
 

 

 انجمن فرهنگی افراز 

 1399سال   کارنامه پیشینه و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 تابستان

 



 



 3 1399 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز

 

  

 فهرست 

 

 4        پیشینه. 1

     4      تاریخچه  1.1

 4     ساختار سازمانی  1.2

 5     و مسئولین  مدیران 1.3

 7      واره  نشان 1.4

 

 8      های پیشین کارنامه سال. 2

 8      انجمن  2.1

 22      ها کارگروه 2.2

 

 28       1399سال   کارنامه . 3

 28      انجمن  3.1

 38      ها کارگروه 3.2

 43      عملکرد مالی  3.3

 

 45       یاریوندی و همهم . 4

 45      وندیهم  4.1

 45      همیاری  4.2

 

 

  



1399 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز 4  

 

 پیشینه . 1

 تاریخچه  1.1

با گرفتن اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان،   1381بنیاد گذاشته شد. در سال  1380 شهریور 20در انجمن فرهنگی افراز  

  زمین ایران تمدن و  فرهنگ با جوانان  زمین )افراز(، با آرمانِ آشناسازیهای خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایرانکوشش 

ارزش   یپاسدارو   گرام  یفرهنگ  یهااز  مل  داشتیو  ایرانیانفرهنگ  دی  و  آغاز کرد  ثبت  اداره در    1394ر سال  ،  کل 

  رو یپچنین  ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در همان سال شد. هم شرکت

، انجمن فرهنگی افراز  1397در سال    (ECOSOCسازمان ملل متحد  )  یو اجتماع  یاقتصاد  یدرخواست انجمن از شورا

نیز وزارت کشور با درخواست   1398در زمستان سال  .  گردید  2019در سال  شورا    نیا  ژهیو   یمقام مشورت  موفق به کسب

پروانه فعالیت در سطح    1399انجمن پیرامون گسترش سطح فعالیت از استانی به ملی موافقت نمود و در آذر ماه سال  

این سازمان مردم   ملیِ وزارت کشور صادر شد.  ایران نهاد )سمن( در حوزهانجمن توسط  ایران ناسیشهای   پژوهی،و 

ایرانی تقویت راهِ هویت  و  میراث فرهنگی پاسداشت ایران، ملی های فرهنگبا ریشه  مردم آشناسازی  از   و طبیعی، 

 کند.می  و اجتماعی فعالیت بهسازی فرهنگی

 

 ساختار سازمانی 1.2

  ی رکن انجمن مجمع عموم  نیترمهم و بازرس است.    مدیره  هیئتنامه، انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی،  برابرِ اساس 

مسائل انجمن    نیتردرباره مهم مجمع عمومی  . در  شودی بار در سال برگزار م  یک  وندانهم   یاست که با حضور همه 

هم   یریگمیتصم عملکرد    نینچشده،  پ  مدیرههیئتگزارش  به  و  شده  نقدها  شنهادهایخوانده    یدگیرس  وندانهم   ی و 

سال  مدت یک مدت دو سال و بازرس به دهند، به که شورای مرکزی انجمن را تشکیل می  مدیره. اعضای هیئت دشویم

نشست ساالنه در  بههای  عمومی  مجمع  هم ی  می دستِ  گزینش  انجمن  هموندان  شوراشوند.  دارای  انجمن  ی  چنین 

عنوان نهادی نگاهبانِ آرمان  مشورتی است که از هموندان قدیمی، دبیران و بازرسان پیشین انجمن تشکیل یافته و به 

یاری  هم انجمن،  کارگروه رسانِ  شامل  انجمن  اجرایی  ساختار  است.  مرکزی  شورای  راستای    هاییوندان  در  که  است 

بعالوه دبیران   مدیرهشکیل شده است از همه اعضای هیئتکنند. شورای مرکزی انجمن تهای انجمن فعالیت میهدف

عنوان دبیر انجمن یا همان مدیرعامل  نیستند. شورای مرکزی شخصی را از بین خود به   مدیرههایی که عضو هیئت کارگروه 

 مدیرههیئتطرف   که از اختیاراتی حدود است و در انجمن اجرایی مقام باالترین کند. دبیر انجمن )مدیرعامل(انتخاب می

  شود.می  ی آن محسوبنامه به وی واگذار شده است نمایندهاساس  و 
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مجم   م می

  را  مرک  
(هی ت م یر )

بازر 

  را  مش رتی

 بیر انجمن
(م یر  ام )

مس   ین ا راییافراز شت

کار رو  ها ر  ها  مست  

 
 نمودار سازمانی انجمن

های فرهنگی همسو با  اند. اگرچه برای اجرای فعالیتها ایجاد شده های انجمن، کارگروه در راستای برآورده کردن هدف 

از    بودندهای فعال انجمن عبارت  کارگروه  1399سال  های مستقل نیز وجود دارد. در  ها، امکان تعریف طرح این هدف 

 بوم. کتابخوانی، هنر، تاریخ و زیست

 

 و مس   ین  م یران 1.3

 دبیر انجمن )مدیر عامل(  1.3.1

مدیره هیئت ، که دوره دوساله اعضای  1398آبان    20انجمن در    العادهفوق  طورعادی به   پس از برگزاری مجمع عمومی

انجمن انتخاب و شورای مرکزی انجمن شامل اعضای جدید  مدیره  هیئتپیشین تقریباً به پایان رسیده بود، اعضای جدید  

نبودند نسبت به انتخاب دوباره حمیدرضا افشاری به سمت  مدیره  هیئت هایی که عضو  بعالوه دبیران کارگروه مدیره  هیئت

 دبیر انجمن )مدیر عامل( اقدام نمودند.  

 انجمن مدیره هیئت 1.3.2

 مدیره هیئت عنوان اعضای  برگزار شد افراد زیر به  1398آبان    20جمن که در  ان  العادهفوقطور  عادی به  در مجمع عمومی



1399 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز 6  

 

 انجمن برای مدت دو سال انتخاب شدند: 

 ، مدیرههیئت، عضو اصلی و رئیس شکوهلیال رستمی -1

 ،و مدیر عامل )دبیر انجمن(مدیره هیئتحمیدرضا افشاری، عضو اصلی  -2

 ،مدیرههیئترئیس و نایب، عضو اصلی امیرهمایون مکتبی -3

 ، دارو خزانه مدیره هیئت، عضو اصلی  شهروز طوسی -4

 ،مدیرههیئت، عضو اصلی جلیلیشرمین پزشکان  -5

 . مدیرههیئتالبدل ، عضو علینائینیسارا سجادی  -6

 بازرس  1.3.3

عنوان بازرس انجمن برای  به   1399سال  اردیبهشت    دهم  انجمن در  عادی ساالنه   در مجمع عمومی زاده  موسی عاطفه  

 سال انتخاب شد. مدت یک  

 شورای مرکزی  1.3.4

کارگروهمدیره  هیئتاعضای   دبیران  و  که عضو  انجمن  را  نیستند هم مدیره  هیئتهایی  انجمن  مرکزی  وندان شورای 

العاده انجمن در  وق طور فپیرو برگزاری مجمع عمومی عادی به تشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند. 

  بودند  عبارتند  1399در سال  ، ترکیب اعضای شورای مرکزی انجمن  1399ها در سال  و تغییرات کارگروه  1398آبان ماه  

(،  ن(، ، امیرهمایون مکتبی )عضو اصلی(، حمیدرضا افشاری )عضو اصلی، دبیر انجم عضو اصلیشکوه ) از: لیال رستمی 

البدل(، سحر نامورکهن  نائینی )عضو علی (، سارا سجادی طوسی )عضو اصلی  اصلی(، شهروزجلیلی )عضو  شرمین پزشکان 

رضا افشاری )دبیر کارگروه تاریخ(، طراوت اعتراضی )دبیر کارگروه هنر( و آناهیتا زمانی )دبیر کارگروه کتابخوانی(، علی

زیست  کارگروه  مسئولیت  همبوم(.  )دبیر  برنامه   افرازگشتچنین  وظیفه  برنامه که  اجرای  و  و  ریزی  گردشگری  های 

 امیرهمایون مکتبی بوده است. شود را دارد، بر عهدهشکل تور برگزار میهایی که به جشن 

 

 اجرایی ئولینمس 1.3.5
دارای   است  چهارانجمن  اجرایی  مسئول  یاری   نفر  به شورای مرکزی  انجمن  مدیریت  می که در  شهروز   :کنندرسانی 

  طراوت اعتراضی، مسئول مالی انجمن  ؛ونداننام و امور هم زاده، مسئول ثبت عاطفه موسی  ؛طوسی، مسئول روابط عمومی

   .تینا تائبی، مسئول آموزشو 
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 وار نشان 1.4

ای طراحی شده است  گونه  به  )لوگو(  وارهدر نگاه نخست این نشان 

آید، فراز( برمی را که از نام انجمن )اَ  برپاییو    برافراشته شدن که  

آید، چشم می نگاه به  ای که در همانیگر نکتهد  به نمایش بگذارد.

های معماری ایرانی  ترین سبک شباهت طرح به یکی از برجسته 

ها ساخت مهرابه ویژه در  هاست که به های ضربی و برج یعنی سقف

ی دوم تالش  در درجه   کار رفته است. های ایرانی به گاهو عبادت 

جا  تا آن  ، زمین در طرحترین نمادهای فرهنگ ایرانشده است مهم 

چنین خوانایی عنوان  باشد و به زیبایی طرح و همکه امکان آن  

ترین نماد دوران تاریخی  که اصلی است  ای آن  هجمشید و سرستونهای تخت ستون. نخستین نماد  کار رودبه   ، یاری رساند

سال، زنده بودن فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن   2500پس از گذشت نزدیک به    ،ایران هستند از این رو که برپایی آنان

ترین نشان ایرانی است: خورشید که مظهر نور، زندگی و گرماست و تاریکی خورشید است که کهننماد دوم  رساند.  را می 

از  )است    ارجمندنزد ایرانیان    ی کهعدد؛  شمار هفت است  کند. پرتوهای خورشید به را نابود می  ،ا، مظاهر پلیدیو سرم

 (.هفت خان رستم و شاید الطیرمنطق در  ی عشق هفت مرحله  تا ،برای رستگاری انسان  ،ی مهریهفت پله 
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 ( 1398سال  ها  پیشین )از زمان بنیا  ذار  تا پایان کارنامه سال . 2

 انجمن  2.1

خورشیدی، جشن اسفندگان را، که نکوداشت جایگاه واالی    1382انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه    : ها شن  2.1.1

آموزی  بار در کشور به صورت گسترده و قانونی در تاالر سازمان دانش بانوان در فرهنگ ایرانی است، شاید برای نخستین 

تو آغازگر حرکت  و  نمود  به جشنبرگزار  تیرماه  جه  در  آن  از  ایرانی شد. پس  را، که جشن    1383های  تیرگان  جشن 

دین در همان تاالر برپا نمود که با  بازی در راه میهن است، به یاد آرش کمانگیر و بابک خرمپاسداری از فرهنگ جان

 رو گردید. مهر بسیار فرزندان ایرانی روبه 

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران پورسینای در تاالر   1387جشن نوروز 

جشن  عبارت دیگر  شده،  برگزار  از  های  تهران(  1384خردادگان  اند  پزشکی  علوم  نوروز  )دانشگاه  و  تیرگان   ،1385  

گنجوی(،)فرهنگ  نظامی  تهران(  1386  نوروز  سرای  پزشکی  علوم  دانشگاه  پورسینای  نوروز)تاالر  و  تیرگان   ،  1387  

و نوروزپزشکی تهران و تاالر فردوسی دانشگاه تهران(ی دندانپزشکی دانشگاه علوم)دانشکده  )تاالر    1388  ، مهرگان 

از سمن  و کاخ سعدآباد ]به همراه شماری  دانشگاه تهران  و  ،  های همسو[(فردوسی  سرای  )  1389  اسفندگانمهرگان 

ی سرای محله و    های مردمی ورشو کز مشارکت مر)  1390وفرهنگ(، مهرگان و نوروز  و دانشگاه علم  ی خاقانیمحله 

)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و    1394  (یلداچله )آئین شبهای همسو[(،  ]به همراه شماری از سمن خاقانی  



 9 1399 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز

 

اسفندگان   حضور  1395گردشگری(،  کارگروهبرخی    با  آتشهای  هموندان  و  آب  پارک  ویوناپالس  کافه  در    ، انجمن 

برنامه تیرگان  اجرای  و دوستداران انجمن،  نفر از هموندان    100حضور حدود  با    یاردر نزدیکی شهر  1395سوری  چهارشنبه 

کارگاه آموزشی، نشست بیناانجمنی و همایش تیرگان در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و  در سه بخش    1396

با    1396  لدا یجشن نکوداشت  ، برگزاری  ثی استان تهرانهای میرادستی و با همکاری این سازمان و شبکه سمن صنایع 

  جشن اسفندگان)   نیبزرگداشت زن و زم  روزبرگزاری  ،  افراز در کافه الاللند  یاز هموندان انجمن فرهنگ   یحضور گروه

اندیشمندان(  1396 خانه  فردوسی  تاالر  انسانی  در  نزدیکی شهریار،    1396  یسورچهارشنبهجشن    برگزاری   ،علوم  در 

شکل  به   1397، برگزاری جشن شب یلدا  در جنگل کارا  پیمایی سبککوه   برنامهشکل  به   1397  جشن تیرگانبرگزاری  

پیمایی سبک به  کوه شکل  به ، روز بزرگداشت زن و زمین،  1397، برگزاری جشن اسفندگان  هموندان انجمندورهمی  

وستداران  وندان و دبا حضور هم   1397  سوریجشن چهارشنبه و برگزاری    عمرانهمراه پاکسازی مسیر درکه تا کافه  

 انجمن در نزدیکی شهریار. 

  
سازمان میراث فرهنگی،  ر تاالرد 1394چله )یلدا( آئین شب

 دستی گردشگری و صنایع
ر  د )روز زن و زمین( 1396الدین کزازی در جشن اسفندگان میرجالل

 فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تاالر

هر ماه استادی را  (،  1381  -  84اندازی ) در چهار سال نخستِ راه   افراز   فرهنگی  انجمن:  ها  ماهانهنشست  2.1.2

سرای  ها در دو فرهنگ این نشست  .زمین به سخنرانی بپردازدتاریخ ایران  و   فرهنگ  ازای  ی گوشه تا درباره   درکمی دعوت  

نظامی  و  ساعی  بوستان  شمال  در  )بانو(  میسرو  برگزار  گنجوی  نظامی  بوستان  در  عنوانگنجوی  این    شد.  از  برخی 

  لزوم همایون(،  )دکتر ناصر تکمیل   فرهنگی  ایرانهوشنگ طالع(،   )دکتر  ایران  یتجزیه   تاریخها چنین است:  سخنرانی

)شادروان نوربخش    در ایران باستان  پرورشآموزش و  یا  مهر    آییندکتر داوود هرمیداس باوند(،  )ایران  ی  تشکیل اتحادیه 

زبان   هایتوانایی)دکتر سرفراز غزنی(،    فارسیدر ادبیات    )شادروان دکتر پرویز ورجاوند(، دانش  ملی  وحدتزاده(،  رحیم 

چگونگی (،  توران شهریاری)های ایرانی  جشنای(،  )دکتر انور خامه   معاصربه تاریخ    نگاهی)دکتر حسین وحیدی(،    فارسی

اشغال ایران (،  مهدویدکتر عبدالرضا هوشنگ )ید از شرکت نفت انگلستان  خلع (،  استاد فریدون جنیدی)تدوین شاهنامه 
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ادی آذربایجان  آز(،  دکتر ابوطالب میرعابدینی)تاریخ فرهنگ ایران  (،  مهندس رضا کرمانی)شادروان    1320در شهریور  

ایران (،  فرثاقب   یمرتض )شادروان  منابع تاریخ ایران  (،  مهندس هوشنگ گودرزی)شادروان  هویت ملی  د(،  فررحیم زهتاب )

(، اقبال الهوری و ایران )دکتر محمد بقایی ماکان(، سعدی؛  دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن)چه حرفی برای گفتن دارد؟  

دکتر )  نمادها در شاهنامهنائینی(، دادگستری در ایران )شادروان دکتر محمدرضا جاللیفردوسی ثانی )دکتر اصغر دادبه(، 

ی تاریخ ایران )دکتر تورج دریایی(، انتقال فرهنگ ایرانی از راه زبان فارسی  های مطالعه (، دشواری الدین کزازیمیرجالل 

تأثیر   اردشیر خورشیدیان(،  )دکتر  پرویز )دکتر محمدعلی سجادیه(، جشن مهرگان  )دکتر  ایران  بر فالت  جهانی شدن 

زاده( فر(، آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی )استاد کاوه بیات(، یگانگی فرهنگی ایرانیان و ارمنیان )استاد احمد نوری زاده امام 

 و دارالفنون و امیرکبیر )دکتر علی رهبر(.

خانم    در نشستی با  انجمن  وندانهم   1382نوروزی سال  در تعطیالت    : ویژ ها   برنامهها  مست   و   ر   2.1.3

جمن  پرداختند. ان ،از زبان داریوششان،  کتاب  و پاسخ پیرامون  وگو و پرسش به گفت  شناس آلمانی، ایران   هایدماری کخ، 

ی دوره   1383را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال    کنکاشی در شاهنامههای  تسنش 1382ی دوم سال در نیمه 

ها استاد امیر صادقی  برپا کرد که در شماری از این نشست  دکتر علیقلی محمودی بختیاریبه استادی    عرفان در شاهنامه

می  شاهنامه  )نقالی(  روایت  درچنین  هم پرداخت.  به  معاصرهای  نشست  1382سال    انجمن  تاریخ  به  در    را  نگاهی 

  نهضت مشروطیت های این دوره چنین بود: . عنوان و نام سخنران برخی برنامهگنجوی برگزار کردسرای نظامی فرهنگ

(، استاد ادیب برومند)شادروان    شدن صنعت نفتنهضت ملی   (،دکتر هوشنگ طالع)گرایی  ملت(،  همایوندکتر ناصر تکمیل )

(،  دانار فریبرز رییس دکت) های اقتصادی مشروطیتزمینه (، رضا دولتشاهیعلی )  های برجسته در مشروطهنقش شخصیت

های بزرگ بر اقتصاد روستایی ایران نقش اقتصاد جهانی و دولت  (،حسن اصغری)   ها در دوران مشروطهها و گروهحزب 

دکتر پرویز )شادوران    های مشروطه آرمان(،  حسن امین  )دکتر  های یکم، دوم و سوم مجلس (،  طوسیدکتر رضا رییسی)

دوران(،  ورجاوند در  ایران  انور)  مشروطه  اقتصاد  مشروطیت(،  ایخامه   دکتر  بر  انگلیس  و  روس  داوود  )  تأثیر  دکتر 

شادروان  چنین باید یاد کرد از دوازده نشست با  (. هم منوچهر یزدی)  تحوالت اجتماعی در دوران رضاشاه(،  باوندهرمیداس 

های برگزار شد. از آخرین برنامه   1384  که در تابستان و پاییز  سرشت فرمانروایی در ایران باستانفر با عنوان  مرتضی ثاقب 

ی هنرمندان  ـ که با همکاری خانه   شبی با محمدعلی اسالمی ندوشنتوان اشاره داشت به همایش  یز می ی انجمن نویژه

بنیاد  ومند )دردآشنا( ــ که با همکاری  آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب بر  ،برگزار شد  1394ایران در اردیبهشت  

انتشار در مهر  و    موقوفات دکتر محمود افشار بزرگداشت    برپا شد  1394شرکت سهامی  آژندو همایش  مرد  ،  یعقوب 

برگزار گردید.  خانه هنرمندان ایراندر  1395 آذر 29که در در  ،ناپذیر عرصه پژوهشِ هنر، تاریخ و ادبیات ایرانخستگی

های میراثی  ی سمن وزارت کشور برای ثبت شبکه از  با هشت انجمنِ دارای مجوز  انجمن فرهنگی افراز    1395در شهریور  
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با  و    مادرکُشیبا پخش مستند  در همین ماه    نیز  را  اقدام نمود و جشن پانزدهمین سالروز بنیادگذاری انجمن  استان تهران

از هم  خرمشهر  یآزادسازروز  مناسبت سالبه   .کردبرگزار    کمیل سوهانی حضور کارگردان فیلم   از    وندان انجمن برخی 

هزاره خواجه   یالمللن ی ب شیهما ران،یخردمند ا  ریمنظور بزرگداشت وزبه  .بازدید نمودند 1397در سال  موزه دفاع مقدس 

نهاد در  و مردم یفرهنگ یهااز انجمن   یمشهد و گروه یدانشگاه فردوس یبا همکار 1397پاییز در  ،یالملک طوسنظام

افراز و    یبه همت انجمن فرهنگ  طوسی  الملکهزاره خواجه نظام   شیهماش یراستا نشست پ  نی در ا  .شدمشهد برگزار  

  ی علوم انسان  شمندانیخانه اند  یدر تاالر فردوسسوم آبان ماه    در تهران و در روز پنجشنبه   گرید  ی فرهنگ  ینهادها  یبرخ

استاد دانشکده حقوق    ،یاحمد  دیحم  خ،یشناس و استاد تارمورخ و جامعه   ون،یهمال یبرنامه ناصر تکم  ن ی. در اگردیدبرگزار  

 .ندپرداخت یسخنران به ایراد خیشناس و پژوهشگر تارجامعه  ،یلیوک نیدانشگاه تهران، و شرو   یاسیو علوم س

 

 
 1384کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان،  1382، نوروز هایدماری کخشناس آلمانی، ایران  نشستی با

 
 1394ندوشن، اردیبهشت حسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمی غالم 
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 1395بزرگداشت یعقوب آژند، آذر 

  
 1397، از موزه دفاع مقدسبازدید   1397، الملکهزاره خواجه نظام شیهماشیپ در   همایون ناصر تکمیل

در محل  فر  ی تخصصی ایرانشناسی شادروان استاد ثاقبهای کتابخانه کتاب و پس از چند سال نگهداری    1398در سال  

از پیش  که  سال  انجمن،  زروانآن  موسیقی  آموزشگاه  در  مدیریت    ها  پارسابه  می   اهورا  به    شد،نگهداری  سرانجام 

. اعضای  شد  جاجابه خان زند(  )واقع در تهران، خیابان کریم   صبا   امید   بامداد نهاد  ی عمومی، غیردولتی و مردم کتابخانه 

با    به نمایندگی از انجمن فرهنگی افراز  امنای کتابخانه شامل منوچهر پیشوا، رضا )اهورا( پارسا و حمیدرضا افشاریهیئت

  1398خرداد    23ای را برای مدت دو سال در تاریخ  نامه حسن قیاسی، موافقتموافقت مدیر کتابخانه امید صبا، محمد

ثاقب  استاد  کتابخانه  آن  نمودند که در طی  با عنوان  امضاء  در محل    رفثاقب  استاد ایرانشناسی تخصصی کتابخانهفر 

ها را در محل و طبق  کتابخانه امید صبا شرایط مطالعه کتاب نامه  کتابخانه امید صبا نگهداری شود. بر اساس این موافقت

ها ها در همان محل نگهداری کتاب شرطی که استفاده از کتابنماید بهفراهم می مندان  برای عالقه شرایط عادی کتابخانه  

افراز و نیز   فرهنگی  این کتابخانه که به دست دوستانی در انجمن  ها از محل نگهداری خود خارج نشود.بوده و کتاب 

ی آن شادروان خریداری  شماری از کنشگران فرهنگیِ دوستدارِ ایشان، به یاد و بزرگداشتِ آن استاد ارجمند، از خانواده 
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هایی های عمومی نیز کتاب ها تاریخی هستند هر چند در زمینه گردید شامل بیش از هشتصد جلد کتاب است که بیشینه آن

برداری گردیده و جهت  ها به دست شماری از دوستان انجمن فرهنگی افراز فهرستاب خورد. این کت در آن به چشم می 

 ی بامداد امید صبا سپرده شده است.  نگاهداری به کتابخانه 

انسانی  در    را   1398سال    تیرگان  جشنهمایش    انجمن اندیشمندان علوم  این  تاالر فردوسی خانه  جشن  برگزار نمود. 

دکتر محمدعلی دادخواه، وکیل سرشناس    بود.رانی پیرامون جشن، حق شادی و آب  همراه با اجرای موسیقی و سخن

عرصه حوزه  پژوهشگر  و  فرهنگی  میراث  حوزهی  پیرِ  و  برجسته  استاد  کهرم،  اسماعیل  دکتر  معنوی،  میراث  ی ی 

گر دقی، روایت امیر صا  استادسخنرانان همایش بودند. در این جشن    از   شناس دکتر شروین وکیلی، جامعهو  زیست  محیط 

یولی، انجمن فرهنگی افراز با همکاری نشریه وطن هایی را اجرا نمودند.  ، نوارنده پیانو نیز برنامهکیوان حسینیو    شاهنامه

دکتر حمید احمدی،    یسخنرانرا با    روز پیروزی جنبش مشروطه همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانونمناسبت سالبه

خانه اندیشمندان علوم    تاالر فردوسیدر    1398امرداد  در    )ماکان(، فریدون مجلسی و سعید جلیلیان  دکتر محمد بقایی

 برگزار نمود. انسانی

 
 1398، در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی  همایش جشن تیرگان 
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 1398، همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون در  فریدون مجلسی و حمید احمدی از سمت راست: 

یادی  همایش  انجمن فرهنگی افراز با همکاری انتشارات زمستان و خانه هنرمندان ایران    1398  شهریورماه   پانزدهمدر  

خانه   تاالر جلیل شهناز در  بهرام پروین گنابادی و  ، اصغر دادبه(ماکان)با سخنرانی: محمد بقایی را  از مهدی اخوان ثالث 

 برگزار نمود.   هنرمندان ایران

  
 1398، خانه هنرمندان ایران، فرنگیس طوسی و زردشت اخوان ثالث در همایش یادی از اخوان ثالث

وسی، فرزانه زمانی، نسرین ارمگان و زینب طفرنگیس  ،  چیستا سالمتیتوسط  خوانی  اخوان  ،های دیگر نشستاز برنامه 

مناسبت  .  بوددریس   دانشج،  آذربایجان  نجات  روزسالبه  علمی  انجمن  با همکاری  افراز  فرهنگی  تاریخ  انجمن  ویان 

  با حضور دکتر اصغر دادبه، دکتر عطاءاهلل عبدیرا    روز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمنسالدانشگاه تهران همایش  

  و احسان هوشمند   علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی(، ناصر همرنگ )پژوهشگر حوزه قفقاز(هیئت)عضو  

 برگزار نمود.   دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانیدر محل تاالر کمال   1398آذرماه در پژوهشگر حوزه اقوام( )
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های  دره بسیاری از  اقدام به رفتن به    گردشگری  یروزهتورهای یک انجمن با برپایی     ر   و  ر  گر : ایران  2.1.4 

های باستانی صَرم )گورستان  ی رفتن به تپه روزهانجمن با اجرای دو سفر یک  .ه استتهران نمود  پیرامونباصفا و زیبای  

، فارس )اردیبهشت (1382  مهرماه ) کرمانشاه    هایاستان چهارروزه به  های  چنین برپایی سفررود و هم عصر آهن( و قُم 

)شهریور  1383 آذربایجان  و  گذراند  هایسال(  1383(  از سر  را  انجمن،  هم   .پرباری  از گنجینه چنین  و  بسیاری  سراها 

های  های ملی را در قالب برنامه گاهی نیز انجمن جشن   .نمودبازدید  های تهران را هم با همراهی شماری از استادان  موزه 

از جمله را در قالب تور    1393ی  ی نائین، جشن سده را در قالب تور دوروزه   1392جشن سده    گردشگری اجرا کرد، 

برنامه  رستم )شهریار( و  ی بازدید از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج )ورامین(، قلعه یزدگرد و تختروزه یک

یک مکان گشت  از  بازدید  سیروزه  تپه  فین،  باغ  شامل  کاشان  تاریخی  شاهای  نوشلک،  زیرزمینی  و  هر  آبشار  و  آباد 

بازدید تخصصی از آثار منتخب موزه  نیز    1396برگزار کرد. در سال    1395  در سال  مناسبت جشن سده به   چهارتاقی نیاسر

 منتقد هنری، انجام گرفت.، حیدر زاهدیهنرهای معاصر تهران با همراهی 

 
 1383نقش رستم، اردیبهشت 
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 1393بهمن جشن سده در تخت رستم، 

  
 1395ده، بهمن سبه مناسبت جشن  های تاریخی کاشانروزه بازدید از مکان گشت یک

مبنی بر ترک  ای تلویزیونی  در برنامه   وزارت امور خارجه ایرانعباس عراقچی، از معاونان    یگفته  پیرامون،  1398در سال  

همراه  به   انجمن فرهنگی افراز ،  تر شدن شرایط اقتصادیسخت در صورت    از ایران  برادران و خواهران افغانستانی کردن  

هم  ایرانانجمن  فرهنگی  ایراندیده،  اندیشانِ  طبیعی  و  فرهنگی  یادگارهای  تشکیل  و    بان  از  حمایت  مردمیِ  پویش 

دند. این  را برای وزیر امور خارجه ایران فرستا  آمیزیاعتراض  ایی سرگشاده نامه   ی کشورهای وارث تمدن ایرانیاتحادیه 

 نیوز چاپ گردید. صنعت خرداد در روزنامه جهان دوم  در روز پنجشنبه  نامه
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افراز و مستن   شننامه  2.1.5 ایرانی   این سال  : ها   یا خروجی طی  چند محصول  افراز  فرهنگی  انجمن  ها، 

آن  میان  در  داشت که  ماندگار  نامه ارزشمندِ  انتشار  فرهنگی ها  انجمن  درونی  )ایران  ی  عنوانِ  زمین  با  به  افرازافراز(،   ،

ای ــ  ای حرفه آرایی ای که در شکل و شمایل و با صفحه است؛ مجله   شماره شاخص   10سردبیریِ علیرضا افشاری، در  

افراز را    فرهنگی  های استادان در انجمنوسفید ــ سخنرانیهایی از این دست با جلدی سیاه هر چند بر خالفِ اکثر مجله 

ای از چیستی و ای ویراسته، که توسط خودِ استادان بازبینی شده بود، به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشه به گونه

رساند؛ مخاطبانی که به  چنین اخبار انجمن، به دست مخاطبان میکرد و هم هویت ایرانی را به خوانندگان معرفی می 

از دایره  انجمن بیری هم سرعت  انجمن وندان  و  استادان و شخصیتون رفت  نیز  و  ایران  های  های همسو در سراسر 

ای گشت برای  برجسته را پوشش داد و به این ترتیب، بسیاری را با نام و روش انجمن فرهنگی افراز آشنا ساخت و مقدمه 

هایی ، در کنار افراز، خبرنامه هاگرا. در این سال های ایرانها و شخصیتهای بعدیِ دوستداران، انجمن سوییبسیاری از هم 

هایی نامه چنین ویژهتر به تناوب منتشر شد، هم های نوشتاری و پوششِ خبرهای جزیی هم برای کارهای آماتوری و تجربه 

  طور. همین سوراای با نام  ساله مجله ای یک دوره شد و نیز برای  ها آماده می ها یا بر دستِ کارگروهکه بیشتر برای همایش 

های ایرانی، به کارگردانی بهرام  های مستندِ جشن توان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی که برای ساخت فیلم نمی

ای پنج جشن اصلیِ  هایی که با کمترین امکانِ ساخت، اما به شکلی حرفه ای نکرد. فیلم ضمیر، انجام شد اشاره روشن 

کند  ساعت، به بینندگان معرفی می های نزدیک به نیما، هر کدام در زمان ایرانیان )نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و سده( ر

ها بسیار به چشم  ویژه در فضای مجازی این کاستی ها را پر نماید، که امروزه به کوشد تا خالء تصویری در این حوزه و می

 آیند.می

ی تاریخ و فرهنگ را در انجمن  ن عرصه ی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشگراتوان نقطهمی  نها ساز :   2.1.6

ای و یا حتی  چه سمنی و چه دانشی و پژوهشی یا رسانه فرهنگی افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را ــ  

دوستیِ آگاهانه  ایران  ها بیش از پیش نهال گرایانه در آن حوزه های ایران اقتصادی ــ بنیاد گذاردند و با گسترش اندیشه

نهادِ   را دو  تالشِ  و  نام  میان،  این  از  کردند.  برجسته بارور  سمنی  می   یکی  تر  اطالع نماید.  نجات  پایگاه  برای  رسانی 

تسریع در روند  گیری سد سیوند و احتمال  ، و در جریانِ اعتراض به آب 84ی سال  است که در نیمه های باستانی یادمان 

انجمن  از سنگ بنایش گذارده شد و دیگری  وندان انجمن فرهنگی افریادمانِ پاسارگاد، با یاری شماری از هم فرسایش  

گذشت شان از سی می وندانی که سن که در مقام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری هم دوستداران میراث فرهنگی افراز  

ها بود، چنین  افراز در آن سال فرهنگی ی فعالیت انجمن ی سازمان ملی جوانان، که مرجع پروانه نامه ی آیین ــ و بر پایه 

شکل گرفت و شماری از اعضای انجمن در کنار    1385ی سال  وندِ انجمن باشند ــ در نیمه توانستند هم کسانی نمی

ای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمن فرهنگی  کنشگرانی منفرد اما همسو، که آنان نیز دارای چنین ویژگی
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گیری رسانی با طی کردن مراحل اطالع دند، با برپاییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند. پایگاه اطالع افراز جذب نشده بو

های نگاری به مقام های فنی و کارشناسی، نامه ها و صدور بیانیه اندازی تارنما، همسو کردنِ انجمن از کارشناسان، راه 

نقشی مهم در گسترش نخستین جنبش میراثی کشور و  مسؤول و سرانجام شکایت به مراجع مربوط و برپایی تحصن،  

ها به موضوع داشت و تالشی که در دفاعی علمی و کارشناسی و نیز قانونی از جنبش داشت  ها و رسانه توجه دادن مقام 

اش شد. این پایگاه،  های وابستگی یا احساسی بودن رنگ کردن تهمتویژه کم سبب دور شدن فضای امنیتی از آن و به 

چند ماه پس از اعالم رسمی آبگیری سد سیوند    گرد آورده شده است،  دفاع از تاریخهایش در کتاب  کوشش   رحکه ش

چنان فعال است بدل  ی که هم به نهاد بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایراندیده هایش را در قالب نحل شد و تجربه م

ی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام کرده  روانه ، که برای گرفتن پانجمن دوستداران میراث فرهنگی افرازکرد.  

کم در ساخت یک قطعه موسیقی، هایی چون هنر دستهای میراثی نقش داشت و با ایجاد کارگروهبود، هر چند در کنش 

ریپ استی کتابی کمیک ی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد، و نیز تهیه ای مستند در زمینه بندی مجموعه که در عنوان 

های  ی گرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که در برابرِ تحریف اش را بر پایه با موضوعی تاریخی نقش داشت اما کنش اصلی 

کردند تا مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان شوند، که نخستین  طلبانه کاری دانشی می تجزیه

هایی شناخت، با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی متعدد و وقفه یابد. کارگروه قوم می  هایی تاریخی بروزگامش در تحریف 

هم  داشت،  روندش  در  ضمنِ  که  مستقل  ساختاری  در  قوم چنان  مسایل  تیرهرصد  و  ایرانیها  آسیب   های  شناسی  به 

منسجم در این حوزه بود که در    ی تا به امروزپردازد. این نخستین هسته می   مباحث واگرایانه گرایانه و  های قوم فعالیت

ویژه کارهای پژوهشی و ترویجی  های آنان و بهگاه اندیشان به یکدیگر و نزدیک کردن دیدهکنارِ آشنا کردن بسیاری از هم 

اندیشه بودند،  وندان، که اکثراً از جوانان توانمند و صاحبهای آموزشی بر دستِ خود هم ای برپا کردن برنامه و در دوره 

ی درباره   یکرّوب  یمهد  خیش  یانتخاباتنگاری به ستاد  ی آغازِ آن نامه های مدنیِ مؤثری هم زد که نقطه به کنش دست  

 یو فرهنگ  یاز فعّاالن اجتماع  یشمار  یاعتراض  یه یانیبکه به صدور    ی،رانیاقوام ا  انیاختالف م  جادی در اوی  تالشِ ستاد  

ترینِ چندین همایش هم برپا کرد که مهم   داران میراث فرهنگی افرازانجمن دوستانجامید، بود.    1388در خرداد  کشور  

/ فرهنگسرای  1389اسفند   20آنها عبارت بودند از: نشست علمی به مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت/  

یر ایرانی  بحرین و جزای  تاریخچه شناسی ایران(؛ همایش  نجمن جامعه نیاوران )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، ا

/  1390آذرماه    8گانه/  ی حاکمیت ایران بر جزایر سه به مناسبت چهلمین سالگرد اعاده   ی اسناد خلیج فارس از دریچه 

ی بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و مؤسسه سینا )با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، دیده فرهنگسرای ابن 

در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر طرفِ شدن    فرهنگی ـ هنری خورشید راگا(. این انجمن

 های خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر بازگشت.فعالیت 94موضوعی که علت پیدایش آن شده بود، از سال  
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کورش بزرگ طرح اجرایی اصلی انجمن فرهنگی افراز در سال  علمی  همایش    همایش  لمی ک رش ب رگ:   2.1.7

های فرهنگی و مؤسسات علمی به این حوزه و از  های دانشگاهی، انجمن بود که با توجه به عدم ورود انبوه کانون  1395

ی شناخت از تاریخ و فرهنگ ایران را در کارنامه دارد  های تازه در حوزه ای روشن در گشودن راه جا که انجمن، پیشینهآن

ستاد اجرایی    ی سخت گذارد.ان و نهادهای این حوزه داشت پا به این عرصه ی اعتباری که در میان استادو به پشتوانه 

عنوان دبیر اجرایی و شهروز طوسی عنوان دبیر علمی، علیرضا افشاری بهاز حمیدرضا افشاری، زاگرس زند به   همایش

نهادهایی چون    یاری  انجمن فرهنگی افراز، برای این همایش، از.  ی همایش تشکیل شدعنوان سرپرست دبیرخانه به

شناسی ایران«، »انجمن  جامعه   ی ملی ایران«، »انجمن»سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری«، »موزه

برخوردار    ی اندیشمندان علوم انسانی«علوم سیاسی ایران«، »انجمن مطالعات صلح«، »انجمن ایرانی تاریخ« و »خانه 

  احمدی، اصغر   کزازی، حمید  الدینهمایون، میرجاللتکمیل   ارفعی، ناصر  چون عبدالمجید  ناماستادانی صاحب شد و از  

 فر و روزبه یوسفی  ، شهراممصطفی ندیم  باوند، رضا شعبانی،هرمیداس   مالصالحی، داود  اهللمزداپور، حکمت   دادبه، کتایون

چنین در بخش جنبی م و ه   فراخوانِ مقاله داد  در ده محوردعوت کرد. همایش هیأت داوری   جهت حضور در  کوبزرین 

آثار هنری مرتبط را داد و برای ارزیابی آثار نیز با استادانی در این حوزه و هم  چنین دانشگاه جامع  نیز فراخوان گرفتنِ 

کند و در  های گوناگون هنری کار می تهران( ــ که تخصصی بر روی رشته   46علمی ـ کاربردی )فرهنگ و هنر، واحد  

ریزی ستاد برگزاری  در پی برنامه   شان را جلب نمود.برد ــ رایزنی کرد و پشتیبانی ستادان بهره می ها از بهترین ااین حوزه 

در ابتدا قرار بود بخش ارایه مقاالت    همایش کورش بزرگ، پس از پخش فراخوان در تابستان و داوری آثار در مهرماه،

و بخش دوم آن شامل مراسم پایانی و اهدا جوایز به مقاالت برتر در روز  ی ملی ایران  پنجم آبان در موزه روز    همایش در

که متأسفانه    شود برگزار  چون برج میالد تهران  هفتم آبان، برابر با روز بزرگداشت کورش بزرگ، در تاالری فراخور هم 

اث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل اخطاری  زمانی پیش از روز موعود مسؤوالن مرتبط سازمان میرکوتاه 

جاییِ زمان به ماه بعد شدند. در پی این رویداد،  ی جا در موزه را لغو کرده و خواهانِ جابه امنیتی که گرفته بودند ارائه 

جایی  ر بر جابه ی اطالعات احضار شدند که با توضیحاتی که دادند قرانخست دبیر اجرایی و سپس دبیر انجمن به وزارتخانه 

ع آن مرکز مهیّای  ، تاالر امام علی المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره زمان برگزاری همایش شد. پس از آن، طی رایزنی با  

بار بدون هیچ توضیحی که گویا اثرِ  گفته و اینهمان دلیل پیش   ماه شد، که دوباره به ام دی همایشی محدود در روز سی

تر لغو گردید، که  دوستان در پاسارگاد بود برنامه از سوی مرجعی باالدستیادماندنیِ ایرانبه حضور خودجوش، گسترده و 

 انجمن هم شرایط موجود را پذیرفت.

برای پژوهشگران پُست هایی  به همراه هدیه های »پذیرش مقاله« را  نامه ستاد برگزاری همایش گواهیدر پیِ این رویداد  

ی لوح و چنین ستاد با تهیه چاپ نماید. هم  در کتاب همایش شده را در زمانی مناسبفته ی پذیرهامجموع مقاله ود تا  نم
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مقاله هدیه داور  استادان  از  نمود.    هاهایی،  راستاسپاسگزاری  بزرگدر  کورش  علمی  همایش  پیش   ی  با    نشستسه 

ندیشمندان علوم انسانی،  شهریور در خانه ا  13در روز شنبه    علوم سیاسی و ایران باستانهای نشست تخصصی  عنوان

ایران باستان  علم جامعه  ایران و  مهر در انجمن جامعه   ششمشنبه  در روز سه شناسی و  ایران  شناسی  مطالعات صلح و 

کورش  مجوز چاپ کتاب    ریزی و اجرا گردید.برنامه   ی اندیشمندان علوم انسانیخانه مهر در    10شنبه  در روز    باستان

رضا افشاری و نشر شورآفرین  نویسندگی علیخورشیدی(، به   1395  –های همایش کورش بزرگ  مقاله )مجموعه   بزرگ

ماه  به   1398  در شهریور  کتاب که  این  گرفته شد.  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزرات  علیاز  ویراستاری  و  رضا  کوشش 

ت داوران مورد ارزیابی  ئه همایش که توسط هیهای برگزیدافشاری، دبیر اجرایی همایش تهیه شده، در برگیرنده مقاله 

های همایش و تاریخچه  نشستای پیرامون کورش بزرگ، گزارش کاملی از پیش چنین شامل مقدمه قرار گرفته و هم 

چاپ رسید که بخشی از  به   1399ی نخست سال  کتاب در نیمه   جلد از این  300تعداد  باشد.  انجمن فرهنگی افراز می

چنین اشخاص حقیقی و ، پشتیبانان مالی چاپ کتاب و هم علمی همایشهیئت  ها، اعضای  دگان مقالهها برای نویسنآن

 ریزی و اجرای برنامه مشارکت داشتند، اهدا گردید.حقوقی که در برنامه

  
 داوود احمدی، حمیدترتیب از راست نشست نخست؛ بهپیش

 محمودی  علی و باوند هرمیداس
 امینی، اکبر  علی ارفعی،  عبدالمجید راست از ترتیب بهنشست سوم؛ پیش

 افشاری رضاعلی  و

های ایرانی انجمن فرهنگی  های شادباش جشن ش افراز عنوان کارت های شادباکارت   ها   ا باش افراز: کارت  2.1.8

، توسط طراحان مختلف از  1396در سال    در طی فراخوان انجمن نخستین بار های شادباشهای کارت افراز است. طرح 

کا خورشیدیان، حضور حیدر زاهدی، منتقد هنری؛ رائیها با  سراسر ایران شرکت داده شده و توسط اعضای داوری طرح 

بودن،    بندی و رنگ، خالقانه شکوه، دبیر کارگروه هنر انجمن و بر اساس شش معیار ترکیب پژوهشگر هنر؛ و لیال رستمی

اند. در دور نخست فراخوان پنج جشن  گویا بودن، مواد و تکنیک، محتوا و تناسب بایدها مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفته 

طراحی  دومین فراخوان    1397در سال    .ایرانی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا )چله( و اسفندگان موضوع طراحی بوده است

و  جشن ایرانی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا و اسفندگان    5طراحی و نقاشی    شامل  یهای ایرانشادباش جشن   هایکارت 
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های دریافتی برای جشن شب یلدا طرح انار و شاهنامه  از بین طرح  برگزار گردید. چنین روز بزرگداشت کورش بزرگ هم 

لحاظ کیفی برای چاپ  نیز به    ایشانچنین طرح دوم  عنوان برنده انتخاب شد. هم )دیو( اثر شکیال کریمی از تهران به 

عنوان برنده  اردبیلی از اردبیل به های دریافتی برای جشن اسفندگان طرح زایش اثر آرام عالییپذیرفته شد. از بین طرح 

لحاظ کیفی برای چاپ پذیرفته شد. تنها اثر دریافتی و شکیال کریمی نیز به  چنین طرح هما اسحاقی  ب شد. هم انتخا

  .انتخاب گردیداردبیلی جهت چاپ طرف آرام عالیی برای مهرگان از 

   
 فراخوان دوم  شکیال کریمی دراثر  یلدا، چپ: در فراخوان نخست اثر هما اسحاقی اکوان دیو میانی:  و مقدماثر الهه همائی یلداراست: 

  
 ، فراخوان سوم تبسم تهماز  یلدااردبیلی و سمت چپ طرح آرام عالئیاز   نوروزسمت راست طرح 

ایرانی نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا، سده و اسفندگان و هم چنین روز بزرگداشت    های شادباش شش جشنطراحی کارت 

آبان( )هفتم  بزرگ  تابستان    کورش  اواخر  در  خود  سال  سومین  شد.    1398در  داده  اسفندگان  فراخوان  آرام  طرح 

هم به   اردبیلیعالئی گردید.  انتخاب  فراخوان  برگزیده  طرح  اسفندگان  عنوان  دوم  طرح  نوروز  و  چنین  آرام  طرح 
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تهم از نظر کیفی برای چاپ کارت شادباش انجمن فرهنگی افراز مورد پذیرش قرار  تبسم  و طرح یلدای    اردبیلی عالئی

 گرفت. 

توسط کارگروه گردشگری اجرا   )واقع در منطقه فیروزکوه( هراندهبرنامه تور یکروزه  1397در سال  افراز شت:  2.1.9

های گردشگری تغییر یافت که زیرنظر دبیر عنوان مجری برنامه، بهافرازگشتشد. ساختار این کارگروه در سال بعد به  

ها عبارت  برنامه   زار شد که این برگ  پیمایی توسط افرازگشتشش برنامه کوه   1398در طی سال  کند.  انجمن فعالیت می

یگری در پارک  سواری یکی در محوطه دریاچه چیتگر و ددو برنامه دوچرخه   و درکه )جنگل کارا(  چهار برنامه  بودند از  

 چیتگر.

  
 1398سواری و جنگل کارا انجمن، برنامه دوچرخه 

 برگزار نمود.   1398( در سال )کردان  درهروزه به سیبان سفر یک یک مناسبت جشن تیرگان انجمن به چنین  هم

  
 دره، کردان ، سیبان 1398روزه جشن تیرگان تور یک

 هاکار رو  2.2

عملکرد  خالصه  ها تعریف گردید.  بازنگری شد و جهت پیشبرد اهداف انجمن کارگروه  1394ساختار انجمن در سال  
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 به این شرح است:   1398تا   1395های انجمن در سال  کارگروه 

در نشر    عزیزی  و   ملکیان،  مجلسیبا حضور  و    در باغ حیوانات نشست نقد و بررسی کتاب  برگزاری    :کتابخ انی  2.2.1

برگزاری  و    هنوز در نشر    فریدون مجلسیبا حضور مترجم کتاب  و    هویت و خشونتنقد و بررسی کتاب  برگزاری    ،هنوز

بررسی کتاب نشست و  مطالعه  و  کتابخوانی  ماهانه  زمستان  های  های  تیغ،  لبه  راه حق،  یونانی،  62سرگشته  زوربای   ،

 علی دکتر با نشستیبرگزاری  ؛1395در سال   و مرشد و مارگریتا اعتراف، خاکستر گرم، آدلف، جستارهایی درباره عشق

برگزاری نشست و گفت و گو پیرامون شخصیت و سبک    ،هجری هشتم قرن در  ادبا  جمهوری و  حافظ  درباره فردوسی

وگو پیرامون کتاب  گفت  ،رنگی کاغذ فصلنامهبا همکاری    صد سال تنهاییبا محوریت کتاب    گابریل گارسیا مارکزادبی  

و   سفیدخانه علم خاکبا حضورکودکان  و   نوجوان و  کودک با همکاری کارگروه  نهای فلسفی برای حفظ زمی حکایت

و    ضرغامیان مهدیکتاب   مترجم  بررسی کتاب برگزاری نشستو  و  و مطالعه  کتابخوانی  ماهانه    در  گفتگو   هایهای 

سیزیف،   زیرزمینی، اسطوره هایخاموش، تهوع، یادداشت  هایبوتیک  تنهایی، خیابان سال دلقک، صد یک کاتدرال، عقاید

برگزاری یازده نشست    ؛1396در سال    تاریکی دلو  بیداربخت حاالنزنم، آشفته می  حرف چه از زنممی  حرف که دو  از

 یسرگذشت هکلبر  ،مردگان  یسمفون،  دشمنان  ی،پرنده آب  یشنامهینماو پیرامون یازده کتاب  گروهی و گفتگماهانه درون

نان  و    زنانه ندارد  یجنگ چهره،  باشکوه  ینینششب   ،سفر روح  ،ایانار دن  نیآخر  ، من  انیروح گر  ،گفت زرتشت  نیچن،  نیف

اسپینوزا و    یآراپیرامون    سه نشست عمومیو برگزاری  دو نشست خصوصی با دکتر علی فردوسی  برگزاری    ،و شراب

اک  ی علم خ ی خانهبا همکار)  شهر و زندگیگفتگو درباره کتاب ِ  و    حافظ؛ تجلی روح ملی ایرانیان؟،  موضوع روشنفکری

صورت حضوری و یک نشست در پایان سال به  نشست به   11)نشست    12  برگزاری  ؛1397در سال    سفید و کافه کوخ(

قلعه مالویل، تصویر دوریان   هایمطالعه و بررسی کتاب ( و  صورت مجازی برگزار شدبه  ی ویروس کروناگیرعلت همه 

کتابخانه    های خشم، کشتن مرغ مقلد،های کوتاه به سواالت بزرگ، خوشه ، تجاوز قانونی، پاسخهاگری، ساالر مگس 

 . 1398در سال  سه قطره خونو  ، جز از کل1984داستان دیگر، انسان خردمند،   23بابل و 

  
 1395، اردیبهشت در باغ حیواناتنشست نقد و بررسی کتاب 
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ن   ان:   2.2.2 و  کفیلم    تماشای  ک  ک  قلهکدر    کارفوگ ون پاندای  جشن    ،پردیس سینمایی  در    تیرگانبرگزاری 

حسینیه  کتابخانه    بازدید از  و ی  شناسی گیاه باغ موزه بازدید از    ،در پارک آب و آتش  بازدید از گنبد مینا  ،)پلور(بهان  روستای  

، فرنگی  کوره رسانی به روستای  یاریو    سفیدخاک علم  کودکان خانه همراه  هب  مناسبت هفته کتاب و کتابخوانیبه   ارشاد

ی علم  خانه   انو نوجوان  انبا حضور کودک  شهرک سینماییبازدید از    و   گنبد مینابازدید از    ؛1395در سال    جنوب تهران

 .1396در سال   خاک سفید

  
 1395جشن تیرگان در روستای بهان )پلور(، تیر 

نازنین  با تدریس خانم    آشانشست دو ساعته در گالری    18برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در  کار رو  هنر:    2.2.3

برگزاری    ، ساعتهشش جلسه سه    در ،  محمد کیهانبه استادی    مقدماتی عکاسی دوره    برگزاری ؛  1395در سال    یموتی

 هایاجرای نشست  ،پور )مدرس و مولف سینما(رضا معدنی غالم   به استادی  های سینماییآشنایی با مکتب  روزهکارگاه نیم 

فرانسه در موزه  بازدید گروهی از موزه لوور  ؛1396در سال   تهیه رادیو پادکستی انجمن فرهنگی افراز و  خوانینمایشنامه 

بازدید   ، در دو نوبت  تئاتر  گروهی  تماشایگروهی از موزه فرش،    بازدیدی،  منتقد هنر  ،یزاهد  دریحبا همراهی    رانیا  یمل

برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با همکاری کارگروه تاریخ انجمن  ، به مناسبت روز سینما از موزه سینماگروهی 

تان و مقایسه منشور کورش بزرگ با اعالمیه جهانی حقوق دار در ایران باسبا عنوان بررسی سیر تحول تاالرهای ستون

نشست    بشر برگزاری هشت  نمایشنامه   خوانینمایشنامه و    فروشنده،  مرگ کشتار،  خدای   لرزه،  عشق   و خوانش هفت 

 خوانینمایشنامه   گروه  توسط  بالشی  مردو    دوم  بخش   گالیله  زندگی  اول،  بخش   گالیله   زندگی  گابلر،   هدا  یانکرز،  در   گمشده

با حضور  گالری  گالری ردماند کیوریتوریال و مراسم اختتامیه  وندان از  برخی از هم   بازدید  ؛1397در سال    هنر  کارگروه

نشست  هشت برگزاریهای ایرانی انجمن، های شادباش جشن ، منتقد هنری و داور فراخوان طراحی کارت حیدر زاهدی

 خاطره  اثر مترجم حضور با)  طالیی پسر و  لفتی انتظار در،  راس گلن گری گلنهای  هنمایشنامی  خواننمایشنامه 
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 تا  ریورساید ازو  اجیر عزادار ، معلق حباب، جوان دختر و  مرگ، ویل اندرسون محاکمه، نینلی زیبایی ملکه (، کردکریمی

 . 1398در سال   انسانی علوم اندیشمندان خانه تاالر سعدی   محلدر   دیوانگی

 
 1397، رانیا یه ملزر موزه لوور در موآثااز  یاز برخ دیبازد

 
 1395 قدمعلی سرامی، و محمد بقایی )ماکان( با حضور کتاب حافظ؛ روح ایرانی نقد و بررسی
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 مدیره هیئت در دفتر رئیس    کتاب حافظ؛ روح ایرانی  نشست رونمایی و نقد و بررسیبرگزاری  کار رو  ا بی:    2.2.4

با حضور    های پریانشست نقد و بررسی کتاب قصه ،  (ماکان)  محمد بقاییبا حضور مولف کتاب، دکتر  وقت انجمن و  

بیت از شاهنامه    12.000خوانی و خوانش و بررسی حدود  نشست شاهنامه   46برگزاری    و   کوهبنانی  سام  کتاب،  مترجم

 . 1396در سال  شاهنامه فردوسیبیت از  4500نزدیک به ؛ خوانش و بررسی 1395در سال  فردوسی

سخنرانی دکتر  نشست آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در منطقه قفقاز، با  برگزاری    تاریخ: کار رو     2.2.5

کاظم  دو    ؛ 1396در سال    زاده حامد  هنربرگزاری  تاریخ  انجمن    نشست تخصصی  تاریخ  کارگروه  خانه  با همکاری  در 

شرایط جغرافیایی  ،  ها و عصرهای پیشاتاریخیهای باستانی، و دوره معرفی تپه اندیشمندان علوم انسانی، برگزاری نشست  

تأثیر آن بر شکل ایران و  ،  زرتشتو    تمدن سومر و میراث آنبرگزاری نشستی پیرامون  ،  سومرو    گیری تمدنفالت 

برگزاری نشستی  ،  انیفرهنگ و اد  خیاو بر تار  ریبا زرتشت و تأث  آشناییبرگزاری نشست  ،  ایالم  یدرباره برگزاری نشستی  

برگزاری نشستی پیرامون  گی،  فرهن  رانیا  شانیاندانجمن هم   با همکاری  تیدر جنبش مشروط  یرانینقش اقوام ا  یدرباره 

بزرگداشت حماسه چالدرانبرگزاری  ،  یریگشکل   یو چگونگ  ییچرا  ؛انهخامنشی  برآمدن نشریه با همکاری    همایش 

نقش  برگزاری نشستی پیرامون  ،  برخی نهادهای فرهنگی در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی  و یولی  وطن

 یدرباره برگزاری نشستی  ماه،  مهر    در  شانزدهم مهر برای بزرگداشت داریوش بزرگچرایی روز  ؛  داریوش در تاریخ ایران

پاسارگاد و سیوند پس از  و    نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغیبرگزاری نشستی پیرامون  ،  جمشیدسرگذشت تخت

در سال   سقوط هخامنشیان از دیدگاه نظامیو  ایستادگی سغدیان در برابر اسکندر یبرگزاری نشستی دربارهو  یک دهه

 سلوکیان در،  شهروز طوسی  توسط  هاایران در آتش دیادوخیشامل    های بازخوانی تاریخ ایراننشست   برگزاری  ؛1397
 

  
 1398، های بازخوانی تاریخ ایران نشستدر سلسله  سخنرانی محمود فاضلی بیرجندی 
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  ی ساسانی رضا اردو، منابع جدید فارسی دوره   توسط   سازمان اطالعات و جاسوسی اشکانیانمسعود آجیلیان،  توسط    ایران

  کاری اسماعیل مطلوب   توسط  وهوایی و نقش آن در تحوالت عصر ساسانیتغییرات آب و    محمود فاضلی بیرجندی  توسط

 .1398در خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال 

 تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانیدر  جهانی و آب    گرمایشهمایش  برگزاری    ب م:کار رو  زیست  2.2.6

  درویش   محمد   و   احدی  محمدصادق  و سخنرانی  های سبز پارسبا همکاری موسسه دروازه   و زیست  هفته محیط   مناسبتبه

از باغ ملی گیاه   و  افرازگشت  های داوودی  جشنواره گلزمان با  هم  شناسی و موزه حشراتبازدید  در سال  با همکاری 

1398 . 

  
 محمد درویش در همایش گرمایش جهانی و آب  شناسی بازدید از باغ ملی گیاه
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 1399سال  کارنامه. 3

برنامه به کلی  برگزار میطور  انجمن  در  دو سطح  در  برنامه (  1  شود:ها  شامل  بیشتر  انجمن:  که  در سطح  است  هایی 

توانند شرکت کنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی  وندان در آن میوندان و غیرهم رسانی عمومی شده و هم اطالع 

هایی  ها: بیشتر شامل برنامه در سطح کارگروه (  2و    کندهایی که انجمن برگزار می گیرد. مانند همایشانجمن انجام می 

های  های کارگروه کتابخوانی. البته ممکن است برنامه د. مانند نشستکننها در آن مشارکت می وندان کارگروه است که هم 

 برگزار شود.  نیز ها در سطح انجمنروه بزرگ کارگ

 

 جمن ان 3.1

 ساالنه عادی عمومی  مجمعبرگزاری  3.1.1

های  تصویب صورت   ،1398دستور جلسه ارایه گزارش عملکرد انجمن در سال  با  ساالنه انجمن    عادی  عمومی  مجمع 

مبلغ پیشنهادی برگزار شد و    اردیبهشت  دهمدر روز    1398تصویب مبلغ هموندانه سال  و    1398مالی انجمن در سال  

 تصویب گردید. همان مبلغ پنجاه هزار تومان  ه،هموندانه با نظر شورای مرکزی انجمن تغییر نکرد

 خوانی بوستان 3.1.2

آموخته دکترای  بوستان خوانی با صدای فرنگیس طوسی، دانش  ،به مناسبت اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی

بوده که بعد از  عدد    60های صوتی  زبان و ادبیات پارسی از طریق تلگرام و اینستاگرام انجمن پخش گردید. تعداد فایل

 از طریق اینستاگرام انجمن پیگیری شد.  آنادامه پخش   ،های صوتی در تلگرام انجمنرسانی تعدادی از فایلاطالع

 ( های همایش کورش بزرگمجموعه مقاله )  چاپ کتاب کورش بزرگ 3.1.3

رد ارزیابی قرار گرفته و مو  1395داوران همایش ملی کورش بزرگ در سال    هیئتبیست و پنج مقاله برگزیده که توسط  

، به شکل کتاب  1398در شهریور سال    بیشترین امتیاز را کسب نمودند، پس از گرفتن مجوز از وزارت ارشاد اسالمی

توسط نشر    1399جلد در تابستان    300و به تعداد    صفحه  700مجموعه مقاله در قطع وزیری، جلد زرکوب و با حدود  

این کتاب به کوشش و ویراستاری علیرضا افشاری، دبیر اجرایی همایش تهیه  شدشورآفرین چاپ   که به جز    گردید. 

های همایش  نشستگیری همایش، موضوع کورش بزرگ، گزارش کامل پیششامل مقدمه پیرامون شکل  ،هابخش مقاله

تاب توسط پشتیبانان مالی  بخش عمده هزینه چاپ کباشد.  عنوان مجری همایش میو معرفی انجمن فرهنگی افراز به 

ارفع مهشید  توسط  این همیاری  گردید.  پرویز انجمن گردآوری  برومند،  پوراندخت  اسدی، هیال صدیقی،  نیا، سیروس 

پژوهشگرانی که اثرشان در  داران ایران انجام گرفت. به  های باهمستان و مجموعهپور، مهدی پورنامداری و انجمنعلی
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، پشتیبانان مالی و دوستداران انجمن که در برگزاری همایش اعالم  همکار در همایشاستادان    ،کتاب به چاپ رسید

نمودند، اهدا  نسخه   آمادگی  یادگار  به  کتاب  از  پشتای  طرح  هنرمندان گردید.  از  یکی  کریمی،  از شکیال  کتاب  جلد 

 است.  1398های ایرانی انجمن در سال های شادباش جشنکننده در سومین فراخوان طراحی کارتشرکت

 

 بازدید مجازی از موزه هنرهای ملی ایران 3.1.4

  صنایع  و   سنتی  هنرهای  انجمن  همکاری  با  افراز  فرهنگی  انجمن  دستی،صنایع  جهانی  روزبه مناسبت بیستم خرداد،  

در   اینستاگرام  هایصفحه  در  زنده  پخش  شکل  به  را  ایران  ملی  هنرهای  موزه  از  مجازی  بازدید  و   معرفی  برنامه   پارس  دستی

گیرنده بهترین   بر  عنوان نخستین موزه تخصصی کشور، در  . موزه هنرهای ملی ایران بهاجرا نمودخرداد    20شنبه  روز سه

های نگارگری، مینیاتور،  هجری شمسی تاکنون در رشته   12اثر ارزشمند هنری از قرن    271هنرهای ملی ایران شامل  

زنی، معرق، منبت، گبه و فرش را بافی، میناکاری، قلمبافی، مخملبافی، زریبافی، پارچهتذهیب، خاتم، کاشیکاری، قالی

 عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.به  1369در خود جای داده است. این موزه در سال 
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 ایران ملی هنرهای  پوستر بازدید مجازی از موزه

 افرازگشتهای برنامه 3.1.5

سال    افرازگشت به محدودیت  1399در  توجه  با  نمود.  اجرا  برنامه  همه سه  وسیله  های  کرایه  از  کرونا  ویروس  گیری 

ها درخواست شد که از خودروی شخصی استفاده  کننده در همه برنامهوآمد مشترک خودداری گردید و از افراد شرکت رفت

جهان از  گردی در روستای برگخرداد، طبیعت 30درکه در روز جمعه ها عبارت بودند از کوهپیمایی در  نمایند. این برنامه 

مناسبت آذر به  28گردی در روستای ایگل واقع در رودبارقصران در روز جمعه  طبیعتتوابع لواسان در روز جمعه دوم آبان و  



 31 1399 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز

 

 جشن شب چله. 

  
 1399 آذر، روستای ایگل :و سمت چپ 1399جنگل کارا )درکه( خرداد سمت راست: 

 
 1399، آبان جهان روستای برگ

 نکوداشت جشن تیرگان؛ روایت آب و مرز  3.1.6

مجموعه  تیر ماه جشن تیرگان را در    13در روز جمعه    انجمن فرهنگی افرازبا همکاری  هنری آسافیلم  کانون فرهنگی 

گری جشن  های گوناگونی مانند روایتبا اجرای برنامه  واقع در تهران، دروس، خیابان یارمحمدی   هنری دیدارفرهنگی
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این مراسم  برگزار نمودند. گروه نمایشنامه  تیرگان، موسیقی، رقص محلی و شعرخوانی خوانی کارگروه هنر انجمن در 

 .وانی آرش کمانگیر را برعهده داشتاجرای برخ

 
 1399 ،هنری دیدارمجموعه فرهنگی خوانی انجمن، نکوداشت جشن تیرگان،نمایشنامهگروه 

  
 1399 ،هنری دیدارمجموعه فرهنگی، نکوداشت جشن تیرگان، اجرای موسیقی
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 دورهمی مهرگانی یاران افراز  3.1.7

  روز  عصر  رد و به مناسبت جشن مهرگان، دروهمی یاران    وندان قدیمی انجمن فرهنگی افراز به پیشنهاد شماری از هم

 گردید.بوستان نظامی گنجوی برگزار  در پنجشنبه دهم مهرماه

 
 دورهمی مهرگان یاران افراز 

 های ایرانیهای شادباش جشنچهارمین فراخوان طراحی کارت 3.1.8

همکاری نمود تا    نگر  با گالریهای ایرانی  های شادباش جشن در چهارمین فراخوان طراحی کارت  افراز  فرهنگی انجمن 

انتخاب طرحها بهطرح و  داوری  انجام مراحل  از  و پس  ارسال شده  برگزیده، طرحشکل فیزیکی  های مورد نظر  های 

کریم خیابان  تهران،  در  واقع  نگر  گالری  در  نبش  خانداوران  گذاشته شود.زند،  نمایش  به  فراخوان  ایرانشهر  این    در 

و هم مسابقه  اسفندگان(  و  یلدا، سده  مهرگان،  تیرگان،  )نوروز،  ایرانی  با موضوع شش جشن  بزرگداشت  ای  روز  چنین 

با حضور ت داوری ئتوسط هی هنرمند  18اثر از   65تعداد شامل  های دریافتی. طرح شدبزرگ )هفتم آبان( برگزار  کورش

رستمیاینسادات   هیبوی،  نانیمز  د یسع،  بخشانروح   روانز لیال  و  رائیکا خورشیدیان  و    شکوه،  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد 

تقدیر  سبب همکاری در این فراخوان  چنین از داوران فراخوان به از نفرات برتر و هم .  گردیدهای برگزیده انتخاب  طرح

 .  شد گذاشته  نمایش  به برای عموم  نگر در گالری 1399فند ماه  در هفته نخست اس  منتخب اثر 18عمل آمد و تعداد  به
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 سمت راست: طرح نوروز از مائده کیهان؛ سمت چپ: طرح نوروز از مریم اسدی از پنج طرح برگزیده فراخوان

  
 شادباش های منتخب برای چاپ کارت از طرح نفیسه محمدی از  تیرگان سمت چپ: طرح  اسفندگان وسمت راست: طرح 
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 1399های ایرانی در گالری نگر، های شادباش جشننمایش آثار منتخب چهارمین فراخوان طراحی کار 

از: طرح   ندعبارتانتخاب گردید که  طرح برگزیده فراخوان، بدون در نظر گرفتن رتبه،  پنجچنین بر اساس نظر داوران هم

مائده کیهان از  مینا موسوی)رشت(  نوروز  از  یلدا  ))تهران(  ، طرح  اسدی )تهران(، طرح  ، طرح  از مریم  نوروز  نخست( 

 شیروی )کرج(.  الهاماردبیلی )اردبیل(، طرح )دوم( شاهنامه از اسفندگان از آرام عالئی

 روز بزرگداشت کورش بزرگ  3.1.9

مناسبت    همین بهکه    ی کزاز نیالدرجاللیاستاد م  ی داریشن امیپماه، هفتم آبانبه مناسبت روز بزرگداشت کورش بزرگ،  

این پیام آمده  بخشی از رسانی شد. در در کانال تلگرامی انجمن اطالع ،به درخواست انجمن فرهنگی افراز تهیه گردید و 

هیچ گمان و گزافه فرمانروایی است که همتایی در پهنه تاریخ جهان ندارد.  بی  ،است که کورش شهریار بزرگ هخامنشی

خویش به    گشاده به خواست دلِ  آغوشاین کشورها با    یبیشینه  .شاهی بودندچهار کشور هموند این جهانو بیست...  

زیرا می جهان پیوستند  پارشاهی هخامنشی  اگر  که  این جهانه دانستند  از  باشندای  پهناور  و  زندگانی  شاهی  بهتر  شان 

  یچارانهسه استاد کزازی    ،در بخش پایانی پیام  چه بوده است خواهد شد، در آزادی خواهند بود و در آبادی.تر از آنآئینبه

 خواند:   ،سروده بود 1396 ماهآبان  12که در   را  پیرامون کورش بزرگخود 

 ی گَرد رسید میانهدل از ی سَرد رسید؛   آن گرمد بدان زمانهار چون س

 ها؛   از پارس به دادِ او ابرمرد رسیدسردیدل  تا سارد رها شود زِ

 ش بنشستهُ کورش بنشست؛   گویی که بر اورنگ خرد  ،در بابلِ دل چو مهر

 هیچ کَشاکَش و کُشاکُش بنشست بی؛   بلند داد آن مهرافروز بر تختِ
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 را چو داماد آمد دوشیزه داد  ؛   گاه که آن مهینه از ماد آمدآن

 باره رها ز بندِ بیداد آمد یک   ؛گیتی درزد  بای از پارس چو پرسه

 برگزاری جشن سده  3.1.10

 روزه در روستایی در اطراف ساوه برگزار گردید.  شکل تور یک ماه، جشن سده بهدر روز جمعه دهم بهمن

 

  
 1399برپایی جشن سده در اطراف ساوه، بهمن 
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 سوری برگزاری جشن چهارشنبه 3.1.11

گیری ویروس کرونا این برنامه  سبب آغاز همهکه به   1398)به جزء سال   ینهای پیشسان سالسوری بهجشن چهارشنبه 

 در نزدیکی شهریار برگزار شد.  لغو گردید(

 

  
 سوری در نزدیکی شهریار چهارشنبهبرگزاری جشن 
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 1399سال آخرین نشست شورای مرکزی در  3.1.12

آخرین نشست شورای مرکزی، با هماهنگی حامد درویش، در محل هتل مشهد واقع در خیابان مفتح جنوبی برگزار شد.  

ریزی انداز انجمن فرهنگی افراز که پنج سال پیش در کارگاه برنامه در این نشست ضمن هماهنگی امور انجمن، چشم 

 ار گرفت.قر بررسیراهبردی انجمن تدوین شده بود نیز مورد 

 
 1399برگزاری آخرین نشست شورای مرکزی در هتل مشهد، 

 

 هاکار رو  3.2

 هنر 3.2.1

 

 ( 1399پایان سال  تا 1399 خردادز )ا  طراوت اعتراضیدبیر کارگروه: 
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، (1396تا تیر    1395فائزه کثیر )از شهریور    ،(1395نائینی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور  پیشین: سارا سجادی  اندبیر

اثر سیاوش   خوانی، به جز برخوانی آرش کمانگیرهای نمایشنامهبرنامه.  (1399  خرداد تا    1396شکوه از تیر  لیال رستمی

. این  شکل مجازی برگزار شدهای بهداشتی بهنامه جهت رعایت شیوهاجرا گردید، به 1399که در جشن تیرگان  کسرایی

 .بهرام بیضایی اژدهاک و آرش از مجموعه سه برخوانیِ و  چهارراه ، گذردافرا یا روز می ها عبارتند ازیشنامهنما

 
 1399 ،هنری دیدارمجموعه فرهنگی نکوداشت جشن تیرگان،برخوانی آرش کمانگیر،  

 کتابخوانی 3.2.2

 

 تاکنون(  1398سحر نامورکهن )از بهمن دبیر کارگروه: 

 ،(1395تا دی    1395زاده )از خرداد  عاطفه موسی  ،(1395دبیران پیشین: محمد صادقی )از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد  

  کتابخوانیگروه  کار  .(1398بهمن  تا    1397جلیلی )از دی  شرمین پزشکان   .(1397تا دی    1395امیرهمایون مکتبی )از دی  

های  نامه )در جهت رعایت شیوه  برگزار کردمجازی  گروهی  جلسه ماهانه درون  11  در مجموع  1399در سال    انجمن
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هایی توسط هموندان  فروردین ماه کتاب  در  ها در اسکایپ برگزار شد(.گیری ویروس کرونا این  نشستبهداشتی همه

طی در  ماهانه انتخاب گردید.    هاینشستکتاب برای    12نهایت  در    کهبررسی قرار گرفت    شد و مورد  گروه معرفیکار

قوت و ضعف   پیرامون نقاطها مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و ، این کتاببرگزار شد مختلفهای  که در ماه نشست 11

 جدول زیر است: ها به شرح کتاب فهرست .وگو شدگفتآن 

 نام کتاب  نشست تاریخ ردیف 

 ترجمه پیمان خاکسار  ، کل از استیو تولزجز از  27/01/1399 1

 سه قطره خون از صادق هدایت  24/02/1399 2

 ترجمه سهیل سمی  ،سرگذشت ندیمه از مارگارت اتوود 28/03/1399 3

 هیچ دوستی به جز کوهستان از بهروز بوچانی  18/04/1399 4

 ترجمه محمد کریمی ،آلن دوباتن آرامش از 22/05/1399 5

 ترجمه سپیده حبیب رمان شوپنهاور از اروین دی یالوم، د 26/06/1399 6

 ترجمه فرشته شایان  ،خالکوب آشویتس از هدر موریس 30/07/1399 7

 ترجمه کیهان بهمنیدمتکار و پروفسور از یوکو اوگاوا، خ 21/08/1399 8

 ترجمه حسن مرتضوی ،دایموناسلحه فوالد میکروب از جرد  03/10/1399 9

 ترجمه فرشته اکبرپور  ،رود از اوریانا فاالچی پنه لوپه به جنگ می 24/10/1399 10

 ترجمه محسن ثالثی ،توتالیتاریسم از هانا آرنت 06/12/1399 11

 تاریخ  3.2.3

 

 تاکنون(  1398رضا افشاری )از اسفند علیکارگروه:  دبیر

 (.1398اسفند تا   1396در اسفند   )از ابتدای ایجاد کارگروه شهروز طوسیپیشین:  دبیر

در خانه اندیشمندان علوم    خیتار  کارگروه  یهانشست  ییکرونا امکان برپا  گیری ویروسهمه  سببکه به    ییجاز آن ا

انجمن را، که در    میقد  یهانشست  یدار یشن  یهااز پوشه   یشمارکارگروه تاریخ    ،فراهم نگردید  1399انسانی در سال  
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تار  وندیپ مناسبت   خیبا  به  کانالِ    شانیهاباشند،  نمود.اطالعانجمن  تلگرامی  در  پوشه   رسانی  از  شنیداری  یکی  های 

در انجمن    ایرانیست،پان  حزب  یگوو سخن  یرهبر  یعال  یعضو شورا  ،یشادروان رضا کرمان  یسخنرانشده،  رسانیاطالع

 شود.جا اشاره میایشان در این  یاز سخنران ییهاپاره بوده است که به  وریماه شهر ی دادهایرو  یافراز درباره 

 ی رومندین  ییایدر  یرو یزدند؟ اگر ما ن  ران یا  ییایدر  یرو یلطمه را به ن  نیترش ی[ برانیاشغالِ ا  انِیدر جر  هایسانگلی]  چرا...  

خود درآورد، به    یها را به صورت برده آن  یهانینشخ یها دست انداخت و شبه آن  س یها انگلکه بعد   ریجزا  ن یا  م یداشت

ما   ییایدر  یرو یها از ن... آنردیها را پس بگآن  جیبه تدر  ایها دفاع کند  قادر بود از آن  رانیا  رای. زآمدندی وضع درنم  نیا

را نابود   مرغیببر، پلنگ، شهباز و س یها ما به نام  یی ایحمله، چهار ناو در  نیو در اول رانیاشغال ا ان یخور بودند. در جردل

آن غافل  از در  17  یریگکردند... در  اعم  و مهناو   اخدا،ن  ابان،یافسر  ن  600و    یناوبان  به شهادت    ییایدر  یرو یسرباز 

  تختیکردند. چون پا  لیتحم  رانیرا به ا  یقرارداد  وریشهر  جدهمهی  روز  در.  شدند  تهران  وارد  هم  هاروس.    ...رسندیم

بود که ما بر    نیها انداشت. شرط آن  یگریو راه د  ردیمجبور بود آن را بپذ  رانیو روس بود، ا  سی انگل  یدر اشغال قوا

  م یبگذار ارشانیآهن جنوب را در اختراه نیچن. هم می کن اختها را هم پردآن یو مخارج قوا  میآلمان وارد جنگ شو  هیعل

  مینهاد  ارشان یرا در اخت  مانال ینداشت ما ر  یها، روبل، ارزش چندانرا ببرند و چون واحد پول آن   شانی هاتا بتوانند اسلحه 

ها  تن طال از روس  ازده یما    ب،یترت  نی به ما طال بدهند. به ا  شیجابپردازند تا بعدها به   ران یشان را در اتا بتوانند مخارج 

شدن نفت، شادروان مصدق گفت: خوب حاال که ما را    ملی   زمان  در   .دندینام  ی روزیپل پرا    ها ما و آن   م،یکار شدطلب

  ازده ی  نیامرداد ا  28. آشکارا نگاه داشتند و ندادند. بعد از  دیتن طال را به ما بده  ازدهی  نیااند،  کرده   یاقتصاد  یمحاصره 

 دادند.   یتن طال را به حکومت سپهبد زاهد

 بوم زیست 3.2.4

 
 تاکنون(  1398آناهیتا زمانی )از فروردین کارگروه:  دبیر

مناسبت، با همراهی    همین گذاری شده که به  ماه، در تقویم رسمی کشور با عنوان روز ملی هوای پاک نامدی  29روز  

زیست و توسعه پایدار  مرکز محیط   رئیسبا    روز ملی هوای پاک  با عنوان  ویژه  وگوییهای سبز پارس، گفتانجمن دروازه 
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 رسانی شد.وگو در تلگرام انجمن اطالعبرگزار گردید. فیلم این گفت تهران، خانم دکتر شینا انصاری  شهرداری

 
 مناسبت روز ملی هوای پاک مصاحبه با دکتر شینا انصاری به
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  ملکر  ما ی  3.3

 حساب سود و زیانصورت  3.3.1

 در زیر نشان داده شده است: 1399/ 30/12حساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به  صورت 

 

 30/12/1399برا  سال ما ی منتهی به  

   رآم ها 
 11.000.000 وندانه )حق عضویت(هم

 144.370.013 های انجمناز فعالیت وجوه حاصل
 51.800.000 همیاری

 46.290.000 های شادباشفروش کارت
 2.851.498 سود حساب سپرده 

 98.828 سود حساب کارگروه کودک و نوجوان
 365.500 سود حساب صندوق 

  
 256.775.839 ها م   ریافتی

  

  ه ینه 
 273.750.894 هزینه جاری

 34.384.480 هزینه گردشگری
 0 هزینه همایش
 0 هزینه آموزش 

 334.400 هزینه مالی 
  

 308.469.774 هاه ینه  م  

  
  

 ( 51.693.935) س   )زیان( 

 

 

  اعداد به ریال است. توضیح:  



1399 سال پیشینه و کارنامه | انجمن فرهنگی افراز 44  

 

 ترازنامه  3.3.2

 در زیر نشان داده شده است:  30/12/1399برای سال مالی منتهی به  انجمن ترازنامه 

 

 

 1398 1399 ها و سرمایهب هی  1398 1399 ها ارایی 

   هاب هی  101.322.518 35.522.857 ها بانک
 0 0 بستانکاران 11.265.567 631.293 صندوق

 0 0 اسناد پرداختنی 27.810.000 52.550.000 بدهکاران تجاری

 0 0 ها  م  ب هی  0 0 اسناد دریافتنی

      
      
   سرمایه    
 1.000.000 1.000.000 سرمایه هیات موسس   
 12.970.133 139.398.085 سود )زیان( سنواتی    
 126.427.952 ( 51.693.935) 99سود )زیان( عملکرد    

 140.398.085 88.704.150  م  سرمایه   

      
 140.398.085 88.704.150 ها و سرمایه  م  ب هی  140.398.085 88.704.150 ها م   ارایی 
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 یار  همون   و هم. 4

 ون   ) ض یت( هم  4.1

های توانند جهت دریافت فرم وند )عضو( انجمن شوند. دوستان می توانند هم های زیر میمند با اجرای گام دوستان عالقه 

 هماهنگ نمایند. 09364970980زاده به شماره موسیعاطفه نام انجمن، خام و ارسال مدارک با مسئول ثبت 

 انجمن  یآشنایی و پذیرش اساسنامه  •

 نامه انجمن  مطالعه و پذیرش مرام  •

 وندی تکمیل و ارسال فرم هم  •

به شماره  ساالنه  وندانه )حق عضویت(  عنوان هم هزار تومان به   هفتادوپنجریال برابر با    750.000پرداخت مبلغ   •

ی بوستان، )شعبه عهده بانک پاسارگاد    5022.2970.0000.0286یا شماره کارت    310.8100.12360841.1حساب  

 نام انجمن فرهنگی افرازپاسداران، تهران(  به 

 نامبرای مسئول ثبتفرستادنِ تصویر فیش واریزی  •

 همیار   4.2

و یا شماره کارت انجمن    310.8100.12360841.1پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن  

نام انجمن فرهنگی افراز واریز ی بوستان، پاسداران، تهران(  به )شعبه   عهده بانک پاسارگاد  5022.2970.0000.0286

 نموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند. 
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