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محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می گوید که با توجه به تنوع پوشش در مناطق مختلف ایران 
باید تنوع پوشش اقلیمی اقوام را به رسمیت بشناسیم و فضای الزم را برای گسترش فرهنگ پوشش اقوام فراهم کنیم.

وزیز فرهنگ در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوره جشنواره مد و لباس فجر که با حضور اعضای 
شورای سیاستگذاری و سیدمجید امامی دبیر شــورای فرهنگ عمومی در محل وزارتخانه برگزار شد، گفت: طی یک 
سال و نیم اخیر رویکردهای خوبی در ارتقای کیفی مساله پوشش داشته ایم اما در حوزه اقدامات باید بیش از گذشته 
تالش کرد و در این راستا می بایست مجموعه ای از دستگاه ها با همیاری یکدیگر اتفاق مهمی را در حوزه 

مد و لباس رقم بزنند.
او با بیان اینکه انقالب اسالمی داعیه تمدن سازی دارد، گفت: یکی از وجوه بارز تمدن سازی انقالب 
اسالمی این حوزه است و تاریخ غنی ایران عزیز و تنوع پوششی در مناطق کشور، کمک اصلی در پیشبرد 
سیاست های حوزه مد و لباس است. ضرورت دارد تنوع پوشش اقلیمی اقوام را به رسمیت بشناسیم 

و فضای الزم برای گسترش فرهنگ پوشش اقوام را فراهم کنیم.
اســماعیلی در ادامه گفت: وزارت فرهنگ در دوره جدید از ایده های خالقانه حوزه مد و 
لباس که به تقویت تنوع پوششی اقوام منجر شود، حمایت های کافی را انجام خواهد داد و 

تشکیل کارگروهی برای تعیین جزییات بسته ای حمایتی این حوزه می تواند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: حمایت از حوزه مد و لباس می بایست از حالت نمایشی و گلخانه ای خارج 
شود تا بیشترین اثرگذاری را داشته باشــد و در این مسیر به پشتوانه حمایت های رئیس 
جمهور محترم و همراهی ســایر نهادها و وزارتخانه می توان از ظرفیت مســئولیت های 

اجتماعی دستگاه ها نهایت بهره را برد./ایسنا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

حمایت از حوزه مد و لباس   ازحالت نمایشی خارج شود

خرب فرهنگ و هرن 

حجت االسالم سید سعیدرضا عاملی رنانی در آیین گرامیداشت عشق و مهر ایرانی با حضور نمایندگان 
ادیان، اقوام و مذاهب ایرانی که در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد اظهار داشت: سرمایه تمدنی ایران، شامل 
ایران قبل از ورود اسالم دوره پارسیان و پارتیان، بعد از ورود اسالم و دوره ظهور انقالب اسالمی بیش از 
هشت هزار سال قدمت دارد که هر سه یک پیوستار مشترکی دارد و آن روحیه ایرانیان در طول تاریخ بوده 
است. وی تصریح کرد: یکی از منابع مهم فرهنگ که به اجتماعی شدن ما کمک می کند دین است، دین 
و ارزش های دینی در حوزه فرهنگ بسیار پررنگ است حتی جوامع الییک و سکوالر تحت تاثیر منابع 

دینی در حوزه فرهنگ هستند./ایرنا

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: براساس 
تصمیم و هماهنگی های صورت گرفته از ســوی ستاد اجرایی خدمات ســفرهای نوروزی مازندران، 
بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع دستی از ۲۷ اسفند ماه در نقاط مختلف استان برپا می شود. حسین 
ایزدی افزود: براســاس تصمیم گیری اتخاذ شــده در تمامی شهرســتان های مازندران که شامل ۲۲ 
شهرستان است این نمایشگاهها و بازارچه ها فعال خواهد شد. وی ادامه داد : عالوه بر آن طبق هماهنگی 
های صورت گرفته با اداره کل امور روستایی استانداری مازندران نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی در 

برخی روستاهای هدف گردشگری و پرتردد استان هم دایر می شود. /ایرنا

دست پر مازندران در نمایشگاه های صنایع دستیجوامع الییک و سکوالر تحت تاثیر منابع دینی 

تصویب تمدید دوساله معافیت های گردشگرینمایشگاه هنرهای تجسمی نور افتتاح شدگرافیتی »بنکسی« روی تمبر نقش بست
اوکراین تمبرهای پستی  را با تصویر یکی از گرافیتی هایی تولید کرد 
که »بنکسی«  ناشناس و مشهور بر روی ویرانه های جنگ زده این کشور 
خلق کرده است.   اوکراین به مناسبت نخستین سالگرد حمله روسیه به 
این کشور، روند تولید تمبرهای پستی را آغاز کرده که در آن پیروزی 
پسربچه ای بر مردی بالغ در مبارزه جودو به تصویر کشیده شده است.

»بنکسی«  هنرمند بریتانیایی مشهور، این گرافیتی را بر روی دیوار 
تخریب شده شهر »بورودیانکا« واقع در شمال غربی »کی یف« خلق 
کرده است و گفته می شود این گرافیتی با الهام از »والدیمیر پوتین« ، 

رئیس جمهور روسیه خلق شده که دارنده کمربند سیاه جودو است.
اخیرا نیز اعالم شد بر روی چهار مورد از گرافیتی هایی که »بنکسی«  
چندی پیش بر دیوار ساختمان های جنگ زده اوکراین خلق کرده بود، 

شیشه های ضدضربه نصب شده است.
ســاکنان پایتخت اوکراین روز جمعه به دفتر اصلی کی یف هجوم 

بردند تا تمبرهای جدید را خریداری کنند./ایسنا

نمایشگاه هنرهای تجسمی نور، روز گذشته در موزه ملی قرآن 
افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار؛ خوشنویسی، نقاشی خط، نقاشی 
و تایپوگرافی به نمایش درآمده اســت. در آغاز مراســم افتتاحیه 
این نمایشــگاه، علیرضا کالنتر مهرجردی، معاون فرهنگی جهاد 
دانشگاهی گفت: 100 اثر به دبیرخانه این نمایشگاه رسیده است. 
با حمایت هایی که از چنین نمایشگاه هایی می شود، این تعداد باید 
بسیار بیشتر شود. یکی از اقدامات جهاد دانشگاهی، تأسیس سازمان 
قرآنی دانشگاهیان کشور است که با عملکردش، قدم های مهم و 
تأثیرگذاری در اشاعه معانی قرآنی برداشته است. حجت االسالم و 
المسلمین حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز در 
ادامه مراسم افتتاحیه اذعان کرد: قرآن کریم با معارف خود عقل ها را 
تسخیر کرده است و با هنرش قلب ها را به دست می آورد. وقتی در 
قرآن دقیق می شویم، از همه سطوح معارف در آن مشاهده می کنیم؛ 

این ویژگی بارز قرآن است./صباخبر

علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی با بیان اینکه حوزه گردشگری بیش از 
پیش نیازمند حمایت اســت، گفت: بدون در نظر گرفتن امتیازات و 
تسهیالت مورد نیاز فعاالن و سایر کسب وکارهای عرصه گردشگری 
نمی توان رشد و رونق این حوزه را انتظار داشت. وی افرود: برای مواجه 
شدن با چالش های ناشی از اتفاقات اخیر و به منظور حمایت از فعاالن 
حوزه گردشــگری و رعایت حقوق گردشگران، بسته پیشنهاداتی را 
آماده کردیم که یکی از این پیشنهادات تمدید دوساله معافیت های 
حوزه گردشگری بود که خوشبختانه در ســتاد اقتصادی دولت هم 
تصویب شد. شالبافیان »لغو روادید یک طرفه با برخی از کشورها« را از 
دیگر پیشنهادهای این بسته عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری وزارت 
خارجه فهرستی از کشورهایی که امکان لغو روادید یک طرفه با آنها 
وجود دارد و به نوعی به حوزه گردشگری نیز کمک می کند تهیه شده 

و در حال بررسی است./مهر


