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پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به جشنواره موسیقی فجر

نمایش همدلی هنرمندان با مردم

ســید عباس صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی،
موسیقی
به ســیوپنجمین جشنواره
موســیقی فجــر پیــام داد.
ایــن جشــنواره کــه از روز  24بهمــن مــاه آغاز
میشــود ،در حال حاضر جــدول برنامههای
خود را در اختیار عالقهمندان قرار داده است
و هنرمندانی که در این جشنواره روی صحنه
میروند ،مشخص شدهاند .در پیامی که وزیر

فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه این جشــنواره
فرستاده است ،روی جنبه همدلی و همراهی
جشنواره تأکید شده است.
پیام وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به این
ترتیب آغاز میشود« :موسیقی جریان جاری
در فرهنــگ و هنــر اســت و در ســرزمین مــا از
گذشــته تــا امــروز ،در پیوند با زندگــی و ذائقه
فردی و اجتماعی ،حرکت کرده اســت .آثار و
رویدادهای حوزه موسیقی ،فرصت و امکانی

اســت تا اســتعداد ،خالقیت و دســتاوردهای
موســیقایی در کنار ضرورتهــا و نیازها دیده
شــود .جشــنواره موســیقی فجــر ،همنشــینی
گونههــای متنوع موســیقی ســرزمین ایران با
حضــور اســتادان موســیقی و جوانــان توانــا و
خالق اســت و هموطنــان و عالقهمندان این
هنر بر اســاس تجربههای زیســتی خود از آن
دریافت و سهمی دارند».
صالحی در ادامه پیامش به ویژگیهای

جشنواره ســی و پنجم موسیقی فجر اشاره
میکنــد و ادامــه میدهــد« :با نــگاه جامع
بــه گرایشهــا و گونههای فعال موســیقی
منتخبــی از داشــتههای فــراوان موســیقی
کشــور را فراهــم مــیآورد کــه در تعامــل و
توگــو با جامعــه بالنده و پایدار اســت.
گف 
بخش قابل توجهی از موســیقی ما باکالم،
شــعر و ترانه همراه اســت و انتخاب شــعر
و ترانههــا بــا توجــه بــه اصــول حرفــهای

ترانهســرایی ،زبــان فارســی و مضامیــن
میتواند تأمل و دقت بیشتری را به عنصر
شــعر و ترانــه در جریــان موســیقی کشــور
معطــوف کند .موســیقی و هنر همــواره به
مسائل و مصایب اجتماعی و انسانی توجه
داشــته و دارد .از اینرو نگاه ویژه جشــنواره
موســیقی فجر بــه اســتان عزیز و ســیلزده
سیستان و بلوچستان و نیز گرامیداشت یاد
و خاطره هموطنان جان باخته در ســانحه

ســقوط هواپیمای مســافربری نمونهای از
ایــن دغدغه و همدلــی هنرمندان با مردم
است».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پایــان
نیــز عــاوه بــر قدردانــی از دســتاندرکاران
جشــنواره ،بــا دیــده احتــرام بــه مشــارکت
همدالنه هنرمندان موسیقی با جشنواره نگاه
انداخته و روزهای درخشانتری برای فرهنگ
و هنر آرزو کرده است.
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شــیرازیها در حالــی موفق به کســب عنوان
ششــمین پایتخــت کتــاب ایــران برای ســال
 1399شدند که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در آییــن اختتامیــه ایــن رویــداد فرهنگــی از
برپایی چنین برنامههایی بهعنوان راهکاری
مهــم در دســتیابی بــه اطلــس فرهنگــی
کشــورمان یاد کــرد؛ او ایــن گفته را بــا اتکا به
ارســال طرحهــا و برنامههای بیــش از هفت
هزار شهر و روستا عنوان کرد.
عصــر روز گذشــته ســالن همایشهــای
کتابخانــه ملــی میزبانــی حاضــران در آیین
اختتامیــه ششــمین پایتخــت کتــاب ایــران و
همچنیــن ششــمین جشــنواره روســتاهای
دوســتدار کتــاب را به عهــده داشــت؛ در این
مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از مســئوالن
فرهنگــی و اهالــی کتــاب برگــزار شــد ســید
عباس صالحــی گفت«:گوهر ایــران فرهنگ
و کانــون فرهنــگ نیــز کتاب اســت ،از همین
رو اگــر خواهان تمدنها و دولتهایی مقتدر
باشــیم این مســأله جز با کتــاب و کتابخوانی
امکانپذیر نیست».
وزیــر ارشــاد ضمن تأکیــد بر اینکــه کتاب
عیار و حافظه تمدن هاست از ضرورت تولید

کتابهایی با کیفیت و از همه مهمتر فراهم
آوردن شــرایطی بــرای مطالعــه آنهــا گفــت
و ادامــه داد«:بــا توجه به جایــگاه کتابخوانی
امیدوارم در گام دوم انقالب بیش از گذشــته
توفیق اهتمام به کتابخوانی بیابیم».
ادامــه گفتههــای عضــو شــورای عالــی
انقالب فرهنگی با اشاره به مواردی از نتیجه
پیمایشــی بــود کــه ســال گذشــته بــا بررســی
مصرفهــای فرهنگــی خانوادههــای ایرانی
و از جملــه میــزان توجــه آنــان بهکتابخوانی
انجام شده است.
صالحی با ذکر این نکته که توجه به نتایج
چنیــن بررســیهایی نــکات خوبــی در انجام
برنامهریزیهــا در اختیارمــان میگــذارد،
گفت«:بــر ایــن اســاس متوجه شــدیم نیمی
از مخاطبــان هــدف ایــن بررســی ،کتابخوان
هســتند؛ مخاطبانــی کــه  15ســال بــه بــاال را
شــامل میشــوند و میانگیــن مطالعــه در
آنها حدود  3/7ســاعت عنوان شــده اســت.
البتــه توجــه به ایــن بررســیها در شــرایطی
نتیجهبخش خواهد بود که دســت به بررسی
نتایــج بــا توجــه بــه متغیرهــای مختلفــی از
جمله سن ،جنس ،میزان تحصیالت و حتی
شرایط اقتصادی افراد بزنیم».
او با اتکا براین مسأله که میانگین مطالعه
هفتگــی در میــان مخاطبــان  15تــا  25ســال
 3/9ساعت عنوان شده ،تأکید کرد«:از جمله

نتایجــی که ایــن پیمایش بــرای برنامه ریزان
فرهنگی بویژه در حوزه کتاب بهدنبال داشــته
این است که بحث کتابخوانی در سنین پایین
تحــت تأثیر تحصیل قرار میگیرد .مســألهای
کــه اگــر خواهان هدایــت مســیر کتابخوانی به
ســوی افزایش عالقهمندی مردم به مطالعه
هســتیم باید بــه آن توجه کنیم و ایــن راه را با
متغیرهای مؤثر ارتقا ببخشیم».
وزیر ارشــاد در بخــش دیگری از ســخنان
خــود از ضــرورت تــاش بــرای ایجــاد تنــوع
موضوعی در عالیــق جامعه کتابخوان گفت
و تصریح کرد«:همانقدر که شــاهد اثرگذاری
مســائل اقتصــادی در میــزان کتابخوانــی
اقشــار مختلــف هســتیم بایــد توجه کــرد که
اگــر بتوانیــم جامعــه کتابخــوان را بــه ســوی
مطالعــه موضوعــات مختلف ســوق بدهیم
تأثیــر مثبتی در چرخه اقتصادی نشــر ایجاد
خواهیم کرد».
او برپایی چنین رویدادها و جشنوارههایی
را راهــی مناســب برای دســتیابی بــه اهداف
برنامــه ریــزان فرهنگــی در راســتای بهبــود
وضعیــت کتابخوانــی و حتــی چرخــه
اقتصادی نشــر عنــوان کــرد و گفت«:برپایی
این دو رویــداد فرهنگی موجب شــکلگیری
جریــان همافزایــی ،مشــارکتگرایی نهــادی
ملــی ،اســتانی ،منطقــه و حتــی روســتایی
بــرای گســترش فرهنــگ کتابخوانــی شــده

اســت کــه نمیتــوان اهمیــت آن را نادیــده
گرفــت .بــر همیــن اســاس هــم امســال در
ششــمین دورهای که از برپایی نخستین دوره
رویدادهــای انتخــاب پایتخت کتــاب ایران و
همچنین روســتاها و عشــایر دوســتدار کتاب
میگــذرد شــاهد مشــارکت بیــش از هفــت
هزار شــهر و روســتا و ارســال طرحهــای آنان
بودهایــم ».بــه گفتــه صالحی برپایــی این دو
رویداد فرصتی برای حضور ایدهها و از سویی
شــکلگیری حلقههــای عملیاتــی و اقدامــی
ایجاد کرده است.آنچنان که میتوان امیدوار
شد به مرور شاهد نفوذ ایدههای فکری برای
کتابخوانی از سراســر کشــور به سوی پایتخت
و فراهــم شــدن فرصتی برای تبدیــل آنها به
برنامههای فرهنگی باشیم.
بخشهــای پایانــی گفتههــای صالحــی
با اشــاره او بــه اطــاع ظرفیتهــای بالقوه و
بالفعل مناطقی از کشــور همراه شد که تا به
امــروز اطــاع کمتــری از آنها در دســت بوده
است ،او تأکید کرد«:هماکنون از وجود حدود
هفــت هــزار نقطــه فرهنگــی در کشــورمان
مطلع شــده ایــم ،ایــن مســأله به مــا درباره
اطــاع از جغرافیایــی فرهنگیمــان کمــک
میکنــد و بــر این اســاس قادر بــه بهرهگیری
از ظرفیتهایــی خواهیــم بــود کــه عرصــه
کتابخوانی به ما معرفی کرده است».
در بخــش دیگــری از این برنامــه ابراهیم

حیــدری ،مدیــر کل دفتــر مطالعــات و
برنامهریــزی فرهنگــی و کتابخوانــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و همچنیــن دبیر
انتخــاب پایتخــت کتــاب ایــران و همچنیــن
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب نیز
به ذکر گزارشــی از عملکرد دبیرخانه این دو
رویداد پرداخت.
علیرضــا مختارپــور ،دبیــرکل نهــاد
کتابخانههــای عمومــی کشــور و همچنین از
اعضــای هیــأت داوری ایــن دو جشــنواره نیز
نکاتــی درباره ضــرورت ادامــه برپایی چنین
برنامههایی گفت و از انجام برنامههای ویژه
کتابخوانــی در شــهرهایی اظهــار امیــدواری
کــرد کــه بــه مرحلــه نیمــه نهایــی داوری راه
یافتهاند ولی عنوان برگزیده کسب نکردهاند
و این مســأله را نشــانی بر گســترش فرهنگ
کتابخوانی دانست.
اشــرف بروجردی ،رئیس ســازمان اسناد

و کتابخانــه ملــی هــم از دیگــر ســخنرانان
ایــن مراســم بود ،او نیز توســعه همــه جانبه
کشــور را در گــرو افزایــش ســرانه مطالعــه و
تــاش برای برنامهریزیهــای کالن فرهنگی
عنــوان کــرد .بــه گفتــه بروجــردی برپایــی
چنین جشــنوارههایی فرصتــی برای افزایش
مشــارکت عمومــی و همچنیــن حمایــت
سازمانها و مسئوالن است.
در پایــان آییــن اختتامیــه ضمــن اعــام
اینکه شــیراز برای سال  1399موفق به کسب
عنــوان پایتخــت کتــاب ایــران شــده اســامی
روســتاها و عشــایر دوســتدار کتاب که در این
دوره در زمــره برگزیــدگان قــرار گرفتهانــد
نیــز خوانــده شــد .عالوه بر شــیراز کــه عنوان
برگزیده این دوره را کسب کرد ،شهرهای اِوز،
بم ،شــهرری و رفسنجان که به مرحله نهایی
داوری راه پیــدا کــرده بودنــد نیــز بهعنــوان
شهرهای خالق کتابخوانی معرفی شدند.
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تلگراف مردمــی سیوهشــتمین
خبر
جشــنواره فیلم فجر با تأکید
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ëëدر راســتای سیاســت شفافســازی وزارت
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ëëگــرت ادواردز کارگــردان «یــک ســرکش:
داستانی از جنگ ســتارگان» برای ساخت یک
پروژه بینام علمی تخیلی از سوی کمپانی «نیو
ریجنسی»انتخابشد.
ëëتابلوهــای صادق تبریزی در قالب نمایشــگاه
رقم صادق تا عمل تبریزی»
«صورتگر عشاق :از ِ
در غیــاب خالقــش روی دیــوار گالــری ســهراب
رفت.
ëëرمــان «هســتی» نوشــته فرهــاد حســنزاده
توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانانبهچاپهفتمرسید.
ëëکتاب «مرغ ســحر (خاطــرات پروانــه بهار)»
توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار
نشرشد.
ëëموزه آبگینه و ســفالینه تهران به علت برخی
تعمیــرات از ( ۱۹بهمن ماه) بهمــدت یک هفته
برایبازدیدعمومتعطیلشد.

