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مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر ،از برگزاری ششمین آیین بزرگداشت «خلیل عمرانی» شاعر انقالبی در دیر با حضور شاعران برتر کشور و استان خبر داد .به
گزارش مهر ،مردانی خاطرنشان کرد« :ششمین بزرگداشت «خلیل شعر انقالب» فردا پنجم دیماه در تاالر فرهنگ دیر برگزار میشود ».زنده یاد خلیل عمرانی آذر سال  91و در سن
 48سالگی به علت سکته مغزی درگذشت .از او مجموعه اشعار «مروارید خوش»« ،به ساعت گل سرخ»« ،ساعت به وقت شرعی دریا» و «گزیده ادبیات معاصر» منتشر شده است.

...

چهره ها
انتشارکتابجدیدفاضلنظری
بهنام«اکنون»

فاضل نظری از چاپ مجموعه غزل جدید
خود تا قبل از پایان سال خبر داد .او در صفحه
اینستاگرامش نوشت« :در پاسخ به مهربانی
بعضیدوستانکهگاهازسرلطفخبرانتشار
کتاب تــازه این بنده را جویا میشوند ،باید
بگویمقراراستبهفضلخداقبلازپایانسال
مجموعه حدود چهل غزل با عنوان «اکنون»
منتشر شــود .یک عمر بــرای تو غزل گفتم و
افسوس/شعریکهسزاوارتوباشد،نسرودم».
از این شاعر که مدیر کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان نیز هست ،تاکنون پنج
مجموعه غزل دیگر به نامهای «گریههای
امپراتور»« ،اقلیت»« ،آنها»« ،ضد» و «کتاب»
بهچاپرسیدهاست.

تلویزیونحقالزحمهچندانی
نمیدهد

کاهش بودجه پیشنهادی گسترش زبان فارسی در سال 98

بودجه زبان فارسی
 10درصد آب رفت!

گروه ادب و هنر -صبح دیروز بودجه پیشنهادی
سال 98به مجلس تقدیم شد و نگاه ادب دوستان
وهنرمندانبهبودجهایبودکهبرایاینبخشها
پیشنهاد شده بود هر چند اهالی فرهنگ ،اعتقاد
دارنــد برای برون رفت از شرایط فعلی و عبور از
بحران اقتصادی و پیروز شدن بر این جنگ ،باید از
ابزار فرهنگ و هنر استفاده کرد اما انگار هنوز این
مهمدغدغهجدیمسئوالنکشورنیستوبودجه
در بخش های ادب و هنر با کاهش روبه رو بوده
است .هر چند کاهش بودجه را همیشه نباید به
نگاه منفی دید اما کاهش 10درصدی سهم زبان
و ادب فارسی در فرهنگستان زبان و ادب که یکی
از رکنهای اصلی حفظ و ترویج زبان فارسی در
این دوره زمانی که زبان فارسی به گواه استادانی
مانند دکتر شفیعی کدکنی ،دکتر کزازی ،دکتر
یاحقی و  ...در معرض تهدید است ،داغ دوبارهای
بر این گنج دوران ماست .در ادامــه میخواهیم
بودجه پیشنهادی برای زبان و ادب فارسی را با
بودجه مصوب سال گذشته مقایسه و تاثیر آن را بر
زبانفارسیبررسیکنیم.
▪فرهنگستانزبانوادبفارسی

علیرضا افتخاری از همکاریاش با ارکستر
ملی در سال آینده خبر داد و گفت به خاطر
مردم به تلویزیون نمیرود .این خواننده به
«ایران»گفت:رسانهملیحقالزحمهچندانی
پرداخت نمیکند ۴۰ .سال است مسئوالن
این رسانه آثار مرا پخش میکنند و هیچ حق
مؤلفی پرداخت نمیشود .اگر تاکنون برای
هر کدام از آثارم یک ریال پرداخت شده بود،
شرایطمالیمناینگونهنبود.بایدبههنرمند
کمک شود اما متأسفانه کمتر توجه میشود
چــرا که خــود موسیقی هم هنوز بالتکلیف
است؛نمیدانندحراماستیاحالل.

بودجه پیشنهادی سال  98فرهنگستان زبان و
ادب فارسی هر چند در مقایسه با بودجه عمومی
کشور ،سهم ناچیزی است اما بازهم با کاهش
حدود  6میلیارد تومانی نسبت به بودجه مصوب
سالگذشتههمراهبودهاست.
▪برنامهتقویتوپاسداریاززبانوادبفارسی

فرهنگستان زبــان و ادب فارسی بــرای تقویت و
پاسداری از زبان و ادب فارسی سه برنامه دارد

که بودجه دو برنامه به جز واژه گزینی در زبان
فارسی،حدودپنجمیلیاردتومان ازدوبخشتدوین
دانشنامهزبانوادبفارسیوتدوینزبانوگویش
هایایرانیکمشدهوتنهابخشیکهکمیافزایش
بودجه به خود دیده ،واژه گزینی در زبان فارسی
بودهاست.
▪تدویندانشنامهزبانوادبفارسی

دانــشــنــامـههــا را هــمــان ط ــور کــه از اسمشان
پیداست ،میتوان منابع مهم دربرگیرنده واژهها
واصطالحاتزبانفارسیدانست.کاهشبودجه
دو میلیارد و  755میلیون تومانی این بخش از
سهم بودجههای کالن کشوری ،به همین سبب
غمانگیزاست.
▪تدوینزبانهاوگویشهایایرانی

بخش جمعآوری ،تدوین زبانها و گویشهای
ایــرانــی با توجه به پراکندگی و تعدد زبــانهــا و
گویشهای محلی و لــزوم حفظ آنهــا ،یکی از
ستونهای فرهنگستان به شمار میآید که دکتر
شفیعیکدکنیتاکیدزیادیبرحفظاینگویشها
دارنــد .این بخش نیز با کاهش بودجه حدود دو
میلیاردو 300میلیونتومانیمواجهشدهاست.
▪واژهگزینیدرزبانفارسی

واژهگزینی که همواره یکی از بخشهای خبرساز
فرهنگستان است ،تنها بخشی است که بودجه
پیشنهادیآنباافزایشبیشازیکمیلیاردیروبه
روست .غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان
زبانوادبفارسیپیشترگفتهبوداینهزینهصرف
بررسیحدودپنجتاششهزارواژهدرسالمیشود
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آیین «خلیل شعر انقالب»
در «دیر» برگزار میشود
که از میان آنها شاید سه هزار واژه به تصویب
برسد.البتهتوجهفرهنگستانبه
زمانانتخابواژههایجایگزین،
نوع انتخاب و فراگیر شدن آن ،از
اصــولــی اســـت کــه در ســالهــای
گذشتهکمتربهآنتوجهشدهوالبته
کلمههای معدودی اســت که در
فرهنگ عمومی جا افتاده و مورد
استفاده عموم مــردم قــرار گرفته
است.
▪بنیادسعدی

ســـازمـــان فــرهــنــگ و
ارتباطاتبودهاست.
اسالمی

▪سازمان تبلیغات

ســازمــان تبلیغات اســامــی نهاد
دیگریاستکهدرزمینهترویجزبان
و ادبیات فارسی در خارج از کشور
فعالیت دارد .ایــن نهاد در بخش
«بستر سازی و ترویج زبان و ادبیات
فارسی در خــارج از کشور» با
کاهش حــدود پنج میلیاردی
مــواجــه ش ــده اســـت .کاهش
بودجه در زمینهای که وظیفه معرفی و
ترویج زبان فارسی به ملل دیگر را دارد
نیز به نفع چهره جهانی زبان فارسی
نیست.

سال  89شورای عالی انقالب
فرهنگی ،تاسیس بنیاد سعدی
را تصویب کـــرد .بــنــیــادی که
تقویت و گسترش زبان فارسی
بهخارجازمرزهایایرانزمین ،فرهنگ زیرساخت
است و اگر شرایط
اصلیترین دلیل شروع کار آن
▪چرا هنرمنداننگرانند؟
در اردیبهشت سال  92بود و فرهنگی را به سامان
نگرانیودالیلجامعهفرهنگیهنری
هماکنونغالمعلیحدادعادل
کنیم جامعه رو به
کــشــور درخــصــوص کــاهــش بودجه
ریــاســت آن را بــر عهده دارد.
یرود
اعتدال م 
فرهنگ و هنر در سال 98نگرانیما را
دوشنبه پایتخت تاجیکستان،
تایید میکند .در ادامه برخی از دالیل
الگــــوس بــــزرگ تــریــن شهر
ایننگرانیهارامیخوانید.
نیجریه ،بلگراد پایتخت صربستان ،مینسک
شاهینفرهتمعتقداستنبودفعالیتهایهنری
بالروس و کانبرا پایتخت استرالیا ،پنج نقطهای
سبب می شود جامعه بی روح شود و افسردگی سر
است که با تالش بنیاد سعدی پای زبان فارسی با
تاسرجامعهرافراگیرد.اوبهایرانگفت:همهمامی
ایجاد مراکز آموزشی به آن جا باز شده است .بنیاد
دانیمکهکشورماندرشرایطبداقتصادیقراردارد
سعدییکیازخوششانسهایبودجهپیشنهادی
ولیاینمشکلنبایدبهفرهنگوهنرضربهبزند.
سال 98استکهاگرباافزایشبودجهیکمیلیارد
بهرامکلهرنیانقاشوگرافیست،تخصیصنیافتن
و 560میلیونتومانیآنموافقتشود،میتوانبه
بودجهبهبخشفرهنگرانطفهبحرانهایبزرگ
گسترش زبان فارسی در دیگر نقاط جهان امیدوار
اجتماعیمیداند.ایناستاددانشگاهبهایرانآرت
بودهرچنددرگفتوگوباروابطعمومیاینبنیاد،
گفت :امروز کشورهای پیشرفته متوجه شدهاند
متوجه شدیم  30درصد وظایف سازمان فرهنگ
فرهنگ،زیرساختاستواگرشرایطفرهنگیرا
و ارتباطات اسالمی به بنیاد سعدی محول شده و
بهسامانکنیم،جامعهروبهاعتدالمیرود.
اینمبلغاضافهشدهبهبنیادفقط 5درصدازبودجه
جدول مقایسه بودجه سال های  97و  98در بخش زبان و ادب فارسی
مصوب سال 97

الیحه سال 98

تفاوت

1

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

    214560

176519

-38041

شرح دستگاه و برنامه فعالیت
2

بنیاد سعدی

112000

127600

+15600

3

ترویج زبان فارسی در خارج (سازمان تبلیغات)
جمع کل

      35000

30300

-4700

  361560

334419

-27141

...
اخبار

آخرینوضعیتدانشگاه
«فرشچیان»دردانشگاهآزاد
مــســئــول راه انــــدازی
دانـــشـــگـــاه هــنــرهــای
اســـــامـــــی ایــــرانــــی
فـــرشـــچـــیـــان گــفــت:
جلسات تــدویــن سند
چشم انــداز ،نظام نامه آموزشی ،آیین نامه
جذبدانشجوواستادایندانشگاه،طیچهار
ماه آینده تدوین می شود .بهمن نامور مطلق
در گفت و گو با مهر اظهار کرد :سند چشم
انــداز ،نظام نامه آموزشی و آیین نامه جذب
دانشجو و استاد ،پس از نهایی شدن به وزارت
علوم ،شورای عالی انقالب فرهنگی و ستاد
دانشگاه آزاد اسالمی برای تصویب نهایی
ارسالمیشود.
وی اظهار کرد :از سوی این دانشگاه ،طرح
خلق آثار فاخر دانشگاه آزاد مطرح شده است
که به دنبال تامین اعتبار الزم برای اجرای آن
هستیم.
وی خاطرنشان کرد :از دانشگاه آزاد ،فضایی
درخواست کردیم تا کوشک خلق آثار فاخر
ایرانی و اسالمی از سوی دانشگاه هنرهای
اسالمیایرانیفرشچیانراهاندازیشود.

خریدارانبلیتهایجعلی
کنسرتماکانبندپشتدرماندند
کنسرت گ ــروه ماکان
در سالن همایشهای
ایــرانــیــان کــه بــا قیمتی
پایینتر از استاندارد
بـــلـــیـــتهـــای دی ــگ ــر
کنسرتها تدارک دیده شده بود ،در حالی
برگزار شد که عدهای از مردم به دلیل خرید
بلیتهایتقلبیجلویدرصفکشیدهبودندو
امکانورودنیافتند.بهگزارشفارس،عدهای
از این مردم ،بلیتهایشان را توسط شخصی
ت چند
که در سایت دیوار اقدام به فروش بلی 
ماه گذشته کنسرت ماکان کرده و با تقلب آن
ها را به مردم فروخته بود ،اغفال شده بودند.
تعداد زیادی از این مردم جلوی در سالن به
دنبالخریدبلیتمجددبرایخانوادههایشان
بودند.
و امــا کنسرت گ ــروه بــا ســورپــرایــز وی ــژه ای
برای مردم همراه بود؛ چرا که هم ورود آدم
آهنیهایغولپیکربهرویصحنهوهمتغییر
استایل و موی امیر مقاره ،خواننده این گروه
درشبتولدش،باعثشگفتیزیادمردمشد.

