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در شیراز برافراشته میشود

در شیراز

شبکه نامهرسانان دوستدار کتاب
آغاز به کار کرد

شــبکه نامهرســانان حامی کتــاب و کتابخوانی در
فارس آغاز به کار کرد .به گزارش خبرنگار مهر ،معاون
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
عصر دوشنبه در این مراسم گفت :یکی از رسالتهای
مهم اداره کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ترویج
کتاب و کتابخوانی است و یکی از گزینههای این امر،
معرفــی پایتخت کتاب ایران اســت که تمام تالش ما
بر این بوده که موضوع ترویج کتاب بر اســاس رویکرد
شــهروندمحوری اجرایی شــود .لذا بــا برنامهریزی از
ابتدای ســال جاری تا انتهای سال  ۹۷گزارش کاملی
بــه دبیرخانه پایتخت کتاب ایران ارســال میکنیم تا
پایتختی کتاب شیراز با توجه به جایگاه ادبی و فرهنگی
این شهر را داشته باشیم .مهدی امیدبخش در خصوص
شهروندمحوری افزود :در راستای کسب عنوان پایتختی
کتاب ایران ،اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس دبیرخانه
شبکه شهرها و روستاهای دوستدار کتاب را راهاندازی
کرده که هفته گذشــته شبکه آتشنشــانان دوستدار
کتاب آغاز به کار کرد .وی ادامه داد :تا پایان فصل پاییز
تمامی ایستگاههای آتشنشانی شیراز با آثاری از سوی
فرهنگ و ارشاد اســامی به کتابخانه مجهز میشوند.
بنابراین ،با این نیت هم امروز در میان نامهرسانان قرار
گرفتیم تا این امانتداران مردم را به این شــبکه پیوند
بزنیم .معاون فرهنگی ارشــاد فارس تصریح کرد :چه
امانتــی باالتر از کتاب که بتواند ســهم و جایگاه خود
را داشــته باشــد ،لذا امیدواریم با تعهدی که اداره کل
فرهنگ و ارشــاد دارد ،کتابهایی به نامهرسانان اهدا
کنیــم که حین انجــام وظیفه ،هم کتــاب بخوانند و
هم به شــهروندان اهدا کنند .وی از راهاندازی شــبکه
تاکسیرانان ،رستورانداران و کودکان دوستدار کتاب
هم خبــر داد و افزود :هفته آینده شــبکه صنعتگران
راهانــدازی میشــود و در ادامــه ،برنامهریزی کردیم
صنوف مختلف هم به این شبکه بپیوندند که امیدواریم
بر این اســاس بتوانیم پایتختی کتاب را در ســال ۹۸
برای شیراز به ارمغان بیاوریم .معاون فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس با توجه به برپایی
نمایشگاه کتاب استان فارس که از  ۳تا ۸آذرماه برگزار
خواهد شد ،اعالم کرد :امسال این نمایشگاه متفاوت از
دورههای پیشــین برگزار میشود؛ زیرا معتقد نیستیم
ناشران زیادی حضور داشــته باشند ،چراکه ناشران با
تازههای نشری که مورد استقبال مردم قرار میگیرند
به این نمایشگاه بیایند .وی عنوان کرد :گرچه مشکل
کاغذ گریبان ناشــران را گرفته ،اما استقبال ناشران از
نمایشگاه کم نشده است.

رونمایی و جشن امضای کتاب «روایت زندگی شهید مدافع حرم»

شیراز میزبان
نویسنده «سربلند» میشود

به همت حوزه هنری فارس و همراهی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فارس صورت گرفت

سرآمدان فرهنگی در آوردگاه تجلیل

آیین تجلیل از مجاهدتهای فرهنگــی محمدعلی پرواز ،نقاش
پرتــره و عبدالخالق گلریــز ،خاتمی پدر خاتم ایــران به همت
حــوزه هنری فــارس و همراهــی میراث فرهنگی گردشــگری
و صنایع دســتی فارس برپا شــد .در ابتدای این مراســم رئیس
حوزه هنری انقالب اســامی فارس گفت :فارسیها را به نجابت
و مهربانیشان میشناسند .کسی نجابت دارد و مهربان است که
معرفت دارد و کســی معرفت دارد که بال اندیشه گشوده است،
اندیشهآفرینان جمله مهرباناند .وی اظهار داشت :فرش فارس با
عرش آسمان نسبتی قدیمی و نزدیک دارد و دستهایی از غیب
همیشــه حکایت حقیقی مفهوم عشق و دلدادگی را بر سبد جان
دلباختگان این ســرزمین ارزانی داشته است .رئیس حوزه هنری
انقالب اسالمی فارس گفت :بر بلندا و چکاد قلههای رفیع هنر و
تاریخ و تمدن این ســرزمین هماره سرفرازان فارس تکیه زدهاند
و بسان درفشی ماندگار از عشق و محبت ،اندیشه ،صلح و آزادی
را برای جمله بشریت به ارمغان آوردهاند .وی افزود :ترجمان این
حقیقت گاه از لفظها و واژههای مصلحالدین ســعدی شــیرازی
تراوش میکند و دیگرگاه بر پهنه کتاب جاوید عشــق ،ســاحر
الفاظ و معانی لسانالغیب حافظ شیرازی جاری و ساری میشود.
فارس بر بلندای حکمت
کرماللهــی ادامه داد :هنر این ترســیم کننده بیبدیل عشــق،
زیبایی و حقیقت ،من ،شــما و همه مــا را به همآوایی ،همراهی
و همنوازی فرامیخواند .در این گســتره پاک عاشــقی ،هستند
عاشقان بیمثالی که هنرآموز و هنرآفریناند و هنرمندی خویش
را در نقــش زدن بر لــوح دل و زیباآفرینی بــر پهنه مادی دنیا
برای رســیدن به پهنه اهورایــی جان میپســندند .وی گفت:
فارس در مســیر شــدن ،ارمغانی بیبدیل برای جهان بشــریت
بوده و هســت .گاه تبدیل به نوا و آوا شــده و از شــنگی گلوی
خوشنشــین سروســتانیها بیت بیت ترانههای مانــدگار را بر
دستگاههای موسیقایی این ســرزمین جاری ساخته است و گاه

عبدالخالق گلریز خاتمی:
هنرمند هرچهقدر شبانهروز تالش کند ،باز هم
هوس میکند طرح دیگری بزند ،نقش دیگری
بکشد و کار تازهای انجام دهد .این حس
تمامشدنی نیست
دیگر بر سرپنجه عشقآفرین صورتگران مهر و محبت چون استاد
صورتگر شــیرازی نقش در نقش بر لوح جان چهرههای ماهگون
آفریده اســت .رئیس حوزه هنری انقالب اســامی فارس گفت:
گاه دیگر فارس چشــمه جوشنده بوده اســت و بر رود جاری و
شــکوهمند هنر و ادب این دیار فرصتهــا ،قاآنیها ،مردانیها،
دیرینها ،فیروزیها و خیل عظیمی از چراغداران شــهیر شــهر
راز آفریده اســت .وی افزود :فارس مهر آیین و هنرآفرین ،مأمن
هنرآفرینان بلندباالیی اســت که جهان را به تحسین واداشتهاند.
کــران تا کران این ســرزمین خلق زیبایی اســت و زیباآفرینان
به حقیقت و مهربانی قلم زده و اندیشــه کرده و بال گشــوده و

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «سربلند؛ روایت
زندگی شــهید مدافع حرم محسن حججی» و نشست
صمیمی بــا محمدعلی جعفری نویســنده این اثر در
شیراز برگزار میشود .به گزارش روابط عمومی اداره کل
کتابخانه عمومی اســتان فارس19 ،مهرماه شهر شیراز
میزبان محمدعلی جعفری نویســنده کتاب «سربلند؛
روایت زندگی شــهید مدافع حرم محســن حججی»
خواهد بود تا عالوه بر رونمایی این اثر ،دوستداران کتاب
شیرازی در نشســتی صمیمی با این نویسنده دیدار و
گفتوگو کنند .در این نشست که با همکاری اداره کل
کتابخانههای عمومی کتابخانههای عمومی فارس ،اداره
کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ،انتشارات
شــهید کاظمی و پاتوق کتاب شــیراز برگزار میشود،
جشن امضای کتاب سربلند نیز انجام میشود .رونمایی
و جشن امضای کتاب سربلند روز پنجشنبه 19مهرماه
از ســاعت 10صبح در پاتوق کتاب شــیراز به نشــانی
خیابــان صورتگر ،نبش کوچه  8میزبــان عالقهمندان
خواهد بود .گفتنی اســت کتاب خوشآوازه «سربلند»
روایتی مستند و داستانی از کودکی تا شهادت محسن
حججی اســت که در کمتر از ۱۰روز به چاپ ســوم و
تیراژ ۷۵۰۰نسخه رسیده اســت .این اثر مخاطب را با
ابعاد مختلف شــخصیتی این شــهید مدافع حرم آشنا
میکنــد و از زوایــای دید مختلف از جملــه خانواده،
دوســتان و همرزمان به معرفی شهید جهادگر محسن
حججــی میپردازد .عــاوه بر آن ،این کتاب اســناد،
تصاویر و دلنوشتههای شهید حججی را نیز در بر دارد
که به جذابیت آن افزوده است .نام این کتاب از فرازهای
بیانات مقام معظم رهبری پس از شــهادت شــجاعانه
شهید حججی گرفته شده است.
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اشاره :خطه دیرینه فارس جلگه حاصلخیز
فرهنگ و ادب ایرانزمین اســت و شــهر
راز ،به ســان نگینی پرفــروغ و جواهری
دبیر سرویس فرهنگ و هنر
چشــمنواز بر انگشــتری آن میدرخشد.
سعیدرضا امیرآبادی
شــاید این خاصیت دیار ششهزارســاله
amirabadi_shznvn@yahoo.com
باشــد که فانــوس علــم ،ادب و معرفت
هیچگاه کورســــوی خاموشــی و زوال را در آن تجربه نکــرده و همواره به همت
بزرگمردان و فرهنگوران این ســــرزمین در جایگاه سرآمدان کشــور مطرح بوده
است .تجربه سترگ نیکنامــــی فارس در حوزه فرهنگ و ادبیات ،بــــه قرنهای
دور بازمیگردد .در برههای که اربابان سخن اذهان و قلبها را مدهوش ایجاز کالم
روحانی خود کرده و دوران پرشــکوهی در تاریخ ایران رقم زدند .پس از کوچ ابدی،
آثار جاویدانشان چراغ راه آیندگان شــد و بنمایههای روحانی فرهنــگ و هنر را
در دلهای مشتاق پایهگذاری کرد .به یاد داشته باشیم که میراث همیشگی اربابان
سخن منحصر به شیوایی کالم و اعجاز واژگان نمیشود؛ بلکه با اتکا به حماسههای
آنان ،میتوان در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی گام برداشت و به مواهب
روزافزونی دســت یافت .مجاهدتهای گرانبهای آنها سبب شده است شد خطه
کهن فارس و شهر شــیراز با قدمتی بیش از شــش هزار ســال ،در مقام طلیعهدار
فرهنگ ایرانزمین شــناخته شود و داعیه پایتخت فرهنگی کشور را به راستی به
خود اختصاص دهد.
بر خالف بســیاری از سیاهنماییها و سمپاشیها ،در دوران معاصر نیز قحطالرجالی
در این زمینه گریبانگیر فرهنگ و هنر پارســــی نیســــت و نام و آثار بسیاری از
نویسندگان و شــاعران این خطه ،همچنان در کشور طنینانداز اســــت .هرچند
آنها نمیتوانند به وسعت اندیشهها میزان گوهری که در دل و جان میپروراننــد
از متــــاع ارزشمند خود بهرهمند شــوند؛ بــــا این وجود چراغ معرفت و چشمه
ادب همــــواره در دل و جان آنها پرتأللؤ و پرجــوش و خروش مانده و در کمال
خضوع و فروتنی به کســب آبرو و اعتبار برای جلگه ادیبپرور فارس در زمینههای
مختلف همت میگمارند .با نشستن پای کالم رفیعشان ،درمییابیم شمار عمدهای
از اساتید فرهنگی فارس از تعلقات مادیگرایانه و تجمالت دنیاپرستی فارغ شدهاند
و با مناعت طبع به دنبال خدمترســــانی به آستان فرهنگ و هنر زادبوم خویش
هســتند .در این میان ،توجه مسئوالن و برگزاری آیینهای تجلیل و بزرگداشــت
میتواند پاسخگوی گوشــهای از مجاهدتهای رفیع فرهنگوران سترگ این وادی
باشــــد و آتش شــوقی را که در نهادشان شــکل گرفته برافروخته ســازد .امری
که توســــط متولیان فرهنگ فارس به نیکی صورت گرفته و در هر موســمی و به
هر بهانهای،شــــاهد برپایی مراســم تجلیل و نکوداشت از نامآوران فرهنگ ،هنر
و ادب این خطه هستیم.
به طور حتــم ،این قبیل قدردانیهــا دارای اثرات شــــگرفی در محیط پیرامون
اســــت .از یک سو ،بزرگان ادب پایتخت فرهنگی ایران به خلــــق آثار پرمایهتر و
آفرینشهای پربارتر دل همت میگمارند و از سویی ،شاهد گرایش خیل عظیمی از
جوانان مشــتاق و مســتعد به این وادی هســتیم .خوشبختانه مشغلههای روزمره
به همراه کمبود منابع و اعتبارات مــادی ،بهانهایبرای خاموشــی و به فراموشــی
ســپردن فعالیتهای تحســــینبرانگیز زمامداران فرهنگی نمیشود و در مقاطع
کوتاه زمانی ،شــــاهد پاسداشــــت ادبا ،هنرمندان و فرهنگوران معاصر توســط
مسئوالن فرهنگی فارس هســتیم .محمدعلی پرواز و عبدالخالق گلریز خاتمی ،دو
تن از هنرمند شــهیر فارسی در مقیاس جهانی هستند که بنمایههای خاک پرمایه
فارس را در روزگار معاصر غنای بیشــتری بخشیده و در کنار اصالتهای فرهنگی و
هنری ،زمینههایی برای موفقیت در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی
را به ارمغان میآورند .این رســالت خطیر جامعه فرهنگوران و هنرمندان است که
جهانیان را با اصالتهای نهفته در این وادی آشــنا کرده و صلحطلبی ایرانیان را با
تکیه بر مضامین نرم به تصویر کشــند .تقدیــر از نقاش متبحر پرترهها و پدر خاتم
ایران ،کار تحسینبرانگیزی بود که توسط حوزه هنری فارس انجام شد.

پرواز را آغازیدهاند .کرماللهی با اشــاره به شأن هنری پیشکسوتان گفت:
محمدعلی پرواز مهربانی اســت که پس از تحصیل در شــیراز بار سفر و
کوچ میبندد و در اروپا در مدارس و دانشــگاههای معتبر تلمذ میکند؛
اما جلد بام بلند و کلهافکن شیراز است .وی افزود :او را نقاش بنامیم ،جا
دارد خوشنویس ،پژوهشگر یا مرمت کار بنامیم ،جا دارد .کوشیده است.
کوشیده است در عرقریزان روح بسوزد و بسازد و بیافریند و امروز من و
تو به سایهسار هنر بشکوه و بالندهاش به خود میبالیم و بخشی از عزت
هنری خود را به او مدیونیم.
نهال دوستی بنشانیم
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی فارس گفت :ما به پرواز و پروازهایی
کــه بــا رنجه و تالش در پــی خوشآفرینــی و عشــقآفرینیاند تا در
گسترش و تحکیم روابط انســانها با یکدیگر درخت دشمنی برکنند و
نهال دوستی بنشــانند به حقیقت وامدار و مدیونیم .وی ادامه داد :آنان
تالش کردهانــد مهربانی را با هم ببافیم و با عشــق زندگی کنیم و زیر
سایه ایران ســربلند که حیات شکوه آفرینش به عشق ،هنر و اندیشه بر
زمین و زمان تا به امروز جاودانه مانده است .کرماللهی تصریح کرد :این

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی فارس:
بر بلندا و چکاد قلههای رفیع هنر و تاریخ و تمدن
این سرزمین ،هماره سرفرازان فارس تکیه زدهاند
و بسان درفشی ماندگار از عشق و محبت ،اندیشه،
صلح و آزادی را برای جمله بشریت به ارمغان
آوردهاند
هنرمنــدان را با چه تجلیل کنیــم با پول یا الواح یا تندیس؟! او به کدام
از اینها نیازمند اســت وقتی خود ،سرمایه و تندیس و لوح افتخار است.
مــا کارگزاران فرهنگی با نام بردن از این نامآوران هنر و زیبایی در واقع
خوشهچین عزت و آبروییم .وی افزود :پروازها موتور محرکه فرهنگ این
ســرزمیناند .ما خودمان را آویزان میکنیم تــا یک دو قدم جلو برویم.
پس منت نداریم که هنوز این عزیزان رنج کســانی چون ما را میبرند تا
ما در میان مردمان شهر دلبری کنیم و بر آنان بنازیم.
رئیس حوزه هنری انقالب اســامی فارس گفــت :قلندر دیگری که در
این مجلس به نامش مهر محبت میزنیم ،اســتادی است که کرانههای

طراح و صفحهآرا :مریم نوذری

شــکیالی آسمان و زمین را در نقطهها و فرمهای هندسی خاتم
میکارد تا مهر و نشــان زیبایی و شورآفرینی را در دل هر انسان
زیبابین بنشاند و چرخه جمال هستی را دست هنرآفرین خویش
بیاراید و نگاه زرشناس جهان را متوجه خود سازد .وی گفت :این
عزیز کســی است که گل میآویزد و میریزد و مینشاند .اگرچه
عبد خالق اســت ،اما خود خالق زیباترینهاســت .چه بامسما و
شیرین است این نام .کرماللهی در پایان سخنانش خطاب به پدر
خاتم ایران گفت :ما همه جا از گلریزان شــما به وجد آمدهایم و
سینه سپر کردیم و به شما افتخار کردیم .خوشحالیم در شیرازی
نفس میکشــیم که اگرچه باغبان بوســتان و گلستانش سعدی
بوده و امروز نیســت ،اما کســانی چون کمالی سروســتانی با ما
هســتند ،عبدالخالق گلریز خاتمی تجویدی پرواز با ماست و در
این مسیر روشنگری و صلح طلبی هنوز فراموش نشده است.
بارانهای زاینده شهر
در ادامــه این مراســم ،کاظم تعبدی هنرمند صنایع دســتی با
تجلیل از این پیشکســوتان اظهار داشــت :برخی همیشه چون
باران زاینده بودهاند و سایهشــان بر ســر هنرمندان این شــهر
گسترده بوده اســت .وی افزود :زیبایی شیراز فقط به باغهایش
نیســت ،به هنرمندان و صنعتگران و معمارانی است که این شهر
را ســاختهاند ،به هنرمندانی چون گلریزخاتمی اســت که خاتم
این شــهر را بیچشمداشت به دنیا معرفی کرده و به پرواز است
که بدون آنکه داعیهای داشــته باشــد ،هنرمند و عاشق است و
عشــقش از روی دلدادگیاش به ســرزمینش است .این هنرمند
عرصه صنایع دســتی گفت :وجود این عزیزان ،شناســنامه این
شهر است .خاندان گلریز خاتمی شناسنامه این شهر هستند .در
بسیاری از ســاختمانهای دنیا و موزههای بزرگ به خاتم شیراز
افتخار میکنند و در عتبات حرم بزرگان به خاتم شــیراز تزیین
شده است و این باعث افتخار ماست.
عروج از دریای شیراز

محمدعلی پرواز:

شیراز یک دریاست و من هنوز در ساحلم.

نتوانستم به دریا برسم و وارد این همه عظمت
از هنر و هنرمند شیرازی شوم

در ادامه این مراســم ،محمدعلی پرواز هنرمند پیشکسوت اظهار
داشــت :قبل از هرچیز از همسرم تشــکر میکنم که همیشه یار
من بود و عاشــقانه مرا پذیرفت .ای کاش عمر رفته برمیگشت
و میتوانستم دوباره شــروع کنم .خیلی زود دیر شد .وی افزود:
شیراز یک دریاست و من هنوز در ساحلم .نتوانستم به دریا برسم
و وارد این همه عظمت از هنر و هنرمند شــیرازی شوم .فقط از
خانوادهها میخواهم فرزندانشــان را به سمت هنر سوق دهند تا
آینده شیراز مثل گذشته اش پر افتخار باشد.
در فراز پایانی این مراسم ،عبدالخالق گلریز خاتمی دیگر هنرمند
پیشکســوت شــیرازی اظهار داشت :کســی که وارد کار هنری

میشــود ،اولین قدم را که برمیدارد انگار بــه دریا پا میگذارد .آنقدر
فرومیرود که آب از سرش میگذرد و هرچه دست و پا بزند از آن بیرون
نمیآیــد .کار هنری یعنی این .وی افزود :هنرمند هرچه قدر شــبانهروز
تالش کند ،باز هم هوس میکند طرح دیگری بزند ،نقش دیگری بکشد
و کار تازهای انجام دهد .این حس تمام شــدنی نیســت .گلریز خاتمی
ادامه داد :مثل دریا که تمام شــدنی نیســت کار هنری هم تمام شدنی
نیست .هرچه درست کنی فردا که از خواب برخاستی باز دلت میخواهد
کار تازهای انجام دهی و مدل تازهای پیاده کنی.
وی در پایان اظهار داشــت :در کار هنری باید عاشــق باشی و تا عاشق
نباشــی نمیتوانی وارد هنر شوی؛ اما عاشــق که باشی اختیار از کفت
بیرون میرود .همه حواســت دنبال کار میرود تا به نحو احسن بتوانی
کاری انجام دهی.
در پایان این مراســم که به همت حوزه هنری فارس و همراهی میراث
فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی فارس برگزار شــد ،هنرمندان و
پیشکسوتان حاضر با افتتاح نمایشــگاه پرترههای محمدعلی پرواز قاب
یادبود این مراسم را امضا کردند.

نمایشــگاه طراحی گرافیک «ســرو نقرهای» در شیراز برگزار
خواهد شــد .بــه گزارش خبرنگار مهر« ،ســرو نقــرهای» از
معتبرترین رویدادهای طراحی گرافیک ایران اســت که طی
۵دوره برگــزاری ،همواره یکــی از فعالیتهای کالن انجمن
صنفی طراحان گرافیک ایران به شــمار مــیرود .با توجه به
اینکــه چندی پیش معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان فارس در گفتوگو با خبرنگار مهر از برپایی
این رویداد در شــیراز خبر داد ،مهرزاد دیرین داور «طراحی
نشــانه»« ،طراحی هویت بصری» پنجمین طراحی گرافیک
«ســرو نقرهای» به خبرنگار مهر گفت :از آنجا که سرو نقرهای
دوساالنه شــده ،قاعدتاً باید سال آینده برگزار شود؛ زیرا سال
گذشته در آبان و آذرماه برگزار شد .وی که برگزیده دورههای
ســوم و چهارم سرو نقرهای به شــمار میرود ،در عین حال
تصریــح کرد :مگر برگزار کننده فرهنگ و ارشــاد باشــد که
بخواهد به طور مســتقل نمایشــگاهی از آثار سال گذشته به
نمایش بگذارد .این هنرمند طراح گرافیک با بیان اینکه شاید
بخواهند یک دوســاالنه دیگر برگزار کنند ،افزود :خودشــان
حق برگزاری بــه تنهایی ندارند؛ زیرا برگزاری ســرو نقرهای
از برنامههای انجمن صنفی طراحــان گرافیک ایران که یک
 NGOمحسوب میشود ،است.
دیریــن درخصوص اینکــه آیا در جریان برپایــی این رویداد
گرافیکمحور است ،اعالم کرد :ما را برای هیچ چیز در جریان
قرار نمیدهند و ما فقط بیل و کلنگ میزنیم و طراح گرافیک
که نیســتیم! وی با بیان اینکه ۵دوره برگزاری دوساالنه سرو
نقرهای توسط انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بوده است،
عنوان کرد :ســرو نقرهای همواره توسط انجمن برگزار شده و
فقط یک دوره با همکاری وزارت فرهنگ و ارشــاد برپا شــد.
دیرین تصریح کرد :سرو نقرهای رویدادی خیلی مستقل است.
مگر اینکه انجمن توافقی کرده باشــد تا با همکاری فرهنگ
و ارشــاد نمایشگاه آثار آن در شــیراز برگزار شود .وی با این
حال اعالم کرد :حامی اصلی سرو نقرهای انجمن« ،ایکو-دی»
(ســازمان جهانی طراحی حرفهای) است .از سویی ،خبرنگار
مهــر در تماس با دبیرخانه انجمــن صنفی طراحان گرافیک
ایران جویای برگزاری این دوســاالنه در شــیراز شد که آنان
نیز بر این موضوع صحه گذاشــته و اعالم کردند نمایشــگاه
دوساالنه سرو نقرهای در این شهر برگزار میشود .البته این در
حالیست که تاریخ قطعی توسط دبیرخانه اعالم نشد و فقط بر
این تصریح میشود که برای شرکت در دوساالنه سرو نقرهای
اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران میتوانند شرکت
کنند .این در حالیســت که معاون هنری فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان فارس در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه
پیشنهاد برگزاری دوســاالنه سرو نقرهای ۴ماه پیش از سوی
این اداره کل به دفتر هنرهای تجســمی وزارت ارشــاد داده
شد ،گفت :با توجه به تنگناهایی که در حوزه هنر وجود دارد
و از سویی شــاهد کاهش فزاینده مبلغ تفاهمنامهها هستیم،
ما هنوز نتوانســتیم به توافق مالی برســیم .از سویی با توجه
به اینکه مهدی رنجبر از مذاکرات مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اســامی استان فارس ظرف روزهای گذشته در تهران درباره
این رویداد عنوان کرد :آنها موافق برگزاری ســرو نقرهای در
فارس هستند ،اما بخشی که تفاهمنامه امضا میشده ،در سال
جاری بســیار اندک است و تقریباً با بودجه  ۷۰تا ۸۰درصدی
داخل استان بسته و توسط شهرداری ،استانداری و فرهنگ و
ارشاد اسالمی تأمین شود .با این حال ،به گفته معاون هنری
فرهنگ و ارشــاد فارس ،درحالیکه بودجه دوســاالنه ســرو
نقرهای استانی است ،اما به شکل ملی و در قد و قواره کشوری
باید برگزار شــود ،یعنی حتی تهیه بلیت سفر هنرمندانی که
از تهران هم به شــیراز خواهند آمد برعهده ماست .به گزارش
خبرنگار مهر« ،ســرو نقرهای» بزرگتریــن رویداد طراحان
گرافیک اســت که سال گذشته همزمان با ۲۰سالگی انجمن
طراحان گرافیک با گرامیداشت مرتضی ممیز برگزار شد.

جشنواره منطقهای « ترنم فتح»
در شیراز برگزار میشود

معــاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای
دفــاع مقدس اســتان فارس از برگزاری جشــنواره
ترنم فتح در ۳مرحله اســتانی ،منطقهای و کشوری
خبر داد .مهــدی انصاری در گفتوگــو با خبرنگار
تســنیم در شیراز ،از برگزاری جشنواره ترنم فتح در
اســتان فارس خبر داد و اظهار داشت :این جشنواره
در 3مرحله اســتانی ،منطقهای و کشــوری برگزار
میشود که تاریخ مرحله استانی 21آبان ماه ،مرحله
منطقهای 28آبان و مرحله کشــوری دهه فجر اعالم
شده اســت .وی با اشاره به محتوای جشنواره گفت:
در این جشــنواره یگانهای موزیک نیروهای مسلح
شامل ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی با یکدیگر رقابت
میکننــد و برگزیدههای هر مرحله به مرحله بعدی
اعزام میشــوند .معــاون فرهنگی بنیــاد حفظ آثار
و نشــر ارزشهای دفاع مقدس استان فارس افزود:
پیشبینی میشود در مرحله استانی 6یگان از ارتش،
8یگان از سپاه و یک یگان از نیروی انتظامی استان
فارس شرکت کنند .انصاری با اشاره به میزبانی استان
فــارس در مرحله منطقهای بیان کرد :در این مرحله
3گروه برگزیده استانهای بوشهر ،کرمان ،هرمزگان و
فارس در شیراز با یکدیگر رقابت میکنند و در نهایت
3گروه به مرحله کشوری اعزام میشوند .وی با اشاره
به اهداف این جشنواره عنوان کرد :یگانهای موزیک
چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ نقش مهمی
در ترویج روحیه حماســی در نیروهای نظامی دارند
و جشنواره بیشتر با هدف بازآفرینی روحیه حماسی
دوران دفاع مقدس برگزار میشــود .انصاری تصریح
کرد :این جشــنواره در مرحله کشــوری و اســتانی
برای دومین بار و مرحله منطقهای برای نخســتین
بار برگزار میشــود و مرحله کشور در باغ موزه دفاع
مقدس برگزار میشود.

