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دبیر ستاد نكوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
معاونت صدا:

رادیو انقالب هفته آینده روشن میشود

دبیرستادنكوداشتچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیمعاونت
صدا گفت« :رادیو انقالب» روز یكشنبه  20آبا ن ماه ساعت  9:30در
ساختمان شهدای رادیو ب ه صورت رسمی راهاندازی میشود.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی،علی رضا حبیبی،دبیر ستاد
نكوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی معاونت
صدا گفت :مراسم افتتاح «رادیو انقالب» صبح روز یكشنبه 20
آبان ،با حضور دكتر شاهآبادی ،معاون صدای رسانه ملی،جمعی از
مسئولین كشوری و لشگری ،مدیران شبكههای رادیویی ،پیشكسوتان
انقالب،خانوادههای شهدای انقالب ،آزادگان،جانبازان و روحانیون
مبارز انقالب و نخبگان و فرهیختگان در استودیوی شماره یك
ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران برگزار میشود.
حبیبی به تبیین سیاست ها و محورهای برنامه سازی در این رادیو اشاره
كرده و گفت :رادی و انقالب با عنایت به نكوداشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،در پی اتخاذ سیاستهای معاونت صدای
رسانه ملی در راستای برنامهسازی و تولید محتوا با بهره گیری از
ظرفیت های جدید حوزه های تولید پیام و انتشار آن ،برای سومین
سال در پانزدهم بهمن ماه سال  1396راه اندازی شد و تاكنون نیز
پشتیبان شبكه های رادیویی بوده است.
وی تبیین هویت و ماهیت انقالب اسالمی و معرفی كارنامه چهل ساله
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با رویكردهای ظرفیت سازی،
برندسازی ،كیفی سازی و جریان سازی با موضوع انقالب اسالمی را
از اهداف اصلی این شبكه رادیویی دانست و ادامه داد :رادیو انقالب
برای تولید برنامهها ،نه تنها به تولیدات مشترك با شبكه های رادیویی
و تلویزیونی اقدام كرده ،بلكه تولیدات ویژه رادیو انقالب را با مراكز
استانها ،شبكههای تلویزیونی،معاونت سیاسی نیز در دستور كار خود
قرار داده است.
دبیر ستاد نكوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در
رادیو تصریح كرد :همزمان با راهاندازی رادیو انقالب از كتاب «روز
شمار انقالب» كه با همكاری مركز پژوهشهای اسالمیصدا و سیما
تولید شده ،رونمایی میشود.
قدردانی از برنامهسازان مسابقه آنونس و بستههای كوتاه رادیویی،
رونمایی از لوح برنامههای تولیدی شنبههای انقالب با همكاری
جنبش ملی پاسداشت انقالب اسالمی  ،رونمایی از لوح تولیدات
رادیویی شبكههای معاونت صدا  ،رونمایی از تولیدات جدید رادیو
انقالب و رونمایی از لوح منتخب برنامههای مسابقه محور از دیگر
برنامههای پیش بینی شده در این مراسم است.
مومنیشریف در آئین رونمائی
از دیوان اشعار مرحوم سبزواری :

سرودههای مرحوم سبزواری
منشور شعر انقالب اسالمی است
در آئین رونمایی از دیوان شعر مرحوم حمید سبزواری ،رئیس
حوزه هنری گفت :سرودههای حمید سبزواری منشور شعر انقالب
است ،با خواندن آثار این شاعر بزرگ روحیه مقاومت ،ایستادگی
و استکبارستیزی او را درک میکنید .از همین رو در سرودههای او
میتوان هم تصور کاملی از شعر انقالب و هم ماهیت خود انقالب
را دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری ،آئین رونمایی مجموعه
اشعار مرحوم حمید سبزواری با عنوان «این بانگ آزادی» ،با حضور
جمعی از چهرههای ادبی و عالقهمندان به حوزه شعر و ادبیات انقالب
اسالمی ،در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم محسن مومنی شریف ،رئیس حوزه هنری ،ضمن
خیرمقدم به حاضران و نیز ذکر یاد و خاطره مرحوم سبزواری و چند
تن از شعرای مرحوم انقالب ،گفت :از سازمان بسیج مستضعفین
بسیار تشکر میکنم که چنین برنامهای را ترتیب داد تا ما یادی کنیم از
شعرای بزرگی که دیگر در میان ما نیستند .در مراسم امشب از برخی
از اساتید دیگر شعر انقالب از جمله نصرالله مردانی و خلیل عمرانی
و نیز احمد زارعی تجلیل میکنیم که گسترشدهنده مکتب انقالب و
عاشورا و مقاومت اسالمی هستند .این شاعران در اشعار خود انقالب
اسالمی و مفاهیم آن را بهخوبی بیان کردهاند و توانستهاند دست به
ترویج نهضت مقاومت بزنند.
وی ادامه داد :امروز آنچه دشمن را گیج کرده همین مسئله مقاومت
اسالمی است؛ هر چند که ما آنقدر در کشور سرمان گرم شدهایم
که کمتر لذت پیروزیهای نهضت مقاومت را میتوانیم بچشیم.
متاسفانه ما درگیر مسائل و حواشی هستیم که اتفاقات و دستاوردهای
انقالب اسالمی را یا درک نمی کنیم یا کمتر در جریان آن هستیم.
امروز انقالب اسالمی در سوریه ،عراق ،یمن و بسیاری از کشورهای
جهان پیروزی های بزرگی را به دست آورده است که باید به واسطه
هنر ،آنها را فراتر از منطقه و در جهان مطرح کنیم تا اثرگذاریشان
سیار بیشتر شود.
در ادامه این مراسم سردار سپهر ،جانشین سازمان بسیج مستضعفان،
نیز درباره وظیفه شعرا در تشکیل تمدن اسالمی گفت :نقش شعر و
شعرا و اصحاب قلم و فکر و کسانی که در کار تولید محتوای اسالمی
تالش کرده اند در ایجاد و تداوم انقالب اسالمی باالست .در برگزاری
چنین جلساتی ضمن یادکرد سرمایه های ادبی خودمان به نیکی ،باید
بهره هایی نیز در فضای فرهنگی انقالب اسالمی برد .ما باید با گسترش
ادبیات حاکم بر انقالب به سمت عملیاتی شدن تشکیل تمدن اسالمی
حرکت کنیم .ماموریت انقالب از منظر امام راحل ساخت دولت
اسالمی و تحقق جامعه و تمدن نوین انقالبی و امام زمانی است.
این انتظاری است که همه انبیا و ائمه به دنبال آن بودهاند .تکلیف همه
شخصیت های حقیقی و حقوقی جامعه اسالمی امروز این مسئله
است .از منظر رهبر انقالب باید به این مسئله مکلف بود و باید برایش
تالش کرد و همه ظرفیت های مختلف کشور را باید برای آن تجهیز کرد.
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فرهنگ و هنر

سازمان بسیج شهرداری تهران بركزار می كند

فراخوان ارسال عکس از مراسم اربعین حسینی(ع)
سازمان بسیج شهرداری تهران،
اولین دوره مسابقه عکس را با
موضوع پیادهروی اربعین برگزار
میکند.
به گزارش ایکنا؛ سازمان بسیج
شهرداری تهران ،اولین دوره مسابقه
عکس را با موضوع پیادهروی اربعین
برگزار میکند .محورهای این
مسابقه با عناوین جلوههای ناب از
حضور کودکان و سالمندان ،ایثار
و فروتنی خدام در خدماترسانی
به زائران اهل بیت(ع) ،جلوههایی
از حضور پیروان سایر ادیان و
مذاهب ،جلوههای معنوی از
حضور در مراسم ،نذورات،
اشکها و ارادتها ،جلوههای ناب

از برگزاری با شکوه نماز جماعت،
جلوههای زیبا از حضور خانواده

جشنواره ملی هنرمندان
شاهد و ایثارگر برگزار میشود
جشنواره ملی هنرمندان شاهد و
ایثارگر در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در چهار
زمینه تجسمی ،ادبی ،تئاتر و سرود
در گرایشهای مختلف برگزار
میشود.
به گزارش ایکنا ،سید مرتضی
حسینی؛ مدیرکل امور هنری بنیاد و
دبیر جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر مطرح کرد :این جشنواره ارتقای
دانش جامعه هدف به خصوص افراد جوان را در اولویت قرار داده است و فکر
ً
میکنیم نوعی همافزایی و تعامل فرهنگی هم در این راستا قطعا رخ میدهد.
حسینی در ادامه در مورد وجه تمایز این جشنواره با سایر جشنوارههایی
که دارای مضامین مذهبی و دفاع مقدس هستند ،توضیح داد :در سایر
جشنوارههای هنری همه اقشار اجتماع میتوانند شرکت کنند ،اما در جشنواره
ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر جامعه هدف یعنی خانواده این قشر ایثارگر که در
ً
بستر هنری فعالیت دارند ،مدنظر هستند .نام جشنواره هم کامال بیانگرهمین
نکته است .ما سعی کردیم بخشهای هنری کاملی در جشنواره داشته باشیم
تا استعدادها در زمینههای مختلف فرصت شکوفایی داشته باشند.
حسینی در ادامه در مورد زمان برگزاری جشنواره گفت:جشنواره در آذر و
دیماه سال جاری ،در دو استان مازندران و خراسان رضوی برگزار میشود.
ما برای برگزیدگان این جشنواره جوایز بسیار نفیسی در نظر گرفتهایم؛ برای
مثال در بخش نقاشی به نفر اول دیپلم افتخار ،تندیس جشنواره و مبلغ هفت
میلیون تومان جایزه اعطا میشود.
دبیر جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر در ادامه در مورد تأثیر چنین
جشنوارههایی در آشنایی جامعه با مفاهیم ایثار و شهادت گفت:در این
جشنواره موضوع آزاد است اما به هر حال مفاهیم مربوط به ایثار و شهادت
برای ما اولویت دارند .آثاری در راستای این فرهنگ تولید میشوند ،میتوانند
به آشنایی هر چه بیشتر مخاطب با این موضوعات کمک کنند .یکی از نکات
مهم دیگر این جشنواه اینکه ،آثاری با مفهوم سبک زندگی ایثارگران یا ایثار
اجتماعی که موضوع بسیار مهمی است ،در جشنواره مدنظر است .شاید
همین نکته هم کار ما را از سایر جشنوارهها متمایز کند.
او گفت :اگر آثاری از شهید یا جانباز وجود دارد که قابلیت استناد هم داشته
ً
باشد ،حتی میتوانیم آن را در موزه اسناد نگهداری کنیم چرا که قطعا قابلیت
بهرهوری دارد .برای مثال فیلم یا عکس یا حتی دست نوشتهای از شهید حتی
در حال گفت و گو با پدر و مادرش یا بیان خاطراتش و ...اینها همه اسناد
ارزشمندی هستند.سید مرتضی حسینی در مورد بازخوردهای احتمالی گروه
هدف نسبت به این جشنواره توضیح داد :اطالع رسانی درباره این جشنواره
تازه شروع شده و با توجه به تنوع بخشها و جوایز تا امروز استقبال خوب بوده
است .با توجه به اینکه مدت زیادی از آغاز تبلیغات جشنواره هم نمیگذرد،
حتی برخی از مراکز استانها هم درخواست مشارکت برای برگزاری جشنواره
داشتند که این امر بسیار خوشحال کننده است.
او افزود :از ویژگیهای این جشنواره ثبتنام الکترونیکی است .از نظر ما
تماشاگران و مخاطبان تولیدات هنری ،به عنوان داوران هستند و میتوان برای
انتخاب آثار از نظرات مخاطبان برای داوری آثار بهره گرفت .در واقع داوران
اصلی ،مخاطبان آثار هنری راه یافته به جشنواره هستند بر همین اساس به
دنبال برنامهریزی الزم برای تحقق این هدف هستیم.

برگزاری دومین جشنواره«پرچم» با
محوریت مقاومت و استکبارستیزی
دومین جشنواره «پرچم» در حالی به همت فرهنگسرای گلستان برگزار
میشود که شعر،عکس ،نقاشی ،پوستر ،فیلم کوتاه و مستند از جمله
بخشهای اصلی آن است.
به گزارش روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه  8و فرهنگسرای
نزاده از آغاز فعالیت دومین دوره جشنواره پرچم همزمان
گلستان ،ناصر امی 
با روز  13آبان خبر داد.مدیر فرهنگی هنری منطقه  8و رئیس فرهنگسرای
گلستان ،ضمن اشاره به محورهای اصلی این جشنواره و اهمیت آن گفت:
پرچم به عنوان نماد هویت ملی و استقالل کشور ،تأثیربسزایی در همبستگی
ن منظور ،دومین
ملت و مقاومت و پایداری آن در برابر دشمنان دارد .به همی 
دوره جشنواره «پرچم» با محوریت استکبارستیزی و مقاومت از سوی این
مدیریت ،برگزار خواهد شد .در این جشنواره ضمن توجه به مهمترین نشان
ملی کشور ،جایگاه پرچم در عرصههای گوناگون و کارکردهای آن به عنوان
یک نماد مفهومی در حیات اجتماعی و تقویت هویت ملی و فرهنگی مورد
توجه قرار میگیرد 3 .رنگ پرچم مقدس کشورمان نماد استقالل ،خون
شهدا ،آزادگی و استکبارستیزی است که همگی از شعارهای اساسی مردم
ایران اسالمی در جریان انقالب و هشت سال دفاع مقدس است.وی دعوت
به شرکت در این جشنواره را دعوت عمومی به مقاومت و همبستگی وحدت
ملی در برابر دشمنان دانست و گفت :در ایامی که جنگ نرم فرهنگی توسط
دشمن علیه جوانان کشور به راه انداخته شده است و قصد آنان ایجاد تفرقه و
اختالفافکنی است ،جوانان و نوجوانان هنرمند را به شرکت در این جشنواره
دعوت میکنیم تا بتوانیم گامی مؤثر برای مقاومت ملی شکل بدهیم .در
چهلمین سال پیروزی انقالب ،بار دیگر قصد داریم تا فریاد عدالتخواهی
خود را بر سر سران استکبار بلند کنیم و ثابت کنیم که لحظهای از آرمانهای
انقالب عقب نخواهیم نشست و به هیچ عنوان مرعوب نقشههای شوم دشمنان
اسالم و انقالب نخواهیم شد .ملت آزاده ایران با به اهتزار درآوردن پرچم 3
رنگ جمهوری اسالمی ایران همچنان به استکبارستیزی خود ادامه میدهند.
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در مراسم پیادهروی اربعین ،عکس
خانوادگی با صحن نمادین علی

بن موسی الرضا(ع) ،عمود ،707
عکسهای دو و یا چند نفره با مردم
عراق در نظر گرفته شده است.
مهلت ارسال عکسها در این
مسابقه تا سیام آبان ماه سال جاری
اعالم شده است و آثار باید در
صفحه شخصی صاحب اثر منتشر
و آدرس صفحه مسابقه به نشانی
@ picmoukeb707در تصاویر
منتشر شده  tagو یا از هشتک
#موکب 707در متن پست استفاده
شود .به  3نفر برگزیده توسط آراء
هیئت داوران ،جایزه نفیس و لوح
تقدیر و به  50نفر بعدی که بر اساس
بیشترین پسند مردم انتخاب شوند،
هدایای غیر نقدی اهدا میشود.

معاون هنری ارشاد خبر داد:

نمایشهای مذهبی در رده سوم
تولیدات نمایشی كشور
سیدمجتبی حسینی ،پس از تماشای نمایش «رسول» گفت :در شش ماهه
اول امسال سومین رده تئاترهای اجرا شده از نظر گونهشناسی ،نمایشهای
مذهبی و دینی بوده است.
به گزارش ایکنا و به نقل از روابط عمومی نمایش «رسول» ،سید محمد مجتبی
حسینی؛ معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره سیاستهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای حمایت از نمایشهای میدانی و مذهبی
گفت :نمایشهای میدانی یکی از گونههای اجرایی نمایش است که وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز به این مقوله توجه دارد.
او با اشاره به ارزیابیای که در اداره کل هنرهای نمایشی صورت گرفته است،
عنوان کرد :در شش ماهه اول امسال ،سومین رده تئاترهای اجرا شده از
نظر گونهشناسی ،نمایشهای مذهبی و دینی بوده است و این نشاندهنده
عالقهمندی مخاطبان و خانواده تئاتر به این موضوع است.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :به طور طبیعی
اجراهای محیطی ویژگیهای متعددی دارد که باید از نظر فنی و رفاهی به
آن توجه شود و فکر میکنم بهترین حالت این است که در ای ن خصوص،
دستگاههای ذیربط با یکدیگر همکاری کنند ،چون مأموریت قانونی ما
پرداختن به محتوای آثار است .شکل ارائه آثار چیزی است که به همت
شهرداری تهران و منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد اتفاق افتاده و
نشاندهنده تمایل و عالقهمندی در این نهاد بزرگ است.
او در خصوص نمایش «رسول» نیز گفت :سالهاست که قصههای رسول
ترک بر زبان کسانی که در مجالس روضه سیدالشهدا(ع) شرکت میکردند،
جاری بود و در موعظهها بسیار گفته شده که در درون همه ما رسولی است که
باید بیدار شود و ما را به سمتی هدایت کند که شایسته رسیدن به آن هستیم.
حسینی ادامه داد :حاال این قصه كه بارها شنیده شده ،دستمایه یک کار هنری
شده و تبدیل به یک اثر ارزشمند و بزرگ شده است و نشان دهنده استعداد
و استطاعتی است که در هنر نمایش وجود دارد .برگزارکنندگان بیان داشتند
که طی اجرای هفت یا هشت شب از این نمایش ،بی ش از  ١٠هزار نفر از
شهروندان به تماشای این تئاتر نشستند كه نشانه اقبال عمومی به این گونه
هنری است.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
اختصاص دادن به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

فراخوان یازدهمین جشنواره
هنرهای تجسمی فجر منتشر شد
فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در شرایطی منتشر
شده است که این دوره جشنواره بخش ویژهای را به چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی اختصاص داده است.
به گزارش ایکنا ،یازدهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی
فجر با هدف ایجاد فضای گفتگو میان اهالی جامعه هنرهای
تجسمی کشور ،ایجاد زمینه برای رشد هنر معاصر ایران وهمچنین
ایجاد فرصت برای ارتقای آگاهی و هنر هنرمندان ایرانی ،همزمان با
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران برگزار میشود.
در فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر آمده است:
جشنواره در  ۱۰رشته هنری تصویرسازی ،خوشنویسی ،سرامیک،
کاریکاتور و کارتون ،گرافیک ،عکاسی ،مجسمه ،نقاشی ،نگارگری و
هنرهایجدید(ویدیوآرت،پرفورمنسآرتوچیدمان)برگزارمیشود.
اهداف این دوره از جشنواره ،معرفی و نمایش آثار تازه هنرمندان ایرانی
و نمایش دستاوردهای خالقانه هنری در رشتههای  ۱۰گانه است و
انتظار میرود هنرمندان به رویکردها و شیوههای معاصر در خلق و
همچنین ارائه آثار هنری توجه کنند.
موضوع این دوره از جشنواره آزاد است و هنرمندان میتوانند آثار خود
را با رویکردهای معاصر در هنر ایران با گرایشهایی چون رویکردهای
معاصر ،رویشی نوین از ریشههای کهن ،تأثیر هنر ما در منظومه
جهان معاصر ،انسان ،رنجهای بشری و بازنمایی هنرمندانه ،تفکر
انسان معاصر در سپهر اندیشههای آئینی ،میراث فرهنگ و اندیشه
ایرانی :انسان بومی ،تفکر جهانی ،اسطورهها و بازآفرینی در جهان
معاصر به دبیرخانه ارسال کنند.یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی
فجر در هر رشته به یک نفر برگزیده ،تندیس طوبای زرین ،لوح افتخار
و مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال جایزه نقدی اهدا میکند.
هنرمندان برگزیده برای سفر مطالعاتی به شهرک هنرمندان فرانسه
( )Cite des Artsمعرفی میشوند تا براساس ضوابط ،شرایط و
زمانبندی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ً
به این سفر مطالعاتی اعزام شوند .ضمنا در هر رشته از یک نفر تقدیر
شده و به برگزیده لوح افتخار و مبلغ  ۵۰میلیون ریال جایزه نقدی
اهدا میشود.همچنین به تمام هنرمندان راه یافته به نمایشگاه ،گواهی
شرکت و کتاب جشنواره اهدا خواهد شد و تمامی هنرمندان راه یافته
به جشنواره ،به عضویت مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
درخواهند آمد.
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