ﻣﯿﻨـﺎب ﻣﺮﮐـﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻫﻨـﺮی
ﻧﺪارد
رﺋﯿﺲ اداره ارﺷﺎد ﻣﯿﻨﺎب:
ﻣﯿﻨﺎب ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻧﺪارد
ﺧـﺒﺮﮔﺰاری اﺑﻮﻣﻮﺳـﯽ :رﺋﯿـﺲ اداره ارﺷـﺎد ﻣﯿﻨـﺎب ﮔﻔـﺖ:
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از داﺷﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس از ﻣﯿﻨﺎب ،رﺿﺎ اوزﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی و ﮐﺘﺎﺑﺪاران اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯿﻨﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ آﻧﺎن در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﮐﺸﻮری و ﮐﺴﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﻣﯿﻨﺎب از
داﺷﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺷﺪ و ﻫﺪف از
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﻧﺎن در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﻧﺮم دﺷﻤﻦ داﻧﺴﺖ.

در اداﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺷﻌﺮ ،داﺳﺘﺎن ،ﺗﺠﺴﻤﯽ،
ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ،ﮐﺎﻧﻮن ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ،ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺎد
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﺎﻧﻮنﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻫﻨـﺮی ﻣﺴﺎﺟـﺪ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن،
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯿﻨﺎب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺳﺮﺑﺎزان
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎده ﻣﺒﺎرزهای ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪیﻓﺮ اﻓﺰود :ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر داﻧﺴﺖ و از
ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد ،وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده و
دﺷﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻫﻨﺮ
اﺳﺖ ﮐﺎر ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ وﯾﺰا ،زﯾﺮا ﻫﻨﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮزﻫﺎ را درﻣﯽﻧﻮردد و در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،ﻫﻨﺮ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﻤﻪ اﻗﻮام اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻨﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯿﻨﺎب اداﻣﻪ داد :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺎﻫﻪﮔﺮی ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺤﺮاف ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﻌﺘﻤﺪیﻓﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه زﯾﺎدی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻨﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ رواﯾﺎت اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﯾﺞ آن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

