيز به مجموعه 

شوراى شهر و شهردارى بستگى دارد.

اين ســخنان در حالى گفته شــد كه مهر ماه ســال99 جلسه اى با حضور 
رمضانعلى حيدرى خليلى، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان سينمايى و 
سمعى و بصرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،مجيد درويشى فرماندار وقت 
و عليرضا فعله گرى شهردار وقت برگزارشد. اين جلسه با هدف انعقاد تفاهم 
نامه احداث پرديس ســينمايى در شهرستان اسدآباد با مشاركت شهردارى 
برگزار شــد و تفاهم نامه اى به امضا رســيد كه  پرديس سينمايى 700 تا 

1000 مترى با سه سالن در يك طبقه ساخته خواهد شد.

واقعيت اين اســت كه ســينما يكى از بزرگترين ابرقدرت هاى فرهنگسازى 
در دنيا محســوب مى شود كه تاثير كوچكترين نماى ظاهر شده بر آن را به 
ســرعت مى توان در ميان مردم كوچه و بازار ديد. به همين خاطر استفاده از 
اين دنياى مدرن و در عين حال لذتبخش، وســيله اى تازه براى نشان دادن 
فرهنگ ها و انديشــه هايى است كه شايد به سختى بتوان با زبان روزمره آن 

را بيان كرد.
شهرستان اسدآباد با جمعيت 120 هزار نفرى و با وجود 5 دانشگاه و حضور 
دانشجويان مختلف از سراسر كشور در اين شهر نياز به يك مركز تفريحى و 
سرگرمى دارد كه در واقع احداث سينما به يك مطالبه جدى جوانان تبديل 

شده است.
جوانان اســدآبادى كه تعطيالت پايان هفته خود را با حضور در شهر همدان 
ســپرى ميكنند انتظار توجه مسئولين را دارند و با احداث يك سالن سينما 

ميتوانند اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اين شهر را تا حدودى پر كنند.
حيدرضا مرادى ضمير،سخنگوى شوراى شهر اسدآباد هم گفت:هفته آينده 
بعد از معرفى شهردار جلسات كميسيون فرهنگى شوراى شهر جهت شروع 
پروژه احداث پرديس سينمايى در شــهر اسدآباد تشكيل خواهد شد و اين 

پروژه از اولويت هاى شــوراى شهر اســت و فعله گرى شهردار وقت نيز در 
جلسات تشكيل شده مواردى را در مورد اين تفاهم نامه به منتخبين جديد 

شوراى شهر توضيح دادند.
مهدى صفريان،رييس كميسيون فرهنگى شوراى شهر اسدآباد هم گفت،بعد 
از دريافت صورت جلسات مربوط به احداث پرديس سينمايى،جلسات جديد 
برگزار خواهد شــد و در اولين فرصت جزئيات اين پروژه به اطالع رسانه ها 

خواهد رسيد
 سجاد نظرى يك شهروند اســدآبادى گفت: شهرستانى كه زادگاه بيدارگر 
مشــرق زمين ،سيدجمال الدين اسدآبادى است نبايد جوانان دغدغه سپرى 
شدن اوقات فراغت باشد و اكنون كه وزارت ارشاد پيش قدم شده از مسئولين 

وقت درخواست پيگيرى و احداث داريم.
فرزاد رشيدى يكى ديگر از شهروندان اسدآبادى در ديدار با خبرنگار همدان 
پيام گفت:در دوران پيش از شيوع بيمارى كرونا كه سينما ها ى مركز استان 
تعطيل نبودند بيش از 50 درصد ســالن ســينما همدان را جوانان اسدآباد 
تشكيل ميدادند و بعضى زمان ها دانشجويان مستقر در اسداباد نيز در پايان 

هفته از اسدآباد ميرفتند و اين واقعا در شان مردم اسدآباد نيست.

تعدد مديريت ، بى برنامگى و نبود حامى داليل مهم نماندن پروانه ها

رفت  اصفهان  به  همدان  از  المللى  بيــن  رويداد  مهمترين 
■ روياى ميزبانى از جشنواره فيلم كودك براى همدانى ها هنوز زنده است 

سينما بدون  باد،شهرى  اسدآ
■ جوانان دغدغه سپرى شدن اوقات فراغت دارند

پيشكسوت  پيشكسوت هنرمندان  هنرمندان 
اقدامات  مشكالت؛  چنبره  اقدامات در  مشكالت؛  چنبره  در 
شود تقويت  هنر  شودصندوق  تقويت  هنر  صندوق 

مشكالت هنرمندان پيشكسوت پيچيده  است، آنان در سنين باال نياز به 
تاميــن اجتماعى و حمايت دارند تا بتوانند بعد از اينكه جوانى خود را در راه 

فرهنگ و هنر صرف كردند، در آرامش زندگى كنند.
هنرمندان پيشكســوت ســال هاى جوانى خود را در راه ارتقاى فرهنگ و 
هنر كشــور صرف مى كنند، پس حمايت و حفاظت از آنها در سنين باال و 
سال هايى كه كمتر قادر به انجام و ارائه هنر هستند، وظيفه دولت و جامعه 
است. اين در حالى است كه متاسفانه گاهى شاهد شرايط سخت معيشتى 
هنرمندان پيشكســوت هستيم، گويى جايگاه واالى هنر آنان ناديده گرفته 

مى شود.
از اواخر دهه 70 مبلغ 75 تا 120 هزار تومان از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى براى هنرمندانى كه از سوى شوراى ارزشيابى معرفى شدند، پرداخت 
مى شــود؛ اين مسئوليت بعد از تاسيس صندوق اعتبارى هنر به اين صندوق 
واگذار شــد. با وجود تورم در همه اقالم و نيازهاى معيشتى، از سال 97 اين 

مبلغ تغيير چندانى نكرده  بود.
سيدحسين سيدزاده مديرعامل صندوق اعتبارى هنر آخرين مردادماه امسال 
از انجــام اقدامات بى ســابقه از جمله افزايش پرداختى طــرح تكريم اهالى 
فرهنگ، هنر و رســانه خبر داد و گفت: به طور متوســط شــاهد افزايش 6 
برابرى دريافتى مشــموالن طرح تكريم و 2.7 برابرى مشموالن طرح كمك 

مستمرى در سه ساله گذشته هستيم.
رئيس هيات مديره صندوق اعتبارى هنر به افزايش دوباره مبلغ طرح تكريم 
و كمك مســتمرى نيز اشاره كرد و افزود: با وجود منابع محدود و مشكالت 

بودجه اى، تصميم گرفتيم در سال جارى نيز پرداختى ماهيانه دو طرح تكريم 
و مســتمرى را افزايش دهيم. براين اساس مبلغ طرح تكريم از 800 به يك 
ميليون و 200 هزار  و كمك مســتمرى از 250 به 400 هزار تومان افزايش 

يافت.
پيشكسوتان بايد با خيال راحت زندگى كنند

احمد طالبى نژاد نويســنده و فيلم ســاز درباره نتايج اينگونه اقدامات براى 
پيشكســوتان حوزه هنر گفت: وقتى مى گوييم پيشكسوت يعنى فردى كه 
عمر و جوانى خود را در راه هنر صرف كرده  اســت و وقتى به سنين باالتر 
مى رســد بايد بتواند با خيال راحت و آســوده زندگى كند. اما در كشــور 
مسائل برعكس اســت؛ به ويژه براى هنرمندان؛ يعنى زمانى كه بازنشسته 
مى شــوند ابتداِى دلشوره و نگرانى است، زيرا هنرمند، فيلمساز، نقاش و ... 
زمانى كه كار مى كند، درآمد دارد؛ اما زمانى كه پير و فرســوده مى شود يا 
نمى خواهنــد از او كار بگيرند، نياز به حمايــت دارد. در همه جاى دنيا به 

همين صورت است.
به گفته اين كارگردان، اين وظيفه دولت است كه صندوق هاى فعال در اين 

زمينه را تامين كند، اما نه با اين مبالغى كه بسيار ناچيز است.
او ادامه داد: با عدد در نظر گرفته شده براى هنرمندان حتى نمى توان مقدارى 
از اقالم ضرورى معيشتى خريدارى شود. هنرمندى كه زمانى درآمدى داشته 
با اين اعداد چه كارى مى تواند انجام دهد و كدام نيازش را مى تواند رفع كند. 
فكر مى كنم بيش از آنچه اين روزها به عنوان طرح تكريم و كمك مستمرى 
انجام مى شــود و همچنين هنر كارت -كه فقط يكبار براى من در آن ريخته 

شد- بايد اقدامات ديگرى انجام شود.
مشكالت هنرمندان بايد شناسايى شود

طالبى نژاد يادآورشد: هنرمندان با افزايش سن، از طرفى كمتر كار مى كنند يا 
نمى توانند در حوزه خود فعال باشند و از طرفى هزينه هايى مانند آنچه براى 

درمان الزم است و تامين نيازهاى فرزندان، مطرح مى شود.
او افزود: پيرى يعنى ســن مشكالت، اولويت با تامين اجتماعى است؛ يعنى 

همــه هنرمندان در همه رشــته هاى هنرى بايد توســط دولت بيمه تامين 
اجتماعى شــوند و هزينه هاى درمان از اين راه تامين شــود؛ زيرا بيشترين 
هزينه هاى بازنشستگان در اين ســن و سال صرف تامين سالمتى و درمان 

و دارو مى شود.
اين كارگردان با بيان اينكه نياز اساســى ديگر هنرمندان پيشكسوت مساله 
مسكن است، بيان كرد: پيش از نهادهايى همچون خانه سينما، اقداماتى براى 
تامين مسكن هنرمندان انجام دادند اما سال هاست كه اين اقدامات رها شده 
و بيشتر هنرمندان مســتاجرند. كمتر پيش مى آيد هنرمندان در حوزه هاى 
مختلف، صاحِب خانه باشند. مشــكالت بايد شناسايى و نسبت به رفع آنها 
اقدام شــود. نمى توان به صورت كلى تصميم گرفته و عددى به حساب همه 
هنرمندان ريخته شود، زيرا هنرمند نمى داند با اين هزينه چه كارى بايد انجام 

بدهد؛ مساله پيچيده است و حل آن نياز به عزم ملى دارد.
حمايت هاى اندك از هنرمندان

يكى از پيشكسوتان هنرمند كه مايل به نشر نام خود نبود نيز با بيان اينكه 
مبلغ اعالم شده را دريافت كرده  است، گفت: از اين ماه مبلغ افزايش يافته  
اما متاســفانه با توجه به تورم بسيار ناچيز اســت. به خصوص عزيزانى كه 
كار هنرى مى كنند و منبع درآمد ديگرى ندارند، شــرايط ســختى دارند. 
نمى خواهم بگويم اين اقدامات بى اثر اســت اما خيلى كم اثر است و دردى 
را دوا نمى كند و از طرفى همين كه اين مســاله انجام شده، قابل احترام و 

اميدآفرين است.
وى بــا تاكيد بر تاثير همه گيرى بيمارى كوويــد-19 بر فعاليت و تامين 
معيشــت گروه بزرگى از هنرمنــدان ادامه داد: همه گيــرى كوويد-19 
هنرمندان را تحت الشــعاع قرار داد. افرادى كه در راس مســئوليت هاى 
دولتى هســتند بايــد اين موارد را در نظر بگيرنــد و اين طرح ها را طبق 
وضعيت معيشتى افزايش دهند. حداقل بايد در زمان همه گيرى، وام هاى 
بالعوض و كمك هاى بالعوضى پرداخت و به هنرمندانى را كه در مضيقه 

هستند كمك شود.

رسانه  فعاالن  درخواست 
توجه  براى  ارشاد  وزير  از 
شغلى امنيت  به 
اهميت رسانه ها و مطبوعات در هر جامعه اى به اندازه اى است كه مى تواند 
سطح تفكر، نگرش و حتى سليقه افراد را هم مورد تغيير قرار دهد. از اين جهت 
توجــه به آن در دولت هــاى مختلف ضرورى و قابل اهميــت بوده و توجه به 
دغدغه هاى اساسى اين قشــر بويژه امنيت شغلى، از خواسته هاى فعاالن اين 

صنف است.
رســانه ها و مطبوعات به عنوان اصلى ترين و مهم ترين منابع  اطالع رســانى 
جامعه همواره از تاثيرگذارى بســيارى برخوردار بوده و هســتند. در واقع 
تالش اصلى اهالى رســانه و مطبوعات در درجه اول بازتاب اخبار، نيازها و 
مشــكالت مردم، كمبودهاى جامعه و بعد به كارگيرى راه حل ها و راهكارها 
براى حل اين مشــكالت اســت. البته اين بخش هم مانند ساير بخش هاى 
تاثيرگــذار و تصميم گيرنده كشــور در دولت هاى مختلف دچــار تغيير و 

تحوالت مى شود.
با روى كارآمدن دولت ســيزدهم، محمدمهدى اســماعيلى گزينه پيشنهادى 
رئيس جمهورى به عنوان وزير پيشنهادى فرهنگ و ارشاد اسالمى معرفى شد 

و توانست راى اعتماد مجلس را كسب كند.
شخصى كه در برنامه هاى اعالم شده اش به حوزه مطبوعات و رسانه هم توجه 
داشــته تا جايى كه رئيس هيات مديره خانه مطبوعات و رســانه هاى كشور 

برنامه هاى اسماعيلى را در حوزه رسانه ها، مثبت و توسعه اى ارزيابى كرد.
به گفته فعاالن رســانه" اســماعيلى نگاه مثبتى نسبت به تشكل صنفى خانه 
مطبوعات به عنوان يگانه تشكل حوزه رسانه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى دارد و معتقد است اين تشكل مى تواند در بسيارى از امور حوزه رسانه، 

نقش آفرين باشد"
اما به راســتى وزير جديد فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد بيشتر به چه بعدى از 
رسانه ها توجه داشته باشد و كدام يك از خالءها و چالش هاى موجود در حوزه 

رسانه، مطبوعات و اهالى  رسانه را بايد در اولويت قرار دهد؟ 
 ضرورت توجه به امنيت شغلى اصحاب رسانه

يكى از پيشكســوتان رسانه استان همدان درباره برنامه هاى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى در حوزه رســانه و مطبوعات و توجه اين وزارتخانه به ابعاد و 
خالءهايى كه در اين حوزه وجود دارد، گفت: جابجايى و تغيير مسئوليت در 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، توقعات و بارقه هايى از اميد را در اصحاب 
رســانه و اهل قلم ايجاد مى كند. برخوردارى از امنيت شغلى، نخستين نياز 
و دغدغه اصحاب رســانه است. متاسفانه در دولت ها و مسئوليت هاى وزيران 
سابق نســبت به تامين امنيت شــغلى خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصحاب 
رسانه آنطور كه بايد و شــايد توجه نشده است.غالمى افزود: تالش هايى در 
مجلس گذشته با همكارى دولت وقت، مبنى بر تدوين و تنظيم نظام اخالقى 
يا اساس نامه اخالقى كار رســانه اى صورت گرفت، اما متاسفانه به سر منزل 

مقصود نرسيد.
به گفته او، در درجه نخست بايد به اصحاب رسانه توجه كرد و به آنها اميدوارى 
داد. البته جمعيت كمى نيســتند و در اين روزها و ماه هاى ســخت كرونايى 
نمى توان از مجاهدت ها و ايثارگرى هاى آنها در تالش براى انتقال اميدآفرينى، 
پيام هــاى اميدبخش، اخبار دل گــرم كننده و در عين حال اطالع رســانى و 
هشدارها نسبت به مقابله با كرونا، چشم پوشى كرد. اولين نياز و دغدغه، تامين 

امنيت شغلى خبرنگاران و اصحاب رسانه است.
 حضور افسران دانش آموخته در ميدان جنگ رسانه

يكى از روزنامه نگاران استان همدان گفت : دومين ضرورتى كه بايد در فضاى 
رسانه اى آن هم مشخصا رسانه هاى تراز انقالب اسالمى لحاظ شود، ارتقاء سطح 
تخصص و دانش و بينش افراد رسانه اى است. اين نكته در دولت ها و وزارت هاى 

گذشته تقريبا مورد بى مهرى قرار گرفت.
سمانه جهانگيرى افزود: ايجاد و راه اندازى كارگاه هاى آموزشى تخصصى براى 
افزايش دانش حرفه اى، تخصص و تجربه خبرنگاران و اصحاب رســانه كه در 
حال حاضر در يك جنگ رســانه اى با نظام سلطه هستيم، يك ضرورت واجب 
و مضاعف محسوب مى شود. بنابراين وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد به اين 

نياز هم توجه كند.

جهانگيرى با بيان اينكه سومين دغدغه ضرورت سامان دهى به فضاى مجازى و 
مشخصا كاركرد رسانه اى در فضاى مجازى است، افزود: اين سامان دهى نيازمند 
نظام نامه و اســاس نامه اى اســت كه بر طبق آن، خبرنگاران و اصحاب رسانه 
چگونه در فضاى مجازى در حوزه توئيت، تلگرام و ديگر شــبكه هاى اجتماعى 
بتوانند اطالع رسانى و نقش آفرينى كنند. در مجموع اصحاب رسانه اين نگاه و 
اميد را دارند كه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى يك نگاه خاص تر و ويژه اى ترى 

به فضاى رسانه اى كشور داشته باشد.
به اعتقاد يكى از اعضاى خانه مطبوعات استان همدان ، ميدان كنونى، ميدان 
جنگ رســانه اى است و بر اين اساس به حضور افسران دانش آموخته، باتجربه 
و كارآمد در اين حوزه نياز دارد. اين افسران، نيازمنِد تامين نيازهاى پشتيبانى 
براى حضور در يك ميدان هســتند كه در اين ميان، گسترش و بسط امنيت 
شغلى و فراهم كردن بخشى از نيازها و نيازمندى آنها بايد صورت گيرد. نكته 
آخر اينكه تقريبا همه صنوف در نظام جمهورى اسالمى ايران داراى اتحاديه يا 

كانون هاى مشخصى هستند.
 چرايى تجميع انجمن ها در يك كانون

مهــرداد حمزه در ادامه درباره كانون ها گفت: به اعتقاد من، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى بايد يك طرح و برنامه نسبت به تجميع كانون ها داشته باشد. 
همه اين كانون ها با هدف ارائه خدمات به خبرنگاران طراحى شــده اند. براى 
مثال در حــال حاضر انجمن هايى مانند انجمــن روزنامه نگاران زن، انجمن 
خبرنگاران ايران، انجمن روزنامه نگاران تهران و ... وجود دارد. پيشــنهاد من 
اين اســت همه اين انجمن هــا در يك كانونى به طور كامل تجميع شــوند 
و گســترده خدماتشــان به همه اصحاب رســانه در تهران و سراسر كشور 
انجام شــود. چون اين پراكندگى ها باعث ســهم بندى ها مى شــود و در اين 
سهم بندى ها متاسفانه آنچه كه حق اهالى خبرنگاران و روزنامه نگاران است، 

تامين نمى شود.
 آسيب شناسى كاركردهاى خانه مطبوعات

حمزه درباره نگاه جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نسبت به تشكل  صنفى 
خانه مطبوعات بيان كرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى مشخصا با ايجاد 
و گســترش فعاليت خانه مطبوعات مى تواند در شناســايى، كشف استعداد و 
پرورش و تربيت اســتعدادهاى آينده انسانى كشور نقش موثرى داشته باشد. 
خانه مطبوعات براى تقويت و توســعه فضاى رســانه اى در سراسر كشور يك  

وظيفه مشخصى دارد.
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نخســتين  بار كه در ســال 1373 
جشنوارة كودك و نوجوان در همدان آغاز 
به كار كرد به گفته بسيارى از هنرمندان 
جشــنواره اى معمول و محــدود بود به 
طوريكــه هيچ گــروه، بين المللى در آن 
حضور نداشــت و تعداد اجراها نيز بسيار 

كم بود.
به همين دليل  اگر رونــد برگزارى اين 
جشــنواره را در طى سال هاى متمادى 
از روزهاى نخســت خود تاكنون مقايسه 
كنيم بســيار محسوس و ملموس به اين 
نتيجــه خواهيم رســيد كه جشــنواره، 
رشــد زيادى هم از لحــاظ كيفى و هم 
از لحاظ كمى داشــته اســت به عبارتى              
تعداد عالقه مندانــى كه وارد اين عرصه 
شــده اند افزايش داشــته و چه بســيار 
نويســندگان، بازيگران و كارگردانانى كه 
بــه دليلى جذابيت اين حــوزه از كار در 
حوزه بزرگسال دست كشيده و عالقه مند 

فعاليت در تئاتر كودك و نوجوان شدند.
در اين ميان بر كســى پوشــيده نيست كه برگزارى سلســله وار اين رويداد 
فرهنگى در اســتان همدان كه از قطب هاى مهم پرورش هنرمندان در عرصه 
تئاتر كشــور به شمار مى رود سبب شده تا افرادى كه با تئاتر كودك فعاليت 
خود را شــروع كرده اند، جذب تئاتر بزرگسال شــوند و حتى بعد از تئاتر به 

سينما وارد شوند و مسير زندگى هنريشان به طور كامل تغيير كند.
در سال هاى برگزارى جشــنواره، على الخصوص سال هاى اخير البته تا قبل 
از گريبانگير شدن كرونا تئاتر كودك رشد قابل توجهى در زمينة درام نويسى، 
كارگردانى، بازيگرى، ميزانسن، نوع تبليغات و مخاطب شناسى داشته و چون 
محل برگزارى اين فستيوال فرهنگى در استان همدان بوده بر كيفيت تئاترى 

اين منطقه هم تاثيرگذارى مثبتى داشته است.
از طرفى تفكيك سنى گروه هاى خردسال، كودك و نوجوان باعث شده تا توليد 
نمايش براى اين گروه ها به صورت تخصصى در هر دوره از جشنواره دنبال شود 
و به مرحله اى برســد كه در حال حاضر جشنوارة تئاتر كودك و نوجوان يكى 
از حرفه اى ترين و تخصصى ترين جشنواره ها در تمام دنيا شناخته شود كه تمام 

گروه هاى  مختــص  آن،  خردسال، آثار  ســنى 
است.كودك و نوجوان 

بر همين 

اساس مى توان گفت پاى كار بودن استان همدان با تمام چالش ها و مشكالتى 
كه براى برگزارى اين جشــنواره تئاترى مهم در سر راه خود دارد در بيش از 
دو دهه كه به صورت مســتمر اين آئين را برپا كرده است يكى از اصلى ترين 
داليل رشــد تئاتر كودك و نوجوان اســت به اين معنا كه وقتى اســتمرار در 
رويدادى وجود داشته باشد، رشد و توسعه يافتگى در آن به خوبى قابل لمس 

خواهد بود.
با اين حال همــواره كمبود بودجه، نبود دبيرخانــه دائمى، ثابت نبودن دبير 
جشنواره و انتخاب ديرهنگام دبير، چهار چالش همگانى در جشنواره هاى تئاتر 
در اســتان همدان به شــمار رفته كه از جمله مشــكالت مهم اين رويداد در 
همدان اســت و حاال هم كه بعد از دو ســال دست و پنجه نرم كردن با كرونا 
اين جشــنواره در دو مرجله تغيير زمان برگزارى داده است و قرار شده تا در 
اســفند ماه امسال بار ديگر جشنواره تئاتر كودك و نوجوان به ميزبانى استان 

همدان برگزار شود.
در همين خصوص رئيس انجمن هنرهاى نمايشــى استان همدان درباره عدم 
انتخاب دبير جشنواره كودك و نوجوان از ميان هنرمندان همدانى گفت: دليل 
اين تصميم را ما هم نمى دانيم و از اين قضيه متأســفيم چراكه هنرمندانى در 
همدان هستند كه لياقت دبيرى جشنواره را دارند، از طرف ديگر در مورد اين 
موضوع يا پيگيرى مســئوالن استانى كم است يا پايتخت نشينان داليل خود 

را دارند.
كيانــوش بهروزپور ، درباره به تعويق افتادن جشــنواره تئاتر كودك و 
نوجــوان از آبان به اســفندماه، بيان كرد: اين تصميمى اســت كه 
دبير جشنواره گرفته اســت و تاكنون جلسه اى در اين راستا با 

هنرمندان و انجمن نمايش همدان گذاشته نشده است.
وى با اشــاره به اينكه احتمال مى رود ســير نزولى بيمارى 
كرونا در اســفندماه به حداقل برســد و مشــكلى براى 
برگزارى جشنواره نباشد، افزود: سال گذشته مسئوالن 
براى برگزارى جشنواره تئاتر كودك انگيزه نداشتند كه 
شــايد يك دليل آن وجود بخــش بين الملل يا حضور 

بچه ها و خانواده ها در جشنواره بود.
عدم تمايل مسئوالن تهرانى در فعاليت دبيرخانه دائمى 

جشنواره در همدان
اين هنرمند همدانى در رابطه با عدم فعاليت دبيرخانه 
دائمى جشنواره كودك در شهر همدان، بيان كرد: به نظر 
مى رسد اين قضيه نيز به دليل عدم تمايل مسئوالن تهرانى 
اســت چراكه اگر اين افراد تمايل داشــته باشند دبيرخانه 

دائمى در همدان مى تواند فعاليت خود را آغاز كند.
وى با بيان اينكه متأســفانه بعضى ها از جشنواره تئاتر كودك و 

نوجوان به دنبال نان هستند، خاطرنشان 
كرد: اســتان بــه لحاظ نيروى انســانى 
آمادگــى برگزارى جشــنواره را دارد و از 
نظر ســخت افزارى هم نياز اســت تهران 
بــه تجهيز ســالن ها كمك كنــد اما در 
نهايت وضعيت سالن هاى همدان در حد 
برگزارى جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 

است.
بهروزپور در پايان با اشاره به اينكه منعى 
براى بازگشــايى ســالن هاى تئاتر وجود 
نــدارد، گفت: بحثى كه وجــود دارد اين 
است كه هنرمندان ديگر انگيزه و تمايلى 
براى كار كردن ندارند و مثل قبل شــور 
و شوقى بين هنرمندان و مخاطبان تئاتر 

نيست.
اين شــرايط در حالى است كه نقطه نظر 
مشترك دبيران برگزارى اين جشنواره در 
خصوص دبيرى آن اين اســت كه  دبير 
بايد براى يك دورة مشّخص در اين سمت 
باقى بماند تا ميدان عمل به يك دبير اختصاص يابدو بتواند سياســت گذارى 
بلند  مّدت از لحاظ بودجه، انتخاب ميهمانان، انتخاب داوران و برنامه ريزى براى 

سالن ها داشته باشد. 
آنان معتقدند يكى از مشكالت مهمى كه هر ساله براى برپايى اين رويداد وجود 
دارد اين است كه در انتخاب دبير زمان زيادى تلف مى شود و اين اتفاق سبب 
مى شود دست اندركاران برپايى جشنوراه دير وارد عمل شوند كه اين مشكل 

به ويژه در بخش بين الملل خود را بيشتر نشان مى دهد
بر همين اساس مى توان گفت مهمترين چالشى كه نه تنها براى تئاتر كودك 
و نوجوان، بلكه متأّســفانه براى اجرا و فعاليت تئاترى در استان همدان وجود 

دارد، نداشتن نقشة راه است.
 نقشة راه يعنى نقشه اى كه مشخص كند كه اگر ما مى خواهيم از نقطة  aبه 
نقطة b برويم، اين مســير را در طى چه زمانى و با چه امكاناتى و چگونه بايد 
بپيماييم؟ اگر اين نقشه راه را داشته باشيم، به اين سوال بهتر مى توانيم جواب 
دهيم كه حاال بعد از دو سال فعاليت مجازى، جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
همــدان به چه ميزان مى خواهد در حركت از نقطة a به b به ما كمك كند؟ 
اگر اين نقشة راه وجود داشته باشد، دبير بهتر مى تواند برنامه ريزى اجرايى خود 

را انجام دهد و اين نقشه را يك گام به جلو برد.
متأّســفانه سند مكتوب و مدونى در اين زمينه، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى و چه در ســاير ارگان هاى متولّى تئاتر، وجود ندارد و اين نبود نقشه 
راه، باعث مى شــود حــركات و اقداماتى كه انجام مى شــود در مقطع خود، 
اثرگذار باشــند، انتظارات و اهداف اصلى و بلند مدت به فراموشى سپرده شود 
و افراد ديدگاه ها و ســاليق فردى خود را در برگزارى جشــنواره دخيل  كنند، 
ديدگاه هايى كه مبتنى بر دانش و توانمندى فردى دبيرها و هيأت اجرايى است 

و اهداف مقطعى را دنبال مى كند.
بنا بر اين به نظر مى رســد از آنجا كه ميزبانى همدان در برگزارى اين رويداد 
هر 5 سال يك بار تمديد مى شود استان، نيازمند برنامه  كالن و نقشه راهى در 
برگزارى آن است كه عالوه بر متخصصان امر، اذهان عمومى نيز آن را ببينند 
و با توّجه به محتويّات آن، بتوانند كيفيت برگزارى جشــنواره را رصد كنند تا 
در اين صورت رســانه ها و منتقدان بر اساس آن برنامه منتشر شده، بتوانند به 

ارزيابى جشنواره بپردازند. 
واقعيت اين اســت كه بخش هاى اجرايى جشــنواره ها به دليل درگيرى هاى 
روزمره اى كــه دارند فرصت كافى براى تدوين نقشــه راه جامع را ندارند. اما 
مكان هايى مانند پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هســتند كه مى توانند 
پژوهش كنند و برنامه ارائه دهند و حتى مى توان بعد از تشــكيل جلســات 
كارشناسى و تنظيم پيش نويس آيين نامه، اسناد را روى سايت پژوهشگاه قرار 
داد و از كارشناســان و هنرمندان خواست كه پيشنهادهاى خودشان را براى 

اصالح و تكميل آئين نامه ارسال كنند.

امروزه بســيارى از كاالهاى موجود در سطح اجتماع با تالش و فعاليت 
فعاالن صنعت چاپ در حوزه هاى مختلف به جامعه عرضه و ارائه مى شــود و 
نقــش مهمى در ايجاد ارزش افــزوده و ارزآورى اقتصاد دارد اما در عمل اين 

ظرفيت ها مغفول مانده است.
در زمينه صنعت چاپ اســتان همدان داراى يك استعداد غنى است ، و از 
آن دســت استانهايى اســت كه داراى ظرفيت غنى چاپ است ، بزرگترين 
مركز چاپ و بســته بندى غرب كشور در همدان تنها چاپخانه  اى است كه 
ماشــين چاپ ديجيتال را در اختيــار دارد. ازجمله توانمندى  هاى صنعت 
چــاپ در اين مجموعه ميتوان به تكنولوژى  هايى مانند چاپ و توليد فيلم 
 ها و لفاف  هاى بسته بندى در حجم كم بدون استفاده از سيلندر و كليشه به  
صورت ديجيتال اشاره كرد . اين مركز چاپ در قسمت پيام رسانه به چاپ 
روزنامه ها مربوط است ، در كنار روزنامه و هفته نامه هاى استان ، روزنامه 
و هفته نامه هاى هفت استان مجاور را چاپ مى  كند و به طور كلى نزديك 
به 200 عنوان نشــريه و روزنامه كارهاى چاپى خود را به اين چاپخانه مى  
ســپارند. همچنين چاپخانه همدان 40 درصد از محصوالت چاپى خود را 
به كشــورهايى همچون عراق، افغانستان، آذربايجان، تركيه، امارت، قطر و 
پاكســتان صادر مى  كند. صنعت چاپ به همه رسته  هاى توليدى مرتبط 
اســت و هر چيزى كه توليد مى  شود در نهايت كارش با صنعت چاپ گره 
مى  خورد و بايد بســته بندى شود اما در شــرايط ركودى كه كل كشور را 
فراگرفته است توليدات كارخانه ها كاهش پيداكرده و اين مسئله مستقيماً 

بر كار چاپخانه ها تأثيرگذار بوده است.
بنــا بر اظهار نظر وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى ، صنعت چاپ كشــور با 
بهره منــدى از نخبــگان اين حوزه با يك پيوند عميق بــا فناورى هاى نوين 

مى تواند به يكى از صنايع پيشران بومى كشور تبديل شود.
محمدمهدى اسماعيلى گفت خوشبختانه استعداد و امكانات و شخصيت هاى 
فعــال در اين حوزه را داريــم و ما نيز به عنوان دولت تالش مى كنيم وظيفه 
تسهيل گرى خود را به خوبى انجام دهيم و سعى ما بر اين است كه با دورى 
از تصدى گرى فعاليت ها توسط اتحاديه ها و تشكل هاى صنفى انجام شود. اگر 
ما به عنوان دولت وظيفه تســهيل گرى خود را به درستى انجام دهيم بخش 

عمده اى از مشــكالت صنعت چاپ حل مى شــود. يكى از ويژگى هاى دولت 
مردمى اين است كه بخش هاى مختلف دولت با هم انسجام دارند و در حال 

حاضر وزارت صمت هم با ما همراهى الزم را دارد.
وزير ارشــاد گفت: تالشــگران صنعت چاپ بدانند آن چيــزى كه در حوزه 
اختيارات دولت وجود دارد در جهت حل مشــكالت اين عرصه به كار گرفته 

خواهد شد.
وزير فرهنگ در روز ملى صنعت چاپ به رســانه ها گفت: تالش ما در دولت 
اين اســت كه بيش از حرف زدن عمل كنيم، ما در همه بخش ها اين مشكل 
را داريم كه يك نارضايتى هايى از اداره امور كشــور وجود دارد و اين در همه 

بخش ها ملموس است و به صنعت چاپ خالصه نمى شود.
وى افزود: در اداره كشــور هيچ بن بستى وجود ندارد، تالش ما در دولت 
مردمى برگزارى جلســات كارشناسى در همه حوزه ها است و فعاالن ما 
در صنعــت چــاپ بدانند با تمام اختياراتى كه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى دارد تالش مى كنيم مشــكالت اين حوزه  را حــل كنيم و در 
اولين جلســه اختصاصى با تالشــگران اين عرصه بــه دنبال حل موانع 
خواهيــم بود، بخش عمده اى از مشــكالت اين حــوزه را مى توانيم در 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى حل و بقيه مشكالت را هم مى توان با 

كرد. مرتفع  مجلس  تعامل 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در ادامه گفت: همانطور كه نگاه ما در دولت بر 
اين اســت كه با روحيه جهادى مى توان مشكالت را حل كرد همين روحيه 
نيز در كميســيون فرهنگى مجلس وجود دارد، تالش ما بر اين است كه يك 
جلسه با وزير صمت بگذاريم تا مشكالت صنعت چاپ را بررسى و حل كنيم. 
تالشــگران صنعت چاپ بدانند آن چيزى كه در حوزه اختيارات دولت وجود 

دارد در جهت حل مشكالت اين عرصه به كار گرفته خواهد شد.
اسماعيلى گفت: همانند روز ملى صنعت نفت بايد روز ملى صنعت چاپ هم 
داشته باشيم، يادآور شد: 90درصد مواد اوليه ما در صنعت چاپ  وارداتى است 
و اين خوب نيســت و كشــور ما كه اين همه پيشرفت در ساير حوزه ها دارد 
مى تواند در اين حوزه هم به خودكفايى برســد، با هماهنگى صورت گرفته با 
معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى مى توان با شركت ها دانش بنيان 

وارد تعامل شد و مايحتاج صنعت چاپ را در داخل تامين كرد. اين نويد را به 
صنعتگران چاپ مى دهم كه يكى از برنامه هاى مهم دولت رونمايى از ســند 
تحول حكمرانى اجرايى در كشور اســت، در ذيل اين سند نيز سند اقتصاد 
فرهنــگ را داريم كه به همين منظــور در گفتگو با رئيس جمهورى محترم 
پيشنهاد افزودن سند حوزه چاپ و نشر به سند حكمرانى اجرايى مطرح شد.

هدف دولت سيزدهم ملى كردن صنعت چاپ به معناى واقعى است
وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى در حاشيه اين مراســم در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به اين ســوال كه برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى حل 
مشكالت صنعت چاپ چه خواهد بود، گفت: يكى از برنامه هاى اصلى دولت 
براى چهارســال پيش رو اين اســت كه بخش عمده اى از صنعت چاپ را به 
معنــاى واقعى ملى كنيم، امروز بخش عمــده اى از اقالم اصلى در اين حوزه 
وارداتى اســت و بر روى حوزه اقتصاد داخلى تاثير خواهد داشت و از اين رو 
تالش ما براين اســت كه در دولت سيزدهم بخش عمده اى از اين وابستگى 
و مشــكالت را با همكارى وزارت صمت و معاونت علمى و فناورى رياســت 

جمهورى كاهش دهيم.
اســماعيلى گفت: در اين حوزه همچنين به دنبال اين هستيم كه بخشى از 
مشــكالت اين حوزه را كه به واســطه به روز نشدن قوانين و دستورالعمل ها 
اســت مرتفع كنيم، دولت ســيزدهم يك دولت مردمى است و رويكرد آن 
واگذارى مديريت و تصدى به خود اتحاديه ها و تشكل ها است، درواقع سعى 
ما بر اين اســت كه با نشست با متخصصين اين حوزه مشكالت اين عرصه را 

نيز بررسى و حل كنيم.
وى در پايان، در مورد هماهنگى  با وزارت صمت و رســيدگى ســريع به 
مشكالت اين حوزه گفت: به زودى جلسه اى با وزير صمت خواهيم داشت 
و بناى ما براين كه با انســجامى كه در بخش هــاى مختلف دولت وجود 
دارد مشــكالت را كاهش دهيم، جلسه مشترك بين دو مجموعه در حال 
برنامه ريزى اســت و اميد اســت وزارت صمت هم در كنار ما باشــد و با 
حضور اين وزارتخانه و ســاير بخش هايى كــه در دولت بايد نقش آفرينى 
كننــد و همچنين همكارى تالشــگران عرصه چاپ مشــكالت اين حوزه 

سريعا حل شود.

بررسى اميدى مقطعى براى همدان در دو دهه اخير

كودك تئاتر  جشنواره 
است مدون  راهى  نقشه  نيازمند   

هدف دولت سيزدهم ملى كردن صنعت چاپ به معناى واقعى است

چاپ در  غنى  ظرفيت  با  همدان 
وزير وعده  تحقق  به  دلخوش   



85 نگ نگ 

وزير ارشاد را
بيشتر بشناسيم 

محمدمهدى اسماعيلى وزير ارشاد ، 
متولد 1354 در كبودرآهنگ همدان، از 
شهيد  عالى  مدرسه  دانش آموخته  طالب 
مطهــرى، دكتــراى علــوم سياســى از 
مطالعــات  و  علوم انســانى  پژوهشــگاه 
فرهنگى، عضــو هيئت علمى دانشــگاه 
گــروه  مديــر  همچنيــن  و  تهــران 
«جامعه شناسى سياسى مؤسسه مطالعات 
و تحقيقــات اجتماعى» دانشــگاه تهران 

است.
وى از فعاالن فرهنگى، رسانه اى و سياسى 
باســابقه و از چهره هاى فرهنگى و علمى 
نخبه جبهه انقالب است. دكتر اسماعيلى 
فعاليت هــاى فرهنگى جدى خــود را از 
نشريه  چندين  مديرمسئولى  و  سردبيرى 
فرهنگى اجتماعــى در دهه 70 آغاز كرده 

است. 
او از جملــه مديران تحول گراى راهبردى 
جايگاه هــاى  در  صداوســيما  ســازمان 
مجرى طرح نظام جامع ارزيابى توليدات 
افكارسنجى  مركز  مديريت  صداوســيما، 
برنامه هاى  ارزيابــى  مديركل  ســازمان، 
توليدى ســيما و مؤســس قرارگاه رسانه 
سازمان صداوسيما به عنوان يك ساختار 
فرهنگى  اجتماعى پويا و نويدبخش تحول 

راديو و تلويزيون بوده است. 
وى بعد از ســال ها فعاليــت فرهنگى و 
اجتماعــى و رســانه اى، در دولــت  نهم 
به عنوان رئيس كميسيون فرهنگى و رسانه 
و همچنين معاون فرهنگى اجتماعى مركز 
رياست جمهورى  استراتژيك  بررسى هاى 
و ســپس در دولت دهم به عنوان معاون 
سياســى، امنيتى، فرهنگــى و اجتماعى 

استاندار اصفهان به كار گرفته شد. 
اســتان  در  فرهنگى  قــرارگاه  راه اندازى 
اصفهان، ســازماندهى و پيشــتيبانى از 
اهالــى فرهنگ، تشــكل ها، مؤسســات 
و مراكــز فرهنگــى و هنــرى از جملــه 
مهم ترين اقدامات او در دوره مســئوليت 
در استاندارى اصفهان بود. الگوى اقدامات 
فرهنگــى ، هنرى ايــن معاونت در همان 
ســال به عنوان ســند الگوى فعاليت هاى 
فرهنگــى  هنرى و اجتماعــى در وزارت 
كشور تدوين و به همه استان هاى كشور 
ابالغ شد.  مهدى اسماعيلى جزو كارگروه 
تحــول فرهنگى وزارت ارشــاد در زمان 
عضو  و  صفارهرندى  محمدحسين  وزارت 
هيئـــت مؤسس مؤسســات فرهنگى اى 
چون مؤسسة طلوع حق، مؤسسات پايش 
و افكارســنجى فرهنگى اجتماعى و مراكز 

رسانه اى مؤثرى بوده است.

حل مشكالت معيشتى هنرمندان كه در پى شيوع كرونا تشديد شد1

چاره انديشى براى ركود اقتصادى، افزايش چندبرابرى قيمت محصوالت فرهنگى، فقدان نظارت و گرانى افسارگسيخته كه موجب كاهش قدرت خريد 2
و حذف اين محصوالت از سبد خانواده ها شده است   

تدبيرى براى پيشگيرى از توليد و توزيع غيرقانونى محصوالت فرهنگى و رعايت حقوق مولف3

چاره انديشى براى فقدان تناسب الگوى حكمرانى در عرصه فرهنگ با گسترش فضاى مجازى و پيشران هاى فناورى، به رسميت شناختن فناورى هاى نوين 4
و وزن دادن به آن ها در ساختار ادارى وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى و چابك سازى اين وزارتخانه متناسب با اين تغييرات  

خارج كردن وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى از وضعيت منفعل و كم اثر، پيگيرى وضعيت ادارات ارشاد استان ها و سوق دادن آن ها به سمت حوزه 5
سياستگذارى و نه صرفا نظارتى  

پيگيرى دسترسى عادالنه همه مناطق كشور به امكانات فرهنگى و ابراز تاسف از متمركزشدن حوزه توليد آثار فرهنگى در تهران6

احياى نقش فرهنگ عمومى، نوسازى سنجه ها، سنجش علمى شاخص هاى كيفى و كمى سبك زندگى، رشد اخالق اجتماعى و بررسى ميزان موفقيت 7
دستگاه ها برمبناى رصدهاى مستمر و پايش هاى معتبر در ابعاد شهرى، استانى و كشورى از طريق ارتقاى وضعيت شوراى فرهنگ عمومى استان ها

بازطراحى آرايش رسانه اى كشور و تغيير از موضع پدافنى به موضع آفندى8

تقويت اقتصاد فرهنگ، بهبود كسب وكارهاى قانونى و تقويت رويكرد صادرات صنايع فرهنگى9

تقويت عادالنه زيرساخت هاى توليدى و آموزشى و پيگيرى خودكفايى در زيرساخت هاى اصلى حوزه نشر10

تقدير از مفاخر و نخبگان فرهنگى در استان هاى گوناگون11

هدفمندسازى حمايت هاى دولتى از كاالها و خدمات فرهنگى وهنرى12

اصالح الگوها، افزايش دقت، سرعت و هوشمندى در فرآيندهاى نظارتى و حمايتى13

قراردادن بيانيه گام دوم انقالب به عنوان منشورى براى آگاهى ملت ايران و راهبردى براى نهادينه سازى انقالب و نقشه راه فرهنگى كشور براى تحقق 14
آرمان هاى اسالمى، تكميل پروژه نظام سازى، جامعه پردازى و تمدن نوين اسالمى در صدر برنامه ريزى ها

  

 وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى، در جلســه بررسى صالحيتش در 
مجلس شوراى اســالمى از 14 مورد به عنوان تعهداتش در قبال هنر و 
هنرمندان نام برد و از آن روز تا امروز اين مهم در خاطر دوســتداران و 

فعاالن عرصه هنر و رسانه ماند .
ســوم شهريور 1400 بود كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با 181 
راى موافق، 77 راى مخالف و 28 راى ممتنع، محمدمهدى اسماعيلى را 

به عنوان چهاردهمين وزير فرهنگ وارشاد اسالمى انتخاب كردند.
محمدمهدى اسماعيلى متولد ســال 1354 در شهرستان كبودرآهنگ 
همدان، دانش آموخته دكتراى علوم سياســى از پژوهشگاه علوم انسانى 
و مطالعــات فرهنگــى و عضو هيأت علمى دانشــگاه تهران اســت. او 
تحصيالت حــوزوى را نيز در كارنامه دارد و از جمله ســوابق اجرايى و 
مديريتى اش مى توان به معاونت فرهنگى مركز بررســى هاى استراتژيك 
رياســت جمهورى در دولت نهم، معاونت پژوهشــى مركز اسناد انقالب 
اسالمى، معاونت استاندارى اصفهان، عضويت در كارگروه تحول فرهنگى 
وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمى در دولت نهم، مشــاور فرهنگى توليت 
آســتان قدس رضوى، مشــاور فرهنگى و اجتماعى رئيس قوه قضائيه، 
مديركلى نظارت ســيماى صداوســيما و مديركلــى برنامه ريزى مركز 

تحقيقات صداوسيما اشاره كرد.
وى در در جلســه بررســى صالحيتــش بــه عنوان وزير پيشــنهادى 
فرهنگ وارشــاد اسالمِى دولت سيزدهم، فرهنگ را اين طور تعريف كرد: 
«مجموعــه اى از بينش ها، گرايش ها، آداب، عادات، روش ها، ســنت ها و 
سبك زندگى در جوامع و در يك كلمه هويت فردى و اجتماعى انسان ها 
و تمثيِل «فرهنگ مثل هوا»ست؛ حال وهواى مردم ما، حال وهواى جامعه 

ما و حال وهواى خود ما».

د دا ئيسى  ر دولت  رشاد  ا ير  وز كه  قولى   1 4

آ نچه در ادامه مى خوانيد، نگاهى است دوباره به رئوس برنامه هاى محمدمهدى اسماعيلى 
كه در روز سه شنبه، دوم شهريور در مجلس شوراى اسالمى مطرح كرد. 

محمدمهدى اسماعيلى ، وزير ارشاد در آخرين ديدار با جمعى از هنرمندان و 
رسانه اى ها در مهرماه 1400 :

ا  ر نه  رســا و  هنر  فرهنگ،  هالى  ا به  خدمت   
مى بريم پيش  جديدى  مســير  در 

نگاه ما به اهالى فرهنگ ، هنر و رسانه ارتباط رو در رو و بدون واسطه است و تالش مى كنيم تا حد مقدور آن را پيش ببريم. معتقديم توقعات اهالى 
فرهنگ، هنر و رســانه ناشــدنى نيست. ما در فصل نامساعد اقتصادى در كنار هم قرار گرفته ايم ولى با همه اين مشكالت، كشور و دولت رويكردش اين 

است تا حد امكان به جامعه فرهنگى و هنرى كشور كمك كند.

■ به همه همكارانم در اين وزارتخانه تاكيد كرده ام  براى همه پيشنهادهايى كه در زمينه فرهنگى و هنرى دريافت مى شود، پاسخ مناسب تهيه كنند. 
تاكيد كرده ام بايد به سمت فضاى جديدى در خدمت به اهالى فرهنگ، هنر و رسانه حركت كنيم تا بتوانيم حضور فعاالنه جريان فرهنگى و هنرى در 

خارج از كشور را توسعه دهيم.

اقتصاد فرهنگ و هنر كشــور فراهم نشــده و اين حوزه يكى از اولويت ها و برنامه هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به شمار مى آيد تا بتوانيم آن را هم ■ حمايت از هنرمندان به معناى حمايت از توليد و خريد آثار آن ها و همچنين ايجاد فضايى براى عرضه آثار است.  تاكنون بسترهاى الزم براى شكوفايى 
در داخل و هم در خارج از كشور توسعه دهيم.

■  استعدادهاى بسيارى در حوزه فرهنگى و هنرى در سراسر كشور وجود دارد. فرهنگ و هنر ايرانى مايه مباهات و افتخار و الهام بخش است، زيرا با زبان 
هنر مى توانيم داشته هاى عظيم فرهنگى و هنرى خود را به دنيا عرضه كنيم.

■ به هنر خوشنويسى كشور و اساتيد آن افتخار مى كنيم. هنر مى تواند مهمترين زمينه گسترش تعامالت و ارتباطات فرهنگى در حوزه بين الملل  باشد. 
حوزه تمدنى ايران ما تا شــبه قاره هند گســترش يافته و هر كجا مى رويم تمدن ايرانى مى درخشد و اين درخشش را به طور قطع اهالى فرهنگ و هنر 

براى كشورمان ايجاد كرده اند.

■ بنا داريم بستر فرهنگ و هنر را هم در داخل و هم در خارج از كشور براى اقتصاد فرهنگ و معرفى فرهنگ و هنر ايرانى فراهم كنيم، زيرا ظرفيت هاى 
ما در اين زمينه بسيار است و در تعامالت خود با حوزه دانشگاهى هم بنا داريم از ظرفيت هاى اساتيد اين حوزه بهره ببريم.

بزرگى است كه در اين زمينه مى توانيم از آن كمك بگيريم.بنا داريم تفاهم نامه هاى روشنى با دانشگاه ها در زمينه هنرى داشته باشيم و كارهاى حمايتى از دانشجويان نخبه مورد توجه است. شوراى هنر ظرفيت 

■ با تمام مضيقه هايى كه وجود دارد، دولت با نگاه توسعه اى به حوزه فرهنگ هنر و رسانه توجه مى كند تا بتوانيم شاهد شكوفايى بيشتر عرصه فرهنگ، 
هنر و رسانه در كشور باشيم.

■ حمايت از هنرمندان آسيب ديده از مشكالت كرونا اهميت دارد و شأن هنرمندان باالتر از اين است كه بخواهيم مباحث را به كمك  هاى جزيى تقليل 
بدهيم؛ به عنوان دولت وظيفه داريم همانند ساير اقشار جامعه كه در مدت شيوع كرونا دچار افت فعاليت عمومى شدند تالش كنيم بخشى از اين مسائل 
و مشكالت جبران شود. به همين خاطر دولت، برنامه  حمايتى را در دستور كار خود قرار داده است كه با عنايت ويژه رئيس جمهور، خارج از روال متداول 
از ســوى ســازمان برنامه و بودجه در حال اجرايى شدن است.تالشمان اين است كه حمايت در اين زمينه صورت بگيرد، به ويژه حمايت از فعاالن عرصه 

فرهنگ و هنر در استان ها كه بسيارى از مراكز فرهنگى و هنرى در آن جا تعطيل و دچار مشكالت مضاعفى شده اند.

■ براى حل مشــكل خبرنگاران جامانده از فهرســت مسكن خبرنگاران  جلســه اى را در دفتر كارى خود برگزار كرديم.  ما هر كارى را در حوزه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى انجام مى دهيم براى اهالى فرهنگ هنر و رسانه است و همه همكاران رسانه اى ما شايد به داليلى وابستگى هايى به سازمان هاى 
ديگر داشته باشند ولى ما هيچ تبعيضى را در زمينه واگذارى مسكن به خبرنگاران قائل نيستيم؛ چه آن هايى كه در ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
فعاليت مى كنند چه كسانى كه خارج از وزارتخانه و تحت حمايت نهادهاى ديگر فعاليت مى كنند. بنابراين تاكيد داشتيم هيچ صاحب حقى در اين زمينه 

از قلم نيفتد.

■  هيچ تعارضى ميان گسترش فرهنگ و هنر ايرانى با آموزه هاى اسالمى وجود ندارد، بلكه اين دو با يكديگر تركيب شده اند.

■ موضوع اقتصاد هنر براى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قابل اهميت است و معتقديم بايد جايگاه شخصيتى تراز هنر كشور حفظ شود.
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9 9 تا   9 2 سال  ز  ا ر  ما آ يچه  ر د ز  ا ســالمى  ا د  شا ر ا

سال 99سال 98سال 97سال96سال95سال94سال93سال 92عنوانرديف
2527907475939995مطبوعات محلى1
1516333333404852پايگاه هاى خبرى2
4450111117127134139141چاپخانه ها3
15115216313911111676100كانون آگهى و تبليغاتى4
3434343436363636انجمن هاى ادبى5
3535353531313535انجمن هاى هنرى6
7678474747474738موسسات قرآنى7
1818161616121616موسسات فرهنگى و هنرى8
12273593836515952مراكز انتشاراتى فعال9
313279434384325328244345كتب منتشره10
452450326700195620464400318210354930307060286129شمارگان كتب منتشره11
1919191919191914شركت توليد فيلم12
88888888سينماهاى فعال13
22332222آموزشگاه هاى آزاد سينمايى14
278110165165164130130129فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگى15
7490116116117134134149مراكز بازى هاى رايانه اى16
9999991010نگارخانه17
5157485770777583آموزشگاه آزاد هنرى18
483517542580591591591594كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد19
2191871747712114312656تعداد نمايشگاه  تجسمى20
584623162741190تعداد نمايشگاه كتاب21
7196958213615818050نمايش توليد شده22
86109401943532749330تعداد اجراى موسيقى23
9798711561504152جلسات شوراى فرهنگى عمومى24
4088483650477561تعداد اشتغال ايجاد شده25
169202254307397499590674تعداد بيمه شده صندوق هنرمندان26

برنامه هاى اداره ارشاد در طول 8 سال
تعداد حوزهنام برنامهرديف

دوره
تعداد آثار شركت 

كننده
تعداد 

بازديدكنندگان
7241700000هنرىجشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان استان همدان1
66171800فرهنگىجشنواره رضوى2
7914200هنرىجشنواره نمايش نامه خوانى3
-970هنرىجشنواره تئاتر استانى4
816016000سينمايىبرگزارى همزمان جشنواره فيلم فجر5
85808260هنرىبرگزارى همزمان جشنواره موسيقى فجر6
41640720000فرهنگىنمايشگاه سراسرى كتاب7
873710250هنرىجشنواره هنرهاى تجسمى8
3200800هنرىجشنواره خوشنويسى9
120800هنرىجشنواره فيلم مستند10
280800هنرىجشنواره استانى اتود11
21103000هنرىجشنواره مد و لباس12
2670-8فرهنگىجشنواره صنعت چاپ13
257450فرهنگىصنايع شعر به گويش هاى محلى14
801170فرهنگىروز بزرگداشت شعر و ادب فارسى15
834515200فرهنگىبرگزارى هفته كتاب16
3150700فرهنگىبرگزارى جشنواره شعر طنز17
3200-8فرهنگىبزرگداشت مشاهير18
4100-8فرهنگىنكوداشت مفاخر استان همدان19
844931820فرهنگىجايزه ادبى20
61711350فرهنگىهمايش شعر عاشوراييان21
1600-8كانون هاى مساجدگردهمايى دختران آفتاب22
53892120فرهنگىجام باشگاه هاى كتابخوانى23
11501000فرهنگىجشنواره فيلم و عكس كاريكاتور با موضوع پيشگيرى از اعتياد24
2350540فرهنگىجشنواره شعر كودك و نوجوان25
2150200فرهنگىبرگزارى مراسم صباى حكمت و صباى سرو26
175100فرهنگىجايزه قلم هگمانه27
1122000فرهنگىبرگزارى مراسم شهيد حاج قاسم سليمانى28
175400فرهنگىهمايش عقالنيت در حكمت سينوى29
8300800فرهنگىعصر شعر پايدارى30
1100400فرهنگىهفته فرهنگى باباطاهر31
1170500فرهنگىهمايش ملى هزاره باباطاهر32
190240فرهنگىهمايش شعر گل واژه هاى انتظار33
2150400فرهنگىهمايش شعر انقالب34
-140هنرىجشنواره فيلمنامه نويسى خليج فارس35
مجازى130هنرىاستند آپ كمدى36
مجازى1120هنرىجشنواره كاريكاتور با موضوع زندگى آينده كرونا37
1110500هنرىجشنواره تصويرسازى آيات38
-15300هنرىبرگزار دوره هاى تخصصى موسيقى39
مجازى14هنرىنغمه هاى عاشورايى40
4704000هنرىبرگزارى همايش جشنواره فيلم كودك و نوجوان41


