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مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســتان فارس از راه اندازی دبیرخانه
همایش بین المللی دوساالنه قرآن از منظر اسالم شناسان جهان در
شیراز خبر داد و آغاز کار آن را اعالم داشت.
آینی با حضور مدیر کل ،معاون و مشــاور قرآنی فرهنگ و ارشاد
فارس و مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و
تنی چند از مســئوالن موسسات قرآنی و اســاتید دانشگاه به منظور
گشایش دبیرخانه همایش بین المللی دوساالنه قرآن شناسان جهان
در شیراز برگزار شد.
بهزاد مریدی در مراسم یاد شــده با اشاره به دغدغه  های ذهنی
اهالــی فرهنــگ و ادب و هنر برای ارزش گزاری به ســومین حرم
اهل بیت ،حضرت شاهچراغ و خاندان عصمت و طهارت"علیهم السالم"
افزود :اهمیت دادن فرهنگوران اســتان با تولیدات و آثار فاخرشــان
بــرای آموزه  های قرآن و دین در جریان فعالیت  های ســال و بویژه
ایام دهه کرامت و جشــنواره بین المللی هنرهای تجســمی  حضرت
امام رضا(ع) آشکاراست.
مدیر کل فرهنگ وارشــاد اســامی  فارس اظهار داشت :تالش
داریم تا در حوزه  های قرآنی ،فضایی جاری شــود که اندیشمندان و
پژوهشگران حضور پیدا کنند و اسالم شناسی و قرآن پژوهی ،توسط
کرسی  های علمی  گوناگون اسالم شناسان ،متفاوت از آن چیزی شود
که انتظار است.
دبیرشورای فرهنگ عمومی  استان بیان داشت :با تشکیل معاونت
قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان فارس ،حوزه
قابل توجه قرآن پژوهی و تدبر در قرآن ،کار خود را آغاز کرده است و
می  کوشد تا با حمایت و همراهی اهالی ،متخصصان و مدیران قرآنی
در استان و کشور این ظرفیت عظیم معنوی را پیش از پیش در استان
ادب پرور و قرآنی فارس به ظهور برساند.
این مقام فرهنگی استان اظهار داشت :در تمامی  دنیا کرسی  های
مختلف اســام شناسی ،قرآن پژوهشــی ،مطالعات اسالمی  و قرآنی
برپاست ،و بخشی از این حرکتها بی غرض نیست و اینجاست که ما
مسلمانان باید آگاهانه متولی حوزه علوم قرآنی و پژوهش و اسالم شناسی
باشیم تا آسیب  ها را تشــخیص داده و هزاران برابر در این راه برای
حفظ و معرفی مفاهیم قرآنی و اسالم ناب محمدی گام برداریم.
مریدی در این بخش از مراسم اعالم داشت :دبیرخانه همایش بین
المللی دوســاالنه قرآن از منظر اسالم شناسان جهان از امروز زیر نظر
معاونت قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان فارس و سپردن
مسئولیت به حجت االسالم والمسلمین علیرضا کاظمی  راد ،کار خود را
آغاز خواهد کرد و امیدواریم این دفتر با حضور فرهیختگان و دانشمندان
به سمتی حرکت کند تا بتواند محفلی و محلی برای همه اندیشمندان
اســامی  جهان باشــد که این آرزوی قلبی بنــده و تمامی  همکارانم
اســت تا با یاری خــدای مهربان ایــن اتفاق بزرگ شــکل بگیرد.

ثبت نام دانشکده فرهنگ و هنرفارس
تمدید شد

معــاون توســعه و مدیریت منابــع اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی  فارس از تمدید مهلت ثبت نام در دانشکده فرهنگ و هنر
فارس مربوط به مرکز آموزش عالی علمی  کاربردی ارشــاد استان،
خبر داد.
دکتر رضوی زاده با اشــاره به اینکه ثبت نام دانشکده فرهنگ و
هنر فارس تمدیدشــد ،افزود :مهلت ثبت نام در اولین مرکز آموزش
عالی علمی  کاربردی هنر در اســتان فارس «دانشــکده فرهنگ و
هنر» تا روز چهارشنبه چهارم شهریور تمدید شد.
معــاون توســعه و مدیریت منابــع اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی  فارس اظهار داشــت :ایــن مرکز آموزش عالی در ســه
رشــته تصویربرداری ( باکدرشــته ،)8913نوازندگی ســاز ایرانی (
باکدرشــته ) 8969و معماری داخلی ( باکدرشته  )8520در مقطع
کاردانی حرفه ای ثبت نام می  کند و عالقمندانی که در مهلت اعالم
شــده قبلی برای ثبت نام اقدام ننمودهاند ،با توجه به فرصت فعلی
می  توانند در رشته  های فوق اقدام کنند.
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مریدی:

شیراز صاحب «تئاتر شهر» می  شود
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی  فارس در نشست رسانه ای
کــه با حضــور دکترقطــب الدین
صادقی ،مدرس و منتقد تئاتر برپا
شــد ،از آمادگی فارس برای تبدیل
شدن به پایلوت آموزش و پژوهش
تئاتر خبر داد.
بهزاد مریدی که در حاشــیه نشســت قطب
الدین صادقــی مدرس و منتقــد تئاتر در جمع
خبرنگاران ســخن می  گفت از افتتاح سالن تئاتر
استاد سپاسدار در جشنواره تئاتر فجر فارس خبر
داد و گفت :توجه به حوزه آموزش و پژوهش به
طور جــدی در دســتور کار اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی  فارس و شورای سیاستگذاری تئاتر
استان قرار دارد که در دانشگاه تابستانه فرهنگ
و هنر با برگــزاری کارگاه  های اســتاد صادقی
کلید خورد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی  فارس
ایجاد رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر در مرکز
آمــوزش عالی فرهنگ و هنر شــیراز را از دیگر
برنامه  های اداره کل ارشــاد در زمینه توســعه
مباحث آموزشی دانست.
مریــدی گریزی هــم به اقدامات ســخت
افــزاری در حوزه تئاتر زد و گفت :با رایزنی  های
انجام گرفته با نهادهای مختلف در شهرستان  ها
تفاهم نامه  های احداث  8پالتو تئاتر منعقد شده
است که  3مورد آن در دست احداث و مابقی در
مرحله تایید نقشه یا نقشه برداری است.
وی افزود :در شــیراز بضاعت مالی اداره کل
ارشــاد به تنهایی پاسخگوی سالن سازی نیست
و امیدواریم شــهرداری هم در این موضوع به ما

همایش بین المللی دوساالنه قرآن از منظر
اسالم شناسان جهان در شیراز
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یاری برساند .با این وجود تاالر ابوریحان به طور
جدی بازسازی شده است و با احتساب سالن استاد
الیق و دو ســالن دیگر که در دستور احداث قرار
دارد این مجموعه به تئاتر شهر شیراز تبدیل شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی  فارس از
انجام مراحل پایانی ســالن اســتاد سپاسدار که
راه انــدازی آن را در مراســم بزرگداشــت این
پیشکســوت تئاتر وعده داده بــود نیز خبر داد و
گفت :امیدواریم درهای این ســالن در جشنواره
تئاتــر فجر فارس کــه  4تا  6مهرمــاه برگزار
می  شود به روی تئاتری  ها باز شود.
مریــدی در پایان برای تبدیل شــدن فارس
به پایلــوت آموزش و پژوهــش تئاتر و حمایت
از پایــان نامه  های تئاتری اعــام آمادگی کرد
و از دکتر صادقی خواســت برنامه ای بلندمدت
برای برگزاری یک کارگاه آموزشــی در شــیراز
ترتیب دهد.
تئاتر روحوضــی دو برابر ســینما
می  فروشد
مشــکل داریم! دکتر قطــب الدین صادقی
این جمله را دیروز چنــد بار تکرار کرد .آنجا که
از کمبود ســالن  های تئاتر در کشــور و تعطیلی
سینماها سخن می  گفت ،وقتی از انگ چسباندن
به هنرمندان گالیه می  کرد و زمانی که سخن از

سریال  های ماهواره ای به میان آورد.
ســریال  هایی که آن  هــا را «کوفتی،
دروغ و جعلی» و «دشــمن غیرت و
تربیت فرهنگی» توصیف کرد.
ایــن منتقد و مــدرس تئاتر البته
استقبال از تئاتر را بی نظیر و «عجیب
و غریب» و آن را نیازمند آینده نگری

دانست.
صادقی کــه به منظــور برگــزاری کارگاه
آموزشی تئاتر در دانشگاه تابستانه هنر فارس به
شیراز سفر کرده است در جمع خبرنگاران حاضر
شد و از دغدغه  هایش گفت.
او کــه می  گفــت ،تدریــس تئاتــر در 88
داتشــکده 3 ،هزار مرکز آموزش آزاد و تقاضای
 430گروه برای حضور در جشــنواره تئاتر فجر
نشان دهنده یک اســتقبال کم نظیر از این هنر
اســت تاکید کرد :این نسل به بیانی رسیده است
کــه می  خواهد مکنونات قلبی و فکری خود را با
دیگــران در میان بگذارد و برای این کار تئاتر را
انتخاب کرده است.
کارگردان نمایش «سیمرغ ،سیمرغ» گرچه
این آمار و ارقام را یک توفیق استثنایی توصیف
کرد اما نقدی جدی بر موضوع آموزش داشــت.
او گفت« :کالس  های تئاتر و اساتید متخصص
در کشــور هرگــز کافی نیســت و در این میان
شهرستان  ها هم محروم تر هستند».
نویسنده نمایش میر نوروزی نسبت به پدیده
«خــود آموزی بومی» هشــدار داد و گفت :این
موضوع باعث می  شود خود را بی نیاز از آموزش
بدانیم و خودشیفته شویم .اتفاقی که بدون شک
نتیجه آن درجا زدن و غرور کاذب است.

راه اندازی دو بخش خبری علمی  و فرهنگی در صدا و سیمای مرکز فارس
شــهر زرقان میزبان همایش خبرنگاران
آزاد و مســئوالن دفاتر خبری صدا و سیمای
مرکز فارس بود .همایشــی کــه به منظور
تبادل نظــر و تجلیــل از خبرنــگاران آزاد
صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی  صدا و سیمای
مرکز فارس ،در این همایش مدیرکل صدا و
ســیمای مرکز فارس با بیان اینکه در جوامع
توســعه یافته رسانه نقش مهم و تاثیرگذاری
دارد گفت :مدیران هوشــمند از ابزار رســانه
برای پیشــبرد اهداف خود از رســانه برای
برنامه  های کوتاه ،میان و بلندمدت به خوبی
استفاده می  کنند.
سیدتقی سهرابی با اشاره به اینکه فارس
استانی پهناور و با ظرفیت  های فراوانی است
افزود :شبکه  24ساعته رادیویی و تلویزیونی
فارس آماده انعکاس این ظرفیت  هاست.
مدیرکل صــدا و ســیمای مرکز فارس
همچنین از راه اندازی سامانه دیجیتال زرقان
تا یک ماه آینده خبر داد.
وی بــا بیــان اینکه شــیراز بــه عنوان
ســومین حرم اهلبیت در کشــور معرفی شد
و ظرفیت  هــای علمی   ،فرهنگی و هنری در
شــیراز و اســتان وجود دارد گفت :روزانه در
بخش خبری رادیو به اخبار مذهبی و علمی  ،
فرهنگی و هنری اختصاص یافته است.
ایسنا :رضا چایچی میگوید :همیشه در کنار
شاعران استخواندار ،شاعرانی پیدا میشوند که
با هیاهــو و جنجال و بیان حرفهای عجیب و
غریب میخواهند نامی  به دست بیاورند.
این شاعر در    بار ه افول مفهوم در شعر گفت:
دستهای از شاعران که مناسب است عنوان شعر
بیمفهوم به شــعر آنها بدهیم ،استثنا هستند
و سرودن شــعر بیمفهوم عمومیت ندارد .تنها
مفاهیم نیستند که در شعر بازتاب پیدا میکنند؛
بلکه احساس ،تخیل و اندیشه نیز در شعر با هم
ممزوج میشوند.
او با بیان اینکه در ادبیات کالسیک در شعر
شاعرانی چون حافظ و موالنا و ...این سه عنصر
وجود دارد ،افزود :ایــن عناصر با مفاهیم مورد
نظر شــاعر که حاصل جهانبینی اوســت گره
میخورد .در شــعر اکثر شاعران معاصر نیز این
عناصر وجود داد .اما مفاهیم در اشــعار دستهای
دیده نمیشــود .این دســته بیشتر خودشان
را پســتمدرن معرفی میکنند و کارشــان را
ساختارشکنی و به هم ریختن نحو میدانند.
چایچــی در    باره شــعر پســتمدرن بیان
کرد :شاعران پســتمدرن بر این عقیدهاند که
نمیخواهند شعرشــان مفهومــی  را منتقل کند
بلکه درصدد شکســتن قوانین و ایجاد فرمهای
تازه هســتند .در هر شــعر خوب و ماندگار چه
شعر جهان ،چه شعر کالسیک یا معاصر تخیل
و احســاس و اندیشــههای شــاعر با هم گره
میخورد تــا مفاهیمی  را به خواننــده القا کند.
از شعرهای برجســته نه تنها یک مفهوم بلکه
مفاهیم متعدد استنباط میشــود و هر خواننده
به فراخور دانش و سطح فکری و فرهنگی خود

سیدتقی ســهرابی همچنین از راه اندازی
برنامه رادیویی و تلویزیونی میعادگاه مومنان
ویژه چکیده خطبه  های نمازجمعه شهرستانها
خبر داد.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز فارس به
برگزاری این همایش در زرقان اشاره کرد و
گفت :برگزاری این همایش نشان از درایت و
هوشمندی مسئوالن این بخش در استفاده از
ظرفیت رسانه ای است.
سیدتقی ســهرابی به رسالت  های رسانه
ملی اشــاره کرد و گفت :رسانه در سه حوزه
تفریحی ،آموزشــی ،خبر و اطالع رســانی
برنامه سازی می  کند.
وی بــه مطالبات رهبــر معظم انقالب از

صدا و ســیما اشــاره کرد و گفت :ایشان به
چهــار مولفه دیــن ،اخالق ،امیــد و آگاهی
و ســبک زندگــی ایرانــی اســامی  تاکید
ویژه ای دارند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس گفت:
امروز شبکه  های ماهواره ای بنیان خانواده  ها
و در راس آن  ها مادر خانواده را نشانه رفته اند
و می  خواهنــد مردم را بــی دین کنند و بین
مردم و روحانیون فاصله ایجاد کنند.
امــام جمعه زرقان هــم در این همایش
گفت 24 :درصد از صنایع اســتان با بیش از
 400کارخانه در بخش زرقان وجود دارد که
نیاز به معرفی این توانمندیها رسانه ملی است.
حجت االســام موحد افــزود :خبرنگاران

رضا چایچی مطرح کرد

کسانی که با جنجال دنبال نامند
مفاهیمی  برداشت میکند.
او در واکنش به اینکه برخی از بدعتگذارها
معتقدند این ســبک شــعر ماندگار خواهد شد
گفت :بعید اســت اینگونه اشعار ماندگار شوند،
زیرا فرهنگ شــعر قرنها پیشینه و ریشه دارد.
افرادی چون نیما شعر بیمفهوم نسرودند و سعی
در بیان اندیشــهها و عواطف انسانی داشتند .نه
تنها در ایران بلکه در شــعر غرب و شــرق دور
هم شــاعران نوپرداز که سبک جدیدی بهوجود
آوردنــد این عناصر را از آثار خود حذف نکردند.
این شــاعر اظهار کرد :قرنهاست شعر رواج
دارد و پرخوانندهتریــن شــعرها در طول تاریخ
شــعرهایی بوده که ایــن عناصــر را در خود
داشتهاند .هر چند شاعر مختار است در سرودن
شــعر بدعت بگذارد و در عرصــه زبان نوآوری
کند .به عنوان مثال یداهلل رویایی سبک شعری
خاص خودش را دارد اما شعر بیمفهوم نسروده.
اگر قرار باشد هنری به این واالیی که بسیاری
از بزرگان و فالسفه و اندیشمندان جهان آن را
ســتودهاند فاقد مفهوم شود ،دیگر چیزی از آن
نمیماند که قابل ستایش باشد.
او هچنیــن بیان کرد :شــاعری جادوگری
اســت .شــعر ما را از جهان ماللآور و تکراری
که پیرامون ما را فراگرفته اســت ،جدا میکند
و به جهــان دیگری میبــرد .در واقع ما را به
جهانــی بکر و تــازه که تــا کنون بــه آن پا

نگذاشــتهایم راهنمایی میکنــد؛ برای همین
زیبا و جذاب اســت .ذهن پویا همواره به دنبال
بدعت و نوآوری و پا گذاشتن به کهکشانی تازه
کشفشــده اســت .همه چیز در جهان شعر ،با
جهان ما متفاوت است و رنگ دیگری دارد.
چایچی شعر سرودن را کاری دشوار دانست
و گفت :اگر شــعر در    باره آشپزی نوشته شود یا
مضامینی از این دســت با یک بار خواندن برای
همیشه تمام میشــود و دیگر خواننده شعر به
ســراغ آن نخواهد رفت .شاعران بزرگ با خرد
و شــهود ژرف خود بر ذهن مــا تأثیری عمیق
میگذارند .از خیل شــاعران قرنهای گذشته،
تعداد کمی  ماندگار شدهاند .شعر ماندگار سرودن
کار سهلی نیست بلکه بسیار دشوار است.
او در    بــاره نظرهای غیرکارشناســانه ابراز
کرد :متأسفانه گاهی افرادی در این حیطه نظر
میدهند که دانش کافــی ندارند .در جامعه ما
مرســوم اســت که برخی از افراد در    باره همه
چیز نظر میدهنــد و داوری میکنند؛ از نجوم
و فیزیک گرفته تا شعر و ادبیات و سایر هنرها،
احســاس میکنند به تمام دانشهای بشــری
چیره هستند و این گمانی خطاست.
این شاعر ادامه داد :هنر و فرهنگ شعر طی
قرنهــا تکامل یافته و در طــول زمان مدام به
این هنر چیزی افزوده شــده اســت .شاعر باید
به این فرهنگ اشــراف داشته باشد .افرادی که

به عنوان صدا و زبان ملت هســتند و در خط
مقدم جنگ نرم دشمن حضور دارند.
بخشــدار زرقان هم با بیــان اینکه این
بخش بــا  62هــزار نفر جمعیــت یکی از
بخش  هــای ممتاز اســتان در حوزه صنعت
و خصوص ًا گردشــگری اســت گفت :تالش
می  کنیم با دولت تدبیر و امید این بخش را به
قطب گردشگری استان و کشورتبدیل کنیم.
در پایــان این همایــش از خبرنگاران و
مســئوالن دفاتر خبری صدا و سیمای مرکز
فارس تجلیل شد.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز فارس در
حاشــیه برگزاری همایش خبرنگاران آزاد از
نمایشــگاه ایل قشــقایی در بخش زرقان و
سوغاتی  های این شهر دیدن کرد.
ســیدتقی ســهرابی به همراه تعدادی از
معاونان و مدیران صدا و سیمای مرکز فارس
با خانواده شهیدان محمدرضا و عباس حاجی
زمانی دیدار و گفتگو کرد.
وی با مادر شــهیدان محمدجواد و عباس
گل محمدی هم دیدار کرد.
دیدار با سیدجواد بهارلو جانباز  70درصد
هشــت ســال دفاع مقدس و برادر شــهید
ســیدمحمود بهارلــو از دیگــر برنامه  های
مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس در شهر
زرقان بود.
چنین ســخن میگویند نه شاعران کالسیک و
نه معاصران را خوب میشناســند .نشریهها هم
برای پرکردن صفحات خالی و ســفید خود هر
چیزی را منتشــر میکنند .اگر از نیما تا کنون
نشــریات ادبی را ورق بزنیم با نام بســیاری از
شاعران روبهرو میشویم .اکنون انگشتشماری
از آن نامها باقــی ماندهاند .اگر یک قرن دیگر
هم بگذرد شــاید از این نامها ،باز هم تعدادی
حذف شوند.
چایچی همچنین گفت :شــعر گوهری است
که به ســادگی به دســت نمیآید و با گذشت
زمــان بهترینها انتخاب و ماندگار میشــوند.
اکنــون برخی در    باره امــوری مثل مکانیکی و
آشپزی شــعر میگویند یا گروه دیگری که اگر
بارها شعرشــان را بخوانید متوجه نمیشوید که
شــاعر چه میخواهد بگوید .خیلی از شــاعران
پستمدرن ،شاعران کالسیک و حتی شاعران
معاصــر را قبول ندارند و تنها آثار خودشــان را
قبول دارند.
او در پایــان بــا بیان اینکه نباید به شــعر
سهلانگارانه رو آورد ،گفت :نه تنها شعر بلکه هر
هنر دیگری را نباید سهل دید .همیشه در کنار
شاعران استخواندار ،شاعرانی پیدا میشوند که
با هیاهــو و جنجال و بیان حرفهای عجیب و
غریب میخواهند نامی  به دســت بیاورند .برخی
حتی یک مجموعه شعر هم ندارند اما از طریق
رسانههای داخلی و خارجی ،نظرات مغرضانه و
دور از حقیقت خود را بیان میکنند .عدهای هم
پیرو این مرشدان هستند .خود فکر کنید دانش
و آگاهی آنها در چه حد است که چنین مردانی
را برمیگزینند.

برگزیدگان تجسمی  کار رضوی از
سراسرکشور به شیراز می  آیند

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان فارس گفت :آئین
پایانی دوازدهمین جشــنواره بین المللی حضرت امام رضا(ع) شــنبه
 31مرداد ماه  94ســاعت  18در تاالر حافظ فرهنگ و ارشــاد فارس
برگزار و آثار برگزیده هنرمندان سراســر کشور در چهار رشته هنرهای
تجسمی  با  513اثر معرفی می  شود.
مهــدی امیدبخش با بیان اینکه دوازدهمین جشــنواره رضوی در
چهار بخش پوستر ،نشانه ،نقاشی و حجم برگزار شده است افزود؛ تعداد
هنرمندان شرکت کننده  387و تعداد آثار ارسالی  513اثر می  باشد که
آیین پایانی شنبه  31مرداد ماه  94ساعت  18در تاال حافظ فرهنگ و
ارشــاد فارس خواهدبود و برگزیدگان تجسمی  کار رضوی کشور برای
آیین تجلیل به شیراز می  آیند.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فارس گفت :نماینده
ولی فقیه و امام جمعه شیراز به همراه استاندار فارس و اساتید برجسته
شــیراز و هنرمندان برای حضور در این مراســم دعوت شده اند تا به
برکــت نام مبارک حضرت امام رضا(ع) آیین ویــژه ای را به میزبانی
سومین حرم اهل البیت"علیهم السالم"داشته باشیم.
امیدبخش ،اظهار داشت :آثار رشته نقاشی در نگارخانه وصال ،رشته
پوســتر در نگارخانه افدستا ،بخش نشــانه نگارخانه بیدبن و در بخش
حجم نگارخانه ژرف پذیرای آثار می  باشــند که بخش نقاشی را دکتر
کفشــچیان مقدم ،بهنام جاللی و نیمــا ادهم و در بخش حجم ،بهداد
الهوتی ،علــی هنرور و با انصراف علی محبوبی صوفیانی ،محســن
نطنج را به عنوان داور معرفی شده است.
وی تصریــح کرد :در بخش پوســتر و نشــانه مرتضی محالتی،
مهرزاد دیرین و هما دلورای اساتید مدعو دوازدهمین جشنواره رضوی
می  باشند و اختتامیه جشــنواره و اهدای جوایز این رویداد ملی نیز در
تاالر حافظ فرهنگ و ارشــاد فارس با حضور هنرمندان سراسرکشور
و مسئوالن ارشــد اســتانی و نماینده بنیاد امام رضا و ناظر جشنواره
برگزار خواهد شد.
او ادامه داد :دوازدهمین جشــنواره ملی هنرهای تجسمی  رضوی،
از سری برنامه  های ســیزدهمین جشــنواره بین المللی امام رضا(ع)
در شــهریور  1394اســت که به مناسبت میالد با ســعادت عالم آل
محمد(ص) حضــرت علی بن موســی الرضا(ع) و حضــرت فاطمه
معصومه(س) و ســالروز بزرگداشــت حضرت احمد بن موسی (ع) و
همزمان با دهه کرامت توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان
فارس ،به صورت هرساله اعالم می  شود.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســتان فارس در پایان
اهداف اصلی جشنواره یادشده را ،اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی،
گســترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با ســیره ائمه
معصومیــن به ویژه حضرت امام رضا(ع)،گرامیداشــت تولید کنندگان
و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه ســیره ،شخصیت
و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار دانست.
یادآورمی  شود،آئین پایانی دوازدهمین جشنواره بین المللی حضرت
امام رضا(ع)  31مرداد ماه  94در تاالر حافظ فرهنگ و ارشــاد فارس
ساعت  18برگزار خواهد شد تا هنرمندان سراسر کشور در چهار رشته
هنرهای تجسمی  با  513اثر رقابت خود را آشکار کنند.

مدیرعامل بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران:

تعطیلی تدریس موسیقی فکر خامی  بود

ایســنا :مدیرعامــل بنیــاد آفرینشهــای هنری نیــاوران گفت:
تعطیل کردن تدریس موســیقی در فرهنگسراها ،فکر خام و ناپختهای
بود که در دورهای اجرا شــد .ســازمان فرهنگی  -هنری شــهرداری
بهعنوان نهادی مردمی  و عمومی  نمیتواند نســبت به خواســتههای
جامعه بیتفاوت باشد.
سیدعباس ســجادی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،در    بارهی لزوم
برداشــته شــدن منع تدریس موسیقی در فرهنگســراها ،اظهار کرد:
فرهنگســرای نیاوران زیرمجموعهی ســازمان فرهنگــی  -هنری
شــهرداری تهران نیســت و زیر نظر وزارت ارشــاد فعالیت میکند.
تعطیلی تدریس موسیقی در فرهنگســراها ،فکری خام و ناپخته بود.
ترویج و تدریس برنامههای موسیقی و آموزش این هنر از ضرورتها
و عالقهمندیهای مردم است و نمیتوان این موضوع را انکار کرد.
او همچنیــن به برگــزاری نمایشــگاه «از فرش تــا عرش» در
فرهنگســرای نیاوران اشــاره کرد و گفت :در راستای توسعه و احیای
هنرهای اســامی ،نشستها و هماندیشــیهایی ترتیب دادهایم که
بهشــکل عمومی  در ماههای آینده برگزار میشــود .با توجه به اینکه
در دههی کرامت قرار داریم ،تصمیم گرفتیم آثار نمایشــگاه «از فرش
تا عرش» را که تلفیقی از هنرهای خوشنویســی و قلمکاری است ،در
نیاوران به نمایش بگذاریم .اســتقبال بسیار خوبی هم در روز افتتاحیه
از نمایشگاه شد.
جدول برنامه  های سیمای مرکز فارس روز شنبه  31مرداد 94
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