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فهرست هنرمندان فراخوان باغموزه موسیقی شیراز
تکمیل میشود

ایرنا :طراحی مجســمههای باغموزه
موسیقی شیراز با فهرستی از نام هنرمندان
ملی عرصه موســیقی در چند روز گذشته
واکنشهایی همراه داشــته است؛ این در
حالی اســت که به گفته مسووالن ،طرح
فهرســتی تکمیلی در دست تهیه است و
بهزودی منتشر خواهد شد.
ایجاد باغموزه موســیقی ایرانی در باغ
ملی شیراز از طرحهایی است که با هدف
ایجاد قطب هنرهای موســیقی ایران در
مقیاس ملی و پدیدآوردن فضاهای جمعی
با محوریت هنر موســیقی در دستور کار
شهرداری شیراز قرار گرفته است.
در همین راســتا ،فراخوان ملی طراحی
مجسمههای باغموزه موسیقی شیراز برای
دعوت از مجسمهسازان منتشر شده است.
فراخوانــی با  ۳۴نام از بزرگان موســیقی
ایران که بر فراز قلههــای ملی و جهانی
میدرخشند.
در ایــن میانه ،امــا کمتر نشــانی از
هنرمندان بنام شــیراز در این فهرســت
دیده میشــود و همین موضــوع در چند
روز گذشته واکنش برخی اهالی موسیقی
را به همراه داشــته و آنان خواستار اصالح
این فهرست با افزودن نام هنرمندان دیار
فارس و شیراز هستند.
معاون سازمان سیما و منظر شهرداری
شــیراز در گفتو گو با ایرنــا درباره این
فراخوان اظهار داشــت :استفاده از ظرفیت

هنر مجسمهســازی کشــور بــا رویکرد
ایجاد فرصتهای برابــر برای هنرمندان
در پروژههــای هنری شــهری ،از اهداف
فراخوان طراحی (نماد) المانهای باغموزه
موسیقی شیراز است.
جمشید آراسته افزود :گزینش هنرمندان
این فراخوان با مشــورت انجمن موسیقی
اســتان فارس و بهرهگیری از کارشناسان
باتجربه در این حوزه ،صورت گرفته است.
وی اضافه کــرد :محوریــت انتخاب
هنرمنــدان ،معرفی نســلی باســابقه در
حوزههای آهنگســازی ،موسیقی ،تالیف و
آواز بوده است.
آراسته ،با بیان اینکه در فراخوان اولیه
چهرههــای ملی معرفی شــدهاند ،گفت:
فهرســتی جنبی از نام هنرمندان شیرازی
در دست تهیه اســت که به زودی انتشار
مییابد چر اکه این رویداد در شــهر شیراز
رخ میدهد و ضروری است که چهرههای
موســیقی این شــهر نیز به گردشــگران
معرفی شوند.
معاون سازمان سیما و منظر شهرداری
شــیراز ادامــه داد :قرار بر این شــد ابتدا
فراخوان منتشر شــود و بعد با صدور یک
اطالعیه ،فهرســتی از هنرمندان شیرازی
و نیز بانوان آهنگســازی که در حوزههای
محتوایی و زیربنایی موسیقی فعال بودهاند
ارائه شــود ،در حال حاضر این فهرست در
دست تهیه است و به زودی انتشار مییابد.

وی بیان کــرد :نمادهــا (المانهای)
باغموزه مشــاهیر موسیقی هم چهرههای
ملــی و فراگیــر را در برمیگیــرد و هم
چهرههای بومی را ،از ســوی دیگر ممکن
است در ساخت اثر یا ارائه پیشنهاد ،برای
برخــی اســامی عنوانشــده در فراخوان
پیشنهادی نباشد ،بنابراین با در نظر گرفتن
تمام جوانب فهرست تکمیلی ارائه میشود
و بر اســاس ردیف بودجه ،نمادها ساخته
خواهد شد.
رییس کمیســیون گردشگری و زیارت
شورای اسالمی شــهر شیراز نیز در گفت
و گو با ایرنا دربــاره آخرین اقدامات برای
ایجــاد باغمــوزه موســیقی ایرانی گفت:
احداث باغموزه موســیقی ،گامی ارزشمند
در محور عرفان شیراز است که باغ ملی را
به قطب گردشگری بدل میسازد.
ســولماز دهقانی ادامه داد :هم اکنون
بهســازی فضا و کفســازی محوطه باغ
ملی در دســتور کار است ،همچنین ایجاد
دسترسی به باغ از سمت پیادهرو براساس
طرح مشاور در دست اقدام قرار دارد.
وی ،درباره فراخوان ساخت نمادهایی
از مشــاهیر موســیقی ایران ،بیان داشت:
ایــن فراخــوان براســاس بررســیهای
صورتگرفته در ســازمان ســیما و منظر
شهری اعالم شده و امید است با همراهی
هنرمندان در اردیبهشــت سال  ۱۴۰۰در
فضای باغموزه موسیقی نصب شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

فارس ،رنگینکمان ناشناخته فرهنگی در حوزه مد و لباس است
تاکنــون  ۲۲۶طراح فعال از آقایــان و بانوان در فارس
شناســایی شــدهاند که  ۲۴طرح آنها نیز مالکیت معنوی
دریافــت کردهانــد .در این میــان تنها یک نفــر از حوزه
مد ولباس در لیســت ســه هزار نفری بیمهشــدگان بیمه
هنرمندان فارس قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ نشست هماندیشی
طراحــان و هنرمندان مد و لباس اســتان فارس به دلیل
همهگیری بیماری کرونا ،با رعایت شیوهنامههای بهداشتی
و حضور برخی از فعاالن مد و لباس فارس و صابر سهرابی،
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس ،سیده مرضیه
شفاپور ،دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در تاالر
حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس برگزار شد.
صابر سهرابی در این نشست گفت :در چند سال گذشته
و راهاندازی کارگروه ســاماندهی مــد و لباس ،تاکنون ۲۸
جشــنواره و نمایشــگاه مد و لباس در استان فارس برگزار
شــده است .امســال به دلیل بیماری کرونا و تعطیلیهای
به وجود آمده فعالیتهای خود را بر بســتر فضای مجازی
برگزار میکنیم که یــک همایش در این رابطه در فضای
مجازی ،برگزار شــد و چند همایش دیگر هم در حال تهیه
مجوز هستند.
ســهرابی ادامه داد :همچنین  ۹خانه مد ،ســه مؤسسه
فرهنگی و هنری مد و لباس در شیراز و سه مؤسسه دیگر
در شهرســتانهای آباده ،اقلید و الرستان در حال فعالیت
هســتند .همچنین سه مؤسســه دیگر نیز برای فعالیت در
شیراز درخواست مجوز داشتهاند که روند صدور مجوز خود
را میگذرانند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس افزود :تاکنون
ایرنا :مدیران و فعاالن حوزه کتاب در شمال فارس متشکل
از شهرســتانهای اقلید و آباده در نشســتی مشترک به ارائه
راهکارهایی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی پرداختند.
در این نشســت که پنجشنبه و به میزبانی شهرستان اقلید
برگزار شــد ،مســوول کتابخانههای عمومی این شهرستان
گفت :زیربنای پیشرفت هر سرزمینی ،توسعه فرهنگ عمومی،
به ویژه فرهنگ کتابخوانی آن خطه است.
صدیقه شــریفی افــزود :یکی از دالیل کــم رنگ بودن
فعالیتهای مدیران فرهنگی این اســت که بازخورد کارهای
فرهنگی در دراز مدت نمایان میشــود اما نتایج فعالیتهای
عمرانی در کوتاه مدت قابل مشاهده است.
وی ،بهــره گرفتــن از نیروهــای متخصــص کتابدار در
کتابخانهها را برای تشــویق و ایجــاد انگیزه در دانشآموزان
برای روی آوردن به مطالعه موثر دانســت و اظهار داشت :به
همین منظور در این شهرســتان در قالب برنامه شــنبههای
کتابخوانی ،با همکاری مدارس و انجام مشــاوره و تشــویق
کودکان و نوجوانان ،اســتفاده از خدمات کتابخانهای در این
منطقه به صورت رایگان است.
شــریفی ادامه داد :هم اینک  ۱۱کتابخانه در شهرســتان
اقلید وجود دارد که از این تعداد ،پنج کتابخانه شــهری ،چهار
کتابخانه روستایی ،یک کتابخانه مشارکتی و یک کتابخانه نیز
به صورت سیار فعالیت دارند.
به گفته مسوول کتابخانههای عمومی شهرستان اقلید ،این
نهاد فرهنگی دارای  ۱۴۰هزار جلد کتاب است که سهم سرانه
هر شهروند اقلیدی ،یک و نیم کتاب است.
شــریفی ،همچنیــن ،آمار عضویــت یک ســاله در این
شهرستان را افزون بر  ۶هزار نفر و میزان امانت کتاب را بیش

 ۲۲۶طراح فعــال از آقایان و بانوان در فارس شناســایی
شــدهاند که  ۲۴طرح آنهــا نیز مالکیت معنــوی دریافت
کردهانــد .در این میان تنها یک نفر از حوزه مد و لباس در
لیست ســه هزار نفری بیمهشدگان بیمه هنرمندان فارس
قرار دارد.
ســهرابی بیان کرد :فارس در حوزه مــد و لباس اقوام
تنوع بسیاری دارد تا آنجایی که میتوان آن را رنگینکمان
ناشناخته فرهنگی به ویژه در زمینه مد و لباس برای کشور

دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی با اشــاره به اینکه طراحان باید مد لباس
ایرانی و اسالمی را به دنیا معرفی کنند ،افزود :ایران پیشینه
خوبی در حوزه مد و لباس دارد و همواره پوشــش و زیبایی
زیادی در میان لباس ایرانیان دیده می شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه تالش میکنیم تــا حلقههای
گمشده برای شناســاندن این صنعت را از بین ببریم ،بیان
کــرد :پایه اصلی مد و لباس ،دانش اســت و باید در زمینه

و جهان دانســت؛ چرا که در اســتان فــارس قومیتهای
گوناگون زندگی میکند.
ســیده مرضیه شــفاپور نیز در این نشست گفت :همه
میدانیم که دومین صنعت پولســاز جهــان ،مد و لباس
اســت؛ اما این که چرا در کشور ما هنوز نتوانسته است به
جایگاه خود دست یابد را باید در حلقههای اتصال طراحی با
تولید و فروش یافت؛ که ما با شناسایی و برنامهریزیهای
خود در پی برطرف کردن این کمبودها هستیم.

افزایش دانش این رشته نیز بیش از پیش کار کنیم چرا که
هر کاری در دنیای امروز باید همراه با علم باشد.
شفاپور با بیان این که گستره کارکردی مد و لباس بسیار
گسترده است و هر چیزی که در آن طراحی باشد همچون
پوشــاک ،کیف ،جواهرات ،گریم و  ...را نیز در برمیگیرد،
گفت :گوناگونی فرهنگها در ایران ،ظرفیتهای بسیاری
را به وجود آورده اســت که بهرهگیری از آنها میتواند مد
و لباس دنیــا را دگرگون کند .اگر با ایــن دید نگاه کنیم

تعامل برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در شمال فارس

از  ۹هزار کتاب عنوان کرد.
 ۵۰درصد کتابخانههای آباده خیرساز است
رییس اداره کتابخانههای عمومی شهرســتان آباده نیز در
این نشســت بیان داشت :در حال حاضر  ۱۴کتابخانه عمومی
در این شهرســتان وجود دارد کــه  ۹کتابخانه نهادی و پنج
کتابخانه دیگر به صورت مشارکتی اداره می شود.
حمید اســلم بخش افــزود :در کتابخانههای مشــارکتی،
پشتیبانی منابع توسط نهاد کتابخانهها صورت میگیرد.
او با اشــاره به اینکه  ۵۰درصد از کتابخانههای شهرستان
آباده خیرســاز هستند ،گفت :در ســال  ۹۸میزان کمکهای
مردمــی در حوزه کتاب  ۲میلیارد ریــال بود که امیدواریم در
سال  ۹۹نیز این روند ادامه یابد.
اســلم بخش اضافه کرد :پژوهش سرای استاد مهندسی با

مشارکت آموزش و پرورش و ساختمان بعثت در پارک شهر با
 ۵۰۰مترمربع زیربنا در حوزه کودک و نوجوان ،از ســالنهای
مشارکتی در این شهرستان است که توسط شهرداری تا پایان
سال  ۹۹مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی ،به موضــوع عالقهمندی مردم شهرســتان آباده به
کتابخوانی پرداخت و افزود :یک بازنشسته آموزش و پرورش
بــرای کمک به حــوزه کتابخوانی ،تمــام هزینههای جاری
همانند آب ،برق ،گاز ،تلفــن و اینترنت یکی از کتابخانههای
این شهرستان را تامین کرده است.
رییس اداره کتابخانههای عمومی شهرســتان آباده ،شمار
اعضای فعال کتابخوان این شهرستان را  ۱۴هزار نفر برشمرد
و گفت :سهم امانت هر عضو  ۱۴جلد کتاب است.
اســلم بخش ادامــه داد :همچنین  ۲هــزار جلد کتاب در

بهرهگیــری از طراحان در سراســر کشــور میتواند ما را
نیرومندتــر نماید؛ از این رو برای داوری آثار جشــنواره مد
و لباس فجر نیز از آنها بهره خواهیم گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکه از اســتادان بخــش علمی و
دانشگاهی اســتان در شورا اســتفاده خواهیم کرد و توقع
داریم آنان در کارگروه عضو شــوند چــرا که جای نظر و
ایدههای فعاالن مد و لباس در کارگروه خالی است ،افزود:
بایــد به هم کمک کنیم که این صنعت را به جایگاه واقعی
خودمان برسانیم.
وی یادآور شــد :جای خانه یا موزه طراحان خالی است
کــه این موزه بــه زودی در تهران راهاندازی میشــود و
گردشگران میتوانند از آن موزه برای آشنایی با مد و لباس
ایرانی اســتفاده کنند .و با توجه بــه گونههای فرهنگی و
قومیتی در فــارس بخش بزرگی از این موزه به لباسها و
طرحهای استان فارس تعلق خواهد گرفت.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با درخواست
از همه طراحان برای فرستادن ایدهها و رزومههای خود به
این کارگروه در راستای بهرهبرداری بیشتر ،گفت :طراحان
ما با شــرکت در جشنواره کشوری و جهانی باید توانمندی
خود را در این هنر و صنعت به جهان بشناســانند؛ چرا که
ما با توجه به گوناگونی فرهنگی و قومیتی در کشــور و به
ویژه اســتان فارس و از سویی پیشــنیه این صنعت و هنر
در گذشته خودمان ،درونمایههای توانمندی در این حوزه
داریم که باید به جهان شناساند.
شفاپور در پایان این نشست از اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس و طراحان مد و لباس این استان خواست تا
به صورت الگوی کشوری نخستین اتاق اندیشه مد و لباس
را با همکاری هم راهاندازی نمایند.
کتابخانههای این شهرســتان وجود دارد که سهم هر شهروند
آبادهای  ۲جلدکتاب اســت و هشــت کانون ادبی به صورت
کارگاه نقد و معرفی کتاب ،شــعر و ادبیات در شهرستان آباده
فعالیت میکنند.
وی ،در مورد برنامههای آینده این نهاد فرهنگی نیز اظهار
داشت :توسعه کیفی کتابخانههای موجود ،تالش برای جذب
مشارکت خیران در حوزه کتاب و اهمیت دادن به حوزه کتاب
کودک به عنوان نســل آینده اهل مطالعه کشور ،از جمله این
برنامههاست.
اسلم بخش بیان کرد :اســتفاده مشترک از همه امکانات
شــهرهای همجوار در شــمال فارس بــرای ترویج فرهنگ
کتابخوانــی در این منطقه موثر اســت و ما همــواره از آن
استقبال میکنیم.
وی ،با بیــان اینکه کودک کتابخوان آبــادهای تفاوتی با
کودک کتابخوان اقلیدی ندارد ،گفت :رشــد متوازن و استفاده
مشترک از همه امکانات شهرهای همجوار ،در ترویج فرهنگ
کتابخوانی در حال و آینده نقش موثری دارد.
همچنین در ادامه این نشست ،ســید ضیاء شریفی ،فعال
حــوزه کتاب از شهرســتان اقلیــد ،گفت :شــرایط اقلیمی و
سردســیر بودن اقلید و جانمایی غلط در کتابخانه اصلی این
شهرستان از مشکالت اساسی در دسترسی به منابع کتابخانه
به شمار میآید و حل این مشکل نیازمند رسیدگی مسووالن
ذیربط است.
هــادی اکبرزاده ،فعــال اجتماعی از شهرســتان آباده نیز
بیان کرد :در آینده نزدیک ،نشســتهای تعاملی مســووالن
شهرســتانهای شــمالی فارس بــا هدف توســعه و تعامل
درحوزههای مختلف برگزار خواهد شد.

لذت دیدن فیلم در سینما پس از دوران
سخت کرونا

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس برای
روز ملی سینما

مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان فارس در آستانه روز
ملی ســینما و تاسف بابت ویروس
کرونا و کم رنگ شــدن حضور در
سالن ها در شــیراز پایتخت کتاب
ایران و دیگر مناطق استان ،گفت:
استفاده از ســینما به عنوان دنیای
مدرن و در عین حال لذتبخش ،وســیلهای موثر برای نشان دادن
فرهنگها و اندیشههایی است که شــاید به سختی بتوان با زبان
روزمره بیان کرد و امیدواریم در دوران پس از کرونا شــاهد رونق
روز افزون این هنر تاثیرگذار و لذت دیدن فیلم در سینما باشیم.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان فارس ،صابر سهرابی با اشاره به
اینکــه در عصر انفجار اطالعات به ســر میبریم ،افزود :امروز در
جهانی به ســر میبریم که پیامهای متعددی در آن منتقل میشود
و آنچه که در ســینما از اهمیت بیشــتری برخوردار است و باید به
صورت جدیتری به آن پرداخت ،بعد رسانهای بودن سینماست.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ادامه داد :سینما
در واقع هنر ،صنعت و رسانه است و بعد صنعت سینما بسیار جدی
اســت چرا که میتواند جنبههای مختلف سرمایهگذاری را در خود
داشته باشــد و به همین خاطر اســتفاده از این دنیای مدرن و در
عین حال لذتبخش ،وســیلهای تازه برای نشــان دادن فرهنگها
و اندیشــههایی است که شــاید به ســختی بتوان با زبان روزمره
بیان کرد.
ســهرابی با تأکیــد براینکه در نظر گرفتــن هویت فرهنگی و
واقعیتهــای روزمره جامعه یکی از عواملی اســت که میتواند از
طریق ســینما به عنوان یک تریبون بینالمللی به نمایش گذاشته
شود؛ افزود :بیشتر مباحث منتقدان و جامعه شناسان متوجه به تاثیر
ســینما بر جامعه است و بدین ترتیب سینما را نمی توان منفک از
وضعیت ادبیات ،موســیقی ،نمایش ،معماری و دیگر هنرهای یک
جامعه و نیز فلسفه علوم انسانی آن تبیین کرد.
این مقام فرهنگی اســتان در پایان با ابراز خرســندی از اینکه
امیدواریم پس از دوران ســخت کرونا بتوانیم با اعالم برنامههایی
ویژه سینما و نکوداشت بزرگان این هنر لذت دیدن فیلم در سینما
را دوباره تجربه کنیم ،گفت :با رونق هر چه بیشــتر محتوی تولید
فیلم و ســخت افزارهای الزم برای توســعه سینما شاید مهمترین
وظیفه ما برای حفظ چنین روزی این است که به مخاطبان سینما
احتــرام بگذاریم و فکر کنیم ســینما با تماشــاچی اهمیت دارد و
شکل خواهد گرفت و با ســاختن فیلمهایی که خودمان به عنوان
مخاطب دوســت داریم روی پرده ســینما ببینیم ،بــه آنها احترام
گذاشته شود.

روز ملی سینما حس دلتنگی معاون هنری
سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس را برانگیخت

روز ملی ســینما حس دلتنگی
معاون هنری ســینمایی فرهنگ
و ارشــاد فــارس را برانگیخت
و از هنــری کــه تصویرگــر و
تجســم رؤیاهای زندگی اســت
سخن گفت.
بهروز مرامی معــاون هنری
ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان فارس در
آستانه روز ملی سینما اعالم داشت:
شاید در  21شهریور  ،99شاعرانه سخن گفتن در مورد سینما
کمی نزدیک به رؤیا و بهدوراز شرایط فعلی حاکم بر سینمای ما
باشــد .قصد مرثیهسرایی ندارم بیشتر حس دلتنگی به هنری که
تصویرگر و تجسم رؤیاهای زندگی هست.
یک ســال قبل ،و بازهم در  21شــهریور  ،98شرایط نسبت ًا
خوبی بر ســینما حاکم بود؛ اما امیدوار به بهترشدن وضعیت چه
در بخــش تولیــد و چه در بخش نمایش و چــه در بخشهای
مرتبط بودیم.
اما ناگهان کرونا.....
در ابتدا همانند خیلی از پدیدههای دیگر آن را گذرا و موقتی
میدانســتیم اما کمکم باورمان شد که این بیماری نهتنها قصد
رخت بربستن ندارد که سالنهای سینما و تولید را نیز به تعطیلی
کشاند .حاال نزدیک به هفت ماه از آن میگذرد.
به خاطر همین اســت که گفتم امســال روز ملی ســینما،
شاعرانگی هرساله را ندارد .فعاالن و کارکنان این عرصه ،تحت
تأثیر شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا روزهای بسیار سختی
را میگذرانند؛ شاید بسیار سختتر ازآنچه که فکر میکنیم.
اما این پایان داستان نیست؛ پایان فیلمهای سینمایی همیشه
با پیروزی شــخصیت قهرمان و پایان خوش همراه اســت و لو
اینکه این پیروزی در واپسین لحظههای فیلم باشد.
امســال نیز همانند سال گذشته روز ملی سینما در ماه محرم
قرارگرفته است .بنا به همین علت قرار بود امسال مراسم ویژهای
به مناسبت صدسالگی ورود سینما به شیراز را در بهمنماه برگزار
کنیم که متأسفانه این آیین به خاطر شیوع بیماری کرونا محقق
نشــد .امیدواریم به یاری خداوند متعال این برنامه را در ســال
آینده و برگزاری برنامهای درشــان فعاالن ســینمایی اســتان
برگزار کنیم.
در پایــان این متــن ،این روز را به همه فعــاالن حوزه فیلم
و ســینمای اســتان فارس ازجمله به مدیران آموزشــگاههای
آزاد ســینمایی ،مدیــران شــرکتهای فیلمســازی ،مدیران
سالنهای سینما ،فیلمســازهایی که با اندوختههای اندک خود
اندیشــههای خود را به تصویر میکشــند؛ این روز را همچنین
به کارکنان ســینما و مراکز سینمایی و عالقمندان به هنر هفتم
تبریک میگویم.
امید داریم روزهای خوش ســینما بازگردد؛ و آن البته داستان
و حکایت دیگری خواهد داشت .انشاءا...

