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 .1پیشینه
 1.1تاریخچه
انجمن فرهنگی افراز در  20شهریور  1380بنیاد گذاشته شد .در سال  1381با گرفتن اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان،
کوششهای خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایرانزمین (افراز) ،با آرمانِ آشناسازی جوانان با فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گرامیداشت فرهنگ ملی ایرانیان ،آغاز کرد و در سال  1394در ادارهکل ثبت
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در همان سال شد .همچنین پیرو
درخواست انجمن از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ( )ECOSOCدر سال  ،1397انجمن فرهنگی افراز
موفق به کسب مقام مشورتی ویژه این شورا در سال  2019گردید .در زمستان سال  1398نیز وزارت کشور با درخواست
انجمن پیرامون گسترش سطح فعالیت از استانی به ملی موافقت نمود و در آذر ماه سال  1399پروانه فعالیت در سطح
ملیِ انجمن توسط وزارت کشور صادر شد .این سازمان مردمنهاد (سمن) در حوزههای ایرانشناسی و ایرانپژوهی،
تقویت هویت ایرانی از راهِ آشناسازی مردم با ریشههای فرهنگ ملی ایران ،پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی ،و
بهسازی فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکند.
 1.2ساختار سازمانی
برابرِ اساسنامه ،انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی ،هیئتمدیره و بازرس است .مهمترین رکن انجمن مجمع عمومی
است که با حضور همهی هموندان یک بار در سال برگزار میشود .در مجمع عمومی درباره مهمترین مسائل انجمن
تصمیمگیری شده ،همچنین گزارش عملکرد هیئتمدیره خوانده شده و به پیشنهادها و نقدهای هموندان رسیدگی
میشود .اعضای هیئتمدیره که شورای مرکزی انجمن را تشکیل میدهند ،بهمدت دو سال و بازرس بهمدت یکسال
در نشستهای ساالنهی مجمع عمومی بهدستِ هموندان انجمن گزینش میشوند .همچنین انجمن دارای شورای
مشورتی است که از هموندان قدیمی ،دبیران و بازرسان پیشین انجمن تشکیل یافته و بهعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان
انجمن ،یاریرسانِ هموندان شورای مرکزی است .ساختار اجرایی انجمن شامل کارگروههایی است که در راستای
هدفهای انجمن فعالیت میکنند .شورای مرکزی انجمن تشکیل شده است از همه اعضای هیئتمدیره بعالوه دبیران
کارگروههایی که عضو هیئتمدیره نیستند .شورای مرکزی شخصی را از بین خود بهعنوان دبیر انجمن یا همان مدیرعامل
انتخاب میکند .دبیر انجمن (مدیرعامل) باالترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئتمدیره
و اساسنامه به وی واگذار شده است نمایندهی آن محسوب میشود.
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در راستای برآورده کردن هدفهای انجمن ،کارگروهها ایجاد شدهاند .اگرچه برای اجرای فعالیتهای فرهنگی همسو با
این هدفها ،امکان تعریف طرحهای مستقل نیز وجود دارد .در سال  1399کارگروههای فعال انجمن عبارت بودند از
کتابخوانی ،هنر ،تاریخ و زیستبوم.
 1.3م یران و مس ین
 1.3.1دبیر انجمن (مدیر عامل)
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده انجمن در  20آبان  ،1398که دوره دوساله اعضای هیئتمدیره
پیشین تقریباً به پایان رسیده بود ،اعضای جدید هیئتمدیره انجمن انتخاب و شورای مرکزی انجمن شامل اعضای جدید
هیئتمدیره بعالوه دبیران کارگروههایی که عضو هیئتمدیره نبودند نسبت به انتخاب دوباره حمیدرضا افشاری به سمت
دبیر انجمن (مدیر عامل) اقدام نمودند.
 1.3.2هیئتمدیره انجمن
در مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده انجمن که در  20آبان  1398برگزار شد افراد زیر بهعنوان اعضای هیئتمدیره
5
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انجمن برای مدت دو سال انتخاب شدند:
 -1لیال رستمیشکوه ،عضو اصلی و رئیس هیئتمدیره،
 -2حمیدرضا افشاری ،عضو اصلی هیئتمدیره و مدیر عامل (دبیر انجمن)،
 -3امیرهمایون مکتبی ،عضو اصلی و نایبرئیس هیئتمدیره،
 -4شهروز طوسی ،عضو اصلی هیئتمدیره و خزانهدار،
 -5شرمین پزشکانجلیلی ،عضو اصلی هیئتمدیره،
 -6سارا سجادینائینی ،عضو علیالبدل هیئتمدیره.
 1.3.3بازرس
عاطفه موسیزاده در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن در دهم اردیبهشت سال  1399بهعنوان بازرس انجمن برای
مدت یک سال انتخاب شد.
 1.3.4شورای مرکزی
اعضای هیئتمدیره انجمن و دبیران کارگروههایی که عضو هیئتمدیره نیستند هموندان شورای مرکزی انجمن را
تشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند .پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده انجمن در
آبان ماه  1398و تغییرات کارگروهها در سال  ،1399ترکیب اعضای شورای مرکزی انجمن در سال  1399عبارتند بودند
از :لیال رستمیشکوه (عضو اصلی) ،حمیدرضا افشاری (عضو اصلی ،دبیر انجمن) ، ،امیرهمایون مکتبی (عضو اصلی)،
شرمین پزشکانجلیلی (عضو اصلی) ،شهروز طوسی (عضو اصلی) ،سارا سجادینائینی (عضو علیالبدل) ،سحر نامورکهن
(دبیر کارگروه کتابخوانی) ،علی رضا افشاری (دبیر کارگروه تاریخ) ،طراوت اعتراضی (دبیر کارگروه هنر) و آناهیتا زمانی
(دبیر کارگروه زیستبوم) .همچنین مسئولیت افرازگشت که وظیفه برنامهریزی و اجرای برنامههای گردشگری و
جشنهایی که بهشکل تور برگزار میشود را دارد ،بر عهده امیرهمایون مکتبی بوده است.
 1.3.5مسئولین اجرایی
انجمن دارای چهار نفر مسئول اجرایی است که در مدیریت انجمن به شورای مرکزی یاریرسانی میکنند :شهروز
طوسی ،مسئول روابط عمومی؛ عاطفه موسیزاده ،مسئول ثبتنام و امور هموندان؛ طراوت اعتراضی ،مسئول مالی انجمن
و تینا تائبی ،مسئول آموزش.
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 1.4نشانوار
در نگاه نخست این نشانواره (لوگو) به گونهای طراحی شده است
که برافراشته شدن و برپایی را که از نام انجمن (اَفراز) برمیآید،
به نمایش بگذارد .دیگر نکتهای که در همان نگاه بهچشم میآید،
شباهت طرح به یکی از برجستهترین سبکهای معماری ایرانی
یعنی سقفهای ضربی و برجهاست که بهویژه در ساخت مهرابهها
و عبادتگاههای ایرانی بهکار رفته است .در درجهی دوم تالش
شده است مهمترین نمادهای فرهنگ ایرانزمین در طرح ،تا آنجا
که امکان آن باشد و به زیبایی طرح و همچنین خوانایی عنوان
یاری رساند ،بهکار رود .نخستین نماد ستونهای تختجمشید و سرستونهای آن است که اصلیترین نماد دوران تاریخی
ایران هستند از این رو که برپایی آنان ،پس از گذشت نزدیک به  2500سال ،زنده بودن فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن
را میرساند .نماد دوم خورشید است که کهنترین نشان ایرانی است :خورشید که مظهر نور ،زندگی و گرماست و تاریکی
و سرما ،مظاهر پلیدی ،را نابود میکند .پرتوهای خورشید به شمار هفت است؛ عددی که نزد ایرانیان ارجمند است (از
هفت پلهی مهری ،برای رستگاری انسان ،تا هفت مرحلهی عشق در منطقالطیر و شاید هفت خان رستم).
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 .2کارنامه سالها پیشین (از زمان بنیا ذار تا پایان سال )1398
 2.1انجمن
 2.1.1شنها :انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه  1382خورشیدی ،جشن اسفندگان را ،که نکوداشت جایگاه واالی
بانوان در فرهنگ ایرانی است ،شاید برای نخستینبار در کشور به صورت گسترده و قانونی در تاالر سازمان دانشآموزی
برگزار نمود و آغازگر حرکت توجه به جشنهای ایرانی شد .پس از آن در تیرماه  1383جشن تیرگان را ،که جشن
پاسداری از فرهنگ جانبازی در راه میهن است ،به یاد آرش کمانگیر و بابک خرمدین در همان تاالر برپا نمود که با
مهر بسیار فرزندان ایرانی روبهرو گردید.

جشن نوروز  1387در تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیگر جشنهای برگزار شده ،عبارتاند از خردادگان ( 1384دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،تیرگان و نوروز 1385
(فرهنگسرای نظامی گنجوی) ،نوروز ( 1386تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،تیرگان و نوروز 1387
(دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی تهران و تاالر فردوسی دانشگاه تهران) ،مهرگان و نوروز ( 1388تاالر
فردوسی دانشگاه تهران و کاخ سعدآباد [به همراه شماری از سمنهای همسو]) ،مهرگان و اسفندگان ( 1389سرای
محلهی خاقانی و دانشگاه علموفرهنگ) ،مهرگان و نوروز ( 1390مرکز مشارکتهای مردمی ورشو و سرای محلهی
خاقانی [به همراه شماری از سمنهای همسو]) ،آئین شبچله (یلدا) ( 1394سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
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گردشگری) ،اسفندگان  1395با حضور برخی هموندان کارگروههای انجمن در کافه ویوناپالس پارک آب و آتش،
چهارشنبهسوری  1395در نزدیکی شهریار با حضور حدود  100نفر از هموندان و دوستداران انجمن ،اجرای برنامه تیرگان
 1396در سه بخش کارگاه آموزشی ،نشست بیناانجمنی و همایش تیرگان در سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی و با همکاری این سازمان و شبکه سمنهای میراثی استان تهران ،برگزاری جشن نکوداشت یلدا  1396با
حضور گروهی از هموندان انجمن فرهنگی افراز در کافه الاللند ،برگزاری روز بزرگداشت زن و زمین (جشن اسفندگان
 )1396در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی ،برگزاری جشن چهارشنبهسوری  1396در نزدیکی شهریار،
برگزاری جشن تیرگان  1397بهشکل برنامه کوهپیمایی سبک در جنگل کارا ،برگزاری جشن شب یلدا  1397بهشکل
دورهمی هموندان انجمن ،برگزاری جشن اسفندگان  ،1397روز بزرگداشت زن و زمین ،بهشکل کوهپیمایی سبک به
همراه پاکسازی مسیر درکه تا کافه عمران و برگزاری جشن چهارشنبهسوری  1397با حضور هموندان و دوستداران
انجمن در نزدیکی شهریار.

آئین شبچله (یلدا)  1394در تاالر سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی

میرجاللالدین کزازی در جشن اسفندگان ( 1396روز زن و زمین) در
تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی

 2.1.2نشستها ماهانه :انجمن فرهنگی افراز در چهار سال نخستِ راهاندازی ( ،)1381 - 84هر ماه استادی را
دعوت میکرد تا دربارهی گوشهای از فرهنگ و تاریخ ایرانزمین به سخنرانی بپردازد .این نشستها در دو فرهنگسرای
سرو (بانو) در شمال بوستان ساعی و نظامیگنجوی در بوستان نظامی گنجوی برگزار میشد .عنوان برخی از این
سخنرانیها چنین است :تاریخ تجزیهی ایران (دکتر هوشنگ طالع) ،ایران فرهنگی (دکتر ناصر تکمیلهمایون) ،لزوم
تشکیل اتحادیهی ایران (دکتر داوود هرمیداس باوند) ،آیین مهر یا آموزش و پرورش در ایران باستان (شادروان نوربخش
رحیمزاده) ،وحدت ملی (شادروان دکتر پرویز ورجاوند) ،دانش در ادبیات فارسی (دکتر سرفراز غزنی) ،تواناییهای زبان
فارسی (دکتر حسین وحیدی) ،نگاهی به تاریخ معاصر (دکتر انور خامهای) ،جشنهای ایرانی (توران شهریاری) ،چگونگی
تدوین شاهنامه (استاد فریدون جنیدی) ،خلعید از شرکت نفت انگلستان (دکتر عبدالرضا هوشنگمهدوی) ،اشغال ایران
9
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در شهریور ( 1320شادروان مهندس رضا کرمانی) ،تاریخ فرهنگ ایران (دکتر ابوطالب میرعابدینی) ،آزادی آذربایجان
(رحیم زهتابفرد) ،هویت ملی (شادروان مهندس هوشنگ گودرزی) ،منابع تاریخ ایران (شادروان مرتضی ثاقبفر) ،ایران
چه حرفی برای گفتن دارد؟ (دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن) ،اقبال الهوری و ایران (دکتر محمد بقایی ماکان) ،سعدی؛
فردوسی ثانی (دکتر اصغر دادبه) ،دادگستری در ایران (شادروان دکتر محمدرضا جاللینائینی) ،نمادها در شاهنامه (دکتر
میرجاللالدین کزازی) ،دشواریهای مطالعهی تاریخ ایران (دکتر تورج دریایی) ،انتقال فرهنگ ایرانی از راه زبان فارسی
(دکتر محمدعلی سجادیه) ،جشن مهرگان (دکتر اردشیر خورشیدیان) ،تأثیر جهانی شدن بر فالت ایران (دکتر پرویز
امامزادهفر) ،آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی (استاد کاوه بیات) ،یگانگی فرهنگی ایرانیان و ارمنیان (استاد احمد نوریزاده)
و دارالفنون و امیرکبیر (دکتر علی رهبر).
 2.1.3ر ها مست

و برنامهها ویژ  :در تعطیالت نوروزی سال  1382هموندان انجمن در نشستی با خانم

هایدماری کخ ،ایرانشناس آلمانی ،به گفتوگو و پرسش و پاسخ پیرامون کتابشان ،از زبان داریوش ،پرداختند .انجمن
در نیمهی دوم سال  1382نشستهای کنکاشی در شاهنامه را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال  1383دورهی
عرفان در شاهنامه به استادی دکتر علیقلی محمودی بختیاری برپا کرد که در شماری از این نشستها استاد امیر صادقی
به روایت (نقالی) شاهنامه میپرداخت .همچنین انجمن در سال  1382نشستهای نگاهی به تاریخ معاصر را در
فرهنگسرای نظامیگنجوی برگزار کرد .عنوان و نام سخنران برخی برنامههای این دوره چنین بود :نهضت مشروطیت
(دکتر ناصر تکمیلهمایون) ،ملتگرایی (دکتر هوشنگ طالع) ،نهضت ملیشدن صنعت نفت (شادروان استاد ادیب برومند)،
نقش شخصیتهای برجسته در مشروطه (علیرضا دولتشاهی) ،زمینههای اقتصادی مشروطیت (دکتر فریبرز رییسدانا)،
حزبها و گروهها در دوران مشروطه (حسن اصغری) ،نقش اقتصاد جهانی و دولتهای بزرگ بر اقتصاد روستایی ایران
(دکتر رضا رییسیطوسی) ،مجلسهای یکم ،دوم و سوم (دکتر حسن امین) ،آرمانهای مشروطه (شادوران دکتر پرویز
ورجاوند) ،اقتصاد ایران در دوران مشروطه (دکتر انور خامهای) ،تأثیر روس و انگلیس بر مشروطیت (دکتر داوود
هرمیداسباوند) ،تحوالت اجتماعی در دوران رضاشاه (منوچهر یزدی) .همچنین باید یاد کرد از دوازده نشست با شادروان
مرتضی ثاقبفر با عنوان سرشت فرمانروایی در ایران باستان که در تابستان و پاییز  1384برگزار شد .از آخرین برنامههای
ویژهی انجمن نیز میتوان اشاره داشت به همایش شبی با محمدعلی اسالمی ندوشن ـ که با همکاری خانهی هنرمندان
ایران در اردیبهشت  1394برگزار شد ،آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب برومند (دردآشنا) ــ که با همکاری بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار و شرکت سهامی انتشار در مهر  1394برپا شد و همایش بزرگداشت یعقوب آژند ،مرد
خستگیناپذیر عرصه پژوهشِ هنر ،تاریخ و ادبیات ایران ،که در در  29آذر  1395در خانه هنرمندان ایران برگزار گردید.
در شهریور  1395انجمن فرهنگی افراز با هشت انجمنِ دارای مجوز از وزارت کشور برای ثبت شبکهی سمنهای میراثی
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استان تهران اقدام نمود و جشن پانزدهمین سالروز بنیادگذاری انجمن را نیز در همین ماه با پخش مستند مادرکُشی و با
حضور کارگردان فیلم کمیل سوهانی برگزار کرد .بهمناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برخی از هموندان انجمن از

موزه دفاع مقدس در سال  1397بازدید نمودند .بهمنظور بزرگداشت وزیر خردمند ایران ،همایش بینالمللی هزاره خواجه
نظامالملک طوسی ،در پاییز  1397با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و گروهی از انجمنهای فرهنگی و مردمنهاد در
مشهد برگزار شد .در این راستا نشست پیشهمایش هزاره خواجه نظامالملک طوسی به همت انجمن فرهنگی افراز و
برخی نهادهای فرهنگی دیگر در تهران و در روز پنجشنبه سوم آبان ماه در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی
برگزار گردید .در این برنامه ناصر تکمیلهمایون ،مورخ و جامعهشناس و استاد تاریخ ،حمید احمدی ،استاد دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،و شروین وکیلی ،جامعهشناس و پژوهشگر تاریخ به ایراد سخنرانی پرداختند.

نشستی با ایرانشناس آلمانی ،هایدماری کخ ،نوروز 1382

کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان1384 ،

غالمحسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمیندوشن ،اردیبهشت 1394
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بزرگداشت یعقوب آژند ،آذر 1395

ناصر تکمیلهمایون در پیشهمایش هزاره خواجه نظامالملک1397 ،

بازدید از موزه دفاع مقدس1397 ،

در سال  1398و پس از چند سال نگهداری کتابهای کتابخانهی تخصصی ایرانشناسی شادروان استاد ثاقبفر در محل
انجمن ،که پیش از آن سالها در آموزشگاه موسیقی زروان به مدیریت اهورا پارسا نگهداری میشد ،سرانجام به
کتابخانهی عمومی ،غیردولتی و مردمنهاد بامداد امید صبا (واقع در تهران ،خیابان کریمخان زند) جابهجا شد .اعضای
هیئتامنای کتابخانه شامل منوچهر پیشوا ،رضا (اهورا) پارسا و حمیدرضا افشاری به نمایندگی از انجمن فرهنگی افراز با
موافقت مدیر کتابخانه امید صبا ،محمدحسن قیاسی ،موافقتنامهای را برای مدت دو سال در تاریخ  23خرداد 1398
امضاء نمودند که در طی آن کتابخانه استاد ثاقبفر با عنوان کتابخانه تخصصی ایرانشناسی استاد ثاقبفر در محل
کتابخانه امید صبا نگهداری شود .بر اساس این موافقتنامه کتابخانه امید صبا شرایط مطالعه کتابها را در محل و طبق
شرایط عادی کتابخانه برای عالقهمندان فراهم مینماید بهشرطی که استفاده از کتابها در همان محل نگهداری کتابها
بوده و کتابها از محل نگهداری خود خارج نشود .این کتابخانه که به دست دوستانی در انجمن فرهنگی افراز و نیز
شماری از کنشگران فرهنگیِ دوستدارِ ایشان ،به یاد و بزرگداشتِ آن استاد ارجمند ،از خانوادهی آن شادروان خریداری
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گردید شامل بیش از هشتصد جلد کتاب است که بیشینه آنها تاریخی هستند هر چند در زمینههای عمومی نیز کتابهایی
در آن به چشم میخورد .این کتابها به دست شماری از دوستان انجمن فرهنگی افراز فهرستبرداری گردیده و جهت
نگاهداری به کتابخانهی بامداد امید صبا سپرده شده است.
انجمن همایش جشن تیرگان سال  1398را در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود .این جشن
همراه با اجرای موسیقی و سخنرانی پیرامون جشن ،حق شادی و آب بود .دکتر محمدعلی دادخواه ،وکیل سرشناس
حوزهی میراث فرهنگی و پژوهشگر عرصهی میراث معنوی ،دکتر اسماعیل کهرم ،استاد برجسته و پیرِ حوزهی
محیطزیست و دکتر شروین وکیلی ،جامعهشناس از سخنرانان همایش بودند .در این جشن استاد امیر صادقی ،روایتگر
شاهنامه و کیوان حسینی ،نوارنده پیانو نیز برنامههایی را اجرا نمودند .انجمن فرهنگی افراز با همکاری نشریه وطنیولی،
بهمناسبت سالروز پیروزی جنبش مشروطه همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون را با سخنرانی دکتر حمید احمدی،
دکتر محمد بقایی (ماکان) ،فریدون مجلسی و سعید جلیلیان در امرداد  1398در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم
انسانی برگزار نمود.

همایش جشن تیرگان در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی1398 ،
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از سمت راست :حمید احمدی و فریدون مجلسی در همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون1398 ،

در پانزدهم شهریورماه  1398انجمن فرهنگی افراز با همکاری انتشارات زمستان و خانه هنرمندان ایران همایش یادی
از مهدی اخوان ثالث را با سخنرانی :محمد بقایی (ماکان) ،اصغر دادبه و بهرام پروین گنابادی در تاالر جلیل شهناز خانه
هنرمندان ایران برگزار نمود.

فرنگیس طوسی و زردشت اخوان ثالث در همایش یادی از اخوان ثالث ،خانه هنرمندان ایران1398 ،

از برنامههای دیگر نشست ،اخوانخوانی توسط چیستا سالمتی ،فرنگیس طوسی ،فرزانه زمانی ،نسرین ارمگان و زینب
دریس بود .به مناسبت سالروز نجات آذربایجان ،انجمن فرهنگی افراز با همکاری انجمن علمی دانشجویان تاریخ
دانشگاه تهران همایش سالروز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمن را با حضور دکتر اصغر دادبه ،دکتر عطاءاهلل عبدی
(عضو هیئتعلمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) ،ناصر همرنگ (پژوهشگر حوزه قفقاز) و احسان هوشمند
(پژوهشگر حوزه اقوام) در آذرماه  1398در محل تاالر کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار نمود.
پیشینه و کارنامه سال  | 1399انجمن فرهنگی افراز
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 2.1.4ایران ر

و ر گر  :انجمن با برپایی تورهای یکروزهی گردشگری اقدام به رفتن به بسیاری از درههای

باصفا و زیبای پیرامون تهران نموده است .انجمن با اجرای دو سفر یکروزهی رفتن به تپههای باستانی صَرم (گورستان
عصر آهن) و قُمرود و همچنین برپایی سفرهای چهارروزه به استانهای کرمانشاه (مهرماه  ،)1382فارس (اردیبهشت
 )1383و آذربایجان (شهریور  )1383سالهای پرباری را از سر گذراند .همچنین انجمن ،بسیاری از گنجینهسراها و
موزههای تهران را هم با همراهی شماری از استادان بازدید نمود .گاهی نیز انجمن جشنهای ملی را در قالب برنامههای
گردشگری اجرا کرد ،از جمله جشن سده  1392را در قالب تور دوروزهی نائین ،جشن سدهی  1393را در قالب تور
یکروزهی بازدید از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج (ورامین) ،قلعه یزدگرد و تخترستم (شهریار) و برنامه
گشت یکروزه بازدید از مکانهای تاریخی کاشان شامل باغ فین ،تپه سیالک ،شهر زیرزمینی نوشآباد و آبشار و
چهارتاقی نیاسر بهمناسبت جشن سده در سال  1395برگزار کرد .در سال  1396نیز بازدید تخصصی از آثار منتخب موزه
هنرهای معاصر تهران با همراهی حیدر زاهدی ،منتقد هنری ،انجام گرفت.

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

گشت یکروزه بازدید از مکانهای تاریخی کاشان به مناسبت جشن سده ،بهمن 1395

در سال  ،1398پیرامون گفتهی عباس عراقچی ،از معاونان وزارت امور خارجه ایران در برنامهای تلویزیونی مبنی بر ترک
کردن برادران و خواهران افغانستانی از ایران در صورت سختتر شدن شرایط اقتصادی ،انجمن فرهنگی افراز بههمراه
انجمن هماندیشانِ فرهنگی ایران ،دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و پویش مردمیِ حمایت از تشکیل
اتحادیهی کشورهای وارث تمدن ایرانی نامهی سرگشادهای اعتراضآمیزی را برای وزیر امور خارجه ایران فرستادند .این
نامه در روز پنجشنبه دوم خرداد در روزنامه جهان صنعت نیوز چاپ گردید.
پیشینه و کارنامه سال  | 1399انجمن فرهنگی افراز
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 2.1.5نامه

افراز و مستن

شنها ایرانی :طی این سالها ،انجمن فرهنگی افراز چند محصول یا خروجی

ارزشمندِ ماندگار داشت که در میان آنها انتشار نامهی درونی انجمن فرهنگی ایرانزمین (افراز) ،با عنوانِ افراز ،به
سردبیریِ علیرضا افشاری ،در  10شماره شاخص است؛ مجلهای که در شکل و شمایل و با صفحهآراییای حرفهای ــ
هر چند بر خالفِ اکثر مجلههایی از این دست با جلدی سیاهوسفید ــ سخنرانیهای استادان در انجمن فرهنگی افراز را
به گونه ای ویراسته ،که توسط خودِ استادان بازبینی شده بود ،به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشهای از چیستی و
هویت ایرانی را به خوانندگان معرفی میکرد و همچنین اخبار انجمن ،به دست مخاطبان میرساند؛ مخاطبانی که به
سرعت از دایرهی هموندان انجمن بیرون رفت و انجمنهای همسو در سراسر ایران و نیز استادان و شخصیتهای
برجسته را پوشش داد و به این ترتیب ،بسیاری را با نام و روش انجمن فرهنگی افراز آشنا ساخت و مقدمهای گشت برای
بسیاری از همسوییهای بعدیِ دوستداران ،انجمنها و شخصیتهای ایرانگرا .در این سالها ،در کنار افراز ،خبرنامههایی
هم برای کارهای آماتوری و تجربههای نوشتاری و پوششِ خبرهای جزییتر به تناوب منتشر شد ،همچنین ویژهنامههایی
که بیشتر برای همایشها یا بر دستِ کارگروهها آماده میشد و نیز برای دورهای یکساله مجلهای با نام سورا .همینطور
نمیتوان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی که برای ساخت فیلمهای مستندِ جشنهای ایرانی ،به کارگردانی بهرام
روشنضمیر ،انجام شد اشارهای نکرد .فیلمهایی که با کمترین امکانِ ساخت ،اما به شکلی حرفهای پنج جشن اصلیِ
ایرانیان (نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا و سده) را ،هر کدام در زمانهای نزدیک به نیمساعت ،به بینندگان معرفی میکند
و میکوشد تا خالء تصویری در این حوزهها را پر نماید ،که امروزه بهویژه در فضای مجازی این کاستیها بسیار به چشم
میآیند.
 2.1.6نها ساز  :میتوان نقطهی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشگران عرصهی تاریخ و فرهنگ را در انجمن
فرهنگی افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را ــ چه سمنی و چه دانشی و پژوهشی یا رسانهای و یا حتی
اقتصادی ــ بنیاد گذاردند و با گسترش اندیشههای ایرانگرایانه در آن حوزهها بیش از پیش نهال ایراندوستیِ آگاهانه

را بارور کردند .از این میان ،نام و تالشِ دو نهادِ سمنی برجستهتر مینماید .یکی پایگاه اطالعرسانی برای نجات
یادمانهای باستانی است که در نیمهی سال  ،84و در جریانِ اعتراض به آبگیری سد سیوند و احتمال تسریع در روند

فرسایش یادمانِ پاسارگاد ،با یاری شماری از هموندان انجمن فرهنگی افراز سنگ بنایش گذارده شد و دیگری انجمن
دوستداران میراث فرهنگی افراز که در مقام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری هموندانی که سنشان از سی میگذشت
ــ و بر پایهی آییننامهی سازمان ملی جوانان ،که مرجع پروانهی فعالیت انجمن فرهنگی افراز در آن سالها بود ،چنین
کسانی نمیتوانستند هموندِ انجمن باشند ــ در نیمهی سال  1385شکل گرفت و شماری از اعضای انجمن در کنار
کنشگرانی منفرد اما همسو ،که آنان نیز دارای چنین ویژگیای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمن فرهنگی
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افراز جذب نشده بودند ،با برپاییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند .پایگاه اطالعرسانی با طی کردن مراحل اطالعگیری
از کارشناسان ،راهاندازی تارنما ،همسو کردنِ انجمنها و صدور بیانیههای فنی و کارشناسی ،نامهنگاری به مقامهای
مسؤول و سرانجام شکایت به مراجع مربوط و برپایی تحصن ،نقشی مهم در گسترش نخستین جنبش میراثی کشور و
توجه دادن مقامها و رسانهها به موضوع داشت و تالشی که در دفاعی علمی و کارشناسی و نیز قانونی از جنبش داشت
سبب دور شدن فضای امنیتی از آن و بهویژه کمرنگ کردن تهمتهای وابستگی یا احساسی بودناش شد .این پایگاه،
که شرح کوششهایش در کتاب دفاع از تاریخ گرد آورده شده است ،چند ماه پس از اعالم رسمی آبگیری سد سیوند
منحل شد و تجربههایش را در قالب دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران به نهادی که همچنان فعال است بدل
کرد .انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز ،که برای گرفتن پروانهی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام کرده
بود ،هر چند در کنشهای میراثی نقش داشت و با ایجاد کارگروههایی چون هنر دستکم در ساخت یک قطعه موسیقی،
که در عنوانبندی مجموعهای مستند در زمینهی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد ،و نیز تهیهی کتابی کمیکاستریپ
با موضوعی تاریخی نقش داشت اما کنش اصلیاش را بر پایهی گرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که در برابرِ تحریفهای
تجزیهطلبانه کاری دانشی میکردند تا مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان شوند ،که نخستین
گامش در تحریفهایی تاریخی بروز مییابد .کارگروه قومشناخت ،با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی متعدد و وقفههایی
که در روندش داشت ،همچنان در ساختاری مستقل ضمنِ رصد مسایل قومها و تیرههای ایرانی به آسیبشناسی
فعالیتهای قومگرایانه و مباحث واگرایانه میپردازد .این نخستین هستهی تا به امروز منسجم در این حوزه بود که در
کنارِ آشنا کردن بسیاری از هماندیشان به یکدیگر و نزدیک کردن دیدهگاههای آنان و بهویژه کارهای پژوهشی و ترویجی
و در دورهای برپا کردن برنامههای آموزشی بر دستِ خود هموندان ،که اکثراً از جوانان توانمند و صاحباندیشه بودند،
دست به کنشهای مدنیِ مؤثری هم زد که نقطهی آغازِ آن نامهنگاری به ستاد انتخاباتی شیخ مهدی کرّوبی دربارهی
تالشِ ستاد وی در ایجاد اختالف میان اقوام ایرانی ،که به صدور بیانیهی اعتراضی شماری از فعّاالن اجتماعی و فرهنگی
کشور در خرداد  1388انجامید ،بود .انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز چندین همایش هم برپا کرد که مهمترینِ
آنها عبارت بودند از :نشست علمی به مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت 20 /اسفند  /1389فرهنگسرای

نیاوران (با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران ،انجمن جامعهشناسی ایران)؛ همایش تاریخچهی بحرین و جزایر ایرانی
خلیج فارس از دریچهی اسناد به مناسبت چهلمین سالگرد اعادهی حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه 8 /آذرماه /1390
فرهنگسرای ابنسینا (با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران ،دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و مؤسسهی
فرهنگی ـ هنری خورشید راگا) .این انجمن در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر طرفِ شدن
موضوعی که علت پیدایش آن شده بود ،از سال  94فعالیتهای خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر بازگشت.
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 2.1.7همایش لمی ک رش ب رگ :همایش علمی کورش بزرگ طرح اجرایی اصلی انجمن فرهنگی افراز در سال
 1395بود که با توجه به عدم ورود انبوه کانونهای دانشگاهی ،انجمنهای فرهنگی و مؤسسات علمی به این حوزه و از
آنجا که انجمن ،پیشینهای روشن در گشودن راههای تازه در حوزهی شناخت از تاریخ و فرهنگ ایران را در کارنامه دارد
و به پشتوانهی اعتباری که در میان استادان و نهادهای این حوزه داشت پا به این عرصهی سخت گذارد .ستاد اجرایی
همایش از حمیدرضا افشاری ،زاگرس زند بهعنوان دبیر علمی ،علیرضا افشاری بهعنوان دبیر اجرایی و شهروز طوسی
بهعنوان سرپرست دبیرخانهی همایش تشکیل شد .انجمن فرهنگی افراز ،برای این همایش ،از یاری نهادهایی چون
«سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری»« ،موزهی ملی ایران»« ،انجمن جامعهشناسی ایران»« ،انجمن
علوم سیاسی ایران»« ،انجمن مطالعات صلح»« ،انجمن ایرانی تاریخ» و «خانهی اندیشمندان علوم انسانی» برخوردار
شد و از استادانی صاحبنام چون عبدالمجید ارفعی ،ناصر تکمیلهمایون ،میرجاللالدین کزازی ،حمید احمدی ،اصغر
دادبه ،کتایون مزداپور ،حکمتاهلل مالصالحی ،داود هرمیداسباوند ،رضا شعبانی ،مصطفی ندیم ،شهرام یوسفیفر و روزبه
زرینکوب جهت حضور در هیأت داوری دعوت کرد .همایش در ده محور فراخوانِ مقاله داد و همچنین در بخش جنبی
نیز فراخوان گرفتنِ آثار هنری مرتبط را داد و برای ارزیابی آثار نیز با استادانی در این حوزه و همچنین دانشگاه جامع
علمی ـ کاربردی (فرهنگ و هنر ،واحد  46تهران) ــ که تخصصی بر روی رشتههای گوناگون هنری کار میکند و در
این حوزهها از بهترین استادان بهره میبرد ــ رایزنی کرد و پشتیبانیشان را جلب نمود .در پی برنامهریزی ستاد برگزاری
همایش کورش بزرگ ،پس از پخش فراخوان در تابستان و داوری آثار در مهرماه ،در ابتدا قرار بود بخش ارایه مقاالت
همایش در روز پنجم آبان در موزهی ملی ایران و بخش دوم آن شامل مراسم پایانی و اهدا جوایز به مقاالت برتر در روز
هفتم آبان ،برابر با روز بزرگداشت کورش بزرگ ،در تاالری فراخور همچون برج میالد تهران برگزار شود که متأسفانه
کوتاهزمانی پیش از روز موعود مسؤوالن مرتبط سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به دلیل اخطاری
امنیتی که گرفته بودند ارائهی جا در موزه را لغو کرده و خواهانِ جابهجاییِ زمان به ماه بعد شدند .در پی این رویداد،
نخست دبیر اجرایی و سپس دبیر انجمن به وزارتخانهی اطالعات احضار شدند که با توضیحاتی که دادند قرار بر جابهجایی
زمان برگزاری همایش شد .پس از آن ،طی رایزنی با مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،تاالر امام علیع آن مرکز مهیّای
همایشی محدود در روز سیام دیماه شد ،که دوباره به همان دلیل پیشگفته و اینبار بدون هیچ توضیحی که گویا اثرِ
حضور خودجوش ،گسترده و بهیادماندنیِ ایراندوستان در پاسارگاد بود برنامه از سوی مرجعی باالدستتر لغو گردید ،که
انجمن هم شرایط موجود را پذیرفت.
در پیِ این رویداد ستاد برگزاری همایش گواهینامههای «پذیرش مقاله» را به همراه هدیههایی برای پژوهشگران پُست
نمود تا مجموع مقالههای پذیرفتهشده را در زمانی مناسب در کتاب همایش چاپ نماید .همچنین ستاد با تهیهی لوح و
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هدیههایی ،از استادان داور مقالهها سپاسگزاری نمود .در راستای همایش علمی کورش بزرگ سه پیشنشست با
عنوانهای نشست تخصصی علوم سیاسی و ایران باستان در روز شنبه  13شهریور در خانه اندیشمندان علوم انسانی،

علم جامعهشناسی و ایران باستان در روز سهشنبه ششم مهر در انجمن جامعهشناسی ایران و مطالعات صلح و ایران
باستان در روز شنبه  10مهر در خانهی اندیشمندان علوم انسانی برنامهریزی و اجرا گردید .مجوز چاپ کتاب کورش
بزرگ (مجموعهمقالههای همایش کورش بزرگ –  1395خورشیدی) ،بهنویسندگی علیرضا افشاری و نشر شورآفرین
در شهریور ماه  1398از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته شد .این کتاب که بهکوشش و ویراستاری علیرضا
افشاری ،دبیر اجرایی همایش تهیه شده ،در برگیرنده مقالههای برگزیده همایش که توسط هیئت داوران مورد ارزیابی
قرار گرفته و همچنین شامل مقدمهای پیرامون کورش بزرگ ،گزارش کاملی از پیشنشستهای همایش و تاریخچه
انجمن فرهنگی افراز میباشد .تعداد  300جلد از این کتاب در نیمهی نخست سال  1399بهچاپ رسید که بخشی از
آنها برای نویسندگان مقالهها ،اعضای هیئت علمی همایش ،پشتیبانان مالی چاپ کتاب و همچنین اشخاص حقیقی و
حقوقی که در برنامهریزی و اجرای برنامه مشارکت داشتند ،اهدا گردید.

پیشنشست نخست؛ بهترتیب از راست حمید احمدی ،داوود
هرمیداس باوند و علی محمودی

 2.1.8کارتها

پیشنشست سوم؛ به ترتیب از راست عبدالمجید ارفعی ،علی اکبر امینی،
و علیرضا افشاری

ا باش افراز :کارتهای شادباش افراز عنوان کارتهای شادباش جشنهای ایرانی انجمن فرهنگی

افراز است .طرحهای کارتهای شادباش نخستین بار در طی فراخوان انجمن در سال  ،1396توسط طراحان مختلف از
سراسر ایران شرکت داده شده و توسط اعضای داوری طرحها با حضور حیدر زاهدی ،منتقد هنری؛ رائیکا خورشیدیان،
پژوهشگر هنر؛ و لیال رستمیشکوه ،دبیر کارگروه هنر انجمن و بر اساس شش معیار ترکیببندی و رنگ ،خالقانه بودن،
گویا بودن ،مواد و تکنیک ،محتوا و تناسب بایدها مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفتهاند .در دور نخست فراخوان پنج جشن
ایرانی نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا (چله) و اسفندگان موضوع طراحی بوده است .در سال  1397دومین فراخوان طراحی
کارتهای شادباش جشنهای ایرانی شامل طراحی و نقاشی  5جشن ایرانی نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا و اسفندگان و
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همچنین روز بزرگداشت کورش بزرگ برگزار گردید .از بین طرحهای دریافتی برای جشن شب یلدا طرح انار و شاهنامه
(دیو) اثر شکیال کریمی از تهران بهعنوان برنده انتخاب شد .همچنین طرح دوم ایشان نیز به لحاظ کیفی برای چاپ
پذیرفته شد .از بین طرحهای دریافتی برای جشن اسفندگان طرح زایش اثر آرام عالییاردبیلی از اردبیل بهعنوان برنده
انتخاب شد .همچنین طرح هما اسحاقی و شکیال کریمی نیز به لحاظ کیفی برای چاپ پذیرفته شد .تنها اثر دریافتی
برای مهرگان از طرف آرام عالییاردبیلی جهت چاپ انتخاب گردید.

راست :یلدا اثر الهه همائیمقدم و میانی :اکوان دیو اثر هما اسحاقی در فراخوان نخست ،چپ :یلدا اثر شکیال کریمی در فراخوان دوم

سمت راست طرح نوروز از آرام عالئیاردبیلی و سمت چپ طرح یلدا از تبسم تهم ،فراخوان سوم

طراحی کارتهای شادباش شش جشن ایرانی نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا ،سده و اسفندگان و هم چنین روز بزرگداشت
کورش بزرگ (هفتم آبان) در سومین سال خود در اواخر تابستان  1398فراخوان داده شد .طرح اسفندگان آرام
عالئیاردبیلی بهعنوان طرح برگزیده فراخوان انتخاب گردید .همچنین طرح دوم اسفندگان و طرح نوروز آرام
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عالئیاردبیلی و طرح یلدای تبسم تهم از نظر کیفی برای چاپ کارت شادباش انجمن فرهنگی افراز مورد پذیرش قرار
گرفت.
 2.1.9افراز شت :در سال  1397برنامه تور یکروزه هرانده (واقع در منطقه فیروزکوه) توسط کارگروه گردشگری اجرا
شد .ساختار این کارگروه در سال بعد به افرازگشت ،بهعنوان مجری برنامههای گردشگری تغییر یافت که زیرنظر دبیر
انجمن فعالیت میکند .در طی سال  1398شش برنامه کوهپیمایی توسط افرازگشت برگزار شد که این برنامهها عبارت
بودند از چهار برنامه درکه (جنگل کارا) و دو برنامه دوچرخهسواری یکی در محوطه دریاچه چیتگر و دیگری در پارک
چیتگر.

برنامه دوچرخهسواری و جنگل کارا انجمن1398 ،

همچنین انجمن بهمناسبت جشن تیرگان یک سفر یکروزه به سیباندره (کردان) در سال  1398برگزار نمود.

تور یکروزه جشن تیرگان  ،1398سیباندره ،کردان

 2.2کار رو ها
ساختار انجمن در سال  1394بازنگری شد و جهت پیشبرد اهداف انجمن کارگروهها تعریف گردید .خالصه عملکرد
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کارگروههای انجمن در سال  1395تا  1398به این شرح است:
 2.2.1کتابخ انی :برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات و با حضور مجلسی ،ملکیان و عزیزی در نشر
هنوز ،برگزاری نقد و بررسی کتاب هویت و خشونت و با حضور مترجم کتاب فریدون مجلسی در نشر هنوز و برگزاری
نشستهای ماهانه کتابخوانی و مطالعه و بررسی کتابهای سرگشته راه حق ،لبه تیغ ،زمستان  ،62زوربای یونانی،

اعتراف ،خاکستر گرم ،آدلف ،جستارهایی درباره عشق و مرشد و مارگریتا در سال 1395؛ برگزاری نشستی با دکتر علی
فردوسی درباره حافظ و جمهوری ادبا در قرن هشتم هجری ،برگزاری نشست و گفت و گو پیرامون شخصیت و سبک
ادبی گابریل گارسیا مارکز با محوریت کتاب صد سال تنهایی با همکاری فصلنامه کاغذ رنگی ،گفتوگو پیرامون کتاب
حکایتهای فلسفی برای حفظ زمین با همکاری کارگروه کودک و نوجوان و با حضورکودکان خانه علم خاکسفید و
مترجم کتاب مهدی ضرغامیان و و برگزاری نشستهای ماهانه کتابخوانی و مطالعه و بررسی کتابهای گفتگو در
کاتدرال ،عقاید یک دلقک ،صد سال تنهایی ،خیابان بوتیکهای خاموش ،تهوع ،یادداشتهای زیرزمینی ،اسطوره سیزیف،
از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم ،آشفتهحاالن بیداربختو دل تاریکی در سال 1396؛ برگزاری یازده نشست
ماهانه درونگروهی و گفتگو پیرامون یازده کتاب نمایشنامهی پرنده آبی ،دشمنان ،سمفونی مردگان ،سرگذشت هکلبری
فین ،چنین گفت زرتشت ،روح گریان من ،آخرین انار دنیا ،سفر روح ،شبنشینی باشکوه ،جنگ چهرهی زنانه ندارد و نان
و شراب ،برگزاری دو نشست خصوصی با دکتر علی فردوسی و برگزاری سه نشست عمومی پیرامون آرای اسپینوزا و
موضوع روشنفکری ،حافظ؛ تجلی روح ملی ایرانیان؟ و گفتگو درباره کتاب ِ شهر و زندگی (با همکاری خانهی علم خاک
سفید و کافه کوخ) در سال 1397؛ برگزاری  12نشست ( 11نشست بهصورت حضوری و یک نشست در پایان سال به
علت همهگیری ویروس کرونا بهصورت مجازی برگزار شد) و مطالعه و بررسی کتابهای قلعه مالویل ،تصویر دوریان
گری ،ساالر مگسها ،تجاوز قانونی ،پاسخهای کوتاه به سواالت بزرگ ،خوشههای خشم ،کشتن مرغ مقلد ،کتابخانه
بابل و  23داستان دیگر ،انسان خردمند ،1984 ،جز از کل و سه قطره خون در سال .1398

نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات ،اردیبهشت 1395
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 2.2.2ک ک و ن

ان :تماشای فیلم پاندای کونگفوکار در پردیس سینمایی قلهک ،برگزاری جشن تیرگان در

روستای بهان (پلور) ،بازدید از گنبد مینا در پارک آب و آتش ،بازدید از باغ موزهی گیاهشناسی و بازدید از کتابخانه حسینیه
ارشاد بهمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بههمراه کودکان خانهعلم خاکسفید و یاریرسانی به روستای کوره فرنگی،
جنوب تهران در سال 1395؛ بازدید از گنبد مینا و بازدید از شهرک سینمایی با حضور کودکان و نوجوانان خانهی علم
خاک سفید در سال .1396

جشن تیرگان در روستای بهان (پلور) ،تیر 1395

 2.2.3کار رو هنر :برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در  18نشست دو ساعته در گالری آشا با تدریس خانم نازنین
یموتی در سال 1395؛ برگزاری دوره مقدماتی عکاسی به استادی محمد کیهان ،در شش جلسه سه ساعته ،برگزاری
کارگاه نیمروزه آشنایی با مکتبهای سینمایی به استادی غالمرضا معدنیپور (مدرس و مولف سینما) ،اجرای نشستهای
نمایشنامهخوانی و تهیه رادیو پادکستی انجمن فرهنگی افراز در سال 1396؛ بازدید گروهی از موزه لوور فرانسه در موزه
ملی ایران با همراهی حیدر زاهدی ،منتقد هنری ،بازدید گروهی از موزه فرش ،تماشای گروهی تئاتر در دو نوبت ،بازدید
گروهی از موزه سینما به مناسبت روز سینما ،برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با همکاری کارگروه تاریخ انجمن
با عنوان بررسی سیر تحول تاالرهای ستوندار در ایران باستان و مقایسه منشور کورش بزرگ با اعالمیه جهانی حقوق
بشر و برگزاری هشت نشست نمایشنامهخوانی و خوانش هفت نمایشنامه عشق لرزه ،خدای کشتار ،مرگ فروشنده،
گمشده در یانکرز ،هدا گابلر ،زندگی گالیله بخش اول ،زندگی گالیله بخش دوم و مرد بالشی توسط گروه نمایشنامهخوانی
کارگروه هنر در سال 1397؛ بازدید برخی از هموندان از گالری ردماند کیوریتوریال و مراسم اختتامیه گالری با حضور
حیدر زاهدی ،منتقد هنری و داور فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی انجمن ،برگزاری هشت نشست
نمایشنامهخوانی نمایشنامههای گلن گری گلن راس ،در انتظار لفتی و پسر طالیی (با حضور مترجم اثر خاطره
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کردکریمی) ،ملکه زیبایی لینین ،محاکمه اندرسون ویل ،مرگ و دختر جوان ،حباب معلق ،عزادار اجیر و از ریورساید تا
دیوانگی در محل تاالر سعدی خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال .1398

بازدید از برخی از آثار موزه لوور در موزه ملی ایران1397 ،

نقد و بررسی کتاب حافظ؛ روح ایرانی با حضور محمد بقایی (ماکان) و قدمعلی سرامی1395 ،
25
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 2.2.4کار رو ا بی :برگزاری نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب حافظ؛ روح ایرانی در دفتر رئیس هیئتمدیره
وقت انجمن و با حضور مولف کتاب ،دکتر محمد بقایی (ماکان) ،نشست نقد و بررسی کتاب قصههای پریا با حضور
مترجم کتاب ،سام کوهبنانی و برگزاری  46نشست شاهنامهخوانی و خوانش و بررسی حدود  12.000بیت از شاهنامه
فردوسی در سال 1395؛ خوانش و بررسی نزدیک به  4500بیت از شاهنامه فردوسی در سال .1396
 2.2.5کار رو تاریخ :برگزاری نشست آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در منطقه قفقاز ،با سخنرانی دکتر
حامد کاظمزاده در سال 1396؛ برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با همکاری کارگروه تاریخ انجمن در خانه
اندیشمندان علوم انسانی ،برگزاری نشست معرفی تپههای باستانی ،و دورهها و عصرهای پیشاتاریخی ،شرایط جغرافیایی
فالت ایران و تأثیر آن بر شکلگیری تمدن و سومر ،برگزاری نشستی پیرامون تمدن سومر و میراث آن و زرتشت،
برگزاری نشستی دربارهی ایالم ،برگزاری نشست آشنایی با زرتشت و تأثیر او بر تاریخ فرهنگ و ادیان ،برگزاری نشستی
دربارهی نقش اقوام ایرانی در جنبش مشروطیت با همکاری انجمن هماندیشان ایران فرهنگی ،برگزاری نشستی پیرامون
برآمدن هخامنشیان؛ چرایی و چگونگی شکلگیری ،برگزاری همایش بزرگداشت حماسه چالدران با همکاری نشریه
وطنیولی و برخی نهادهای فرهنگی در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی ،برگزاری نشستی پیرامون نقش
داریوش در تاریخ ایران؛ چرایی روز شانزدهم مهر برای بزرگداشت داریوش بزرگ در مهر ماه ،برگزاری نشستی دربارهی
سرگذشت تختجمشید ،برگزاری نشستی پیرامون نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغی و پاسارگاد و سیوند پس از
یک دهه و برگزاری نشستی دربارهی ایستادگی سغدیان در برابر اسکندر و سقوط هخامنشیان از دیدگاه نظامی در سال
1397؛ برگزاری نشستهای بازخوانی تاریخ ایران شامل ایران در آتش دیادوخیها توسط شهروز طوسی ،سلوکیان در

سخنرانی محمود فاضلی بیرجندی در سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران1398 ،
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ایران توسط مسعود آجیلیان ،سازمان اطالعات و جاسوسی اشکانیان توسط رضا اردو ،منابع جدید فارسی دورهی ساسانی
توسط محمود فاضلی بیرجندی و تغییرات آبوهوایی و نقش آن در تحوالت عصر ساسانی توسط اسماعیل مطلوبکاری
در خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال .1398
 2.2.6کار رو زیستب م :برگزاری همایش گرمایش جهانی و آب در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی
بهمناسبت هفته محیطزیست و با همکاری موسسه دروازههای سبز پارس و سخنرانی محمدصادق احدی و محمد درویش
و بازدید از باغ ملی گیاهشناسی و موزه حشرات همزمان با جشنواره گلهای داوودی با همکاری افرازگشت در سال
.1398

بازدید از باغ ملی گیاهشناسی

27
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 .3کارنامه سال 1399
بهطور کلی برنامهها در دو سطح در انجمن برگزار میشود )1 :در سطح انجمن :بیشتر شامل برنامههایی است که
اطالعرسانی عمومی شده و هموندان و غیرهموندان در آن میتوانند شرکت کنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی
انجمن انجام میگیرد .مانند همایشهایی که انجمن برگزار میکند و  )2در سطح کارگروهها :بیشتر شامل برنامههایی
است که هموندان کارگروهها در آن مشارکت میکنند .مانند نشستهای کارگروه کتابخوانی .البته ممکن است برنامههای
بزرگ کارگروهها در سطح انجمن نیز برگزار شود.
 3.1انجمن
 3.1.1برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه
مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن با دستور جلسه ارایه گزارش عملکرد انجمن در سال  ،1398تصویب صورتهای
مالی انجمن در سال  1398و تصویب مبلغ هموندانه سال  1398در روز دهم اردیبهشت برگزار شد و مبلغ پیشنهادی
هموندانه با نظر شورای مرکزی انجمن تغییر نکرده ،همان مبلغ پنجاه هزار تومان تصویب گردید.
 3.1.2بوستانخوانی
به مناسبت اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی ،بوستان خوانی با صدای فرنگیس طوسی ،دانشآموخته دکترای
زبان و ادبیات پارسی از طریق تلگرام و اینستاگرام انجمن پخش گردید .تعداد فایلهای صوتی  60عدد بوده که بعد از
اطالعرسانی تعدادی از فایلهای صوتی در تلگرام انجمن ،ادامه پخش آن از طریق اینستاگرام انجمن پیگیری شد.
 3.1.3چاپ کتاب کورش بزرگ (مجموعه مقالههای همایش کورش بزرگ)
بیست و پنج مقاله برگزیده که توسط هیئت داوران همایش ملی کورش بزرگ در سال  1395مورد ارزیابی قرار گرفته و
بیشترین امتیاز را کسب نمودند ،پس از گرفتن مجوز از وزارت ارشاد اسالمی در شهریور سال  ،1398به شکل کتاب
مجموعه مقاله در قطع وزیری ،جلد زرکوب و با حدود  700صفحه و به تعداد  300جلد در تابستان  1399توسط نشر
شورآفرین چاپ شد .این کتاب به کوشش و ویراستاری علیرضا افشاری ،دبیر اجرایی همایش تهیه گردید که به جز
بخش مقالهها ،شامل مقدمه پیرامون شکلگیری همایش ،موضوع کورش بزرگ ،گزارش کامل پیشنشستهای همایش
و معرفی انجمن فرهنگی افراز بهعنوان مجری همایش میباشد .بخش عمده هزینه چاپ کتاب توسط پشتیبانان مالی
انجمن گردآوری گردید .این همیاری توسط مهشید ارفعنیا ،سیروس اسدی ،هیال صدیقی ،پوراندخت برومند ،پرویز
علیپور ،مهدی پورنامداری و انجمنهای باهمستان و مجموعهداران ایران انجام گرفت .به پژوهشگرانی که اثرشان در
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کتاب به چاپ رسید ،استادان همکار در همایش ،پشتیبانان مالی و دوستداران انجمن که در برگزاری همایش اعالم
آمادگی نمودند ،نسخهای از کتاب به یادگار اهدا گردید .طرح پشتجلد کتاب از شکیال کریمی ،یکی از هنرمندان
شرکتکننده در سومین فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی انجمن در سال  1398است.

 3.1.4بازدید مجازی از موزه هنرهای ملی ایران
به مناسبت بیستم خرداد ،روز جهانی صنایعدستی ،انجمن فرهنگی افراز با همکاری انجمن هنرهای سنتی و صنایع
دستی پارس برنامه معرفی و بازدید مجازی از موزه هنرهای ملی ایران را به شکل پخش زنده در صفحههای اینستاگرام در
روز سهشنبه  20خرداد اجرا نمود .موزه هنرهای ملی ایران به عنوان نخستین موزه تخصصی کشور ،در بر گیرنده بهترین
هنرهای ملی ایران شامل  271اثر ارزشمند هنری از قرن  12هجری شمسی تاکنون در رشتههای نگارگری ،مینیاتور،
تذهیب ،خاتم ،کاشیکاری ،قالیبافی ،پارچهبافی ،زریبافی ،مخملبافی ،میناکاری ،قلمزنی ،معرق ،منبت ،گبه و فرش را
در خود جای داده است .این موزه در سال  1369بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

29
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پوستر بازدید مجازی از موزه هنرهای ملی ایران

 3.1.5برنامههای افرازگشت
افرازگشت در سال  1399سه برنامه اجرا نمود .با توجه به محدودیتهای همهگیری ویروس کرونا از کرایه وسیله
رفتوآمد مشترک خودداری گردید و از افراد شرکتکننده در همه برنامهها درخواست شد که از خودروی شخصی استفاده
نمایند .این برنامهها عبارت بودند از کوهپیمایی در درکه در روز جمعه  30خرداد ،طبیعتگردی در روستای برگجهان از
توابع لواسان در روز جمعه دوم آبان و طبیعتگردی در روستای ایگل واقع در رودبارقصران در روز جمعه  28آذر بهمناسبت
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جشن شب چله.

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

روستای برگجهان ،آبان 1399

 3.1.6نکوداشت جشن تیرگان؛ روایت آب و مرز
کانون فرهنگیهنری آسافیلم با همکاری انجمن فرهنگی افراز در روز جمعه  13تیر ماه جشن تیرگان را در مجموعه
فرهنگیهنری دیدار واقع در تهران ،دروس ،خیابان یارمحمدی با اجرای برنامههای گوناگونی مانند روایتگری جشن
31
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تیرگان ،موسیقی ،رقص محلی و شعرخوانی برگزار نمودند .گروه نمایشنامهخوانی کارگروه هنر انجمن در این مراسم
اجرای برخوانی آرش کمانگیر را برعهده داشت.

گروه نمایشنامهخوانی انجمن ،نکوداشت جشن تیرگان ،مجموعه فرهنگیهنری دیدار1399 ،

اجرای موسیقی ،نکوداشت جشن تیرگان ،مجموعه فرهنگیهنری دیدار1399 ،
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 3.1.7دورهمی مهرگانی یاران افراز
به پیشنهاد شماری از هموندان قدیمی انجمن فرهنگی افراز و به مناسبت جشن مهرگان ،دروهمی یاران در عصر روز
پنجشنبه دهم مهرماه در بوستان نظامی گنجوی برگزار گردید.

دورهمی مهرگان یاران افراز

 3.1.8چهارمین فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی
انجمن فرهنگی افراز در چهارمین فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی با گالری نگر همکاری نمود تا
طرحها به شکل فیزیکی ارسال شده و پس از انجام مراحل داوری و انتخاب طرحهای برگزیده ،طرحهای مورد نظر
داوران در گالری نگر واقع در تهران ،خیابان کریمخانزند ،نبش ایرانشهر به نمایش گذاشته شود .در این فراخوان
مسابقهای با موضوع شش جشن ایرانی (نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا ،سده و اسفندگان) و همچنین روز بزرگداشت
کورش بزرگ (هفتم آبان) برگزار شد .طرحهای دریافتی شامل تعداد  65اثر از  18هنرمند توسط هیئت داوری با حضور
زروان روحبخشان ،سعید مزینانی ،بویه ساداتنیا ،رائیکا خورشیدیان و لیال رستمیشکوه مورد ارزیابی قرار گرفت و
طرحهای برگزیده انتخاب گردید .از نفرات برتر و همچنین از داوران فراخوان بهسبب همکاری در این فراخوان تقدیر
بهعمل آمد و تعداد  18اثر منتخب در هفته نخست اسفند ماه  1399در گالری نگر برای عموم به نمایش گذاشته شد.
33

انجمن فرهنگی افراز | پیشینه و کارنامه سال 1399

سمت راست :طرح نوروز از مائده کیهان؛ سمت چپ :طرح نوروز از مریم اسدی از پنج طرح برگزیده فراخوان

سمت راست :طرح اسفندگان و سمت چپ :طرح تیرگان از نفیسه محمدی از طرحهای منتخب برای چاپ کارت شادباش
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نمایش آثار منتخب چهارمین فراخوان طراحی کارهای شادباش جشنهای ایرانی در گالری نگر1399 ،

همچنین بر اساس نظر داوران پنج طرح برگزیده فراخوان ،بدون در نظر گرفتن رتبه ،انتخاب گردید که عبارتند از :طرح
نوروز از مائده کیهان (رشت) ،طرح یلدا از مینا موسوی (تهران) ،طرح (نخست) نوروز از مریم اسدی (تهران) ،طرح
اسفندگان از آرام عالئیاردبیلی (اردبیل) ،طرح (دوم) شاهنامه از الهام شیروی (کرج).
 3.1.9روز بزرگداشت کورش بزرگ
به مناسبت روز بزرگداشت کورش بزرگ ،هفتم آبانماه ،پیام شنیداری استاد میرجاللالدین کزازی که بههمین مناسبت
و به درخواست انجمن فرهنگی افراز تهیه گردید ،در کانال تلگرامی انجمن اطالعرسانی شد .در بخشی از این پیام آمده
است که کورش شهریار بزرگ هخامنشی ،بیهیچ گمان و گزافه فرمانروایی است که همتایی در پهنه تاریخ جهان ندارد.
 ...بیستوچهار کشور هموند این جهانشاهی بودند .بیشینهی این کشورها با آغوش گشاده به خواست دلِ خویش به
جهانشاهی هخامنشی پیوستند زیرا میدانستند که اگر پارهای از این جهانشاهی پهناور باشند زندگانیشان بهتر و
بهآئینتر از آنچه بوده است خواهد شد ،در آزادی خواهند بود و در آبادی .در بخش پایانی پیام ،استاد کزازی سهچارانهی
خود پیرامون کورش بزرگ را که در  12آبانماه  1396سروده بود ،خواند:
چون سارد بدان زمانهی سَرد رسید؛ آن گرمدل از میانهی گَرد رسید
تا سارد رها شود زِ دلسردیها؛ از پارس به دادِ او ابرمرد رسید
در بابلِ دل چو مهر ،کورش بنشست؛ گویی که بر اورنگ خرد هُش بنشست
بر تختِ بلند داد آن مهرافروز؛ بیهیچ کَشاکَش و کُشاکُش بنشست
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آنگاه که آن مهینه از ماد آمد؛ دوشیزه داد را چو داماد آمد
از پارس چو پرسهای بزد در گیتی؛ یکباره رها ز بندِ بیداد آمد
 3.1.10برگزاری جشن سده
در روز جمعه دهم بهمنماه ،جشن سده بهشکل تور یکروزه در روستایی در اطراف ساوه برگزار گردید.

برپایی جشن سده در اطراف ساوه ،بهمن 1399
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 3.1.11برگزاری جشن چهارشنبهسوری
جشن چهارشنبهسوری بهسان سالهای پیشین (به جزء سال  1398که بهسبب آغاز همهگیری ویروس کرونا این برنامه
لغو گردید) در نزدیکی شهریار برگزار شد.

برگزاری جشن چهارشنبهسوری در نزدیکی شهریار
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 3.1.12آخرین نشست شورای مرکزی در سال 1399
آخرین نشست شورای مرکزی ،با هماهنگی حامد درویش ،در محل هتل مشهد واقع در خیابان مفتح جنوبی برگزار شد.
در این نشست ضمن هماهنگی امور انجمن ،چشمانداز انجمن فرهنگی افراز که پنج سال پیش در کارگاه برنامهریزی
راهبردی انجمن تدوین شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری آخرین نشست شورای مرکزی در هتل مشهد1399 ،

 3.2کار رو ها
 3.2.1هنر

دبیر کارگروه :طراوت اعتراضی (از خرداد  1399تا پایان سال )1399
پیشینه و کارنامه سال  | 1399انجمن فرهنگی افراز

38

دبیران پیشین :سارا سجادینائینی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور  ،)1395فائزه کثیر (از شهریور  1395تا تیر ،)1396
لیال رستمیشکوه از تیر  1396تا خرداد  .)1399برنامههای نمایشنامهخوانی ،به جز برخوانی آرش کمانگیر اثر سیاوش

کسرایی که در جشن تیرگان  1399اجرا گردید ،بهجهت رعایت شیوهنامههای بهداشتی بهشکل مجازی برگزار شد .این
نمایشنامهها عبارتند از افرا یا روز میگذرد ،چهارراه و اژدهاک و آرش از مجموعه سه برخوانیِ بهرام بیضایی.

برخوانی آرش کمانگیر ،نکوداشت جشن تیرگان ،مجموعه فرهنگیهنری دیدار1399 ،

 3.2.2کتابخوانی

دبیر کارگروه :سحر نامورکهن (از بهمن  1398تاکنون)

دبیران پیشین :محمد صادقی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد  ،)1395عاطفه موسیزاده (از خرداد  1395تا دی ،)1395
امیرهمایون مکتبی (از دی  1395تا دی  .)1397شرمین پزشکانجلیلی (از دی  1397تا بهمن  .)1398کارگروه کتابخوانی
انجمن در سال  1399در مجموع  11جلسه ماهانه درونگروهی مجازی برگزار کرد (در جهت رعایت شیوهنامههای
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بهداشتی همهگیری ویروس کرونا این نشستها در اسکایپ برگزار شد) .در فروردین ماه کتابهایی توسط هموندان
کارگروه معرفی شد و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت  12کتاب برای نشستهای ماهانه انتخاب گردید .در طی
 11نشست که در ماههای مختلف برگزار شد ،این کتابها مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و پیرامون نقاط قوت و ضعف
آن گفتوگو شد .فهرست کتابها به شرح جدول زیر است:
نام کتاب

ردیف

تاریخ نشست

1

1399/01/27

جز از کل از استیو تولز ،ترجمه پیمان خاکسار

2

1399/02/24

سه قطره خون از صادق هدایت

3

1399/03/28

سرگذشت ندیمه از مارگارت اتوود ،ترجمه سهیل سمی

4

1399/04/18

هیچ دوستی به جز کوهستان از بهروز بوچانی

5

1399/05/22

آرامش از آلن دوباتن ،ترجمه محمد کریمی

6

1399/06/26

درمان شوپنهاور از اروین دی یالوم ،ترجمه سپیده حبیب

7

1399/07/30

خالکوب آشویتس از هدر موریس ،ترجمه فرشته شایان

8

1399/08/21

خدمتکار و پروفسور از یوکو اوگاوا ،ترجمه کیهان بهمنی

9

1399/10/03

اسلحه فوالد میکروب از جرد دایمون ،ترجمه حسن مرتضوی

10

1399/10/24

پنه لوپه به جنگ میرود از اوریانا فاالچی ،ترجمه فرشته اکبرپور

11

1399/12/06

توتالیتاریسم از هانا آرنت ،ترجمه محسن ثالثی

 3.2.3تاریخ

دبیر کارگروه :علیرضا افشاری (از اسفند  1398تاکنون)

دبیر پیشین :شهروز طوسی (از ابتدای ایجاد کارگروه در اسفند  1396تا اسفند .)1398
از آنجایی که به سبب همهگیری ویروس کرونا امکان برپایی نشستهای کارگروه تاریخ در خانه اندیشمندان علوم
انسانی در سال  1399فراهم نگردید ،کارگروه تاریخ شماری از پوشههای شنیداری نشستهای قدیم انجمن را ،که در
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پیوند با تاریخ باشند ،به مناسبتهایشان در کانالِ تلگرامی انجمن اطالعرسانی نمود .یکی از پوشههای شنیداری
اطالعرسانیشده ،سخنرانی شادروان رضا کرمانی ،عضو شورای عالی رهبری و سخنگوی حزب پانایرانیست ،در انجمن
افراز دربارهی رویدادهای ماه شهریور بوده است که به پارههایی از سخنرانی ایشان در اینجا اشاره میشود.
 ...چرا [انگلیسیها در جریانِ اشغالِ ایران] بیشترین لطمه را به نیروی دریایی ایران زدند؟ اگر ما نیروی دریایی نیرومندی
داشتیم این جزایر که بعدها انگلیس به آنها دست انداخت و شیخنشینهای آنها را به صورت بردهی خود درآورد ،به
این وضع درنمیآمدند .زیرا ایران قادر بود از آنها دفاع کند یا به تدریج آنها را پس بگیرد ...آنها از نیروی دریایی ما
دلخور بودند .در جریان اشغال ایران و در اولین حمله ،چهار ناو دریایی ما به نامهای ببر ،پلنگ ،شهباز و سیمرغ را نابود
کردند ...در آن غافلگیری  17افسر اعم از دریابان ،ناخدا ،ناوبان و مهناوی و  600سرباز نیروی دریایی به شهادت
میرسند . ...روسها هم وارد تهران شدند .در روز هیجدهم شهریور قراردادی را به ایران تحمیل کردند .چون پایتخت
در اشغال قوای انگلیس و روس بود ،ایران مجبور بود آن را بپذیرد و راه دیگری نداشت .شرط آنها این بود که ما بر
علیه آلمان وارد جنگ شویم و مخارج قوای آنها را هم پرداخت کنیم .همچنین راهآهن جنوب را در اختیارشان بگذاریم
تا بتوانند اسلحههایشان را ببرند و چون واحد پول آنها ،روبل ،ارزش چندانی نداشت ما ریالمان را در اختیارشان نهادیم
تا بتوانند مخارجشان را در ایران بپردازند تا بعدها بهجایش به ما طال بدهند .به این ترتیب ،ما یازده تن طال از روسها
طلبکار شدیم ،و آنها ما را پل پیروزی نامیدند .در زمان ملی شدن نفت ،شادروان مصدق گفت :خوب حاال که ما را
محاصرهی اقتصادی کردهاند ،این یازده تن طال را به ما بدهید .آشکارا نگاه داشتند و ندادند .بعد از  28امرداد این یازده
تن طال را به حکومت سپهبد زاهدی دادند.

 3.2.4زیستبوم

دبیر کارگروه :آناهیتا زمانی (از فروردین  1398تاکنون)

روز  29دیماه ،در تقویم رسمی کشور با عنوان روز ملی هوای پاک نامگذاری شده که به همین مناسبت ،با همراهی
انجمن دروازههای سبز پارس ،گفتوگویی ویژه با عنوان روز ملی هوای پاک با رئیس مرکز محیطزیست و توسعه پایدار
41

انجمن فرهنگی افراز | پیشینه و کارنامه سال 1399

شهرداری تهران ،خانم دکتر شینا انصاری برگزار گردید .فیلم این گفتوگو در تلگرام انجمن اطالعرسانی شد.

مصاحبه با دکتر شینا انصاری بهمناسبت روز ملی هوای پاک
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 3.3ملکر ما ی
 3.3.1صورتحساب سود و زیان
صورتحساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به  1399/12/30در زیر نشان داده شده است:
برا سال ما ی منتهی به 1399/12/30
رآم ها

هموندانه (حق عضویت)
وجوه حاصل از فعالیتهای انجمن
همیاری
فروش کارتهای شادباش
سود حساب سپرده
سود حساب کارگروه کودک و نوجوان
سود حساب صندوق
ریافتیها

م

11.000.000
144.370.013
51.800.000
46.290.000
2.851.498
98.828
365.500
256.775.839

ه ینه

هزینه جاری
هزینه گردشگری
هزینه همایش
هزینه آموزش
هزینه مالی

273.750.894
34.384.480
0
0
334.400

م ه ینهها

308.469.774

س

(زیان)

()51.693.935

توضیح :اعداد به ریال است.
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 3.3.2ترازنامه
ترازنامه انجمن برای سال مالی منتهی به  1399/12/30در زیر نشان داده شده است:

اراییها

بانکها
صندوق
بدهکاران تجاری
اسناد دریافتنی

م

اراییها

1399

1398

35.522.857
631.293
52.550.000
0

101.322.518
11.265.567
27.810.000
0

88.704.150

140.398.085

1399

1398

ب هیها و سرمایه

بستانکاران
اسناد پرداختنی

0
0

0
0

م ب هیها

0

0

سرمایه
سرمایه هیات موسس
سود (زیان) سنواتی
سود (زیان) عملکرد 99

1.000.000
139.398.085
()51.693.935

1.000.000
12.970.133
126.427.952

م سرمایه

88.704.150

140.398.085

م ب هیها و سرمایه

88.704.150

140.398.085

ب هیها

توضیح :اعداد به ریال است.
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 .4همون

و همیار

 4.1همون ( ض یت)
دوستان عالقهمند با اجرای گامهای زیر میتوانند هموند (عضو) انجمن شوند .دوستان میتوانند جهت دریافت فرمهای
خام و ارسال مدارک با مسئول ثبتنام انجمن ،عاطفه موسیزاده به شماره  09364970980هماهنگ نمایند.
•

آشنایی و پذیرش اساسنامهی انجمن

•

مطالعه و پذیرش مرامنامه انجمن

•

تکمیل و ارسال فرم هموندی

•

پرداخت مبلغ  750.000ریال برابر با هفتادوپنج هزار تومان بهعنوان هموندانه (حق عضویت) ساالنه به شماره
حساب  310.8100.12360841.1یا شماره کارت  5022.2970.0000.0286عهده بانک پاسارگاد (شعبهی بوستان،
پاسداران ،تهران) بهنام انجمن فرهنگی افراز

•

فرستادنِ تصویر فیش واریزی برای مسئول ثبتنام

 4.2همیار
پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن  310.8100.12360841.1و یا شماره کارت انجمن
 5022.2970.0000.0286عهده بانک پاسارگاد (شعبهی بوستان ،پاسداران ،تهران) بهنام انجمن فرهنگی افراز واریز
نموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند.
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▪

نشانی پستی :تهران ،صندوق پستی19395 – 1649 :

▪

شمارهی همراه دبیر انجمن09123769210 :

▪

شماره روابط عمومی09375796343 :

▪

تارنمای انجمنwww.anjomanafraz.com :

▪

اینستاگرامafraz.ngo :

▪

رایانامه انجمنinfo@anjomanafraz.com :

▪

تلگرامhttps://telegram.me/anjomanafraz :

