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 پیشکسوتان و استادان علم اطالعات و دانش شناسی 
معتقدند فعالیت های خالقان�ه و نوآورانه، تمرکززدایی 
سیاست ها، همگامی با تحوالت جهانی، توجه به پژوهش، 
نیازشناسی مخاطب و ادامه هم اندیشی و مواردی دیگر 
می تواند ارتقای خدمت رس�انی در بخش کتابخانه های 

عمومی کشور و سند ۱۴۰۴ را به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایرنا، هم اندیشی و همفکری با صاحب نظران یکی 
از راهکارهای توسعه ای و بهبود فعالیت ها در تمامی حوزه ها 
از جمله فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حیطه هایی است که 
مخاطبان و جامعه هدف عموم جامعه و از قش��رهای مختلف 

فکری ، سنی و تحصیلی باشند.
نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان یک ارگان خدمت 
رس��ان در حوزه ارائه مهمترین و اصلی ترین کاالی فرهنگی 
جامعه با جمعیت عظیمی در ارتباط اس��ت که بی ش��ک هم 
اندیشی و هم فکری با صاحبان ایده و اندیشه در این حوزه در 
توسعه و بهبود این خدمت رسانی تاثیر قابل تاملی در بر دارد.

این مهم نهاد را بر آن داش��ت تا به منظور بررسی مسائل و 
مش��کالت کتابخانه های عمومی و راه های برون رفت از آن با 
پیشکسوتان و استادان علم اطالعات و دانش شناسی نشستی 
حقیقی و مجازی برگزار کند. مدنظر جمعی این اندیشمندان 
لزوم تحول و هم گامی با تحوالت جهانی، تمرکز زدایی، اهمیت 

کاربر محوری، اس��تفاده بیش��تر از دیدگاه های علمی و غیره 
بود.

منصور کوهی رستمی، رییس انجمن ارتقای کتابخانه های 
عمومی و عضو هیئت علمی دانش��گاه ش��هید چمران گفت: 
توس��عه کتابخانه های عمومی مستلزم آشنایی صاحب نظران 
و پژوهش��گران ب��ا چالش ها و فرصت هایی اس��ت که مدیران 
کتابخانه های عمومی در ابعاد مختلف ساختاری، اقتصادی و 
مالی با آن مواجه هستند. مدیران نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور نیز باید باب گفتگو با دانشگاه را باز کنند. این گفتگوها 
می تواند کمک کند که به یک گفتمان مشترک در عمل و نظر 
برسیم و این، در نهایت، به توسعه کتابخانه های عمومی کشور 

منتهی می شود.
مرتضی کوکبی، از اس��تادان پیشکس��وت علم اطالعات 
و دان��ش شناس��ی، گفت: م��ا در حال حاضر، ب��ه دالیلی، 
کتابخانه هایی بدون کاربر داریم؛ در حالی که کتابخانه های 
م��ا باید کاربرمحور باش��ند. بر این اس��اس، توصیه من این 
اس��ت که مدیران نهاد یکی از مهم ترین برنامه های خود را 
اهمی��ت دادن به کاربران قرار دهند و ب��ه گونه ای مدیریت 
کنند ک��ه کاربران احس��اس کنند کتابخانه ه��ای عمومی 
واقعاً برای آنها تأس��یس شده است. اگر چنین شود، شرایط 

کتابخانه های ما به سوی بهترشدن خواهد رفت.
عبدالحسین فرج پهلو از دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه 
گفت: برگزاری این نشست ها بسیار مهم است و نشان دهنده 
تالش نهاد برای واردکردن خالقیت و نگاه های جدید در اداره 
کتابخانه های عمومی اس��ت. می دانیم مشکالت زیادی در 
این مس��یر وجود دارد. یکی از این مش��کالت، تمرکز بیش 
از حد در ساختار س��ازمانی و تصمیم گیری در نهاد است. 
این موضوع باعث ایجاد تأخیر در فعالیت  کتابخانه ها ش��ده 
و با ایجاد عدم اعتماد به نفس و خالقیت، باعث بالتکلیفی 

اجراکنندگان می شود.

سند چشم انداز کتابخانه های عمومی ۱۴۰۴؛ گام هایی که نهاد باید بردارد
فیلمب�رداری س�ریال ۱۰ قس�متی »س�ی زیف و 
م�رگ« به کارگردان�ی مرتضی فرهادنی�ا به پایان 
رس�ید و این س�ریال در حال انج�ام مراحل فنی 

است.
ب��ه گزارش ایرنا از روابط عمومی پ��روژه، فیلمبرداری 
سریال اپیزودیک سی زیف و مرگ به کارگردانی مرتضی 
فرهادنیا که حدود ۲ ماه در خیابان کمیل تهران به طول 

انجامید، به پایان رسید.
این س��ریال که قرار اس��ت از یکی از شبکه های سیما 
روی آنت��ن رود، با هم��کاری مدرس��ه کارگاه آزاد فیلم 
مس��عود کیمیایی تولید می شود، در حال حاضر در حال 

تدوین و انجام مراحل فنی است.
س��ی زیف و مرگ برگرفت��ه از نمایش نامه روبر مرل به 
همی��ن نام، زندگی م��ردی  را روایت می کند که صاحب 
کاف��ه تئاتری  اس��ت که به خاطر ب��راورده کردن آرزوی 
همس��ر فوت ش��ده اش برای داش��تن چنی��ن کافه ای، 
مش��غول به کار است. صاحب کافه فکر می کند سی زیف 
اس��ت ودر تصورات و تخیالتش، هر یک از مشتریانش را 
به ش��کل اساطیر باس��تانی همچون آرس، زئوس ، آتنا، 

آفرودیت و… می بیند.
در هر یک از قس��مت های این س��ریال به روایت های 
داستانی مستقل به یکی از نمایش نامه های یونان بوستان 
مانند ادیپ ش��هریار، مده آ، آنتیگون��ه و قورباغه ها  و... 

اشاره می شود.
میثم آقایی، مهدی خرمی، پریس��ا مشرقی نیا، سعید 
ایوبی، مسعود آذرخش، محمدرضا مقدم، سانا علیخانی، 
کیارش اردالن، ماریا حق وردیان، نیلوفر مقیمی، شیده 
مستوفی، آسیه قاسمی، کیمیا پژمان نژاد، الهام حسنی، 
بهار شهبا، آتنا ابراهیمی، ستایش رضایی، غزاله سعیدی، 

فاطمه یاری، فرشته رشوند آوئی، محمد جبرائیلی، پیام 
طیبی، روزبه رحیمی، س��ید علی میری، شبنم اندوری، 
امیر حس��ین برف��رازی، امیر مهدی تق��وی، محمدرضا 
رجب��ی، مولود جهان پن��اه، محمدرضا چه��ره نما، آریا 
کربالیی و مهدیه فراهانی، بازیگران این سریال هستند.

از جمله عوامل این مجموعه می توان به مشاور پروژه: 
مریم عباس زاده، سرپرس��ت نویسندگان: حماسه عماد، 
گروه نویس��ندگان: نیلوفر مقیمی، آتن��ا ابراهیمی، امیر 
مهدی تقوی، بهار ش��هبا، کیمیا پژمان نژاد، محمدرضا 
چهره نما، ش��بنم اندوری، میثم آقایی، پریس��ا مشرقی 
نی��ا، پیام طیبی و مژگان باقر ف��راش، فیلمبردار: محمد 
عین الهی، دستیار تصویر: پیام طیبی، صدابردار: مرتضی 
علیزاده، دستیار صدا: س��ید علی میری، طراح صحنه و 
لباس: مژگان باقرفراش و ش��بنم اندوری، تدوین: مهدی 
نیازی، دس��تیاران کارگردان: س��ارا رش��ید، محمد رضا 
چهره نما گریم: کیمیا پژمان نژاد و حس��ین گرجی فر، 
موس��یقی: محمد عبدالهی، تدارکات: فرهاد اسماعیلی و 
داری��وش پیمانی، مدیر تولید: ص��ادق پژمان نژاد، مدیر 
روابط عمومی: آزاده فضلی، مجری طرح: گوس��ان فیلم 

اشاره کرد. 

تولید سریالی با همکاری کارگاه فیلمسازی مسعود کیمیایی

در کنار دو ضلع تولید اثر هنری توس�ط هنرمندان و صدور مجوز توسط 
مسئوالن، ضلع س�وم مخاطبان به عنوان مصرف کنندگان کاالی هنری از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و تصمین قدرت و استمرار مثلث اقتصاد 

هنر در هوشمندی و فرهنگ مداری مخاطب نهفته است.
فرازوفرود، پیروزی و شکست، شادی و غم و تمامی این دوگانه ها اصلی جدایی ناپذیر 
از نظام تکوین زندگی بشر از دیر باز تا به امروز بوده  است. در تمام برهه های تاریخی 
نمی توان فصلی از زیس��ت انسان ها در این جهان اثیری را مورد رصد قرار داد که به 
شکل تام و تمام حرکت زندگی او بر یک خط واحد بدون هیچ فراز و فرودی استوار 

باشد. همین امر است که پویایی در زیست و زندگی را برای انسان ها رقم زده است.
نکته بدیهی و در عین حال حائز اهمیت بعدی آن اس��ت که زندگی انس��ان ها در 
جهان طبیعت هیچگاه خالی از »بحران« نبوده است. این بحران گاه در قامت بالیای 
طبیعی رخ نموده و گاه چون جنگ، مصنوع دست بشر بوده است. هرچه بشر دامنه 
زندگی مدرن را بر خود تنگ تر و تنگ تر کرده میزان و شدت بحران ها و اثرگذاری آن 

در زندگی بشر به همان اندازه بیشتر و بیشتر شده است.
این روزها ش��اید با ش��نیدن واژه »بحران«، ذهن تمام انسان ها به سمت ویروسی 
می رود که دو س��ال اس��ت تم��ام این جهان اثی��ری را درگیر خود ک��رده و دامنه 
اثرگذاری آن تا به جایی پیش رفته است که فارغ از نگاه نظریه پردازان، جامعه شناسان، 
انسان شناس��ان،  تمامی افراد عادی در سراسر کره زمین به این مسئله اذعان دارند 
که شیوع ویروس کرونا و آسیب های آن در جهان، زندگی را به دو دوره قبل و بعد از 

حضور این ویروس تقسیم کرده است
البته نمی توان از این مساله نیز به سادگی عبور کرد که درهم تنیده بودن زندگی 
بش��ر زیر چتر دنیای مدرن باعث ش��ده تا بحرانی چون شیوع ویروس کرونا، تمامی 
س��احات زندگی انس��ان ها از زندگی فردی تا دیگر ساحت های زیست چون زندگی 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دست خوش تغییرات قرار دهد.
از سوی دیگر این نکته نیز امری کامالً بدیهی است که در کنار تالش انسان برای 
زیس��ت او، دامنه بحران ها نه تنها زندگی فردی و جس��مانی او را مورد آس��یب قرار 
می دهد که فصل مهمی از بحران ها، تاثیرگذاری خود را بر روح و روان بشر انبوه کرده 
و می کند. اینجاست که دامنه ابزار قدرتمند و گاه اعجازگونی چون هنر توانسته بشر 
را در این بزنگاه ها و در مواجهه با بحران ها برای امید هر چه بیشتر به زندگی و تالش 

برای پشت سر گذاشتن بسامد تاثیرات آن بحران ها استوار و ثابت قدم نگه دارد.
در کنار غذای روزانه که ابزاری برای توانمند بخشی جسم به شمار می رود، روح و 
روان انسان ها که مهم ترین موتور محرکه زیست آن ها به ویژه در مواجهه با بحران ها به 

شمار می رود نیازمند تغذیه مناسب است.

اینجاس��ت که اهمیت محصوالت فرهنگی و هنری ک��ه آرام بخش تمامی دردها، 
مش��کالت روحی و روانی انسان هاست اهمیتی دوچندان پیدا می کند. بزنگاهی که 
گویی ویروس کرونا هوشمندانه در کنار تاثیر بر تمامی جوانب زندگی بشر دست بر 

آن نیز گذاشته است.
با آغاز شیوع این ویروس شاهد تعطیلی فعالیت های فرهنگی و هنری در تمامی 
شاخه ها در سراسر جهان بودیم. آسیبی که کشور ما نیز از آن بی نصیب نماند و شیوع 
این ویروس در کنار تالش همه جانبه کادر درمان، پزشکان پرستاران در خط مقدم 
مبارزه با آن باعث به تعطیلی کش��اندن تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری برای 
ارائه غذای مناس��ب روح افراد جامعه، تزریق ش��ادی و نش��اط و کمک به امیدواری 
هرچه بیش��تر آن ها به زندگی شد. به سبب جدایی ناپذیری و غیرقابل تفکیک بودن 
اس��تفاده از محصوالت فرهنگی -هنری به عنوان غذای روح افراد جامعه، هنرمندان 
تالش کردند تا پس از بسته شدن درهای تماشاخانه ها، سالن های سینمایی، گالری ها 
و سالن های کنس��رت در شکل فیزیکی این بار با پناه بردن به فضای مجازی تالش 

کنند تا خدشه ای در ارائه محصوالت فرهنگی و هنری به مردم ایجاد نشود.
اما با گذش��ت تجربه دوساله شیوع این مهمان ناخوانده تمام جامعه هنرمندان و 
دامن��ه مصرف کنندگان و مخاطبان محصوالت هنری ب��ر این نکته اذعان دارند که 
فضای مجازی نمی تواند و نتوانس��ته پاس��خ گوی نیاز بش��ر برای حضور فیزیکی در 

محیط ها و محافل فرهنگی و هنری باشد
درست به همین سبب بود که به محض آرام شدن امواج متعدد و متکثر شیوع این 
ویروس، شاهد باز شدن درهای تماشاخانه ها، سالن های سینمایی و تمامی محیط های 
جمعی پذیرای مخاطبان و مصرف کنندگان و عالقه مندان محصوالت هنری بودیم و 
باز دیگر بار به محض شیوع موجی دیگر، نخستین اقدام، بسته شدن در این سالن ها 

برای جلوگیری از انتشار ویروس و تالش برای قطع زنجیره شیوع آن بود.
اقتصاد؛ دیگر مؤلفه ای اس��ت که در قالب زیس��ت مدرن س��ایه خود را بر زندگی 
تمامی انسان های جهان انداخته و در تک تک گام ها، هم قدم مسیر پیمایش زیست 
بشر است. مؤلفه ای که شاید با نگاه کردن بر اعصار پیشین جایگاه و اهمیت آن را به 
میزانی که امروز در تاروپود زندگی تک تک انس��ان های جهان تنیده شده می بینیم، 

شاهد نبوده ایم.
بدیهی اس��ت که با بسته ش��دن تماشاخانه ها، سالن های س��ینمایی، گالری ها و 
سالن های کنسرت به عنوان بنگاه های اقتصادی در سایه شیوع ویروس کرونا، شاهد 
رکود و س��کون فعالیت هنرمندان و آسیب هایی هستیم که این تعطیلی بر اقتصاد، 

معیشت و زیست آن ها وارد کرده است.
همین مهم بوده که باعث شده اگر نخستین گام دولت مردان، مسئوالن و متولیان 
اداره امور هر کشور از آغاز شیوع این ویروس بر تالش برای مقابله و نحوه مواجهه با 
آن استوار بوده، گام دوم آن ها در راستای تامین معیشت و جلوگیری از آسیب های 
جبران ناپذیر بر اقتصاد و زیس��ت تمامی انسان ها، اقشار و طبقات اجتماعی جامعه 

متمرکز باشد
کنار هم قرار دادن دو مؤلفه اقتصاد و فرهنگ باعث شده تا هنر به معنایی که امروز 
آن را می شناسیم دو پا برای حرکت و تضمینی برای دوام و بقای خود داشته باشد. 
چراکه در این مساله تردیدی وجود ندارد که خانواده هنرمندان در هر کشوری جدای 
از انسان ها و افراد آن جامعه نبوده و نیازهای آن ها مطابق با نیازهای تمامی انسان های 

هر سامان، دیار و جامعه ای است.
خوشبختانه مسئوالن و متولیان کشورمان نیز با توجه به اهمیت این دو موضوع؛ 
نخست سالمت و زیست یکان یکان افراد جامعه و دو دیگر تالش برای جلوگیری از 
آسیب های وارده به اقتصاد و معیشت تمامی افراد جامعه تالش کرده و همت گماردند 
تا با تسریع روند واکسیناسیون، هرچه سریع تر رنگ استان ها و شهرهای کشورمان را 
از شرایط قرمز و بحرانی به سمت رنگ آبی و قرار گرفتن در آستانه ایمنی نسبی و 

بازگشت شریان مجدد فعالیت عادی مردم بردارند.
اتف��اق و رخدادی که با روی کار آمدن دولت س��یزدهم در س��ایه تس��ریع روند 
واکسیناس��یون از ابتدای ش��هریور ماه ۱۴۰۰ باعث ش��د تا تجربه گام گذاشتن به 
نخستین روز از آغازِ آخرین پاییز قرن خورشیدی که در آن زیست می کنیم هدیه ای 
ش��گرف برای تمامی افراد جامعه با خود به همراه داشته باشد و آن هم رنگ باختن 
استان ها و شهرستان های کشورمان از شرایط قرمز و بحرانی به سمت رنگ های زرد و 
درنهایت آبی که نقطه ای برای آرامش و نفس تازه کردن برای گام گذاشتن به شرایط 

زیست عادی بود.

درنگی بر هوشمندی و فرهنگ مداری مخاطب در مواجهه با آثار هنری

در جایزه ترانه س�ی وهفتمین جشنواره موس�یقی فجر، هفت 
داور مش�خص ش�دند که آثار این بخش از جش�نواره را قضاوت 

می کنند.
به گزارش ایرنا از س��ی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر، محمد علی 
بهمنی، اس��ماعیل امینی، محمود اکرامی فر، محمد امین فروغی، میالد 
عرفان پور، مجید افشاری و لیال ُکردبچه داوران این دوره جایزه ترانه به 

دبیری مسلم نادعلی زاده هستند.

در ای��ن جایزه، متن ترانه هایی ک��ه از مهرماه ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۰ 
به صورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم موس��یقی از س��وی مؤسس��ات یا 
اش��خاص حقیقی پس از دریافت مجوز از دفتر موسیقی تولید و منتشر 
ش��ده اند، توس��ط هی��أت داوران بررس��ی و ترانه های برگزی��ده معرفی 
می شوند. در بازه زمانی مشخص شده بیش از چهار هزار قطعه متن ترانه 
با مجوز دفتر موسیقی به صورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم منتشر شد 
که مرحله نخس��ت انتخاب این ترانه ها در حال انجام اس��ت و در مرحله 

نهایی ترانه های برگزیده در س��ی و هفتمین جش��نواره موس��یقی فجر 
معرفی می ش��وند. سی وهفتمین جشنواره موس��یقی فجر هم زمان و در 
گرامیداشت س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه ۱۴۰۰ 
به دبیری حسن ریاحی در بخش های رقابتی )جایزه باربد( و غیر رقابتی 
برگزار می ش��ود. جایزه ترانه با هدف تجلیل و تشویق ترانه سرایان برتر، 
ترویج مفاهیم نو و ارزش��مند در ترانه ، حمایت و معرفی ترانه های برتر 

در سی و هفتمین دوره جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود.

معرفی داوران جایزه ترانه جشنواره موسیقی فجر

عصرآزادی / س�رویس فرهنگی - آیسل فرج 
پور:کت�اب “سیزدهمین”نوش�ته ی آنیل اقبالی 
دختر ۱۳ س�اله ی تبریزی با استقبال مردمی و 
دوس�تداران ادبیات کودک و نوجوان در تبریز 

مواجه شده است.
ب��ه گزارش خبرن��گار ما به زودی کت��اب دوم این 
دختر نوجوان به زبان انگلیس��ی و ترکی اس��تانبولی 

منتشر خواهد شد.
آنیل اقبال��ی متولد ۱7 مرداد م��اه ۱۳86،  فرزند 
مهندس وحید اقبالی و مهندس فهیمه نسیمی است 
ک��ه جزو دانش آموزان تیزهوش بوده و هم اکنون در 
دبیرس��تان فرزانگان ناحیه ۲ اموزش و پرورش تبریز 

مشغول به تحصیل است.
وی نویس��ندگی را از کالس اول دبستان با تشویق 
خانواده، بوی��ژه دکتر مقصود نس��یمی، پدر بزرگش 
،ش��روع کرده و مس��لط به زب��ان های انگلیس��ی و 
ترکی اس��تانبولی اس��ت.بطوریکه با عالقه و پشتکار 
اولی��ن کت��اب خود را بن��ام "س��یزدهمین" بصورت 
دو زبانه ی فارس��ی و ترکی اس��تانبولی به مناسبت 
 س��یزدهمین س��الروز تولدش به زیور چاپ آراس��ته

گرداند.
 این اثر، در پاییز ۱۴۰۰ با همیاری گروه عکاس��ان 
سبز اندیش و تنی چند از اساتید و فرهیختگان ادبی 
هنری منجمل��ه; مهندس جواد بهمنش راد- مقصود 
س��امع س��ردرودی- محمدعلی جدیداالسالم- خانم 
مه��وش نوری- میرعباس آل یاس��ین- کمال ش��ب 
خیز- قریش��ی و ... در مجموعه فرهنگی هنری مهر 

و ماه رونمایی ش��د و متعاقب آن با تش��بث اس��تاد 
وه��اب ن��ژاد و مهندس بهمن��ش در س��ینما ناجی 
 با س��خنرانی خان��م "آنیل اقبالی" مراس��می ترتیب

یافت.
گفتنی اس��ت کت��اب دوم ایش��ان، ک��ه به صورت 
انگلیسیفارسی و انگلیسی ترکی استانبولی است، در 

ح��ال ویرایش نهایی بوده و مصمم هس��تند در نیمه 
اول سال آتی همزمان در ایران و ترکیه انتشار یابد. 

آنی��ل در کنار نویس��ندگی، دس��تی ه��م در هنر 
نقاش��ی رنگ روغن- نقاش��ی روی بوم دارن��د. تابلو 
"ش��ب پرس��تاره" اثر "ون گوگ" و چن��د اثر دیگر را 
در کارنام��ه خود ثبت نموده اس��ت؛ وی در طراحی 

س��یاه قلم نیز فعالیت دارد. آنیل در حال حاضر پس 
از طی دوره های الزم در حال تلمذ از محضر اساتید 
برجسته در رابطه با موسیقی و آواز، در شاخه "وکال" 

می باشند. 
الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت; طرح روی جل��د کتاب 

"سیزدهمین" اثر خود آنیل اقبالی بوده است.

رونمایی از کتاب»سیزدهمین« دختر نوجوان تبریزی 

روستاهای هدف گردشگری رتبه بندی می شوند
مدی�رکل دفت�ر مطالع�ات، آم�وزش و برنامه ری�زی گردش�گری از 
برنامه ریزی برای تشکیل شورای راهبری روستاهای هدف گردشگری 

ذیل طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی این روستاها خبر داد.
به گزارش ایرنا از میراث آریا زاهد ش��فیعی گفت: در نشس��ت مش��ترکی که 
بین نمایندگان معاونت گردش��گری و حوزه مدیریت روس��تایی وزارت کشور 
در مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور برگزار شد چارچوب استقرار مدل شاخص های ارزیابی 
و جزئیات فرآیند انجام طرح شناس��ایی، ارزیابی و رتبه بندی روستاهای هدف 

گردشگری تشریح و با اجماع نظر مورد استقبال و تایید قرار گرفت.
مدی��رکل دفت��ر مطالعات، آم��وزش و برنامه ریزی گردش��گری اف��زود: در 
این نشس��ت به منظور اس��تفاده از ظرفیت همکاری مش��ترک و هم افزایی با 
دستگاه های مرتبط حوزه روستایی در موضوعات آموزش، اشتغال و کارآفرینی 
و پروژه های زیرساخت روس��تایی موضوع تشکیل شورای راهبری روستاهای 
هدف ذیل طرح شناس��ایی، ارزیابی و رتبه بندی روستاهای هدف گردشگری 
تبیین و مقرر شد شیوه نامه اجرایی آن با محوریت معاونت گردشگری تدوین 

و با همکاری وزارت کشور به مدیران استان و مقامات محلی ابالغ شود.
ش��فیعی با برش��مردن اثرات این طرح در روس��تاهای هدف گفت: ارتقای 
تاسیسات و خدمات گردشگری در روستاها و اصوال تعریف مقاصد روستایی و 

پروژه های پیشران آن ها از مهم ترین خروجی این رتبه بندی است.
وی یادآور ش��د: در این نشست س��امانه آموزش مجازی مدیریت شهری و 
روس��تایی وزارت کشور با نام اختصاری سام شهر که به همت مرکز مطالعات 
راهبردی و آموزش ش��هری و روستایی سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت به عنوان ظرفیتی مناس��ب ب��رای آموزش و 

توانمندسازی دهیارها در حوزه گردشگری مورد تاکید قرار گرفت. 
ش��فیعی با اعالم آمادگی دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردش��گری 
ب��رای اجرای طرح آموزش و توانمندس��ازی دهیاری ها و اعضای ش��وراها در 
روس��تاهای هدف، گفت: قرار است در زمینه تهیه عناوین و محتوای آموزشی 
در قالب سرفصل های مورد نیاز، با مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و 

روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همکاری شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به کرونا مبتال شد
وزی�ر فرهنگ و ارش�اد اس�المی از مثبت ش�دن آزمای�ش کرونای 
خ�ود خب�ر داد و گفت: به توصیه پزش�کان در منزل ب�ه ادامه درمان 

می پردازم.
به گ��زارش خبرنگار ایرنا، محمدمهدی اس��ماعیلی ک��ه در آیین اختتامیه 
جش��نواره ملی ترجمان فتح که هم اکنون در باغ موزه دفاع مقدس با حضور 
جمعی از مقامات و مسئوالن کشوری ، به صورت وبیناری حضور داشت و در 
ارتب��اط تصویری با این رویداد، علت عدم حضور خود را ابتال به ویروس کرونا 

و مثبت شدن تست کووید ۱۹ اعالم کرد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی توضیح داد: در سفر به امارات برای بازدید از 
نمایش��گاه اکسپو ۲۰۲۰ به بیماری کووید ۱۹ مبتال شدم و به همین دلیل و 

به توصیه پزشکان در منزل به ادامه درمان می پردازم.
وی در س��خنرانی تصویری این مراسم یاد و خاطر شهدای انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس به ویژه شهدای کربالی ۵، شهدای مدافع حرم ومقاومت به ویژه 
سردار شهید قاسم سلیمانی و مدافعان سالمت را  گرامی داشت و گفت: دفاع 
مقدس متعلق به فرزندان ایران زمین و حتی متعلق به جهان اس��الم نیست، 

بلکه متعلق به همه آزادی خواهان و عدالت طلبان است.
اس��ماعیلی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس یک پیام جهانی دارد. این پیام در 
آخرین سخنان و خطابه های امام خمینی )ره( در سال های 67 و 68 به وفور 
دیده می شود که از واژه مستضعفین و جبهه مستضعفین استفاده کردند، لذا 

هرکس پیام انقالب را بشنود به آن عالقه مند می شود.
 به گزارش ایرنا، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی و هیات همراه روز جمعه،

۲۴ دی ماه از نمایش��گاه اکس��پوی ۲۰۲۰ دبی بازدید ک��رد و در جریان روند 
کاری این نمایشگاه قرار گرفت.

جشنواره موسیقی جوان نویدبخش ارتقای 
سطح هنری جوانان است

سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به 
جش�نواره موسیقی جوان گفت: جشنواره موسیقی جوان که در میان 
جشنواره های هنری کشور جایگاه ویژه ای داره، گنجینه گران سنگی 

است که نوید ارتقا سطح هنری هنرمندان جوان می دهد.
به گزارش ایرنا از پانزدهمین جش��نواره ملی موسیقی جوان، محمد اله یاری 
در پیام خود به این رویداد آورده است: برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان 
فرصتی اس��ت تا هنرمندان جوان با ارایه توانمندی خود روی صحنه بیایند و 
اس��تعدادهای خود را در معرض قضاوت اساتید و پیشکسوتان قرار دهند و به 

عنوان یک هنرجوی جوان برای رسیدن به قله موفقیت تالش کنند.
در ادامه این پیام آمده است: این جشنواره که در میان جشنواره های هنری 
کش��ور جایگاه ویژه ای دارد، گنجینه گران س��نگی اس��ت که نوید ارتقا سطح 
هنری هنرمندان جوان را می دهد. جوانانی که سرانگش��تان با ذوق ش��ان زیر 
س��ایه دانش اس��تادان مجرب موسیقی، ترسیم کننده چش��م اندازی روشن از 

آینده موسیقایی کشور هستند.
اله ی��اری اف��زود: موفقیت و محبوبیت این جش��نواره ب��ه تنهایی نه مرهون 
شناس��ایی آواها و نواهای تازه  اس��ت، نه مشِق موس��یقی کردن استعدادهای 
ج��وان و نه احیای نغمه های بومی؛ این جش��نواره آمی��زه ای از همه این ها و 
چیزی بیش��تر از این ها اس��ت. گردهمایی جوان��ان از فرهنگ ها، جغرافیاهای 
مختل��ف و بهره گیری آن ه��ا از ذخایر مادی، معنوی و ظرفیت های فرهنگی و 

هنری کشور می تواند بزرگترین آورده و میراث این جشنواره باشد.
در بخش پایانی پیام سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ آمده است: الزم 
می دانم از همه جوانان ش��رکت کننده در پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی 
ج��وان که امروز آینده س��از و تصویرگر موس��یقی ایران هس��تند و همچنین 
دس��ت اندرکاران برگزاری این رخداد از دبیر تا همکارانم در انجمن موس��یقی 
و دفتر موس��یقی که با ش��ور و عش��ق، چراغ این دوره از جشنواره را روشن و 
پر فروغ نگاه داش��تند قدردانی کنم. همچنین قدردان مهر بی پایان اساتید و 
داوران جشنوراه هس��تم. پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پنجشنبه 

۳۰ دی ماه با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان می دهد.
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