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دومین جلسه شورای ســاماندهی آثار هنری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در موزه 

هنرهای دینی امام علی )ع( برگزار شد.
مهرداد باقری پبدنی رئیس ســازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران در این جلسه، ساماندهی 
آثار هنری شــهر تهران و مصرف هنری جامعه را 
از مأموریت های اصلی سازمان دانست و افزود: ما 
اکنون میراث دار آثار و محصــوالت فرهنگی و به 
صورت خاص، آثار تجسمی هســتیم که در ادوار 
مختلف و به طرق مختلف به سازمان فرهنگی هنری 
منتقل شده است و عموماً متولی مشخص و دارای 

مأموریت نداشته است.
وی گفت: بر همین اســاس، وضعیت موجود و 
آثاری که اکنون در اختیار ســازمان است، نیاز به 
ســاماندهی جدی دارد و با توجه بــه اهمیت این 
موضوع، یکی از اصلی ترین مأموریت های ما بحث 

ساماندهی آثار و تشکیل این شورا است.
باقری ضمن قدردانی از حمایت رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران از این طرح گفت: امیدواریم در 
این مسیر کار خیری برای فضای هنری مردم شهر 

تهران رقم بخورد.

در فضای جنگ فرهنگی هستیم
عبدالحمید قدیریان، هنرمنــد نقاش و طراح  
در این نشست گفت: ما در فضای جنگ فرهنگی 
هســتیم و این جنگ در نهادی چون شــهرداری 
جدی تر است چرا که با مردم به صورت مستقیم در 
ارتباط است. لذا نگاه شهرداری باید در این زمینه 
یک نگاه استراتژیک باشــد و از هنر به عنوان ابزار 

مناسب تأثیرگذاری استفاده کند.
وی افزود: ما در بحث فرهنگی عقب هســتیم. 
تحول باید در نگاه فرهنگی اتفاق بیفتد و توســط 
نهادهایی مثل شهرداری که در تعامل مستقیم با 

مردم هستند به جامعه تزریق شود.
بازار، تشنه محصوالت فاخر است

محمد زرویی نصرآباد، عضو دیگر این شورا در 
ادامه این نشســت عنوان کرد: نگاه کالن فرهنگی 
باید ناظر بر دو موضوع باشد. هم به مخاطب توجه 
کند و هم به هنرمند. این موضوع مهمی است که ما 
هنرمند را تشویق به خلق اثر کنیم. چراکه این آثار 
تبدیل به سند تاریخ هنری ما می شود. بازار نیز تشنه 
تولید محصوالت فاخر و با کیفیت اســت. لذا باید 
جایگاهی ایجاد کنیم که موضوع خلق آثار هنری 

ارزشمند را نیز در برگیرد.
موزه ها باید آثار متنوع داشته باشند

مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
در این نشست ضمن قدردانی از تشکیل این شورا 
گفت: خوشــحالیم که این دغدغه بین هنرمندان 
ما وجود دارد. دغدغه ای کــه باید در میان تمامی 

جامعه، گسترش پیدا کند.
وی افزود: ما نباید در مورد آثار هنری جداسازی 
کنیم. موزه باید متنوع باشد و از نظر پراکندگی نیز 
در نقاط مختلف شهر وجود داشــته باشد. به این 

صورت، مخاطب در هر جای شهر به آثار متنوعی 
دسترســی دارد و این یک مزیت است. چمران بر 
لزوم فعالیت در حــوزه فرهنگی تاکید کرد و ادامه 
داد: ما در زمینه تهاجم فرهنگی کم کار کرده ایم. 
نقطه ای که بسیار مهم است و همواره مورد بحث 
بوده است. در همین راستا ما باید تا جای ممکن هنر 
انقالبی را تعمیم دهیم. حتی در فضای مجازی نیز 
که امروزه بستر بسیار مهمی برای جذب فرهنگی 
جوانان است، باید ورود کنیم و یک پایگاه قوی هم 

در فضای مجازی برای نمایش آثار ایجاد کنیم./مهر

در زمینه تهاجم فرهنگی کم کار کرده ایم

خرب فرهنگ و هرن 

»والدیمیر پوتین کیســت« نوشــته ناتالیا گیورکیان، ناتالیا تیماکووا و آندری کالسنیکوف از سوی 
انتشارات ققنوس منتشر شد. این کتاب تالش دارد به این سئوال پاسخ دهد که پوتین که بود و به چه کسی 
تبدیل شد؟ عمده کتاب هایی که این روزها درباره پوتین منتشر می شوند، می کوشند به پرسش دوم پاسخ 
دهند، یعنی پاسخ به کیستی پوتین. غرض این کتاب اما به کلی متفاوت است. نویسنده کوشیده است 
پوتین را از تولد تا آستانه تبدیل شدن به پوتینی که اینک دیگر می شناسیم بررسی کند و خواننده در سطر به 
سطر این کتاب درگیر یک ارزیابی است. ارزیابی اینکه او چه در سر داشته است، یا با چه دعاوی ای به قدرت 

رسیده است. این کتاب با ترجمه مژگان صمدی حاصل گفت وگوی 6 ساعته مؤلفان با پوتین است./تسنیم

ویرانه های کشتی که در انگلستان کشف شده است به عنوان بقایای یک کشتی قرن هفدهمی هلندی 
شناسایی شد. بقایای بسیار سالم از کشتی که پیش تر با عنوان »ویرانه های کشتی ناشناخته ایست بورن« 
شناخته می شد، در نهایت به عنوان کشتی جنگی هلندی متعلق به قرن هفدهم شناسایی شد. این کشتی 
»کلین هلندیا« نام داشت و در تمامی نبردهای بزرگ جنگ  دوم انگلستان و هلند نقش داشت. بقایای این 
کشتی نخستین بار در سال 201۹ درحالی کشف شد که از سال 16۷2 میالدی در عمق 32 متری دریا قرار 
داشت. با توجه به شواهد و اطالعاتی که از درخت گاه شماری نمونه های چوب کشتی، به دست آمده، می توان 
نتیجه گرفت که کشتی جنگی فوق در سال 1656 ساخته شده و متعلق به دریاساالری روتردام است./ایسنا

راز کشتی تاریخی  کشف شد»والدیمر پوتین کیست« منتشر شد

اعتراضات کار خودشونهکشف قدیمی ترین مومیایی در مصر تفاوت میان شایعات و اخبار جعلی
معاون آموزش انجمن سواد رســانه ای ایران گفت: برای تشخیص 
اخبار جعلی از واقعی، تکنیک های متعددی وجود دارد. اولین روش 
این است که در نظر بگیریم که رسانه ها هیچگاه بی طرف نیستند و لذا 
ما خودمان باید موثق بودن منابع آن را بررسی کنیم. منبع بسیاری از 

اخبار در فضای مجازی مشخص نیست.
لیال وصالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ای ایران با حضور در 
برنامه سالم  تهران در خصوص یادگیری سواد رسانه ای و اخبار جعلی 
سخن گفت. او در این برنامه با توضیح تفاوت های میان شایعات و اخبار 
جعلی گفت: ما با اعمال مهندسی معکوس در فضای مجازی می توانیم 

پیامی که تحت تاثیر آن قرار می گیریم را تشخیص دهیم. 
تفاوت میان شایعات و اخبار جعلی وجود دارد. شایعات بر اثر کمبود 
اطالعات صحیح به وجــود می آید اما در اخبار جعلــی لزوما چنین 
نیســت و افرادی وجود دارند که با هدف خاصی به تولید اخبار کذب 

می پردازند./فارس

باستان شناسان مصری از کشف مقبره ای باستانی در نزدیکی قاهره 
خبر دادند که مومیایی داخل آن احتماال قدیمی ترین و کامل ترین 
مومیایی است که تاکنون در این کشور کشف شده است. این مومیایی 
4,300ساله درحالی کشف شد که در بخش انتهایی یک داالن 15 
متری قرار داشت. »زاهی حواس« سرپرست گروه باستان شناسان 
به خبرنگاران اعالم کرد که این داالن بخشی از مجموعه مقبره های 
باستانی است که قدمت آن ها به دودمان پنجم تا ششم »پادشاهی 
کهن« مصر می رســد و اخیرا در نزدیکی هرم پلکانی سقاره کشف 
شدند. این مومیایی مردی به نام »هکاشپس«است که با ورقه ای از 
طال پوشانده شده و در تابوت دان ســنگ آهکی قرار داشت. »زاهی 
حواس« بیان کرد: »سرم را به تابوت دان نزدیک کردم تا درون آن را 
ببینم؛ مومیایی زیبای مردی که کامال با الیه های طال پوشانده شده بود 
در آن قرار داشت. ممکن است این مومیایی قدیمی ترین و کامل ترین 

مومیایی باشد که تاکنون در مصر کشف شده است.«/ایسنا

نمایشگاهی با نام »کار خودشونه« نمایش پوسترهایی با نقد اعتراضات 
اخیر،  از هفته دوم بهمن میزبان عالقه مندان به هنرهای تجسمی خواهد 
بود. نمایشگاه پوستر »کار خودشــونه« با نمایش آثار محمدحسین 
نیرومند با موضوع نقد اعتراضات و اغتشاشات ۷0 روزه، دوشنبه )دهم 
بهمن( ســاعت 11 در گالری ابوالفضل عالی افتتاح می شــود و تا 26 
بهمن شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا 18 میزبان عالقه مندان است. 
محمدحسین نیرومند، کاریکاتوریست و طراح گرافیک مطرح کشور 
است که طی سال ها فعالیت هنری در زمینه کاریکاتور موفق به دریافت 
گواهینامه درجه یک هنری - معادل دکترا - از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نشان عالی تجسمی از جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
فجر شده است. تدریس و آموزش در دانشکده هنرهای زیبای سازمان 
صدا و سیما، مشــاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرعامل 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس و... بخشی از فعالیت های نیرومند 

در عرصه علمی- هنری و فرهنگی کشور تا به امروز بوده است./ایرنا


