
یک شنبه 18 دی1401    شماره 1348  خرب فرهنگ و هرن 6

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شنبه 1۷ دی ماه دو انتصاب و تغییر داشت. عزت اهلل 
ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حکمی علی طلوعی را به عنوان معاون توسعه 
مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد. مدیرکلی دفتر وزارتی و 
امور بین الملل وزارت میراث فرهنگی، مدیرکلی صداوسیمای مرکز گیالن، بخشی از سوابق علی طلوعی 
است. حسین ساری، نیز که در مرداد ماه 1401 به عنوان مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش 
دســتباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب شده بود، اینک با حکم ضرغامی به 

عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و امور بین الملل منصوب شده است./ایسنا

خانه طراحان انقالب اسالمی به مناسبت سالگرد شهادت هموطنان ما در هواپیمای اوکراینی، موشن 
پوستر »داغ سنگین« را منتشر کرد. 18دی ماه سال 13۹8، پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین المللی اوکراین 
طی سانحه ای دلخراش سقوط کرد و طی آن تعدادی از هموطنان مان به شهادت رسیدند. این اتفاق، کام 
همه ایرانیان را که هنوز داغ حادثه ترور سردار سلیمانی را بر دل داشتند، تلخ تر کرد و همه مردم ایران عزیز 
یک پارچه ابراز همدردی خود را با خانواده های قربانیان آن ابراز کردند.  موشن پوستر »داغ سنگین« محصول 
خانه   طراحان انقالب اسالمی است که مصطفی محمدی آن را طراحی کرده است. در خالصه این محصول 
تصویری آمده است: »به یاد شهدای هواپیمای اوکراینی که در سکوت شب، به سردار دل ها پیوستند...«/تسنیم

به یاد شهدای هواپیمای اوکراینی دو انتصاب جدید در وزارت میراث

بیست وچهارمین جشنواره بین المللی قصه گوییافتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همدانجشنواره شعر فجر در شیراز آغاز به کار کرد
هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر روز گذشته در آیینی 

در شهر شیراز آغاز به کار کرد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در این آیین با بیان اینکه آنچه 
امروز مایه شعف و سرور مجموعه برگزار کنندگان این جشنواره شده، 
این است که ما از محلی افتتاحیه شعر فجر را آغاز کردیم که محل توجه 
اکثر مردم کشور با دیده های نگران بود و این دیده های نگرانی که به 
دلیل حادثه تروریستی شاهچراغ )ع( به شیراز دوخته شده بود، امروز 

مایه جوشش و رویش نهال شعری کشور خواهد شد.
وی اضافه کرد: آنچه که باعث شد شیراز برای این جشنواره انتخاب 
شود استعداد بزرگی است که در مجموعه فارس در حوزه شعر و ادب 

معاصر نهفته است.
در این جشنواره آثاری که برای نخستین بار در سال 1400 به زبان 
فارسی و با مجوز در داخل کشور منتشر شده  باشد، مورد ارزیابی قرار 

می گیرند./ایرنا

محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سفر یک 
روزه به اســتان همدان ضمن مالقات با استاندار همدان و امضای 
تفاهمنامه همکاری با استانداری، طی مراسمی دفتر انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی در استان همدان را افتتاح کرد.
شــالویی در این دیدار گفت: افتخار داریم کــه پس از امضای 
تفاهمنامه همــکاری میان انجمن و اســتانداری همدان، احکام 
اعضای هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان همدان 
که ریاســت آن را اســتاندار محترم به عهده خواهند داشت، به 
این عزیزان اهدا کنیم. در طول ادوار متمادی از تاریخ درخشــان 
علمی و فرهنگی ایران، همواره همدان، فرهنگیان و فرهیختگان 
بسیاری را به جامعه ایرانی و جهانی عرضه کرده است. با تأسیس 
این دفتر، روند تجلیل از چهره های فرهنگی و هنری استان همدان 
و ساماندهی فعالیت های مرتبط با مفاخر در این استان با جدیت 

پیگیری خواهد شد./ایسنا

 بیست وچهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان از ۲۵ تا ۲۹ دی  1401در شــهر یزد برپا 
خواهد شد.  رضا فیاضی  که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
خانه اوســت و بخش زیادی از عمر هنری خــود را در آنجا گذرانده ، 
می گوید: هنر قصه گویی از زمان های دور، ســینه به سینه از نسلی 
به نسل دیگر منتقل شده تا اکنون که به ما رسیده است.  وی افزود: 
امروزه با توجه به افزایش رسانه های جمعی و ارتباط تنگاتنگ کودکان 
و نوجوانان با فضای مجازی، قصه گویی و نشاندن بچه ها پای قصه ها کار 
دشواری است و قطعاً برگزاری جشنواره قصه گویی، در چنین شرایطی 

نتیجه همت باال و تالش زیاد عزیزان بسیاری است.
 وی گفت: از نزدیک شاهد زحمت های تمامی دست اندرکاران این 
جشنواره بوده ام. دلسوزانی که برای حفظ هنر قصه گویی آن هم در 
شرایطی که رسانه های ارتباط جمعی و فضای مجازی تاثیر زیادی روی 

کودکان دارند، تالش می کنند./تسنیم

دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های بخش رادیوتئاتر 
خود را معرفی کرد.

۱3 نمایش در بخش رادیوتئاتر جشنواره فجر چهل و یکم با مدیریت امین رهبر اجرا 
خواهد شد. اجراهای این بخش از روز یکشنبه 25 دی  ساعت ۱4 در تماشاخانه مهر حوزه 
هنری با نمایش »بوکه من« به کارگردانی طاهره شاددل از بجنورد آغاز می شود و تا 3۰ دی  

ادامه خواهد داشت.
در ادامه اجراهای روز یکشنبه نمایش های »دست انداز« از کرمانشاه، ساعت ۱6 و »روایت 

ناتمام زیبای خط خطی« از قزوین، ساعت ۱8 اجر خواهد شد.
همچنین نمایش های »موج سوار آبی« از کرج و »زیبا« از تهران روز دوشنبه 26 دی  به 

ترتیب ساعت ۱6 و ۱8 اجرا خواهند شد.
همچنین نمایش های »بال روزگار« از همدان و »جیغ« از قزوین نیز روز سه شنبه 27 دی  
ساعت ۱6 و ۱8 اجرا خواهند شــد. اجراهای روز چهارشنبه 28 دی  ماه نیز به نمایش های 

»شبیه پدر« از قم و »اسپویلر« از اصفهان اختصاص دارد. 
نمایش »همه دختران من« از ساری نیز روز پنجشنبه 2۹ دی  ساعت ۱6 اجرا خواهد شد و 
در همین روز نمایش »مجنون-پل حمید« از تبریز ساعت ۱8 اجرا می شود. اجراهای پایانی و 
روز جمعه 3۰ دی  نمایش های بخش رادیو تئاتر چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
هم به نمایش های »پرواز پرندگان مهاجر در صبح روز آخر« از اهواز ساعت ۱6 و »گزارش یک 

عشق نهایی« از اردبیل ساعت ۱8 اختصاص دارد.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری کوروش زارعی همزمان با ایام 

جشن های پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن ۱4۰۱ برگزار خواهد شد./مهر

جدول اجراهای بخش رادیوتئاتر جشنواره تئاتر فجر منتشر شد


