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انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسامی در آستانه بهار طبیعت و آغاز سال نو، کتاب های خود را 
با 2۵ درصد تخفیف عرضه می کند. این فروش ویژه که از روز گذشته بیستم اسفندماه آغاز شده است تا 
دوشنبه، بیست ودوم اسفند ادامه خواهد داشت و شامل تمام منشورات مرکز خواهد بود و این بازه زمانی 
تمدید نخواهد شد. عاقه مندان برای تهیه کتاب ها می توانند هم با مراجعه حضوری به فروشگاه انتشارات 
مرکز  و هم مراجعه به فروشگاه اینترنتی انتشــارات مرکز، کتاب های موردنظرشان را تهیه کنند. مرکز 
دائرة المعارف بزرگ اسامی مؤسسه ای علمیـ  پژوهشی است که در اسفند ماه 13۶2 به منظور تدوین و 
انتشار دانشنامه های عمومی و تخصصی و کتب مرجع در ابعاد مختلف معارف بشری بنیاد نهاده شد./ایسنا

»از ســماع تا حضور« عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شــده در بازار موسیقی است که در حوزه 
موسیقی ردیف دستگاهی ایران توسط نشر ماهور در دسترس شنوندگان قرار گرفته است. »حرمان - 
پیش درآمد« - »خموشی« و »سرور - ِرنگ« به آهنگسازی فرزین کشاورز در دستگاه سه گاه، »باد« 
و »گلچهره - چهار مضراب« به آهنگسازی حسین خواس در آواز ابوعطا، »معبر« و »چرخه مضمر« به 
آهنگسازی امیر موالیی در دستگاه چهارگاه، »فغان« و »خروش« به آهنگسازی مهرنوش ذوالفقاری در 
دستگاه شور، »سراب- روایتی اوازی در راست پنجگاه« و »سماع سرور - چهار مضراب« به آهنگسازی 

میاد محمدی آثاری هستند که در این آلبوم منتشر شده اند. /مهر

از سماع تا حضور وارد بازار موسیقی شدتخفیف نوروزی برای عالقه مندان کتاب

نشست هم اندیشی بازرگانان و صادرکنندگان صنایع دستی روز 
گذشته با حضور عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در سالن فجر وزارتخانه میراث برگزار شد.  سید امیر 
برهانی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این هم اندیشی گفت: 
صندوق ضمانت صادرات آمادگی دارد که به صادرکنندگان صنایع 
دســتی خدمات ارائه بدهد. این صندوق که یک ارگان صد در صد 
دولتی است، خسارت بیمه شــدگان را پرداخت می کند. وی افزود: 
صندوق ضمانت صادرات محصوالت مختلــف بیمه ای دارد. صنایع 
دستی و گردشــگری برند ایرانی هســتند و ارزش افزوده اعتباری 
جمهوری اسامی به حســاب می آیند. مریم جالی معاون صنایع 
دستی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما 
می خواهیم با برگزاری نشست هایی، چون نشست هم اندیشی بازرگانان 
و صادرکنندگان صنایع دستی وضعیت صنایع دستی را یکپارچه کنیم 

و مشکات موجود بر سر راه فعاالن عرصه صنایع دستی را راحت تر 
از میان برداریم. عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در این نشست گفت: این جلسه تشریفاتی و تزئینی 
نیست و صد در صد کاری است. جلسه مذکور باید تا حصول نهایی 
اهداف تعیین شده برای نشست هم اندیشی بازرگانان و صادرکنندگان 
صنایع دستی تداوم داشته باشد. وی افزود: من خیلی با هنر سر و کار 
داشتم و مسئولیت های هنری زیادی داشتم اما معتقدم که هنر صنایع 
دستی نزدیکترین هنر به فرهنگ، تمدن و دین کشورمان است. هنر 
صنایع دستی یک هنر واقعی و پاک به حساب می آید. ضرغامی بیان 
کرد: هم اکنون چینی ها بازار خوبی برای عرصه های گردشــگری و 
صنایع دستی ما هستند. عرصه صنایع دســتی مشکات و مسائل 
متعددی دارد اما حوزه صادرات شاه کلید حل مسائل عرصه مذکور 
به حساب می آید زیرا اگر مشکل صادرات حل شود، مشکات تولید 

و توزیع نیز حل می شوند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی گفت: برخی از دوستان گفتند گاهی هزینه بسته بندی بیشتر 
از هزینه تولید می شود. من می گویم این مسئله مشکلی ندارد زیرا 
گاهی بســته بندی زیبا به رونق قابل توجه فروش و صادرات کمک 
می کند. ضرغامی تاکید کرد: ما اینجا از اصل هنر دیده بانی می کنیم. 
من معتقدم که ما باید مراقب باشیم که جنس بنجل به عنوان صنایع 
دستی ایران به کشــورهای دیگر صادر نشــود. صادرکنندگان بازار 
را می بینند و می توانند به ما بگویند کــدام یک از بخش های صنایع 
دستی کشورمان بازار بیشتری دارند. صادرکنندگان ما باید بازارشان 
را خوب بشناسند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: مجلس شورای اسامی در زمینه برون سپاری ارزی و اختصاص 
جایگاهی در شهرکت های صنعتی به صنایع دستی به ما کمک کرده اند 

و مصوبه هایی داشته اند./صباخبر

صنایع دستی نزدیکترین هنر 
به فرهنگ و دین است


