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راه  سعادت

حکمت 153 

انسان ش�کيبا، پيروزى را از 

دست نمی  دهد، هر چند زمان 

آن طوالنی شود.

نما | حسین   کشتکار

 در گفت وگوي »جوان«  با احسان جوانمرد نبودن او و حميدنژاد 
در »بانوي عمارت2« بررسی شد

 ریسک تولید »بانوي عمارت 2« 
بدون عوامل اصلی

  جواد  محرمی
س�خنان نويس�نده و كارگ�ردان س�ريال 
تحسين شده بانوي عمارت نشان مي دهد سري 
دوم اين مجموعه تلويزيوني قرار نيست با عوامل 
اصلي سري نخست ساخته شود و نکته اي كه 
وجود دارد اين اس�ت كه توليد سري دوم اين 
مجموعه بدون عوامل اصلي ريس�ك بزرگي 
محس�وب مي ش�ود و از حاال مي توان حدس 
زد كه چه نتيجه اي از آن حاصل خواهد ش�د. 
احسان جوانمرد برنده 
جايزه بهترين نويسنده 
از جشنواره تلويزيوني 
جام جم كه به خاطر 
نويس��ندگي سريال 
بانوي عم��ارت آن را 
دريافت كرده بود در 
گفت وگو با »جوان« از اين س��خن مي گويد كه 
عجله اي كه دوس��تان براي تولید س��ري دوم 
مجموع��ه دارند باعث ش��ده تا او نتوان��د با آنها 

همكاري كند. 
  حميدنژاد: »بانوي عمارت2« را نمي سازم
از س��ويي ديگر عزيزاهلل  حمیدن��ژاد كارگردان 
سريال نیز روز گذشته اعالم كرد: »از آنجا كه بنده 
در كم و كیف نگارش فصل دوم نبوده و نیستم، 

فصل دوم را نخواهم ساخت.«
موضوع س��اخت فصل دوم »بان��وي عمارت« از 
همان نشست خبري سريال سوژه رسانه ها شد 
و از همان روز نخس��ت هم عزي��زاهلل حمیدنژاد 
كارگردان اين مجموعه تلويزيوني اعالم كرد فصل 
دوم »بانوي عمارت« ساخته نمي شود. در ادامه 
اما خبرهاي ديگري از نگارش فیلمنامه فصل دوم 
به گوش رسید و پست اينستاگرامي حمیدنژاد را 
به دنبال داشت چراكه مجید مواليي تهیه كننده 
اين س��ريال تلويزيون��ي اعالم ك��رد، فصل دوم 
»بانوي عمارت« در حال نگارش متن است و قرار 
شده در 40 قسمت آماده تولید شود. قصه فصل 
جديد »بانوي عمارت« بعد از 12س��ال از پايان 
فصل اول، آغاز مي ش��ود، يعني مقطع تاريخي 
فصل دوم اين سريال به بعد از استبداد صغیر در 

ايران مي رسد و ادامه پیدا مي كند. 
اما حمیدن��ژاد در گفت وگو با تس��نیم، تصريح 
كرد: با توجه به خبري ك��ه از نگارش فیلمنامه 
»بانوي عمارت2« رسانه اي ش��ده، متأسفانه با 
طرح موجود اعتقادي به بهتر شدن فصل دوم اين 

سريال تلويزيوني ندارم، بنابراين ترجیح مي دهم 
فصل دوم اين سريال س��اخته نشود تا شیريني 
ديدن »بانوي عمارت« همچنان نزد مخاطبان 
محترم باقي بماند. به گفته وي بنا به گفته مجید 
مواليي، تهیه كننده س��ريال »بان��وي عمارت« 
طبق دستوري كه از مسئوالن تلويزيون گرفته اند 
نگارش فصل دوم را حتي بدون حضور نويسنده 
قبلي)احسان جوانمرد( ش��روع كرده اند. از آنجا 
كه بنده در كم و كیف نگارش فصل دوم نبوده و 

نیستم، فصل دوم را نخواهم ساخت. 
   بهتر بود تغييري در كادر سازنده اتفاق 

نيفتد
از سويي ديگر احسان جوانمرد نويسنده سريال 
بانوي عمارت در گفت وگو با »جوان« به اين نكته 
اش��اره كرد كه بهتر بود تغییري در كادر سازنده 
بانوي عمارت اتفاق نیفتد، آن زمان كه من فرصت 
داشتم قصدي در سازمان براي ساخت فصل دوم 

بانوي عمارت وجود نداشت. 
جوانمرد در پاسخ به اين س��ؤال كه تهیه كننده 
س��ريال اعالم كرده فصل دوم س��ريال در حال 
نوشته شدن است، عنوان كرد: خبرش را من هم 
خواندم. اينكه چرا من آن را نمي نويس��م داليل 
متعددي دارد. مهم ترين دلیل اين است كه عجله 
دوستان براي س��اختن فصل دوم باعث شد من 
نتوانم با آنها همكاري كنم. آنها عجله داشتند و 
من هم جاي ديگري قرارداد داشتم، البته يكي دو 

عامل ديگر هم وجود داشت. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه فكر نمي كنید تغییر 
نويسنده به كار لطمه بزند، اينگونه توضیح داد: 
اين در حوزه اختیارات من نیس��ت اما به نظرم 
بهتر بود تغییري در كادر س��ازنده اتفاق نیفتد. 
ظاهراً با توجه به جمیع شرايط اين اتفاق افتاده 
است. يك راه بود كه من بتوانم سعادت حضور در 
بانوي عمارت 2 را هم داشته باشم و آن اين بود 
كه دوستان صبر كنند من پروژه اي را كه داشتم 

به پايان برسانم، چون من همزمان نمي توانم دو 
كار انجام بدهم اما ظاهراً فرصت نداشتند، البته 
ما يك سال زمان را از دست داديم. از بهمن ماه 
سال  96من آماده بودم كه فصل دوم را بنويسم 
اما بنا به داليلي گفتند دست نگه داريد و من يك 
س��الي هم صبر كردم و در كار ديگ��ري قرارداد 
ننوشتم اما خب بیشتر از يك سال نمي توانستم 
منتظر بمان��م و بعد از اينكه م��ن جاي ديگري 
قرارداد بستم، دوستان گفتند كه قرار است فصل 
دومي هم در كار باشد و اين شد كه آن يك سال 

زمان از دست رفت و اين اتفاق افتاد. 
برنده جايزه بهترين نويسنده جشنواره تلويزيوني 
جام جم در واكنش به اينكه عزيزاهلل حمیدنژاد 
هم گفته با طرح داستاني فصل دوم مشكل دارد 
و سري دوم را نخواهد ساخت، عنوان كرد: »آقاي 
حمیدنژاد نه فقط به خاطر تغییر نويس��نده كه 
ظاهراً مسائلي ديگر كه بايد از خودشان بپرسید 
تمايلي به ساخت سري دوم ندارند. گويا ايشان 
داليل ديگري هم براي عدم همراهي با گروه تازه 
دارند. من هم بايد ببینم كه اين تغییر نويسنده 
چقدر مي تواند اثرگذار باشد. متني را كه نوشته 
مي شود بايد ببینم چون من خودم نخوانده ام كه 
بخواهم نظري بدهم. امیدوارم متن خوبي شود و 
اگر قرار اس��ت با متني غیر از نوشته من ساخته 
شود امیدوارم درخور باش��د و موفق شود اما در 
حال حاضر غی��ر از آرزوي موفقیت كار ديگري 
از دستم ساخته نیست. مشكل يك طرفه نبوده 
است. به دلیل اقبالي كه از مجموعه شد تصمیم 
گرفتند كه بسازند، حاال بايد منتظر شد و ديد كه 
چه اتفاقي مي افتد و ان شاءاهلل كار خوبي شود.« 

   فصل دوم ساخته خواهد شد؟
با توضیحات��ي كه كارگردان و نويس��نده بانوي 
عمارت مي دهند معلوم نیست كار تولید سري 
دوم سريال به كجا برسد. بانوي عمارت ماه هاي 
پاياني سال گذش��ته توانس��ته بود پس از يك 
وقفه طوالني ناكامي در جذب مخاطب از سوي 
س��ريال هاي ايراني بینندگان زي��ادي را جذب 
كند. نكته اي كه در اين س��ريال وجود داش��ت 
اين بود ك��ه مقطعي تاريخي از اي��ران معاصر با 
تفاوت در فرهنگ و لب��اس و گويش را انتخاب 
كرده بود و توانس��ته بود با يك فیلمنامه دقیق 
و كارگرداني حساب شده به اثري موفق تبديل 
ش��ود. بانوي عمارت در جشنواره اخیر جام جم 
نیز كه اسفند سال گذش��ته برگزار شد توانست 
در بخ��ش فیلمنامه مجموعه نمايش��ي جايزه 
بهترين فیلمنام��ه را نصیب احس��ان جوانمرد 
كند. همچنی��ن مريم مومن بازيگ��ر اصلي زن 
اين مجموع��ه در بخش بازيگ��ر منتخب زن از 
نگاه مردم جايزه اول را به دس��ت آورد و حسام 
منظور در بخش بازيگر منتخب مرد از نگاه مردم 
واجد بهترين نقش آفريني شد اما آنچه منجر به 
موفقیت اين سريال شد به طور قطع نقش عوامل 
اصلي آن يعني كارگردان و نويسنده بوده است 
و به نظر مي رسد اگر قرار باشد اين دو در تولید 
فصل دوم حاضر نباشند لطمه جدي به كیفیت 
كار وارد ش��ده و نتواند توفیقات سري اول ادامه 
پیدا كند. حال بايد منتظر بمانیم و ببینیم درباره 

اين سريال چه تصمیمي گرفته مي شود.

ي��ك راه ب��ود ك��ه م��ن بتوانم 
س��عادت حض��ور در بان��وي 
عمارت 2 را هم داش��ته باش��م 
و آن اي��ن ب��ود ك��ه دوس��تان 
صب��ر كنند م��ن پ��روژه اي را 
كه داش��تم ب��ه پايان برس��انم

در واكنش به شعار امسال نمايشگاه كتاب تهران مطرح شد

»خواندن توانستن است« شعار اديبانه اي نيست!
حس�ين اس�رافيلي از ش�اعران كش�ورمان در 
واكن�ش ب�ه ش�عار نمايش�گاه كت�اب امس�ال ب�ا 
عب�ارت »خوان�دن توانس�تن اس�ت«، گف�ت: 
خواندن توانس�تن اس�ت، ش�عار اديبانه اي نيست.
با نظر شوراي سیاس��تگذاري س��ي ودومین نمايشگاه 
بین المللي كتاب تهران، شعار »خواندن توانستن است« 
به عنوان شعار سي و دومین نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران انتخاب شد اما اين شعار از همان ابتدا واكنش هاي 
خوبي نداشت. حس��ین اسرافیلي ش��اعر در اين باره به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شعار »خواندن توانستن 
است« شعار به روزي نیس��ت يعني اين شعار به گونه اي 
كوچك كردن همان شعار معروف »توانا بود هر كه دانا 
بود« است. دانا بودن را فقط نبايد به خواندن تعبیر كرد. 
در شعار امسال نمايشگاه بین المللي كتاب تهران داريم 

بیت فردوسي را كوچك مي كنیم. 
وي افزود: قطعا افرادي براي انتخاب ش��عار نمايش��گاه 
بین المللي كتاب تهران فكر كرده اند اما ش��عار امسال 
نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران ش��عار فرهیختگان 
نیست، شعار توانمندي نیست، شعار اديبانه اي نیست 
چراكه خواندن توانستن است شعار بسیار كوچك شده  
بیت فردوسي اس��ت. نمي دانم آقاياني كه اين شعار را 
براي نمايشگاه كتاب امسال انتخاب كردند با چه هدفي 

اين كار را انجام دادند. بايد از آنها س��ؤال كنید هدف از 
انتخاب اين شعار چه بوده است، قطعاً خودشان اين شعار 

را توجیه مي كنند. 
اين ش��اعر با اش��اره به توجیه افرادي كه ش��عار امسال 
نمايشگاه بین المللي كتاب تهران را انتخاب كردند براي 
انتخاب اين شعار اظهار داشت: كساني كه شعار خواندن 
توانستن است را براي نمايشگاه بین المللي كتاب تهران 
انتخ��اب كردند، مي گوين��د خواندن ب��راي آدم دانايي 
مي آورد و دانايي توانايي را به همراه دارد. شعاري بهتر از 
اين مي توانستند براي نمايشگاه بین المللي كتاب تهران 
انتخاب كنند اما اين شعار، شعار مناسبي براي جرياني 

مثل نمايشگاه بین المللي كتاب تهران نیست. 

مهدي رضايي، نويس��نده و مدرس داستان نويسي نیز 
در اين باره عنوان كرد: شعار »خواندن توانستن است« 

تقريبا شعاري تكراري است. 
اينكه براي انتخاب ش��عار نمايش��گاه كتاب دنبال اين 
باش��یم كه جمله اي پیدا كنی��م و روي پوس��تر بزنیم 
و در همین حد بمان��د تاثیري نمي گ��ذارد مگر اينكه 
پیشكسوتي بیايد و درباره اينكه چگونه خواندن توانستن 
و پیشرفت كردن است، توضیح بدهد. اين شعار نمي تواند 
مخاطب را به بازديد از سي و دومین نمايشگاه بین المللي 

كتاب تهران جذب كند. 
وي افزود: يك روش س��اده براي انتخاب ش��عار وجود 
دارد كه در سازمان هاي ديگر اجرا شده است و مي توان 
براي تمام س��ازمان ها و نهاد ه��ا از آن اس��تفاده كرد. 
مسئوالن نمايشگاه بین المللي كتاب تهران يك ماه قبل 
از برگزاري نمايشگاه براي انتخاب شعار نمايشگاه كتاب 
فراخوان بدهند و از بین شعار هاي رسیده يك شعار زيبا 
را انتخاب كنند، حتي مي توانن��د جايزه فرهنگي براي 
آن در نظر بگیرند، هر كسي هر ش��عار زيبايي كه براي 
نمايشگاه كتاب انتخاب كرد يك میلیون تومان بن كتاب 
دريافت كند. در اين صورت جايزه انتخاب ش��عار، هم 
بسیار فرهنگي و زيباست و هم با جمالت زيباي زيادي 

روبه رو مي شوند.

 قزوه: پويش »بهار مهرباني«
حركتي انقالبي و جهادي است

عليرضا قزوه گفت: اقدامات نهاد 
كتابخانه ه�اي عمومي كش�ور 
براي تأمين نيازه�اي روحي و 
رواني ك�ودكان س�يل زده، به 
عنوان ي�ك حرك�ت انقالبي و 
جهادي، بسيار بجا و بموقع بود. 
»بهار مهرباني« عنوان پويش��ي 
اس��ت كه از س��وي نهاد كتابخانه هاي عمومي كش��ور براي 
جمع آوري كمك هاي مردمي ش��امل كتاب و اس��باب بازي و 
ارسال آن به مناطق س��یل زده، راه اندازي شده است؛ اقدامي 
كه در جهت امدادرساني فرهنگي به سیل زدگان و به خصوص 
تأمین نیازهاي روحي و رواني كودكان و نوجوانان آسیب ديده 

از سیل انجام شده است. 
علیرضا قزوه در گفت وگو با فارس، با اشاره به سابقه فعالیت هاي 
جهادي نهاد در مناطق محروم كش��ور گفت: م��ن از نزديك 
حضور نهاد كتابخانه هاي عمومي كش��ور در مناطق محروم را 
ديده و در جريان اقدامات آنها در زلزله كرمانش��اه نیز بوده  ام. 
امروز نیز نهاد در اتفاق تلخ وقوع س��یل حضوري بجا و بموقع 
داشته و حضور مس��ئوالن، معاونان و مديران كل نهاد در اين 

مناطق بسیار دلگرم كننده بوده است. 
اين شاعر و نويسنده ادامه داد: بسیاري از ارگان ها و سازمان هاي 
ديگر نیز در اين موضوع ورود پیدا كردن��د، اما اينكه يك نهاد 
در اقدامي جدي و س��ريع تمام 3هزارو400 كتابخانه خود در 
سراسر كشور را به عنوان پايگاه جمع آوري و ارسال كمك هاي 
مردمي كتاب و اسباب بازي به مناطق س��یل زده تبديل كند، 
نشان از يك باور عمیق براي امدادرساني فرهنگي دارد؛ اقدامي 
كه نمونه آن را در هیچ دستگاه ديگري حتي با گستردگي كمتر 

نمي توان يافت. 
...........................................................................................................

محمد حبيبي مدير انجمن هنرهاي 
تجسمي انقالب و دفاع مقدس شد

محم�د حبيب�ي ب�ه عن�وان مدي�ر انجم�ن هنره�اي 
تجس�مي انق�الب و دف�اع مق�دس بني�اد فرهنگ�ي 
ش�د.  نجابت�ي  مس�عود  جايگزي�ن  فت�ح  رواي�ت 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عموم��ي بنیاد فرهنگي 
روايت فتح، سیدمحمد ياشارنادري مدير بنیاد فرهنگي روايت 
فتح طي حكمي محمد حبیبي را به عنوان مدير جديد انجمن 

هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس منصوب كرد. 
در بخشي از اين حكم با تجلیل از تخصص، تعهد و تجربه محمد 
حبیبي، ابراز امیدواري ش��ده اس��ت: »با همیاري هنرمندان 
متعهد و با بهره گیري از تجارب مفید و ارزشمند پیشكسوتان 
اين عرصه و دستاوردهاي گذش��ته و با بهره مندي از ظرفیت 
نیروهاي خالق، جوان و توانمند در سراسر كشور شاهد ترويج 
گفتمان جهاني انقالب اسالمي، تكريم رشادت ها و حماسه هاي 
ماندگار دفاع مقدس و ترس��یم ابعاد مختل��ف روح پايداري و 

مقاومت در داخل و خارج از كشور باشیم.« 
حبیبي داراي مدرك كارشناسي نقاشي از دانشگاه يزد است و از 
مسئولیت هاي قبلي او مي توان به معاون هماهنگ كننده بنیاد 
فرهنگي روايت فتح، مدير انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس و 

دبیر اجرايي جشنواره هنر مقاومت اشاره كرد. 
پیش از اين مس��عود نجابتي مدير انجمن هنرهاي تجس��مي 
انقالب و دفاع مقدس بود كه سال گذشته پنجمین جشنواره 

هنر مقاومت را برگزار كرد. 
...........................................................................................................
 توقيف »قصر شيرين« رضا ميركريمي

به دستور يك نهاد انتظامي!
رواب�ط عموم�ي فيل�م س�ينمايي »قص�ر ش�يرين« ب�ه 
كارگردان�ي رض�ا ميركريم�ي از عدم ص�دور پروان�ه 
نمايش اين فيلم به دس�تور ي�ك نهاد انتظام�ي خبر داد. 
روابط عمومي فیلم سینمايي »قصر شیرين« به كارگرداني 
سیدرضا میركريمي اعالم كرد: »به  رغم تالش فراوان و دو 
ماهه براي درياف��ت پروانه نمايش قصر ش��یرين به جهت 
برنامه ريزي اكران آن در فصل تابستان، سازمان سینمايي 
از صدور پروانه امتناع كرده اس��ت كه پس از بررسي علت 
موضوع، مش��خص ش��د يكي از نهادهاي انتظامي فقط به 
دلیل چند پالن از فیلم كه خوشايند آنها نیست، به سازمان 
سینمايي تأكید كرده اس��ت حق صدور پروانه اكران براي 

قصر شیرين را ندارد!«
به گزارش »جوان« در فیلم قصر شیرين سكانسي وجود دارد كه 
در آن يكي از مأموران پلیس راه اقدام به دريافت رشوه از يكي از 
كاراكترهاي فیلم مي كند و به احتمال زياد همین مورد سبب 
ش��ده تا صدور مجوز نمايش اين فیلم به دستور نهاد انتظامي 

متوقف بماند. 
بر اساس اين گزارش، »قصر ش��یرين« به كارگرداني سیدرضا 
میركريمي و با بازي حامد بهداد، در س��ي وهفتمین جشنواره 

فیلم فجر حضور داشت.

نويد پارسا     ديده بان

در هم انديشي هنرمندان بسيجي مطرح شد

 جم: با چنگ و دندان تالش مي كنيم 
موسيقي اصيل ماندگار شود

   فرزين ماندگار
جمش�يد جم خواننده مش�هور كش�ورمان در نشس�ت 
هم انديشي هنرمندان بس�يجي با سردار »محمدحسين 
سپهر« جانشين سازمان بسيج مستضعفين در سخناني 
با بيان اينکه كمي از جريان موسيقي سهم جريان انقالبي 
شده است، گفت: با چنگ و دندان تالش مي كنيم سهمي از 
موسيقي كشور داشته باشيم تا موسيقي اصيل ماندگار شود. 
وي به برگزاري چهارمین دوره جشنواره سرود بسیج اشاره كرد 
و گفت: حدود 8هزار هنرمند ثبت ش��ده در رش��ته موسیقي در 
استان ها وجود دارند كه سرش��ار از نیرو، عشق و انقالب هستند. 
حیف است كه اين هنرمندان رها شوند درحالي كه در تاالرهاي 
تهران آثار تهي از هنر و كالم ارائه  و در ماشین ها شنیده مي شود. 
جم به بودجه هاي كالن خانه موسیقي اشاره كرد و ادامه داد: خانه 
موسیقي بودجه كالن دارد و ما اگر بودجه داشته باشیم مي توانیم 
هنرمندان درجه يك به دنیا تحويل دهیم. كش��ورهاي مختلف 
هنرمندان اس��تان هاي مرزي ما را جذب مي كنن��د و خودمان 
بي خبريم. در موسیقي قومي ما در دنیا تنها هستیم و نفر اول؛ تاريخ 

موسیقي ما به 15هزار سال رسیده كه بايد قدر آن را بدانیم. 
هوشنگ توكلي نیز در ادامه اين نشست گفت: در حوزه فرهنگ 
و هنر به خاطر وجود يك جريان پیچیده ماسوني بعد از 40سال 
هنرمندان انقالب تنها پنج نفر معرفي مي ش��ود درحالي كه 
نزديك به 2هزار و 200 اثر فقط طي سه ماه مطالعه شده كه 
به دستور رهبر انقالب كتاب خواهد شد و در دهه فجر امسال 
رونمايي خواهیم كرد. در ادامه سیدمحمد حسیني وزير اسبق 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن تأكید برجريان سازي فرهنگي 
توسط هنرمندان درباره بیانیه گام دوم انقالب، اظهار داشت: 
وظیفه جريان هنري فقط پرداختن به مسائل اقتصادي، علمي 
و پژوهشي نیست بلكه هنرمندان بايد جريان سازي فرهنگي 

داشته باشند تا بیانیه گام دوم مورد فراموشي قرار نگیرد. 
جمال شورجه نیز در ادامه اين نشست در سخناني اهتمام بسیج 
در فعالیت هاي س��ینمايي را موجب بازپس گیري سنگرهاي 
از دس��ت رفته فرهنگي دانس��ت و افزود: بدون برنامه، نگاه و 
استراتژي نمي توان در حوزه سینما فعالیت كرد. امروز به قدري 
سینما پیشرفت كرده كه اگر با برنامه و سیاستگذاري و آموزش 
كار نكنیم، قطعاً موفق نمي شويم. سپاه و بسیج بايد براي رسیدن 
به هنر متعالي و پیشرو تالش و اهتمام ويژه داشته باشند. امروز 
يك چندگانگي در مديريت فرهنگي ما وجود دارد كه به دلیل 
مديريت هاي جزيره اي است. اگر بتوانیم روي بچه بسیجي هاي 
مذهبي در شهرستان ها س��رمايه گذاري كنیم زودتر به نتیجه 

مي رسیم. در شهرستان ها نیاز به امر آموزش و تولید وجود دارد 
چراكه نیروهاي با پتانس��یل پاي كار و انقالبي در شهرستان ها 
وجود دارد. در بخش��ي ديگر رحیم مخدومي عنوان كرد: براي 
رصد صحیح جريان فرهنگي بايد به سیره رهبر معظم انقالب 
تأسي داشت. حضرت آقا آن طوري كه بنده اطالع حاصل كرده ام، 
حدوداً هفته اي يك نشست با فعاالن فرهنگي كه در خط مقدم 
هستند نه در ستاد، دارند و داغ داغ با كساني كه در خط مقدم 

فرهنگي مبارزه و تالش مي كنند، نكات را دريافت مي كنند. 
وي تأكید كرد: متأسفانه متولیان فرهنگي جريان هاي انقالبي 
از سیره آقا خیلي دور هستند. بعد از گذشت دو سال كه رئیس 
جديد سازمان بسیج منصوب ش��ده اند چرا ما نبايد ايشان را 
ببینیم تا حرف هايمان را بشنوند و متوجه شوند در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي و هنري چه مي گذرد. ما در اين خصوص به 
سیره حضرت آقا تأسي داشته باشیم قطعاً زودتر و بهتر به نتیجه 
خواهیم رسید. مخدومي ادامه داد: رمان هم همانند بسیاري 
از موضوعات فرهنگي و هنري در دست جريان انقالبي نیست 
چراكه موضوعات مهم انقالب هنوز سیاستگذاري نشده است. 
بعد از 40سال هنوز هیچ سیاستگذار فرهنگي براي نوشتن يك 
كتاب بزرگ از امام خمیني)ره( برنامه ريزي نكرده است و مداوم 

براي شش ماه و يك سال آينده برنامه ريزي مي كنیم. 
سردار محمدحسین س��پهر جانشین رئیس س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین نیز در بخش��ي از اي��ن جلس��ه از تجمیع تمام 
ساختارهاي هنري و فرهنگي بسیج تحت مديريت سردار آزادي 
خبر داد و گفت: مديران سازمان بسیج مستضعفین معتقد به 
حمايت از كارهاي فرهنگي و هنري هستند. اعتبارات بسیج 
هنرمندان در سال 98 با افزايش 100درصدي همراه خواهد بود 
تا در زمینه هاي مختلف هنري بحث آموزش و تولید آثار هنري 
انجام شود تا هنرمندان جوان انقالبي وارد عرصه شوند و زمینه 

تمدن سازي اسالمي در گام دوم انقالب محقق شود.

سازمان جهاد کشاورزى استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه زیر را از طریق فراخوان عمومى در بستر سامانه ستاد تدارکات  
الکترونیک دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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 مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه شمسى بعد از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها مى باشد.
 زمان محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: متقاضیان مى بایست عضو پایگاه ستاد تدارکات الکترونیک دولت بوده و 
از مورخ 1398/1/24 لغایت 1398/1/27 با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و اجراى 

فرایند را براساس شرایط مناقصه عمل نمایند.
 تامین اعتبار: اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه اسالمى با سر رسید شهریور 1398 مى باشد.
 مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 8صبح مورخ 1398/2/7 در بستر سامانه مذکور مى باشد. 

 محل بازگشایى پیشنهادات: زاهدان، بلوار شهید مطهرى، خیابان جهاد، ساختمان شماره 2 سازمان جهادکشاورزى، اداره امور پیمانها و 
قراردادها مى باشدو حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در صورت داشتن معرفى نامه بالمانع است.
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