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اخبار
آغاز به کار دوباره فرهنگسرای
بندگی در مصالی تهران

سرویس هنری -فرهنگسرای بندگی
بعد از دو روز تعطیلی در روزهای پنجشنبه
و جمعه ۱۸ ،و  ۱۹خرداد ،از امروز شنبه ۲۰
خرداد فعالیت دوباره خود را در بیست و پنجمین
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم؛ مصالی امام
خمینی تهران آغاز میکند.
به گزارش امتیاز وبه نقل از سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران ،فرهنگسرای بندگی
همزمان با گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه
بینالمللی قرآن کریم ،در فضای باز مصلی امام
خمینی تهران با برپایی  ۲۸غرفه با عناوین متفاوت
از جمله :نمایشگاه کتاب ،گفتوگوی دینی ،حجاب،
رادیو رمضان ،کتاب من ،غرفه رازهای آسمانی،
سبک زندگی ،سالمت و طب اسالمی ،مشاوره
و آموزش عمومی و عناوین دیگر از سوی مراکز
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا شده
است.همچنین فرهنگسرای بندگی امروز شنبه
 ۲۰خرداد با برگزاری دهمین نشست پاتوق کتاب
ویژه ماه مبارک رمضان در مصالی امام خمینی(ره)
تهران ،به معرفی و بررسی کتاب سید احمد
خمینی تألیف جواد کامور بخشایش میپردازد.
فرهنگسرای بندگی از  ۸تا  ۲۲خردادماه در
مصالی تهران هر شب پیش از افطار تا پاسی از
شب پذیرای شهروندان است که بعد از دو روز
تعطیلی در روزهای پنجشنه و جمعه؛  ۱۸و ۱۹
خرداد از شنبه  ۲۰خرداد فعالیت دوباره خود را
آغاز میکند.

تدارکی برای فردوسیخوانی
ناظریها در پایتخت

پس از برگزاری تور کنسرت «ناگفته» با بیش
از  ٧٠اجرا در سراسر ایران ،حافظ ناظری (آهنگساز
و خواننده موسیقی ایرانی) قصد دارد ،پروژه جدید
خود را به همراهی شهرام ناظری ،مرداد ماه امسال
در تهران به روی صحنه ببرد« .آواز پارسی ،اسطوره
و عشق» عنوان پروژه جدید ناظریها است که
بر اساس اشعار شاهنامه فردوسی تنظیم شده
است.طبق گزارش رسیده ،حافظ ناظری در سال
 ٢٠٠٥پایاننامه تحصیلی خود را در نیویورک
روی اشعار فردوسی تدوین کرده بود و این مسیر
در کنار استاد شهرام ناظری از ده سال پیش با
اجرای کنسرتهایی با همراهی اعضای ارکستر
فیالرمونیک لسآنجلس و بزرگان موسیقی جهان
در معتبرترین سالنهای موسیقی کالسیک جهان
ن «والت دیزنی کنسرت هال» شهر لوس
مانند سال 
آنجلس و سالن «کارنگی هال» شهر نیویورک آغاز
شد که در واقع اولین تجربه همنشینی شاهنامه
فردوسی و موسیقی ایرانی محسوب میشد.پس
از اتمام قسمت اول تور کنسرت «ناگفته» ،حافظ
ناظری ،پروژه جدید خود را بر اساس اشعار شاهنامه
فردوسی به اجرا در خواهد آورد که پیشتر نیز
شهرام ناظری گامهای آغازین استفاده از اشعار
فردوسی در موسیقی ایرانی را برداشته بود.
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به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری؛

 ۷چهر ه قرآنی در شانزدهمین همایش عمری با قرآن تجلیل شدند

سرویس هنری -همایش «عمری با قرآن» با
تجلیل از استادان قرآن شهر تهران و خانواده شهید
قرآنی مدافع حرم «محسن فرامرزی» برگزار شد.
به گزارش امتیاز وبه نقل از روابط عمومی
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،
شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی
تهران با عنوان «عمری با قرآن» شامگاه شب
گذشته  ۱۹خردادماه ،مصادف با شب میالد امام
حسن مجتبی (ع) با حضور محمود صالحی،
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و
تعداد دیگری از معاونان و مدیران این سازمان،
عباس سلیمی ،پیشکسوت قرآنی کشور ،مجتبی
عبدالهی ،معاون اجتماعی ـ فرهنگی شهرداری
تهران ،حمید صابرفرزام ،مدیرعامل خبرگزاری
ایکنا ،مهدی قرهشیخلو ،رئیس سازمان دارالقرآن
الکریم ،علیاکبر توپچی ،رئیس فرهنگسرای قرآن،
محمدحسین محمدزاده ،رئیس شبکه قرآن و
معارف سیما و سایر پیشکسوتان و قاریان کشورمان
در تاالر ایوان شمس برگزار شد .این برنامه با سرود
جمهوری اسالمی ایران آغاز شد و در ادامه سعید
پرویزی ،رتبه نخست رشته قرائت در سی و
چهارمین مسابقات بینالمللی قرآن کریم به تالوت
آیاتی از قرآن پرداخت .در ادامه مجید یراقبافان،
کارشناس مجری شبکه قرآن و معارف سیما به
اجرای برنامه پرداخت .سپس حجتاالسالم حسن
ناصریپور ،معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران به سخنرانی پرداخت.
ناصریپور :شهر تهران قرآنی شود
ناصریپور با تبریک والدت امام حسن
مجتبی(ع) و گرامیداشت و یاد تمامی شهدای
اسالم و شهدای  ۱۲رمضان تهران که جزو شهدای
ترور محسوب میشوند ،گفت :خداوند توفیق داده
و در طول خدمتگزاری در سازمان فرهنگی
هنری اتفاقات خوبی در حوزه قرآن رخ داده است
که جا دارد از همه عزیزان و به خصوص رییس
این سازمان قدردانی کنم ،همچنین از رییس
فرهنگسرای قرآن و همه اعضای محترم شورای
قرآن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که با
ممارست و پشتکار ویژهای تصمیمات بسیار خوبی

در عرصه قرآنی داشتند تشکر ویژه میکنم.
وی با اشاره به مصوبات و برنامههای شورای
عالی قرآن سازمان فرهنگی هنری ،اظهار کرد :باید
عزم جدی در خصوص نهضت قرآنی کردن شهر
تهران داشته باشیم.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران با اشاره به بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار اخیرش با دانشجویان گفت:
همانطور که مقام معظم رهبری گفتند که «گاهی
دستگاههای مرکزیِ فکر ،فرهنگ و سیاست ،دچار
اختالل و تعطیلی میشوند که در این وضعیت،
باید افسران جنگ نرم ،با شناخت وظیفه خود،
به صورت آتش به اختیار ،تصمیمگیری و اقدام
کنند» ،باید در زمینه ارتقای فعالیتهای فرهنگی و
قرآنی در جامعه تالش کرد و در این زمینه حرکتی
جدی انجام دهیم.
ناصریپور در اشاره به استقبال از کالسهای
آموزشی سازمان فرهنگی هنری بیان کرد:
مسابقات سراج و تسنیم از جمله اتفاقات خوب
قرآنی در سال گذشته بود .همچنین در کالسهای
آموزشی قرآنی حدود  ۱۹۵درصد رشد مخاطب
داشتیم که سن آنها در حدود  ۲۶-۱۸سال بود.
بیشتر عالقهمند بودند در کالسهای مفاهیم قرآن

کریم شرکت کنند .این موضوع مسیر دیگری را
به ما رهنمود میسازد که جامعه به دنبال اقناع
میگردد .اگر فرهنگ قرآنی در جامعه ما به حقیقت
کلمه بنشیند ،اتفاق بزرگی رخ میدهد.
وی ادامه داد :براساس مصوبه شورای قرآن
سازمان فرهنگی هنری امیدواریم همه اقدامات
سازمان نشأت گرفته از یکی از آیات قرآنی باشد.
در سال  ۹۶دو اقدام مهم داریم یکی بحث قناعت و
دیگری احترام به پدر و مادر .اعتقاد داریم اگر این
موضوع را در شهر تهران نهادینه کنیم ،برکت در
این شهر سراسر نازل خواهد شد و امیدواریم در این
امر بسیار مهم بتوانیم موفق باشیم.
بخش دیگر این مراسم مولودیخوانی فرشچی،
ذاکر اهل بیت (ع) بود .در ادامه نیز تیزر سریال
صاحبدالن و سپس قطعهای از زندگی شهید مدافع
حرم محسن فرامرزی پخش شد.
همخوانی گروه تواشیح نوجوانان سبیلالرشاد
و اجرای سوره والفجر با لحن محمد صدیق منشاوی
از دیگر برنامههای معنوی این همایش بود.
سپس پیام آیتاهلل العظمی علوی گرگانی به
شانزدهمین همایش عمری با قرآن توسط مجید
یراقبافان قرائت شد .در ادامه کلیپ معرفی تجلیل
شوندگان پخش شد.

صالحی:سندهایتربیتیدرقرآنوجوددارد
محمود صالحی ،رئیس سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران نیز با خیر مقدم به حاضران
در شانزدهمین همایش عمری با قرآن و تسلیت
شهادت تعدادی از هموطنان به دست کفار مشرک
داعش ،گفت :این همایش مهمترین برنامه سازمان
فرهنگی هنری در حوزه قرآنی است که نشان
میدهد قرآن جذابترین ،جدیترین و بهترین
برنامه عمل بشر است .در این جهان کسب بهرههای
قرآن برای جهان آخرت به عنوان مهمترین یادگار
پیامبر مکرم اسالم همواره باید در جهان اسالم به
عنوان اولین موضوع مطرح باشد.
مشاور شهردار تهران با بیان اینکه در سازمان
فرهنگی هنری اقدامات قابل توجهی در حوزه
مباحث قرآن کریم انجام شده ،افزود :اگر امروز
میبینید که در جامعه دروغگوییها و اشکاالتی در
جامعه وجود دارد به خاطر دوری از قرآن است .اگر
میبینید دنبال سندی میرویم که اگر خوب هم
باشد و خالف قرآن و انقالب نباشد ،استقالل ما را
مورد خدشه قرار میدهد؛ اینها به خاطر این است
که از قرآن دور شدهایم.
وی ادامه داد :همه سندهایی که ما الزم
داریم در قرآن هست و نمره همه آن بیست است.
سندهای تربیتی مهم در قرآن است .همانطور که
میدانیم پیامبر برای ما دو چیز به یادگار گذاشته.
قرآن و اهل بیت .پس نباید جای دیگری به دنبال
سند تربیتی برویم .قرآن در دسترس همه است
و بهترین سند آموزش و تربیتی در همین قرآن
است .همه سازمانهای فرهنگی ،حوزههای علمیه
و موسسات فرهنگی باید برای خودمان و مردم روی
قرآن کار کنیم .اگر دفاع مقدس ما پیروز شد به
خاطر نزدیکی با قرآن بود.
در پایان این همایش از پیشکسوتان قرآنی
کشور استادان علی اکبر ملک شاهی ،مجید
زکی لو ،محسن بادپا ،نسرین نافذ کالم ،حسین
محجوب ،مهدی حسینزاده و خانواده شهید قرآنی
مدافع حرم «محسن فرامرزی» و «سعید پرویزی»،
رتبه نخست رشته قرائت در سی و چهارمین دوره
مسابقات بینالمللی قرآن کریم تجلیل شد.

سفر جمعی از نویسندگان ایرانی به لندن

جشن امضا آثار در انگلستان

جمعی از نویسندگان ایرانی به منظور معرفی آثارشان و شرکت
در نشستی علمی به منظور معرفی آنها و نیز ترجمههای انجام شده
از کتابهایشان به لندن سفر میکنند.
انتشارات شمع و مه با همراهی دانشگاه سواس لندن نشستی
را به منظور معرفی برخی از نویسندگان ایرانی و آثار آنها را در شهر
لندن برگزار میکند.
این برنامه به دعوت دکتر آرشین ادیب مقدم از اساتید این

دانشگاه انجام شده و در روزهای  ۱۴و  ۱۵سپتامبر مصادف با  ۲۳و
 ۲۴شهریور ماه برگزار میشود.
در این نشست علمی ادبی که محوریت آن حضور ایران در بازار
جهانی کتاب و معرفی ترجمههای آثار ایرانی به زبانهای خارجی
است ،نویسندگانی چون هوشنگ مرادی کرمانی ،احمد دهقان،
ضحی کاظمی ،شیوا مقانلو و نیز جمعی از مترجمان آثار ایرانی به
زبانهای خارجی از جمله لتیشیا ننکوئیت ،پال اسپراکمن و کارولین

کراسکری حضور خواهند داشت.دراین مراسم دو روزه موضوع نقش
مترجمین در انتقال فرهنگ و ادبیات ایرانی و همچنین تکنیکهای
ترجمه مورد توجه قرار خواهد گرفت.همچنین آثاری از ادبیات ایران
از جمله «شما که غریبه نیستید» اثر هوشنگ مرادی کرمانی« ،سال
درخت» اثر ضحی کاظمی« ،من قاتل پسرتان هستم» و «سفر به
گرای ۲۷۰درجه» اثر احمد دهقان و «یک رویای شرقی» اثر شیوا
مقانلو مورد معرفی و بحث قرار خواهند گرفت.

اخبار
طرح حمایت از صنایعدستی پشت
درهای مجلس

معاون صنایعدستی کشور گفت :قرار بود در
جلسه  ۱۷خردادماه و در صحن علنی مجلس درباره
طرح حمایت از هنرمندان صحبت شود که براثر
حوادث رخ داده ،این بحث به زمان دیگری موکول
شد.شورای جهانی صنایع دستی روز دهم ژوئن
همزمان با  ۲۰خرداد ماه را به عنوان روز جهانی
صنایعدستی تعیین کرده است .کشورهای عضو
این شورا ،همزمان با این روز به اجرای برنامههای
مختلف از جمله گرامی داشت هنرمندان صنایع
دستی میپردازند.
ایران به عنوان یکی از اعضای شورای جهانی
صنایعدستی و مدیر منطقه غرب آسیا ،هرساله
همزمان با این روز ،نمایشگاهی برگزار میکند و به
ارائه آثار هنرمندان از  ۳۱استان کشور می پردازد.
نمایشگاهی که امسال به خاطر همزمان شدن با ماه
مبارک رمضان ،اوایل تیرماه در سالن نمایشگاه های
بین المللی تهران برگزار می شود.
همزمان با  ۲۰خرداد و روز جهانی صنایع
دستی با بهمن نامورمطلق گفتگو کرده ایم .معاون
صنایع دستی کشور با اشاره به رشد صادرات
صنایع دستی در سال  ۱۳۹۵میگوید :صادرات،
شاخصه مهمی برای ماست و ما در بازرگانی
داخلی با رشد  ۱۶درصدی و در بازرگانی خارجی
با رشد  ۳۶درصدی روبه رو بودهایم .همچنین
بازارچههای موقت ما با  ۲۷درصد نمایشگاههای
خارجی ما با  ۶۷درصد ،رشد و نمایشگاههای
داخلی با رشد  ۲۷درصدی مواجه بودند.نامور
مطلق به اینکه رشد نمایشگاههای داخلی و
خارجی و اقبال عمومی به صنایع دستی نشانه
کارآمد شدن این هنر و صنعت است ،اشاره و بیان
کرد :رشد  ۶۷درصدی نمایشگاههای خارجی ما
نشان میدهد که صنایع دستی توانسته به زبان
زیبایی شناسی دنیا نزدیک شود و مخاطب خود
را بشناسد .از سوی دیگر ،فروش خوب غرفههای
نوروزی و افزایش نمایشگاههای داخلی نشان
دهنده این است که صنایع دستی ما روزآمد
شده و جنبه کاربردی پیدا کرده و اینها اتفاقات
خوشایندی است که در این چند سال اخیر رخ
داده ،امیدوارم که خانههای صنایع دستی نیز
افزایش پیدا کند و شوروم ملی ما به زودی راه
اندازی شود .چرا که وجود این فضاها و افزایش
تعداد آن موجب هویت سازی برای صنایع دستی
می شود .معاون صنایعدستی کشور سال  ۹۵را
سال جهانیتر شدن هنرهای سنتی ایران میداند
و میگوید :ما سال گذشته و پس از  ۷۰سال
توانستیم یک اجالس جهانی در شهر اصفهان
برگزار کنیم ،این نشان دهنده بازگشت صنایع
دستی ما به عرصه جهانی است .به عبارتی ما
در حوزه گفتمانسازی و برندسازی موفق عمل
کردهایم؛ امیدوارم در زمینه تجاری سازی صنایع
دستی هم موفقیت هایی را به دست آوریم و
در کنار کشورهایی چون هند ،چین ،مراکش و
تایلند قرار بگیریم.

