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در آستانه «روز فرهنگ عمومی» رئیس و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان بیانیه صادر کردند
آیتاهلل دکتر احمد بهشتی:

کتابخانههای عمومی
را باید تقویت کنیم

در آستانه هفته کتاب ،آیتالله دکتر احمد بهشتی عضو
مجلس خبرگان رهبری ،مهمان کتابخانه عمومی دکتر
احمد بهشــتی فسا شد .به گزارش روابط عمومی اداره
کل کتابخانههای عمومی استان فارس ،محمدحسین
فیروزی ،رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرســتان
فســا در این خصوص گفت :در آســتانه هفته کتاب و
کتابخوانــی و به دعــوت اداره کتابخانههای عمومی
شهرســتان فســا ،آیتالله دکتر احمد بهشــتی عضو
محترم مجلس خبرگان رهبــری با حضور بیش از دو
ساعت در کتابخانه عمومی آیتالله دکتر احمد بهشتی
فســا ،ضمن بازدیــد از بخشهای مختلــف کتابخانه
و اقامــه نماز ظهــر و عصر در کتابخانه ،بــا کتابداران
کتابخانههای عمومی شهرســتان فســا دیدار کرد و با
اشاره به نقش مهم کتابخانههای عمومی و فعالیتهای
مؤثر کتابداران ،از ضرورت تقویت کتابخانههای عمومی
گفت .آیتالله دکتر احمد بهشتی عضو مجلس خبرگان
رهبری در جریــان بازدید از کتابخانه عمومی آیتالله
دکتر احمد بهشــتی بیان کرد :توصیــه من به مردم
این اســت که به کتاب و کتابخوانی اهمیت بدهید.
کتابخانههای عمومی را باید تقویت کنیم و هرکســی
بایــد مقداری کتــاب در کتابخانه شــخصی در منزل
داشته باشــد و در اوقات فراغت مشغول مطالعه کتاب
باشــد .مخصوصاً بچهها و کودکان را باید از کودکی به
خواندن کتاب عادت داد .این روحانی برجســته افزود:
رشــد و ترقی و پیشرفت مملکت در این است که ملت
فهیم و دانشمند و باســوادی داشته باشیم .در دنیای
امــروز حرف اول آن مــردم و ملتهایی میزنند که از
نظر علم و دانش پیشــرفت کردهاند .اگر ملتی از لحاظ
صنعت جلو افتاده به برکت علم و کتاب و کتابخوانی
اســت .باید ســعی کنیم میزان مطالعه در نسل جوان
را افزایش دهیم و کتــاب خواندن جزو عادات جوانان
ما باشــد و از کتاب هیچ زمانی فاصله نگیرند .آیتالله
دکتر احمد بهشــتی با تأکید بر اینکه ما باید به کتاب
اهمیت بدهیم ،خاطرنشــان کرد :مردم ایران همیشه
پیشــرفتهترین ملت بوده اســت و در قبــل و بعد از
اســام نیز ،بنیان تمدن اسالمی را ایرانیها گذاشتند.
باید ادامه دهنده آن راه باشــیم و تمدن اسالمی را در
قرن بیســت و یکم ،ما به دنیای اسالم و جهان بشریت
عرضه کنیم و این محقق نمیشــود مگر به برکت علم
و کتاب و کتابخوانــی .در ادامه ،آیتالله دکتر احمد
بهشــتی در دیدار با کتابــداران کتابخانههای عمومی
شهرستان فسا بیان کرد :کتابداران مسئولیت سنگینی
بر عهده دارند و خدمات آنها ارزشــمند است .سعی
کنید هرچه بیشتر نسل جوان را به کتاب و کتابخوانی
تشویق کنید .زیرا در کتابخانه مراجعان مهمان هستند
و کتابــداران نقش مهماندار را دارنــد و کتابدار هرچه
با صفا و با محبت برخــورد کند در جذب کتابخوان
مؤثر اســت.این خیر کتابخانهساز شهر فسا همچنین
ضمن بازدید از بخشهــای مختلف کتابخانه عمومی
آیتالله دکتر احمد بهشتی نیز گفت :این کتابخانه در
مقایســه با کتابخانههای عمومی در دیگر شهرها رشد
خوبی داشته است و با اینکه تنها هفده سال از تأسیس
آن گذشــته است ،بسیار پیشــرفت کرده و خودش را
با شــرایط و مقتضیات روز ،به ویژه در حوزه کودک و
نوجوان منطبق ساخته است .گفتنی است در این دیدار
همچنین درخصوص وضعیــت کتابخانههای عمومی
و کتابخوانی شهرستان فســا با آیتالله دکتر احمد
بهشتی گفت و گو شد.

فرهنگ متعلق به عموم مردم است

به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس ،نماینده
ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در آستانه
فرا رســیدن «روز فرهنگ عمومی» ،با اشاره به اینکه
فرهنگ متعلق به عموم مردم است ،ابراز داشت :برای
اصالح فرهنگ عمومی باید مردم دخیل و درگیر اصالح
فرهنگ شوند و مشارکت عمومی شکل بگیرد .آیتالله
دژکام به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی استان
افزود :اراده و تالش دســتگاههای فرهنگی بدون آنکه
مردم در اصالح فرهنگ مشارکت داشته باشند ،منجر
به اصالح فرهنگ عمومی نمیشود .مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی فارس نیز به عنوان دبیر شورای فرهنگ
عمومی اســتان گفت :فرهنگ یک جامعه ،ســابقهای
همراه بــا تاریخ حیات آن جامعه و دربرگیرند ه تمامی
افراد آن جامعه ،طبیعت و جغرافیای آن ،حماســهها و
افسانهها ،اندیشهها و دستاوردهای انسانی آن اجتماع
در طول حیاتش اســت .فرهنگ عمومــی را میتوان
وجــه و نمودی از فرهنگ دانســت؛ نمودی که هم بر
رفتار ســاکنان آن جامعه اثرگذار است و هم مردم در
مواجهه با تغییر شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
بر آن تأثیرات فراوان میگذارند .دبیر شــورای فرهنگ
عمومی اســتان افزود :شــکلگیری فرهنگ عمومی،
حاصل کنشها و واکنشهای انســانهایی بوده است
که در کنار هم جامعهای انســانی را تشــکیل دادهاند.
بهنحویکه تقابل امیال و خواستههای افراد یک جامعه
در برخورد با هم ،بهنوعی در تضاد و تشابه به همگرایی

بدل شــده و این همگرایی در طول حیات آن اجتماع،
فرهنگ عمومی را شــکل داده است .فرهنگ عمومی
که «من» اجتماع نیز میتــوان آن را قلمداد کرد ،در
تبیین نیازهای اجتماعی و فردی مردمان نقش اصلی
داشته و همچنین خواســتههای نوظهور انسانها نیز
بر فرهنگ و تغییرات فرهنگی مؤثر بوده اســت .صابر
ســهرابی گفت :فرهنگ عمومی هر اجتماعی ،منبعث
از تمامی وجوه تاریخی آن اجتماع اســت .جامعهای با
تاریخی کهن ،با نمودهای متعدد اخالقی ،اندیشــهای،
ذوقی و هنری ،فرهنگ ناخــودآگاه عمومی جامعه را
بهگونهای شــکل میدهــد که در قیــاس با جوامعی

به همت صداوسیامی مرکز فارس انجام شد

رونمایی از مستند «شهید عبداهلل»

تولید مستند تلویزیونی سردار شهید بیسر مدافع حرم استان فارس شهید
سردار اســکندری با عنوان «عبدالله» کاری از صدا و سیمای مرکز فارس
در شــیراز آغاز شــد .در این مراســم که دیروز در یکی از منازل قدیمی
بافت تاریخی و فرهنگی شــیراز (منزل صالحی) برگزار شد ،مدیرکل صدا
و ســیمای مرکز فارس اظهار داشــت :زمانی که تصاویری از سردار شهید
اسکندری ،آن هم با ســر بریده منتشر شد ،در سازمان صدا و سیما بودم
و برای ســازمان نیز شــرایط فراهم نبود که رسانه تمام قد به این موضوع
ورود کند .ســیدتقی ســهرابی با بیان اینکه در آن روز شکوه و عظمت را
در آن تصاویر دیدم افزود :دســتور ســاخت مستند شهیداسکندری پس
از دیدار دکتر عســکری ،رئیس سازمان صدا و سیما و دکتر دارابی معاون
امور استانهای سازمان در دیدار با خانواده شهید اسکندری کلید خورد و
امیدواریم در شــأن این شهید کار مستند ،فاخر و متفاوت تولید شود .وی
با اشــاره به اینکه برای ساخت مستند شهید اسکندری کارهای پژوهشی
به همــراه مصاحبههای متعدد با خانواده و همرزمان این شــهید صورت
گرفته و کار نیز در مرحله پیشتولید اســت ،افزود :این مستند با استفاده
از تجهیزات بهروز تهیه و تولید میشــود که با برنامهریزی صورت گرفته،
از شبکههای ملی و بینالمللی پخش میشود.سهرابی تصریح کرد :شهید
اســکندری با مجاهدت و گمنامی ،مبارزه دائمی و غلبه علیه ظلم را مورد
توجــه قرار داد و تا آخر در خط والیت ماند تــا اینکه در راه دفاع از حرم
حضرت زینب ســام الله علیها به فیض شهادت نائل آمد .مدیرکل صدا و
سیمای مرکز فارس با اشاره به اینکه وظیفهای مهم بر عهده تیم برنامهساز

به مناسبت ایام عزاداری پایان ماه صفر صورت میگیرد

شهید اسکندری است ،خاطرنشان کرد :در زمان شهادت شهید اسکندری
شــرایط خاص در رسانه بود و نشــد آنطور که باید و شاید به این شهید
بزرگوار پرداخت؛ اما با تهیه این مســتند باید این شهید را برای مخاطب
ی و غیرایرانی معرفی کرد .وی با تأکید بر اینکه معتقدیم وظیفه
غیرفارس 
رسانه پاسداشت ارزشها و انتقال آن به نسلهای امروز است ،اظهار داشت:
این شهید نیازی به کار ما ندارد؛ اما وظیفه ما است که با تولید این فیلم او
را برای آیندگان و نسل حال و پیش رو معرفی کنیم .در این مراسم معاون
ســیمای مرکز فارس نیز گفت :در طول سه سال گذشته و به واسطه نگاه
جهادی ،انقالبی و تخصصی مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس که نتیجه
بیش از دو دهه تالش در سازمان صدا و سیما است ،استان فارس بیش از
پیش در ســطح ملی و فراملی مطرح شد .امیر رئوف با بیان اینکه یکی از
ابعادی که در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفت توجه به موضوع ایثار
و شــهادت بود ،افزود :در این مدت ۲۰مستند سرداران شهید و مدافعان
حرم تهیه و تولید شــده اســت .رئوف به تولید مستند شهید مدافع حرم
سردار اسکندری اشاره و خاطرنشان کرد :تحقیقات الزم برای ساخت این
مســتند از یک سال پیش با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام و
این پژوهش سبب تولید یک اثر تلویزیونی شد .وی بیان کرد :مستند شهید
اســکندری در ۶۰دقیقه و ۴۰سکانس زوایای مختلف زندگی و شخصیت
این شهید واالمقام را به تصویر میکشد .در تهیه این مستند از بهترینهای
تلویزیون مرکز فارس اســتفاده شده که کارگردانی آن را حمی د هاشمزاده
و تهیهکنندگی آن را نیز عباس روزیطلب به عهده دارد .معاون ســیمای
فارس نیز در مورد ویژگیهای شــخصیتی شهید اسکندری گفت :یکی از
ویژگیهای بارز این شــهید اخالص ،تواضع و فروتنی او بود و بدون اینکه
نام و نشــانی داشته باشند ،ســعی کرد در دفاع از انقالب خوش بدرخشد
و چون نگاه بلندی به آرمانهای انقالب داشــت ،بعد از بازنشستگی نیز به
دفاع از حریم الهی پرداخت.
در این مراســم ،علی اسکندری فرزند شــهید اسکندری نیز با قدردانی از
مدیریت صدا و سیمای مرکز فارس که مجاهدانه وارد کار شده و مجدانه
پیگیر این موضوع بودهاند ،اظهار داشت :براساس فرمایش رهبرمعظم انقالب
«زنده نگه داشــتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست» و این سخن رهبری
راه را به ما نشان میدهد .ساخت این مستند نیز زنده نگه داشتن یاد شهدا
است که اجر آن میتواند به انداز ه شهادت باشد .وی با بیان اینکه ساخت
این مستند که زندگی یک شخص واالیی را روایت میکند و میتواند چراغ
هدایت باشــد ،بیان کرد :فیلمنامه این مستند سه بار بازنویسی شد و این

نشــان از اهمیت موضوع دارد که امیداوریم به یک فیلم فاخر تبدیل شود.
رجبعلی راهی ،مدیرکل بنیاد شــهید و امورایثارگران استان فارس نیز در
این مراسم با قدردانی از مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز فارس در
تولید مستند شهید اسکندری اظهار داشت :این شهید به مدت پنج سال
مدیرکل بنیاد شهید اســتان فارس بودند و در مسئولیت خود توجه ویژه
به ادای نماز جماعت اول وقت داشــتند .وی بیان کرد :شــهید اسکندری
(ع)
در راه دفاع از حرم ،همانند آقا و ســرور خود حضرت اباعبداللهالحسین
ســرش از تنش جدا شد و ساخت این مســتند میتواند در ارائه الگوهای
شخصیتی این شهید به نسل امروز تأثیرگذار باشد .مدیرکل بنیاد شهید و
امورایثارگران استان فارس گفت :صدا و سیمای مرکز فارس در بحث شهید
و شهادت و تولید فیلمهای مستند فعال و پرانژری در صحنه حضور یافته
و برنامههای آن که شامل زندگینامه شهدا و بیان خاطرات آنان است ،در
سطح ملی خوش درخشیده است.
بازسازی ،تهیه و تولید مستند سردار شهید حاج عبدالله اسکندری دیرورز
با حضور هنرمندان و مسئوالنی از جمله گرامی مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس فارس ،قناعتی رئیس کنگره ســرداران و 15هزار
شهید استان فارس ،خانواده شهید اسکندری و سیروس پاکفطرت عضو
شورای شــهر و نایبرئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر آغاز شد .این
مستند به روایت بخشهایی از زندگی سراسر جهادی سردار شهید عبدالله
اسکندری میپردازد و عالوه بر بازسازی ،مصاحبه و گفتوگو با همرزمان و
همسنگران شهید ،به ویژه خانواده ایشان در دستور کار است.

همراهی مسئوالن حوزه فرهنگ
در مراسم ١٣آبان

راهپیمایی ١٣آبان همزمان با سراسر کشور با حضور مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان فارس ،معاونان و کارکنان و
کارشناسان این اداره و اقشار مختلف مردم بهویژه دانشآموزان
و دانشجویان در شیراز و دیگر نقاط استان فارس برگزار شد .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس ،راهپیمایی ١٣آبان در شیراز با
حضور اقشار مختلف مردم ،بهویژه دانشجویان و دانشآموزان
و با همراهی جمعی از مســئوالن اســتان فارس برگزار شد و
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس ،معاونان
و کارکنــان و کارشناســان این اداره نیز همراهی داشــتند.
شــرکت کنندگان در راهپیمایی با سر دادن شعارهای مرگ
بر آمریکا ،مرگ بر اســرائیل و ...بر مواضع ضداستکباری خود
تأکید کردند .در این راهپیمایی ،شرکت کنندگان با در دست
داشتن پالکاردها و پارچه نوشــتههایی ،ضمن گرامیداشت
ســالروز ١٣آبان و یادآوری رخدادهای این روز ،پیروی خود
از مسیر تبیین شده توســط مقام معظم رهبری در مبارزه با
زیادهخواهیهای استکبار جهانی را مورد تأکید قرار دادند .در
پایان ،راهپیمایان ضمن قرائت بیانیه و با شعارهای کوبنده الله
اکبر ،لزوم استمرار اهداف استکبارستیزانه جمهوری اسالمی
را یادآور شدند.

استهبان به واقفان قرآنی نیاز دارد
مدیر اوقاف و امور خیریه استهبان گفت :این شهرستان
با عنوان شهر قرآنی شــناخته میشود؛ اما از موقوفات
قرآنی بینصیب اســت که چندان مطلوب نیســت .به
گزارش ایرنا ،حجتاالسالم ســیدرضا رحمانیزاده در
نشســت تخصصی وقف و رسانه ســخن افزود :تشویق
نیکوکاران به وقف امری مهم و نیاز اســت در این مورد
فرهنگسازی شود که در این میان ،نقش رسانهها بسیار
بااهمیت است .او گفت :اگر سنت حسنه وقف در جامعه
اسالمی نهادینه شود ،بسیاری از چالشهای مربوط به
دولت به ویژه در بحث اشــتغال و محرومیتزدایی حل
خواهد شــد و حصول نتیجه در این زمینه نیز با کمک
اصحاب رسانه و خبرنگاران میسر میشود .این مسئول
ضمن تشریح برنامههای هفته وقف در استهبان تعداد
موقوفات این شهرستان را 788مورد اعالم کرد و گفت:
درآمدی که در ســال گذشــته از این تعداد موقوفه به
دست آمد ،رقمی بالغ بر 5میلیارد ریال برآورد میشود
کــه از 734موقوفه متصرفی اوقاف به دســت میآید.
ضمن اینکه 54مورد دیگر نیز در تصرف دیگران است.
رحمانیزاده در ادامه به حمام کزمان (گرمابه حسینی)
اســتهبان که جزو موقوفات است اشــاره کرد و گفت:
اوقاف و امور خیریه اســتهبان آمادگی دارد با همکاری
نهادهایی چون شــهرداری و میراث فرهنگی ،عالوه بر
مســاعدت برای احیای این بنای تاریخی بخشی از آن
را به موزه مردمشناســی اختصاص دهد .او خواســتار
حمایت خیرین و واقفان در این زمینه شد .استهبان در
160کیلومتری شرق شیراز است.

در حکمی از سوی رئیس حوزه هنری فارس صورت گرفت

انتصاب مسئول واحد هنرهای
تجسمی حوزه هنری فارس

در گردهمایی مدیران فرهنگی

برپایی برنامه فرهنگی
در حوزه هنری فارس

در آســتانه ایام عزاداری پایان ماه صفر مراسم عزاداری
به رســم دعبل در حوزه هنری فارس برگزار میشــود.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از روابط عمومی
حوزه هنری انقالب اســامی اســتان فــارس ،فاطمه
کرماللهی مشــاور امور بانوان حوزه هنری فارس ضمن
اعــام این خبر افزود :تالش ما برگزاری برنامه عزاداری
با زبان و بیان هنری و هنرمندانه است .وی افزود :واحد
آفرینشهای ادبی حوزه هنری فارس با همکاری آستان
قدس رضوی شــب شعر به رسم دعبل را برای این ایام
تدارک دیده بود .این برنامه را با فعالیتهای هنری دیگر
نظیر اجــرای نمایش میدانی و کارگاه نقاشــی کودک
تلفیق کردیم .مشــاور امور بانــوان حوزه هنری انقالب
اسالمی استان فارس اظهار داشت :عالوه بر آن ،به همت
جمعی از هنرمندان و همکاران و مجموعههای همجوار و
با بهرهمندی از فرهنگ واالی نذر و نذورات اقدام به طبخ
آش نذری خواهند کرد و ســپس بیــن عزاداران توزیع
خواهند کرد .این مراسم از ساعت  ۱۵:۳۰روز سهشنبه
۱۵آبان ماه در نشــانی انتهای بولوار رحمت ،پشت باغ
جنت ،انتهای بولوار فراشــبندی ،جنب مؤسسه ورزشی
ایثار حوزه هنری انقالب اســامی استان فارس برگزار
میشــود و حضور عموم عالقهمندان در آن آزاد است.
همزمان با ایام عزاداری پایان ماه صفر پوستر هنری ویژه
این ایام در حوزه هنری فارس تولید شد .همزمان با ایام
رحلت نبی مکرم اســام صلی الله علیه و آله و ســلم و
حضرات امام حسن مجتبی علیه السالم و حضرت امام
رضا علیه الســام ،پوستری به همین مناسبت در حوزه
هنری فارس منتشر شد .بر این اساس ،حسین امیدیان
فرد طراح و گرافیست در این پوستر تالش کرده حال و
هوای تعزیت حضرات آل الله را با زبان و بیانی هنرمندانه
به تصویر بکشــد .روابط عمومی حوزه هنری فارس در
مناسبتهای دینی و مذهبی و ملی و انقالبی با تهیه آثار
هنری و تبلیغی در راستای تعظیم شعائر مذهبی با زبان
هنر فعالیت میکند.

با ســوابق تاریخی کمتر ،خــود را قویتر و ماندگارتر
نشــان میدهد .ازاینروست که فرهنگ ایرانی در پس
هزارهها ،به درختی تنومند و ســترگ مبدل گشــته
اســت که ســای ه عطرآگینش ،میتواند بر جغرافیای
بشــری مهرگســتر باشــد و ثمرش ،گوارای جان هر
انسان آزادهای باشــد .وی ادامه داد :مهمترین نیاز در
مانــدگاری فرهنگ عمومی یک جامعــه و به حداقل
رساندن تأثیرات منفی از فرهنگهای دیگر ،چگونگی
بازشــناخت فرهنگ ،در عصر حاضر و دریافت بهینه و
صحیح نســلهای نوقلم امروزی است .آنچه فرهنگ
عمومی را به «من» اجتماعی مبدل کرده اســت و در

ناخودآگاه ضمیر مردمانش در پستویی نهان گشته ،جز
با قو ه عقل رشدیافته از تعالیم عشق ،نمیتوان بهخوبی
درک کرد .ازاینرو ،بــرای درک فرهنگ کهن ایرانی،
جز با تربیت عقل اجتماعی در کالس عشــق به خاک
سرزمین اســامی ایران میسر نخواهد بود و قطعاً اگر
چنیــن عقلگرایی در الیههای اجتماعی امروز رشــد
یابد ،نهتنها تهدیدهای فرهنگی و غیربومی به حداقل
خواهد رسید ،بلکه همچون همیش ه تاریخ ،تمدن ایرانی
در مواجهه با فرهنگهای دیگر ،نه در مقام تأثیرپذیری
صــرف ،بلکه بهعنــوان پاالیشــگر فرهنگهای دیگر
و تأثیرگــذار بودن بر آنها نیز در عصر مدرن شــاهد
خواهیم بود .مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
بیان داشــت :ترســیم راههای صحیح و اصولی درک
ژرفای فرهنگ کهن ایرانی ـ اسالمی ایران و رفع موانع
تفکر پرسشگر امروز ،عاملی اساسی است برای رسیدن
به مهمترین اتفاق فرهنگی که باید دست در دست هم
آن را رقم بزنیــم .درک ماهیت اصلی فرهنگ ایرانی،
میتوانــد مهمترین اتفاق فرهنگــی در عصر کنونی و
مانعی برای به انحطاط نرفتن انســان باشد؛ چراکه از
سدههای پیشین ،شاهد برپایی سدهایی سیاه از جانب
دشــمنان فرهنگ ،بهمنظور جلوگیری از فهم فرهنگ
تمدنی ایرانی بودهایم .این اتفاق مهم و عظیم فرهنگی،
بــا تالش همهجانب ه تمامی اهالی فکر ،اندیشــه ،هنر،
اخالق و دین میسر خواهد بود و بیشک درک صحیح
فرهنگ ایرانی ـ اسالمی باعث ایجاد دنیایی بهتر برای
تمامی انسانها خواهد بود.
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برنامههای هفته کتاب اعالم شد
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس در جمع خبرنگاران ،که با حضور
مدیران دستگاههای فرهنگی از جمله مدیرکل کتابخانه عمومی استان ،مدیر
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری شیراز برگزار شد ،کتابخوانی را یکی از شاخصههای مهم توسعه
متوازن فرهنگی دانست و گفت :این رویکرد در اولویت سیاستگذاریهای
فرهنگی اســتان فارس قرار دارد و بیست و ششــمین هفته کتاب با شعار
«حــال خوش خواندن» در اســتان فارس از ۱۹آبان تــا دوم آذرماه برگزار
میشــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی استان فارس ،بیست و ششمین هفته کتاب فارس همزمان
با سراسر کشور با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کتابخانههای
عمومی فارس و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز برگزار میشود.
سهرابی در این نشست خبری با اشاره به اینکه شیراز و چندین شهر استان
فارس امســال گامهای بلندی در مســیر ترویج کتابخوانی برداشــتهاند،
افزود :شهرهایی همچون شیراز ،اوز ،صدرا ،آباده ،جهرم ،داراب ،الر و المرد
برنامهریزیهای مهمی برای کســب عنوان پایتخت کتاب نیز انجام دادهاند.
امســال عالوه بر برنامهریزی فرهنگی در همه روستاهای شاخص ،بیش از
٦٠روســتای اســتان فارس نیز به صورت هدفمند و برنامهریزی شده در
مسیر توسعه فرهنگی بر مبنای ترویج کتابخوانی قرار گرفتهاند و در این راه
هدایت میشــوند .این مقام فرهنگی استان بیان داشت :هدف بزرگ توسعه
و ترویج کتابخوانی تنها توسط دســتگاههای فرهنگی محقق نمیشود و
باید یک خرد جمعی و همت عمومی در میان همه مسئوالن و بدنه جامعه
برای میســر شدن این آرزوی بزرک شکل گیرد .سال جاری برای اولین بار
همافزایی مثالزدنی میان دستگاههای فرهنگی استان در هفته کتاب شکل
گرفته که این نشســت خبری مشترک ،نمونهای از این همکاری همهجانبه
در مسیر توسعه کتابخوانی در استان است .سهرابی گفت :برنامههای اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس و دبیرخانه ستاد هماهنگی شهرها و
روستاهای دوستدار کتاب استان در ترویج کتابخوانی از ابتدای امسال در
شیراز و نقاط مختلف استان کلید خورده؛ اما برنامههای جدی هفته کتاب با
شعار ملی «حال خوش خواندن» از ١٩آبان ماه کلید میخورد .شنبه ١٩آبان
ماه ســاعت  ١٦در تاالر حافظ ،آیین بزرگداشت استاد منوچهر کیانی ناشر،

پژوهشگر و نویسنده استان فارس برگزار و نشان مفاخر فارس به ایشان اهدا
میشود .وی ادامه داد :از چهارشنبه ٢٣آبان ماه برنامه کتابخانهای به وسعت
شهر در سطح شهر اجرا میشود که این برنامه با همکاری سازمان فرهنگی
و اجتماعی شهرداری شیراز برگزار خواهد شد که توضیحات کامل را جناب
آقای دکتر گشتاسپی راد بیان میفرمایند .پنجشنبه ٢٤آبان ماه ساعت ١٠
نمایشگاه عکس «حال خوش خواندن» افتتاح میشود .در این نمایشگاه طی
فراخوان نمایشگاهی از آثار عکاسان شیراز با عنوان «حال خوش خواندن» و
محوریت مطالعه کتاب و ترویج کتابخوانی برپا خواهد شد .پنجشنبه ٢٤آبان
ماه ساعت  ١٥پیادهروی کتاب با همراهی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز
و اداره کل کتابخانهها نیز برگزار میشود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس اظهار داشت :شنبه ٢٦آبان ماه ساعت  ١٠برنامه ٤٠شهر ٤٠نویسنده
برگزار خواهد شد .در این برنامه که یک طرح ملی است ،یکی از نویسندگان
شــناخته شده ادبیات کودک و نوجوان در شــیراز حضور یافته و در جمع
باشــگاههای کتابخوانی فعال شیراز حاضر خواهد شد .سخنرانی نویسنده،
داستانخوانی ،قصهگویی و جشن کتابخوانی از برنامههای این طرح است.
همچنین ،شنبه ٢٦آبان ماه با همراهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مرکز فارس برنامه «همزا ِد داســتان» اجرا میشــود .در این برنامه ،کارنامه

دبیر سرویس فرهنگ و هنر :سعیدرضا امیرآبادی

داستاننویســی آقای قاسم شــکری مرور و از وی به خاطر دریافت جایزه
ادبی «واو» برای رمان همزاد ،تقدیر میشــود .دبیر شورای فرهنگ عمومی
ابراز داشــت :یکشنبه ٢٧آبان ماه جشن امضای دفتر شعر «از سر تا شصت
میشــمارمت» و «بیآبروداری» اثر خانم یاسمن جمپوری برگزار میشود
و دوشنبه ٢٨آبان ماه نیز شــبکه صنعتگران دوستدار کتاب شیراز آغاز به
کار میکند .برای ایجاد بســترهای الزم و حرکت هماهنگ به منظور تروبج
کتــــابخوانی با باور عمیق به اثر مــهم و بیبدیل این موضوع در زندگی
بهتر شهروندان ،این شبکه با امضای میثاقنامه راهاندازی میشود و جمعی از
صنعتگران شیراز متعهد میشوند با انجام مواد میثاقنامه ،در توسعه فرهنگ
کتابخوانی در واحد صنعتی خود همت گمارند .ســهرابی خاطرنشان کرد:
دوشنبه ٢٨آبان ماه در صحن علنی شورای شهر به سه نخبه علمی ،هنری
و ورزشی شیراز نشان سفیر کتاب شیراز اهدا میشود و سهشنبه ٢٩آبان ماه
در خانه سنتی ستایش در محله سنگ سیاه و طاق مشیر ،نشست تخصصی
فصل نقد برگزار و کتاب «رؤیای شــط بیدار» نوشته حسین رحیمی نقد و
بررسی میشود .چهارشنبه ٣٠آبان ماه نیز در دبستان فرشتگان شیراز برنامه
«جشن تکلیف کتابخوانی» برکزار که در آن میثاقنامه کتابخوانی توسط
دانشآموزان پایه دوم قرائت و از ســرود هفتــه کتاب با عنوان حال خوش
خواندن رونمایی میشــود .مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس گفت:
چهارشــنبه ٣٠آبان ماه بر برنامهای با عنوان«کتاب سیزدهم» ،سیزدهمین
اثر پژوهشی استاد جمال زیانی ،شیرازشناس پیشکسوت با عنوان «آفرینها
و نفرینها» رونمایی خواهد شــد .در هفته کتاب امســال همچنین اجرای
پرفورمنس «با کتاب» نیز آغاز میشود که در این طرح پرفورمنسی به طور
نامحسوس توسط فعاالن تئاتر با محوریت ترویج کتابخوانی در مسیر رفت
و برگشت مترو شــیراز اجرا خواهد شد .همچنین در این هفته با همراهی
مجموعه هنرشــهر آفتاب نشست تخصصی فیلمهای اقتباسی از کتابهای
فارســی نیز برگزار و فیلمی اقتباســی با حضور کارگــردان اکران عمومی
میشود .در بیست و ششمین هفته کتاب فارس بیش از ۲۲۰۰برنامه برگزار
میشــود که ۶۵عنوان برنامه در قالب استانی اســت .در پایان این نشست
خبری از پوستر بیست و ششمین هفته کتاب استان فارس با عنوان «حال
خوش خواندن» رونمایی شد.

طراح و صفحهآرا :مریم نوذری

ســعید عبدالحســینی ،به عنوان کارشناسمســئول
واحد هنرهای تجســمی حوزه هنری انقالب اسالمی
اســتان فارس منصوب شد .به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقالب اســامی
اســتان فارس ،محمد کرماللهــی رئیس حوزه هنری
فارس در حکمی ،ســعید عبدالحســینی را به عنوان
کارشناسمســئول واحد هنرهای تجسمی این حوزه
منصوب کرد .سعید عبدالحســینی متولد  ۱۳۵۵یزد
و کارشــناس نقاشی از دانشگاه هنر است و در کارنامه
وی سمتهایی همچون مدیر آموزش و روابط عمومی
حــوزه هنری ،دو دوره عضویــت هیئت امنای انجمن
هنرهای تجســمی قم ،مدیر نگارخانه فرهنگ استان
قم و مدیر هنری مجله سنجاقک به چشم میخورد .از
وی همچنین نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالریهای
هور و نیــاوران تهران ،فرهنگ و نگارســتان هنر قم
برپا شــده و آثار وی در نمایشگاه هفته هنر ایران در
مالزی ،قطر ،ترکیه و تایلند شرکت داشته است .حضور
در هفتمین بیینال نقاشــان ایران و دبیری چهارمین
ســاالنه طراحــی هنرمندان اســتان قم ،نخســتین
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان قم ،دومین
نمایشــگاه قرآنی پرتو حسن و چهاردهمین دوساالنه
نقاشان استان قم و عضویت در هیئت انتخاب و داوری
پانزدهمین و نوزدهمین دوساالنه نقاشان قم و هیئت
انتخاب کتاب ده ســال نقاشی اســتان قم ،مدیریت
هنری و روابط عمومی نخســتین همایش سراســری
پژوهش تعزیه کشــور از دیگر ســوابق وی است .وی
که ســابقه تدریس در دانشــگاه دانشگاه جامع علمی
کاربردی واحــد فرهنگ و هنر را دارد ،هماکنون دبیر
هنرستانهای شیراز و سرگروه هنر ناحیه  ۴آموزش و
پرورش این شهر است.

