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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

پخش اعترافات در تلویزیون نیازمند
مقررات تقنینی است

مهر :وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی در آخرین توئیت خود
بر لــزوم پخــش اعترافات در
تلویزیــون بر اســاس مقررات
قانونی تاکید کرده است.
ســیدعباس صالحــی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی در
ادامه این توئیت نوشــته است:
ســلیقه یک قاضی و یا مجری پخش نباید معیار باشــد .اتفاقات
مکرر ،نیاز به قانون را جدیتر میکند.

مصوبات سومین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات؛

مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ مورد نیاز
مطبوعات فراهم شد

مهر :به گفته سخنگوی کمیته
ســاماندهی کاغذ مطبوعات ،بر
اساس مصوبات ســومین جلسه
ایــن کمیته ،مقدمــات ورود ۱۰
هزار تن کاغذ فراهم شد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر
به نقــل از روابط عمومی معاونت
مطبوعاتی و اطالعرسانی ،سومین
جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات با حضور نمایندگان موسسات
مطبوعاتی و برخی واردکنندگان کاغذ ،عصر روز سهشنبه  ۱۹تیرماه در
ســاختمان معاونت مطبوعاتی و به ریاست معاون امور مطبوعاتی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
ســیدمحمدرضا دربنــدی ،ســخنگوی کمیته ســاماندهی کاغذ
مطبوعات با اشاره به اینکه برخی مصوبات جلسات پیشین ،هم اکنون
وارد مراحل اجرا شــده اســت ،گفت :در جلسه دیروز مقرر شد شرکت
«ارمغان گستر نوید»  ۶هزار تن کاغذ خود را که در مراحل نهایی ورود
به کشــور قرار دارد ،بالفاصله پس از ورود ،با احتساب سود معقول ،در
اختیار رسانههای متقاضی قرار دهد.
همچنین به گفته این مقام مســئول در معاونــت امور مطبوعاتی
وزارت ارشــاد ،پروفرماهای مربوط به کاغذ مورد نیاز روزنامه جامجم
به میزان  ۳۵۰۰تن و روزنامه خراســان به میزان  ۴۰۰تن نیز در این
جلسه ،تایید شد.
وی در همیــن رابطه افزود :مقرر شــد کمیته ســاماندهی کاغذ
مطبوعات ،سازوکارهای مشــخصی برای قیمتگذاری و نحوه توزیع
کاغذ وارد شــده را تهیه و در اختیار شــرکتهای واردکننده در بخش
خصوصی قرار دهد.
سخنگوی کمیته ســاماندهی کاغذ معاونت مطبوعاتی ،همچنین
مذاکره گسترده با بانکها برای حل مشکالت نقدینگی واردکنندگان
و همچنین مذاکره با شــرکتهای هنــدی و اندونزیایی برای واردات
بیشتر کاغذ را از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه عنوان کرد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی افزود :مطابق تصمیم
اعضای کمیته ،به دلیل محدودیتهای موجود ،روزنامههای بزرگ باید
راسا اقدام به تامین کاغذ مورد نیاز خود کنند.
دربندی افزود :در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات ،نهایت تسهیالت الزم را برای واردکنندگان کاغذ مهیا کند.
در پایان نشســت ،گزارش شــرکتهایی که بــا ارز دولتی اقدام به
واردات کاغذ کردهاند ،توسط نماینده حراست قرائت شد.
جلســه آتی این کمیته روز سهشــنبه هفته آینده ســاعت  ۱۵با
حضور نماینــدگان موسســات مطبوعاتی و واردکننــدگان کاغذ در
محل ســاختمان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تشکیل میشود.

معرفی کتاب اخیر خانــم پرویندخت
تدین را از آن رو بــر خود فرض دیدم که
با ایشــان در مدتی که ریاست آموزشکده
تربیت معلم شهید باهنر دختران در شیراز
را عهدهدار بودند در دو سمت همکار بودم.
نخست به عنوان ریاست آموزشکده تربیت
معلم شــهید مطهــری «آب باریک» در
شــیراز و دوم به عنوان کارشناس مسئول
تربیت معلم و مــدرس تربیت معلم که از
ســال  1364تا  1379به مدت  15ســال
شــاهد تالشها و فعالیتهای ایشــان در
امــور فرهنگی و تربیتی بــودم و میدیدم
که چگونــه با صرف وقت زیاد عاشــقانه
و دلســوزانه در جهت اعتــای فرهنگ
معلمی و تربیت نســلی که معلم فردایند در
انتخاب مدرســین مجرب و نظارت مستمر
نحوه تدریس آنان تالش میکرد.
و اما بعد.
در صبــح روز پانزدهم تیــر ماه 1397
افتخــار حضور ایشــان و اســتاد بزرگوار
جناب منوچهر کدیور همســر فداکارشان
را در روزنامــه عصــر مردم داشــتم مثل
همیشــه با اثری جدید و تالشی مضاعف
در شفافسازی خدمات فرهنگی.
کتــاب خاطرات یک معلــم را به مدت
 3روز در فرصتهــای مغتنم خواندم و از
آن خرمن پرراز و رمز خوشــههای تجربه،
دانش و تالش عاشــقانه دیدم با مقدمهای
پرمحتوی و زیبا از جناب اســتاد منوچهر
کدیــور که به خوبــی از پــس معرفی و
بازنمایی تالشهای همسر خود برآمدهاند.
گویی تمامی مقدمه ایشان در این شعر
سعدی خالصه میشود که:
«هر چه گفتیم جز حکایت دوست
در همه عمر از آن پشیمانیم»...
اســتاد کدیور در ایــن مقدمه طوالنی
زندگی آموزشــی ،علمی ،تجربی و کاری
همســرش را با قلمی روان و ادیبانه به نقد
کشیده و یادآور عشقی و احساسی شده که
توانســته بر اریکه و مسند دانشآموزی و
دانشافروزی تکیه زند لذا استاد چگونگی
توفیقــات این زن پارســا و دانشــمند را
قلم زده اســت .در بخشــی از این مقدمه
آورده است:
« ...از عمــر  87ســالهام بگویــم که
شصت سال با او زیر یک سقف زیستهام با
بانویی همفکر و همدل و همراه که کانون
خانواده را گرم و پرمهر و متعادل و متعالی
ساخته است.
عشــق را در نقشهای متفاوت همسر
بودن ،مادر بودن ،شــاگرد بودن ،دانشجو
بــودن ،معلم بودن ،محقق بودن و هنرمند
بودن (در رشــتههای خیاطی ،گلدوزی،
خانهداری و بچهداری) زندگی کرده و همه
ایام را چون شبهای قدر شناخته است.
او رفتار معلی را نیک میداند ،خاکســار
است و خوشرفتار .به قول مولوی:
«خواهی که تو را کعبه کند استقبال
مایی و منی را به منا قربان کن» »...
اســتاد کدیور در صفحات پایانی مقدمه
کتاب آورده است:
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صاف گاهی افزایش باد در بعضی ساعات غبارمحلی

آیین نکوداشــت طیبه گوهری ،نویسنده و داستان
نویس و نقد و بررســی رمان «گلوگاه» برگزار شــد؛
سه شنبه شب در ادامه برنامه های هفته گرامیداشت اهل
قلم که از  ١٤تیرماه جاری آغاز شد ،آیینی در نکوداشت
طیبــه گوهری با حضور اهل قلــم در تاالر غزل اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس ،در ابتدای
این نشســت ،دبیــر انجمن اهل قلم اســتان فارس با
اشاره به برگزاری هفته اهل قلم گفت :از روز  ١٤تیر با
حضور در قطعه فرهنگوران دارالرحمه شیراز ،ادای ادب
به اهل قلم ،ســپس در آرامگاه حافظ در مقبره الشعرا
ادای احترام به درگذشتگان این عرصه شد.
حســن دهقان در ادامه افزود :در این میان به دیدار
چند بــزرگ در قید حیات رفتیم تا آنان را پاس بداریم؛
امروز نیز در میانه هفته قلم به بهانه نکوداشــت طیبه
گوهری ،بانوی نویسنده نشستیم.
دبیــر انجمن اهل قلم فارس با بیان اینکه نام طیبه
گوهری در داســتان نویسی ایران بلندآوازه است افزود:
به واسطه وجود چنین ادبایی پرچم شیراز افراشته است.
در ادامه با حضور محمد کشــاورز ،نویسنده منتخب
جایزه کتاب جمهوری اســامی و مهــدی امیدبخش
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان فارس برنامه آغاز شــد؛ ابتدا گوهری
بخش هایی از رمان خویش راخواند ،ســپس احســان
نعمت الهی،منتقد ادبی به نقد داستان گلوگاه پرداخت.
نعمت الهی در این نشست ابتدا گفت :امیدوارم این
برنامه برای بیشتر خوانده شدن رمان کمک کند گرچه
این اثر در کنار دو مجموعه داســتانی نویسنده شناخته
شده است.
ایــن منتقد ادبــی در ادامه با بیــان اینکه عناصر
داســتانی رمان «گلوگاه» اثری ارزشمند را به مخاطب
ارایه می کند ،گفت :ادبیات داستانی مدرن قدمت زیادی
ندارد و افت و خیزهای بسیاری پشت سر گذاشته است؛
وقتــی اکنون در انتهــای قرن حاضــر آن را به نگاه

رمان «گلوگاه» نقد و بررسی شد؛

تقدیر اهل قلم از طیبه گوهری در شیراز

می نشــینیم ،شــاید در زمانی به شــکلی این رئالیسم
اجتماعی دنبال شده است.
وی با گفتن اینکه «با شــرایط تاریخی فرهنگی و
سیاسی ما را در دوره ای به سمبولیسم اجتماعی بازگشت
داد» بیان کرد :در گلوگاه آفرینش ناب ادبی را شاهدیم
و رمان دِین بزرگی بر گردن ادبیات داستانی ما گذاشت.
نعمت الهی افزود :تم اصلی قصه بر اساس کشمکش
ردی می دهد تــا مخاطب را وا دارد کــه این تضادها
به چه دلیلی اســت؟ از سویی ارزشــهای از بین رفته
انســانی را می بینیم؛ نویســنده از بازخوانی رویدادها پا
فراتر گذاشته و حتی درون ادبیات پایداری سیر می کند.
وی با بیان اینکه آرمانها  ،ارزشــها و اعتقادات این
اثر را رقم زده است ،افزود :در مورد زاویه دید استفاده از
تمام پتانسیل های زاویه دید را در این اثر شاهد هستیم.
نعمت الهی در عین حال تصریح کرد :عناصر شــکل
دهنده داســتانی دوگانگــی را در داســتان پی ریزی
می کند ،البته عنصر غایب در این اثر داســتانی ،امید و
نومیدی اســت؛ قهرمان پروری در این داستان معنایی

معرفی کتاب

خاطرات یک معلم
اثر استاد پرویندخت تدین

«همه اینهــا تقاضا و تلنگری اســت
برای صاحبان قلم و اندیشــه که خاطرات،
دیدهها و تجارب خود را بنگارند و بگذارند
و در صــورت امکان به چاپ رســانند و با
چنین اعمالی فرهنگ نگاشتن و به یادگار
گذاشتن که کم و بیش با توسعه رسانههای
جمعی «دیداری ،شنیداری و تصویری» و
رسانههای اجتماعی «فیس بوک» توییتر
و غیره به بوته فراموشــی سپرده شده در
خانــه و خانواده و جامعه زنده و جاوید نگه
دارند و همچون آثار باقیه از نسلی به نسلی
برسانند»...
و اما بعدتر:
اســتاد خانم پرویندخت تدین
در کتاب خاطرات یک معلم ســعی نموده
زندگیاش را آنگونه که بوده از نخســتین
روزهــای درس تا پایــان تالشهای یک
معلــم و محقق به رشــته تحریر درآورد با
ارائه اســناد و مدارک موجود و گزارشاتی
از اوقاتی که صرف تعلیم و تربیت نســلی
نموده که آینده کودکان ،نوجوانان و جوانان
ما به دست آنها رقم میخورد.
وی در مقدمه کتابش آورده است:
سالهاســت که دل مشــغولی ام ثبت
و ضبط خاطرات شــده اســت از آنچه در
آرشــیو ذهن خود دارم که به رشته تحریر
درآورم ،چه صرفنظر از نسیان و فراموشی
کــه ممکن اســت هر لحظه به ســراغم
بیاید ،سالهای باالی شصت هم به گفته
«سامرســت موآم» ســالهای نامطمئنی

است که باید ناکردهها را به انجام رسانید و
نقطه پایانی بر آنها نهاد»...
در فرازی دیگر از این مقدمه آمده است:
«آنچــه در این مجموعه آمده اســت
حکایتــی اســت از ده ســال زندگانی از
آن زمان که مســائل پیرامــون خویش را
شــناختم و نســبت به درک و فهم بیشتر
آنها احســاس مسئولیت نمودم .هم اکنون
آنهــا را به مصداق آیه شــریفه «ال تکلف
ا ...نفسا اال وسعها» قلمی کرده و در اختیار
خواننــدگان عزیــز نهاده .بــدان امید که
مثمر ثمر و موثر باشد.
خانــم تدین در این خاطرات کوشــیده
اســت نخســت بــه معرفــی زادگاهش
شهرســتان فســا بپــردازد و از وقایــع و
رویدادهایی که در زندگــی خانوادگیاش
تأثیرگــذار بوده پرده بردارد و حال و هوای
آن روزگاران را به شــرح اســناد بیاورد و
فضــای آن دوره پرالتهاب را قلمی کند که
خود یادآور بسیاری از علل و عوامل وقایع
تاریخی اســت تا آنجا که انسان احساس
میکند تاریخ در بســیاری از موارد تکرار
وقایعــی اســت به اشــکال مختلف و چه
انسانهایی که با استعدادهای و توانهای
علمی میتوانســتهاند در پیشــگیری از
وقایع ناگوار تأثیرگذار باشــند نبودهاند و یا
بودهاند و آثارشان هنوزا هنوز باب ورود به
تجربیاتی مؤثر است.
در کتاب خاطرات یک معلم برمیخوریم
به بیان خاطراتــی از دوران کودکی تا ایام

ندارد و قضاوت به داستان سپرده شده است.
ایــن منتقد ادبــی در پایــان گفــت :در دهه ٩٠
خورشــیدی گونه ای از داستان کوتاه و رمان را به قلم
بانوان داریم که مولفه های خاصی دارند که قابل بحث
اســت از جمله در این داستان مولفه خشونت است که
آن را بارز می سازد.
در ادامه نویســنده مجموعه داســتان های تحسین
شــده «بلبل حلبی» و مجموعه تحســین شده «روباه
شنی» به بررســی آثار طیبه گوهری پرداخت و گفت:
گوهری حداقل دو دهه است به طور جدی می نویسد.
محمد کشــاورز با بیان اینکه داســتان نویســان و
نویســندگان در دو گروه قرار می گیرنــد ،اضافه کرد:
برخی نویســندگآنی تالش می کننــد در چارچوب ها و
آنچه آموختند بنویسند و گروه دیگر خط شکن تر و خود
را محدود به مرزهای از پیش تعیین شده نمی کنند.
نویســنده مجموعه داســتان «پایکوبی» در ادامه
اضافه کرد :گروه اول تالش می کنند روشهایی را خوب
بیاموزند و بکار گیرند که عموما در آن موفق تر هستند،

پیــری نه فقط نویســنده بلکــه مردان و
زنان بزرگی کــه در ادب ،فرهنگ ،دانش
و تجربهانــدوزی مؤثر بودهاند حتی مادری
که توانســته ده فرزند دختر را در شرایطی
خاص بزرگ کند و به مســند عالی رساند
و از فــراز و نشــیبهای تنــد زندگی به
ســامت برهاند که این خود درسی است
برای دختران و مادران امروز که متأسفانه
کمتر شاهد آن فداکاریها هستیم و گویی
تکنولــوژی و دانشهای نوین تســاهل و
تسامح و آسانخواهی را به درجهای رسانده
که کمتر دختری بار سنگین شوهرداری و
تربیت فرزند را بر دوش میکشــد و گویی
زمین شاهد افسارگسیختگی و زیادهخواهی
ناتوانانی است که سنگربانان امروز جهانند.
نویسنده کتاب یادی هم از دوران جنگ
جهانی دوم کرده و خاطراتی نقل نموده که
خواندنش به صرف وقت برای یادآوری آن
دوران میارزد.
کتاب خاطرات یــک معلم حاوی 740
صفحه اســت در  40موضوع که بیشــتر
مطالــب آن بیان خاطــرات در دورههای
مختلف زندگی و تحصیلی و تعلیمی است.
با عکسها ،اسناد و مدارکی که صحت
نوشتهها را تأیید میکنند.
بــرای اســتاد کدیور و همســر فداکار
ایشــان خانم پرویندخت تدین در تحقیق
و تألیف کتابهای ارزشمند دیگری آرزوی
موفقیت دارم.
محمد عسلی
شیراز 97/4/18

و در خاتمه یکی از اشعارشان را که در
سال  1333ســرودهاند و در کتاب آمده به
عنوان حسن ختام میآورم.
نیمه شب کودکی به مادر خویش
گفت ای کاخ عشق را بنیان
سقف و دیوار خانه در هم ریخت
زان سبب گشتهایم بیسامان
کرد باران خراب کلبه ما
گشتهایم از برای جا حیران
ما یتیمان در پناه تو ایم
این صدا بود از دلی بریان
گوش دل گر دهد به دل آواز
شنود این صدای از دل و جان
این صداها ز چیست ای مادر
آسمان بهر ما شده گریان
مادرش در جواب کودک گفت
تو چرا گشتهای چنین ناالن
غصهات بهر چیست گریه چرا؟
چون که با ما بود خدای جهان
این همه کاخ را که میبینی
این همه مردمان پیر و جوان
کاندران کاخهای سر به فلک
میکنند اندر این جهان جوالن
روزی آید که اشک تو کودک
چونکه کرده است سینهات سوزان
قطره اشک تو راه می افتد
سیلآسا کند جهان ویران
بود پروین غمین ز رنج کسان
نتوان کرد دردشان کتمان

اما آوانگاردها می توانند نــگاه ادبی را تعییر دهند و به
نوعی جریان ساز هستند.
این نویســنده برجســته عنوان کــرد :گوهری در
مجموعه «و حاال عصر اســت» ســعی کرده بود آنچه
را آموخته بــه خوبی اجرا کند؛ در آن داســتانها خوب
دهه  ٨٠خورشــیدی بود ،اما داستان های خط شکن و
آوانگاری ندیدیم درحالی که مجموعه مورد توجه اهل
داستان بود.
کشــاورز در عین حــال اظهار کــرد :در مجموعه
«بزرگراه» هم ویژگی های مردمان یزدی اما با تجربه
بیشتر خوانده می شود و شاهدیم که نویسنده در فضاهای
متفاوت تری گام می گذارد و یک گام به پیش می رود.
در رمان گلوگاه؛ گوهری نگاه بازتری دارد
وی با ایــن وجود افزود :انتظار داریم طیبه گوهری
مجموعه های جریان ســازی هم بنویسد ،در حالی که
در رمان «گلوگاه» ،گوهری با نگاه بازتری به نوشــتن
می پردازد.
کشــاورز با بیان اینکه نویسنده به درون مایه ،نگاه
ایرانی دارد ،افزود :دســت کم این نگاه در نویسندگان
بانوی ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت ،اما در
اینجا ظرافت و هوشــمندی که نویسنده به خرج داده
نرفتن به سمت و سوی سیاسی است.
نویســنده مجموعه «روباه شــنی» بــا این وجود
رمان متاخر گوهری را با درونمایه داســتان گمشدگی
و فقدان اســت ،افزود :ترس و وحشت حاصل از فقدان
و گمشدگی است؛ این انتقال و بازتاب در هسته خانواده
به عنوان نمادی از جامعه به خوبی دیده می شود.
وی با این وجود خانه را نمادی از جامعه در این رمان
دانست و گفت :نویسنده جزیی پردازی هایی هم کرده
اســت یا روایت ها هم دســتخوش جزیی پردازی شده
اســت .با این وجود ،گلوگاه جزء ادبیات درگیر و گریز
است و می خواهد گواهی بر زمانه ای بدهد که دچار آنیم.
یادآور می شــود :در پایان مراســم بــا حضور معاون
فرهنگــی مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی از طیبه گوهری تقدیر شد.

دانشآموز شیرازی مقام نخست تصویرسازی
پرسش مهر ریاست جمهوری را کسب کرد

هنرآنالیــن :مقام نخســت
رشــته تصویر ســازی در گروه
هنرهای تجســمی پرسش مهر
ریاست جمهوری ،به دانش آموز
استان فارس؛ "پارسا توانایی " از
ناحیه  4شیراز تعلق گرفته است.
کارشــناس مســوول اداره
فرهنگی هنری اداره کل آموزش
و پرورش فارس از کسب  17مقام برتر پرسش مهر ریاست جمهوری
توسط دانش آموزان و فرهنگیان فارس خبر داد.
ابراهیــم نجفینــژاد در این باره افزود :هجدهمین پرســش مهر
ریاســت جمهوری با عنوان " چگونه باید در محیط مدرســه تحمل
و احترام به افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟ " در ســال
جاری در کشور برگزار شد که در استان فارس مورد استقبال بسیاری
از سوی دانش آموزی ،فرهنگیان و اولیا قرار گرفت.
وی افزود :تعداد  79هزار و  831ولی دانش آموز در بخش دلنوشته
بــه رئیس جمهــور و  72هزار و  352دانش آمــوز و بیش از  3هزار
فرهنگی نیز در بخش های مختلف این رقابت شرکت کردند.
نجفی با اشاره به اینکه پس از بررسی آثار ارسالی  89اثر در  13رشته
به مرحله بازبینی کشــوری راه یافت ،افزود :فارس در مرحله کشوری
نیز موفق به کسب یک مقام نخست 11 ،مقام دوم و  4مقام سوم شود
که به لحاظ کمی نفرات برگزیده نیز موفق به کسب مقام نخست این
دوره از پرسش مهر ریاست جمهوری شد.
وی ادامه داد :در بخش اولیا نیز دلنوشــته  10نفر از اولیا به عنوان
آثار برگزیده انتخاب شده اســت که آمنه ذبیحی از ناحیه یک شیراز
جزو ده برگزیده کشوری است.
کارشناس مسوول فرهنگی هنری آموزش و پرورش فارس با بیان
اینکه مقام نخســت رشته تصویر سازی در گروه هنرهای تجسمی به
دانش آموز "پارسا توانایی " از ناحیه  4شیراز تعلق گرفته است ،افزود:
مهدی زارعی در بخش مســتند از میمند و فائزه رســتمی در بخش
داســتان از ناحیه  3شــیراز ،موفق به کسب مقام دوم و پگاه حسینی
در رشــته ســخنوری از داراب موفق به کســب مقام سوم در بخش
دانش آموزی شدند.
وی برگزیدگان بخش همکاران فرهنگی را ،ســیما ســلیمان پور
در بخش شــعر از ششده ،سکینه حاتمی ،سهیال راسخ ،فخر السادات
امیرزاده ،فریده ســالمی ،مریم راجع در بخش سرود از ناحیه  3شیراز،
امیر پژمان در رشته نسخ از استهبان ،فرامرز کشتکار در رشته تصویرسازی
از ناحیه  4شــیراز موفق به کسب مقام دوم و حسن ادریسی در رشته
داستان از ناحیه  3شــیراز ،کیوان زارعی در رشته شعر ،دنیا گندم  کار
در رشــته مقاله پژوهشی از باالده موفق به کسب مقام سوم این دوره
از رقابت ها شدند.
یکــی از رخدادهای مهم در آموزش و پرورش به لحاظ گســتره
مخاطبان که از ســال  ۷۶در دســتور کار حوزه پرورشی قرار گرفته،
پرسش مهر ریاست جمهوری است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز در خبرها
از راهیابی  ۲۸۱۳اثر به دبیرخانه کشــوری پرســش مهر خبر داده و
گفته  ۲۶۲اثر از دانشآموزان  ۲۲کشــور نیز به دبیرخانه پرسش مهر
رسیده است.
اوکه هم اکنون در هنرســتان شــهید آوینی تحــت نظارت اداره
کل ارشــاد و فرهنگ اسالمی فارس در رشــته گرافیک و در مقطع
متوسط دوم مشــغول به تحصیل می باشد ،ضمن عالقه مندی خود
به هنرهای تجســمی و پویانمایی از دوران کودکی ،گفت :متاسفانه
دراستان فارس و حتی جنوب کشــور مرکزآموزشی مناسب در رشته
پویانمایی (انیمیشن) برای پسران وجود ندارد.
وی در ارتباط با رشــته تخصصی خود افــزود :امکانات و ابزار در
جهت کارهای عملی وکارگاهی در این رشــته بســیار بسیارضعیف و
ناقص است؛ هرچندکه از اساتید متخصص و ماهری بهره می گیریم.

