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معارفۀ  مراسم  فرهنگ وهنر:  گروه 
جدید  مدیرکل  روحی«  »محسن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و 
علیزاده«  از خدمات »محمدرضا  تکریم 
حضور  با  کرمان  ارشاد  سابق  مدیرکل 
وزیر  حقوقی  معاون  کرمان،  استاندار 
و  فرهنگی  مدیران  از  جمعی  و  ارشاد 

هنرمندان استان برگزار شد.
ارشاد  و  فرهنگ  جدید  مدیرکل 
مراسم،  این  در  کرمان  استان  اسالمی 
بر تولید محتوا در حوزۀ فرهنگ و هنر 
تاکید کرد و گفت: »در حوزۀ محتوا باید 
توانایی های خود را بشناسیم و آن ها را 
ارتقا دهیم و مراقب باشیم اشتباه نکنیم 
زیرا جبران اشتباه بسیار سخت است«.

بیان  با  همچنین  روحی  محسن 
این که با توجه به کمبود اعتبارات باید 
حتما هزینه فایده ای فکر کنیم، خواستار 
حوزۀ  شاخص  چهره های  همکاری 
فرهنگ و هنر استان برای اولویت بندی 

موضوعات شد.
وی همچنین تاکید کرد: »از انتقادی 
و  تفکر  با  همراه  و  مبالغه  بدون  که 
تدین و ارائۀ راهنمایی و پیشنهاد باشد 
که  کسانی  کرد  خواهم  استقبال  حتما 
این گونه ما را نقد کنند حتما از بهترین 
دوستان من خواهند بود و دست آن ها 

را می بوسم«.
مدیرکل  استقامت،  گزارش  به 
کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
جشنواره های  برگزاری  این که  بیان  با 
را  سلیمانی  شهید  هنری  و  فرهنگی 
دنبال خواهیم کرد، گفت: »من عقیده 
دارم که حاج قاسم تازه دو سال است که 
زمان  در  ایشان  زیرا  است،  شده  متولد 
اجازه  کسی  به  نه  دنیایی شان  حیات 
نه  و  کند  صحبت  درباره شان  می دادند 

اجازه می دادند بنویسد«.
پس،  این  از  »قطعا  افزود:  وی 
شخصیتی  زوایای  باید  هنرمندان 
هنر  و  فرهنگ  قالب  در  را  حاج قاسم 

ماندگار کنند«.
ما  این که  بیان  با  ادامه  در  روحی 
در  ایدئولوژیکی  کارزار  یک  درگیر 
جنگ  رویکرد  با  هنر  و  فرهنگ  حوزۀ 
یادآور شد: »همۀ کارهای  نرم هستیم، 
اگر  تولید می شود  دنیا  در  فرهنگی که 
واقع شود  مردم  استقبال  مورد  بخواهد 
و  جذابیت  خالقیت،  ویژگی  سه  باید 

محتوا را داشته باشد«.
با  ما  تمایز  »وجه  داد:  ادامه  وی 
است. من  دشمنان مان در حوزۀ محتوا 
عقیده دارم که محتوا خیلی مهم است 
و شاید جهاِد اهالی عرصۀ فرهنگ و هنر 
محتوا  همین  تبیین،  جهاد  حوزۀ  در 

است«.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
»نام گذاری  کرد:  بیان  کرمان  استان 
هم  فرهنگ  حوزۀ  برای  قطعا  امسال 
در  دانش بنیان  تولید  دارد.  موضوعیت 
در عرصۀ محتوا  هنر،  و  فرهنگ  عرصۀ 
برنامه ریزی  آن  برای  می توانیم  و  است 

کنیم«.
باید  محتوا  حوزۀ  »در  گفت:  وی 
این که  یکی  دهیم،  انجام  را  کار  سه 
که  بشناسیم  را  خود  توانایی های 
در  را  درخشانی  چهره های  الحمداهلل 

کرمان  استان  در  هنر  و  فرهنگ  حوزۀ 
ارتقا  را  توانایی ها  این که  دوم  داریم، 
خواهیم  برنامه ریزی  حتما  که  دهیم 
و  داد  خواهیم  انجام  را  کار  این  و  کرد 
سوم این که مراقب باشیم اشتباه نکنیم 
است  سخت  بسیار  اشتباه  جبران  زیرا 
دشمن  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  و 

است  بسته  دل  ما  اشتباهات  همین  به 
و  فرهنگی  فعالیت های  تمام  در  باید  و 

هنری به این موضوع دقت کنیم«. 
روحی با بیان این که مسائل مختلفی 
انجمن ها،  ناتمام،  پروژه های  مانند 
آسیب های  از  گرفتن  فاصله  اعتبارات، 
و  فرهنگ  حوزۀ  در  را  جشنواره  زدگی 
کمبود  به  توجه  »با  افزود:  داریم،  هنر 

هزینه فایده ای  حتما  باید  اعتبارات 
به  باید  را  موضوع  این  کنیم.  فکر 
این  برای  و  کنیم  اولویت بندی  سرعت 
روی  من  برنامه ریزی،  و  اولویت بندی 
امید و اهتمام چهره های شاخص حوزۀ 
فرهنگ و هنر استان حساب باز کردم و 
کمک  با  امیدوارم  و  دارم  ویژه ای  امید 

کل  اداره  در  همکارانم  و  دوستان  این 
به  بتوانیم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

سرعت کار را پیش ببریم«.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استان کرمان در ادامه خاطرنشان کرد: 
نماینده  هدایت های  و  حمایت ها  »به 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
بستم.  ویژه ای  امید  کرمان،  استاندار  و 

به حق اگر جناب دکتر فداکار در استان 
کرمان نبودند شاید من این مسئولیت را 
فداکار  دکتر  آقای  نمی پذیرفتم. حضور 
برای اهالی فرهنگ و هنر و برای ما یک 
فرصت طالیی است و امیدواریم از این 

فرصت استفاده کنیم«.
وی گفت: »وزیر ما در استان کرمان 
امیدواریم  و  هستند  فداکار  دکتر  آقای 
حوزه  این  در  بتوانیم  ایشان  کمک  با 
تا  دهیم  انجام  را  ماندگاری  کارهای 

باقیات و صالحاتی باشد«.
روحی اظهار کرد: »گسترش همکاری  
و  فرهنگی  دستگاه های  با  تعامل   و 
جبهۀ  با  و  هنری  و  فرهنگی  فعالین 
اولویت ها  از  اسالمی  انقالب  فرهنگی 
تربیت  حوزۀ  در  مخصوصا  بود  خواهد 
نیروی انسانی که مقام معظم رهبری از 
آن به عنوان فتح الفتوح جبهۀ فرهنگی 
یاد کردند و امیدواریم همه کمک کنند 
 که بتوانیم در این حوزه گام های جدی 

برداریم«.
وی گفت: »از انتقادی که بدون مبالغه 
و همراه با تفکر و تدین و ارائۀ راهنمایی 
استقبال خواهم  باشد حتما  پیشنهاد  و 
کرد کسانی که این گونه ما را نقد کنند 
حتما از بهترین دوستان من خواهند بود 

و دست آن ها را می بوسم«.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: 
جمهوری  سلیمانی،  شهید  گفتۀ  »به 
اگر  ما  تعبیر  به  است.  حرم  اسالمی 
حضور  که  مسئولیت هایی  در  ما  همۀ 
داریم، آن را به درستی انجام دهیم که 
و  اسالمی  نظام جمهوری  تقویت  باعث 
رضایت مردم بشود، ان شااهلل مدافع حرم 

خواهیم بود«. 
این  در  کرمان،  فردای  گزارش  به 
چهار  کرمان،  جمعه  امام  مراسم 
شامل  فرهنگ  اصحاب  نمایندۀ 
و  ارجمند  پیروز  اهلل وردی،  گالبزاده، 
عباس کافی زاده از فعالین قرآنی استان 
ارشاد  سابق  مدیرکل  علیزاده  کرمان، 
نماینده  پورابراهیمی  دکتر  کرمان، 
وزیر  معاون  هاشمی  دکتر  و  کرمان 
سخنرانی  نیز  کرمان  استاندار  و   ارشاد 

کردند.
مراسم  این  از  بخشی  در  همچنین 
و  خدمات  از  تقدیر  لوح  اهدای  با 
تالش های علیزاده، مدیرکل سابق ارشاد 

کرمان قدردانی شد. 

مدیرکل جدید ارشاد کرمان:

از انتقادی که همراه با تفکر و راهنمایی باشد
 استقبال می کنم

شامگاه دوشنبه؛
»مسعود احمدی«

 شاعر کرمانی درگذشت

گروه فرهنگ وهنر: مسعود احمدی، شاعر، ویراستار 
و روزنامه نگار کرمانی دوشنبه شب گذشته در سن ۷۸ 
سالگی به دلیل کهولت و نارسایی ریوی در آسایشگاهی 

در تهران درگذشت. 
به گزارش ایسنا، مسعود احمدی متولد دهم مرداد 
 ۹۸ سال  فروردین ماه  در  او  است.  کرمان  در   ۱۳۲۲
نزدیک منزلش در حین عبور از خیابان تصادف کرد و 
به خونریزی مغزی دچار شد. او مدتی در خانه اش تحت 
مراقبت بود و پس از آن، در اواخر سال ۹۸ به یکی از 

خانه های سالمندان تهران منتقل شد.
کتاب های منتشر شدۀ این شاعر و ویراستار عبارتند 
و  »شبنم  کودکان(،  برای  )منظومه  ساعت«   ۲۴« از 
مجموعه  نوجوانان(،  برای  )منظومه  میش«  و  گرگ 
بارانی«، »برگریزان و  بر درگاه«، »روز  شعرهای »زنی 
در  مالقات«، »صبح  »قرار  »دونده خسته«،  گذرگاه«، 
ساک«، »بر شیب تند عصر«، »برای بنفشه باید صبر 
کنی«، »دو سه ساعت عطر یاس«، و همچنین »حرف 
زیادی« )مجموعه مصاحبه های مطبوعاتی(، »دو زن« 
اخوان  اقبال  و  )شاملو(  سرکیسیان  آیدا  با  )گفت وگو 
)مشیری((، »دویدن در تنهایی« )گزیده ای دو زبانه( و 

»دیگر نبودم مرده بودم«. 
زنده یاد احمدی کارنامه ی پر باری از خود به یادگار 
گذاشته است. به جز انتشار کتاب های مختلف در زمینه 
شعر  صفحات  دبیری  او  ادبی،  پژوهش های  و  شعر 

چندین نشریه از جمله نگاه نو را هم بر عهده داشت. 
در نیمه ی بهمن ماه سال نود و پنج، موسسه فرهنگی 
مفرغ برای او در کرمان مراسم گرامیداشت برگزار کرد، 
و یکی از شب های به یادماندنی مفرغ را به تقدیر از او 

اختصاص داد. روحش شاد و یادش گرامی باد. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد
فروش ۴ میلیارد ریالی 

صنایع دستی در نمایشگاه کرمان 
گروه جامعه: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
هتل  در  صنایع دستی  هفتۀ  مناسبت  به  صنایع دستی 
پارس کرمان، گفت: »این نمایشگاه که به مدت سه روز 
برپا شد مورد استقبال مردم و عالقمندان قرار گرفت 
ریال  میلیارد  بر ۴  بالغ  این سه روز هنرمندان  و طی 
فروش صنایع دستی داشتند«. به گفتۀ فریدون فعالی، 
در این نمایشگاه، هنرهای سنتی ۴۰ نفر از استادکاران 
صنایع دستی کرمان به معرض نمایش و فروش درآمد. 
میراث فرهنگی،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ادامه  فعالی  کرمان،  استان  و صنایع دستی  گردشگری 
داد: »این نمایشگاه از نظر کیفیت و تنوع محصوالت در 
سطح باالیی  برپا شد و این انتظار هم از کرمان به عنوان 
شهر ملی صنایع دستی می رفت که کیفیت و کاربری 
سبد  در  تا  دهد  افزایش  روزبه روز  را  خود  محصوالت 
خانوار قرار گیرد«. وی با بیان این که باید صنایع دستی 
به  محصوالت  »باید  افزود:  شود  مردم  زندگی  وارد 
شکلی تولید شوند که جنبۀ کاربردی داشته باشند و 
نمایشگاه  این  در  خوب  اتفاق  این  شاهد  خوشبختانه 
به  کرمان  استان  میراث فرهنگی  مدیرکل  بودیم«. 
فعالیت۷۰ هزار نفر هنرمند در ۱۰۰ رشتۀ صنایع  دستی 
از  اداره کل  »این  و گفت:  اشاره کرد  استان کرمان  در 
هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در قالب تسهیالت 
کم بهره حمایت می کند تا آن ها بتوانند کارگاه های تولید 

صنایع دستی راه اندازی کنند«.
وی ادامه داد: »تاکنون زنجیرۀ ارزش برای محصوالت 
این  خوشبختانه  که  نداشتیم  کرمان  در  صنایع دستی 
از  و  است  شده  ایجاد  رشته ها  از  برخی  برای  زنجیره 
کنند  فعالیت  بخواهند  زمینه  این  در  که  هنرمندانی 

حمایت کامل خواهیم کرد«.

خبر

استاندار کرمان:

شرکت های بزرگ استان 
به پایداری اقتصاد هنر کمک کنند

گروه فرهنگ و هنر: محمدمهدی 
به  اشاره  با  کرمان  استاندار  فداکار، 
»کرمان  گفت:  هنر،  اقتصاد  اهمیت 
کند،  کار  می تواند  حوزه  چند  در 
جای  به  اقتصادی  شرکت های 
و  فرهنگی  برنامه های  اسپانسری 
راستای  در  طرح هایی  به  هنری 

پایداری اقتصاد هنر کمک کنند«.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
خرداد   ۱۸ وی  کرمان،  استانداری 
و  فرهنگ  مدیرکل  معارفۀ  آیین  در 
ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره 
اسالمی  ارشاد  مدیریتی  حوزۀ  به 
عمومی  فرهنگ  بخش های  در 
هنری  و  فرهنگی  رشته های  و 
بر  »عالوه  کرد:  بیان  زیرمجموعه، 
این مباحث، حوزۀ پاسداشت و تکریم 

با  باید  هنر  و  فرهنگ  پیشکسوتان 
جدیت دنبال شود«.

وجود  همچنین  کرمان،  استاندار 
را  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید 
جشنواره های  برپایی  برای  ظرفیتی 
این  محوریت  با  هنری  و  فرهنگی 
گفت:  و  دانست  واالمقام  شهید 
»شهید سلیمانی مورد عالقۀ جمعیت 
کثیری از آزادی خواهان دنیا هستند 
هنری  و  فرهنگی  حوزه های  در  و 
می توانیم شاهد برپایی جشنواره های 

ساالنه باشیم«.
سالن  »امیدواریم  کرد:  اظهار  وی 
مرکزی کرمان نیز در سال جاری به 
و  بهره برداری  مورد  و  رسیده  اتمام 
استان  هنر  و  فرهنگ  اهالی  استفادۀ 

قرار گیرد«. 


