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اخبار

برگزاری مراسم عزاداری محرم
در فضاهای روباز تهران

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به
مناسبت ماه محرم برنامه «تکیه» را با هدف قرار دادن
فضاهای باز در اختیار هیئات مذهبی برگزار میکند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر،
در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزای سید و
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) ،سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون سال گذشته
برنامه «تکیه» را به منظور میزبانی از عزاداران
حسینی برگزار میکند.
با توجه به اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا
در کشور و لزوم رعایت شیوهنامههای بهداشتی در
مجالس عزاداری ماه محرم ،در نشست مشترک
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ستاد مقابله
با کرونا که به منظور دریافت نکات و توصیههای ستاد
برای برگزاری مراسم ماه محرم برگزار شد ،ستاد
مقابله با کرونا شروط برگزاری مراسم ماه محرم را
اعالم کرد .بر این اساس برگزاری مراسم در زمان
کمتر از دو ساعت ،برگزاری در فضای روباز ،رعایت
فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک توسط عزاداران
به عنوان چهار شرط این ستاد تعیین شد.
با توجه به این شروط ،سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران با هماهنگی با سایر نهادها در قالب
برنامه «تکیه» ،فضاهای روباز تعدادی از فرهنگسراها،
بوستانها ،امامزادهها ،مساجد و مدارس شهر تهران را
در اختیار هیئتهای مذهبی قرار میدهد.
هیئتهای شهر تهران برای رزرو اماکن
میتوانند با سامانه  ۱۸۳۷تماس بگیرند ،به نشانی
مراجعه
Jelveyesoog.farhangsara.ir
کنند یا با شماره تلفن  ۰۹۹۲۰۲۲۵۷۰۲تماس
بگیرند .عالقهمندان همچنین میتوانند به صورت
حضوری به میدان امام حسین(ع) یا ستاد سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه کنند.

شناسایی و طعمه گذاری
کلونی جانوران موذی منطقه ۱۵

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
 ۱۵گفت :تمامی کلونی های فعال جانوران موذی
در نواحی هفتگانه منطقه  ۱۵طی سه ماه نخست
سال توسط اکیپ های ساماندهی شناسایی و طعمه
گذاری شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۵
علیرضا جعفری با اعالم این خبر گفت :در این راستا
 ۳هزار و  ۹۵۲منفذ فعال و غیر فعال موش در این
منطقه با مشارکت شهروندان از طریق ثبت پیام در
سامانه  ۱۳۷و گشتهای مستمر اکیپهای مبارزه با
جانوران موذی اداره ساماندهی شناسایی و طعمه
گذاری شد .او با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۵۸
هزار و  ۱۵۰گرم طعمه و  ۱۹۸تله چسبی و فلزی در
اماکن مخروبه ،متروکه ،دولتی ،آموزشی ،بهداشتی،
درمانی ،نظامی ،عمومی ،معابر ،کانالها و فضای سبز
گذاشته شده است ،افزود :در این راستا  ۱۵۷الشه
موش جمع آوری شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
به دیگر اقدامات انجام شده به منظور از بین بردن
زیستگاه های جانوران موذی اشاره کرد و گفت۲۱۸ :
دریچه نصب و  ۴۹منفذ غیر فعال با سیمان مقاوم
سازی و النه کوبی شده است.
او افزود :همچنین  ۴۵ساعت آموزش برای
شهروندان داوطلب منطقه  ۱۵از ابتدای امسال با
رعایت پروتکلهای بهداشتی برپا شده است.
جعفری با اشاره به اینکه رها کردن زباله در معابر
یا قراردادن آنها در کنار مخازن زباله میتواند منبع
غذایی مناسبی برای جانوران موذی باشد از تمامی
شهروندان و صنوف خواست با ایجاد شرایط بهداشتی
و عدم تخلیه زباله در معابر و کانال ها و قراردادن زباله
در نزدیک ترین مخزن مخصوص زباله ساعت  ۹شب
به شرایط بهداشتی شهر به منظور جلوگیری از معضل
افزایش جمعیت موش ها کمک کنند.

«تهران» چیست

مجله تهران شهر که تاکنون  ۹شماره از آن به
چاپ رسیده است در نهمین شماره خود به موضوع
چیستی تهران میپردازد.
مجله تهران شهر شماره  ۹موضوع چیستی تهران
را دنبال می کند که هنگامی که ما نام تهران را می
شنویم چه چیزهایی در ذهنمان تداعی می شود.
در این شماره نوشتاری از علی خدایی /حمیدرضا
شعیری/حسین جنگی /ساناز رحیم بیگی/سیدمحمد
بهشتی شیرازی /مصطفی بهزادفر /حسین ایمانی
جاجرمی/میترا فردوسی/مهدی اسدزاده/مائده
مرتضوی/امین شول سیرجانی است.
در خالصهای از این کتاب آمده است؛ همیشه
انسان برای زنده ماندن نیاز به خوردن ندارد ،گاهی
نخوردن راه نجات است.
یک شهر برای رسیدن به تصویر مطلوب همیشه
نیازمند ساختن و افزودن نیست ،گاهی نساختن و
تخریب نکردن هویت یک شهر بهترین روش برای
برندسازی آن شهر است؛ زیرا این نساختن عین
ساختن است.
وقتی باغی را از تخریب نجات میدهی و جلوی
ساخت اتوبان یا برجی را میگیری ،به نوعی در
ساختن و حفظ یک باغ نقش داشتهای و به جای یک
چیز اضافه و آسیبزا که برند یک شهر را مخدوش
میکند ،طرف ساختن و ماندن تصویر درست از شهر
ایستادهای و شکل دیگری از ساختن را به ذهن ها
مخابره کردهای .شکلی که به جای کلنگزدن و بیل
کوبیدن قدری فکر کردن و مشارکت گرفتن را توصیه
میکند؛ یک فکر مرمتگر در برابر یک فکر تخریبگر.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

شورای پنجم نماد شفافیت بود

رئیس شورای اسالمی شهر تهران
گفت :شورای پنجم نماد شفافیت بود نه
صیانت و مجلس شورای اسالمی در این
شرایط حساس و سخت جامعه ،به جای
طرح هایی که واکنش منفی گسترده در
جامعه ایجاد کند به دنبال حل مشکالت
معیشتی و مطالبات واقعی جامعه برود
و قطعا شفافیت نیز از مطالبات اصلی
جامعه و وعده های محقق نشده در
مجلس است.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور
بین الملل شورای اسالمی شهر تهران
محسن هاشمی ،رئیس شورای اسالمی
شهر تهران یکشنبه ۱۰ -مرداد -۱۴۰۰
در آغاز سیصد و پانزدهمین جلسه شورا
گفت :در یک جمله می گویم که شورای
پنجم نماد شفافیت بود نه صیانت و

مجلس شورای اسالمی در این شرایط
حساس و سخت جامعه ،به جای طرح
هایی که واکنش منفی گسترده در
جامعه ایجاد کند به دنبال حل مشکالت

برگزاری مانورهای مدیریت مخاطرات زیست محیطی
در منطقه ۱۹

مانورهای زیست محیطی با محوریت پیشگیری از مخاطرات احتمالی و
مدیریت آسیب ها بصورت ماهانه در منطقه  ۱۹برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۹علی توکلی شهردار منطقه
واکنش در شرایط اضطراری محیط زیستی را یکی از روش های اجرایی نظام
مدیریت محیط زیست اعالم کرد و گفت :درهمین راستا براساس تهیه لیستی
از مخاطرات محیط زیستی احتمالی ،تدوین سناریو از اقدامات پیشگیرانه و تهیه
لیست امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و همچنین تعامل با ارگان
های مرتبط ،مانورهای دورمیزی و یا عملیاتی در هرماه برگزار می شود.
به گفته شهردار منطقه واژگونی خودروی حمل زباله ،واژگونی خودروی حمل
مواد شیمیایی ،آبگرفتگی معابر ،نشر مواد سمی به خاک هنگام سمپاشی ،آتش
سوزی در جنگل کاری ها و فضای سبز ،انفجار پمپ بنزین و پمپ گاز و  ...از
مخاطرات محیط زیستی منطقه و موضوعات مانورهای زیست محیطی محسوب
می شود.
توکلی در ادامه از پایش مستمرعملکرد پیمانکاران بر مبنای استاندارد نظام
مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱خبر داد و گفت :این فعالیت با هدف نگهداشت
سیستم مدیریت محیط زیست و رعایت الزامات آن به شکل مدون و برنامه ریزی
شده در نواحی انجام می شود .این مسئول با بیان اینکه استقرار نظام مدیریت
محیط زیست ایزو  ۱۴۰۰۱در پی مصوبه شورای اسالمی شهر تهران اسفند ماه
سال گذشته در این منطقه محقق شد خاطرنشان کرد :آموزش مستمر اعضای
کمیته راهبری ،رابطین محیط زیست و پیمانکاران در رابطه با چرخه حیات
خدمات و محصوالت ،مشکالت زیست محیطی ناشی از فعالیت ها ،راهکارهای
کاهش پیامدها ،شناخت شرایط اضطراری محیط زیستی و مدیریت آن ها از دیگر
اقدامات منطقه در همین راستا محسوب می شود.

معیشتی و مطالبات واقعی جامعه برود
و قطعا شفافیت نیز از مطالبات اصلی
جامعه و وعده های محقق نشده در
مجلس است.

هاشمی در ادامه سخنان خود با
اشاره به بازآفرینی راه آهن تهران  -تبریز
گفت :خوشبختانه با تالش شهرداری
طلسم آماده سازی و بازآفرینی حریم
راه تهران به تبریز در منطقه  ۱۷و ۱۸
شکست و این فضای مهم در اختیار مردم
قرار گرفت .او ادامه داد :مدت ها بود که
قرار بود در این منطقه بارگذاری شود
و با درآمد آن آزادسازی صورت گیرد
اما با تصمیم شهرداری ،این فضا که
مشکالتی زیادی برای مردم ایجاد کرده
بود ،تبدیل به باغ راه گردید و دیشب
فاز اول آن با حضور مردم و مسئوالن
مدیریت شهری مورد بهره برداری قرار
گرفت که جای تقدیر از شهردار ،معاونت
عمرانی ،سازمان بوستان ها و شهرداری
مناطق  ۱۷و  ۱۸دارد.

نقشه راهی برای
کمک به روابطعمومیها

کتاب «نقشه راه» کتابی است که راهنمای روابط عمومی های شهرداری تهران
بوده و در  ۶فصل به نگارش درآمده است .ما در جهانی زندگی میکنیم که روزانه با
انبوهی از اطالعات سر و کار داریم .در جهانی که خبر رسانی به حد اعالی توسعه
خود رسیده ،شبکه های اجتماعی زندگی انسانها را در دستان خود گرفته و امکان
اطالع رسانی از طریق اینترنت و گوشیهای هوشمند برای همه فراهم است .در
نتیجه این دستاوردها خبر رسانی و تولید خبر مکر زدوده شده است .هرکس ،فارغ از
تواناییها ،اطالعات و خالقیت هایش میتواند از طریق یک گوشی هوشمند و اینترنت
 WIFIو شبکههای اجتماعی یا حتی یک وبسایت ساده خبر تولیدکند و به دست
دیگران برساند .این فرد میتواند درباره بزرگترین سازمانها و شرکتها هرچه خواست
بنویسد .شهروندان میتوانند از طریق شبکههای اجتماعی صدای اعتراضی خود درباره
محصوالت یا خدمات هر شرکت و سازمانی را به گوش آن سازمان و دیگر ذینفعان
آن سازمان برسانند .بنابراین افکار عمومی نه تنها قویتر شده که فاعلیت بیشتری هم
پیدا کرده است .واضح است که در این شرایط ،وظایف و مسئولیتهای روابطعمومیها
چندین برابر میشود .شرایط جدید اقتضاء میکند روابطعمومیها چابک و بهروز باشند.
شرایط جدید را بشناسند و برای فعالیت براساس اقتضائات آن آموزش ببینند و آماده
شوند .کتابچه راهنمای روابطعمومیهای شهرداری تهران باتوجه به این شرایط و با
هدف کمک بهروزآمد شدن روابطعمومیها به سفارش واحد آموزش مرکز ارتباطات
و امور بین الملل شهرداری تهران تهیه و تدوین شده است .مرکز ارتباطات براساس
ماموریت عملیاتی خود یعنی «دیپلماسی شهری پویا و ارتباطات رسانهای اثربخش»
تالش میکند در قالب حوزههای اجرایی ،رسانهای ،تبلیغات و انتشارات ،به ارتقا و تعالی
سیاستهای کلی و ماموریتهای ذاتی شهرداری شهر تهران کمک کند .تالش کردیم
متناظر با حوزه وظایف و ماموریتهای جاری مرکز ارتباطات فصلی به مهمترین مباحث
و نیازهای آموزشی آن اختصاص یابد.

سازمان فرهنگی هنری برگزار میکند؛

نوزدهمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» در میدان امام حسین(ع)

سخنگوی نوزدهمین رویداد
فرهنگی «عطر سیب» از برگزاری این
رویداد از  ۱۱تا  ۱۷مرداد ماه در میدان
امام حسین(ع) خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
فرهنگ و هنر ،در آستانه فرا رسیدن
ماههای محرم و صفر و ایام عزای سید
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) ،سعید صدرائیان ،سخنگوی
نوزدهمین رویداد فرهنگی «عطر سیب»
از برگزاری این رویداد در میدان امام
حسین(ع) خبر داد و گفت :نوزدهمین
رویداد فرهنگی «عطر سیب» از ۱۱
تا  ۱۷مرداد ماه از ساعت  ۹تا  ۲۰با
هدف تأمین محصوالت و خدمات محافل
حسینی شهر تهران برگزار میشود.
وی با اشاره به پیشینه برنامه «عطر
سیب» افزود :اجرای این رویداد فرهنگی
از سال  ۱۳۸۱توسط سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران آغاز شده و هدف
از برگزاری آن ایجاد بستری برای عرضه
اقالم و اجناس مورد نیاز هیئتهای
مذهبی که در ماههای محرم و صفر

به اجرای مراسم میپردازند ،است.
شهرداری تهران با اجرای این برنامه
میتواند سیاستهای کالن شهری را
نیز منتقل کند؛ سیاستهایی در حوزه
محیط زیست ،تفکیک زباله ،ترافیک،
فضاسازی شهری و آموزش پروتکلهای
بهداشتی که از طریق آموزش و تعیین
ضوابط برای توزیع اقالم انجام میشود.
صدرائیان در ادامه به تشریح
بخشهای مختلف «عطر سیب»
پرداخت و گفت :اهدای بن خرید اقالم
به هیئتها ،عرضه اقالم و محصوالت
مورد نیاز هیئتها ،عرضه خدمات به
هیئتها و معرفی استارت آپ های
هیئت بخشهای مختلف «عطر سیب»
خواهد بود .همچنین مراسم و آیینهای
محرم در طول برگزاری برنامه در میدان
امام حسین(ع) اجرا خواهد شد.
سخنگوی نوزدهمین رویداد
فرهنگی «عطر سیب» با بیان اینکه بن
خرید به هیئتهایی تعلق میگیرد که در
سازمان تبلیغات اسالمی به ثبت رسیده
باشند ،اضافه کرد :مجموعاً بیش از ۱۳

هزار هیئت مذهبی در شهر تهران به
ثبت رسیده که مسئوالن این هیئتها
میتوانند با مراجعه به سازمان تبلیغات
اسالمی و ثبت نام از طریق لینک
درخواست
http://yun.ir/xs48t
دریافت بن خرید خود راثبت کنند.
وی تصریح کرد :پرچم و کتیبه
هیئت ،اقالم بهداشتی و ماسک ،مواد
غذایی ،تجهیزات برقی و صنعتی،
محصوالت فرهنگی ،لوازم یک بار
مصرف ،لوازم آشپزخانه و تجهیزات
صوتی و الکترونیکی هیئات اقالمی است
که در رویداد فرهنگی «عطر سیب»
عرضه میشود و برای جلوگیری از
ازدحام و کاهش مراجعه حضوری ،بخش
قابل توجهی از سفارشها از طریق سایت
و به صورت مجازی انجام خواهد شد.
صدرائیان درباره خدمات رویداد
فرهنگی «عطر سیب» نیز گفت:
خدماتی مانند ثبت و تمدید مجوز
هیئت ،صدور مجوز ستاد کرونا ،مجوز
و هماهنگی پلیس راهور ،خدماتی مانند
خرید بیمه هیئت ،راهاندازی سایت

هیئت ،طراحی پوستر و تبلیغات هیئت،
چاپ بنر و پوستر ،پخت غذای هیئت و
کرایه تجهیزات هیئت خدماتی است که
مجموعههای خصوصی با تخفیف مناسب
به هیئات مذهبی ارائه میکنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد :بر
اساس تقسیم کار صورت گرفته با اداره
کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به
مساجد شهر تهران ،مساجد و هیئات
شهرستانهای شمیران و شهر ری در
قالب نمایشگاه «شمیم حسینی» این
خدمات ارائه خواهد شد.
عالقهمندان برای دریافت اطالعات
بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی
Jelveyesoog.farhangsara.ir
مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران:

نوسازی  ۲۰هزار تاکسی فرسوده با تحقق منابع مالی از ماده ۱۲

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی تهران درباره افزایش قیمت خودروهای
ویژه تاکسیرانی ،گفت :مدیران ایران خودرو قول
داده بودند که قیمت خودروها حداکثر  ۳میلیون
تومان افزایش داشته باشد.
محمد روشنی ،مدیرعامل سازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی تهران در گفتوگو با شهر،
درباره وضعیت نوسازی تاکسیهای فرسوده در
سال  ،۱۴۰۰بیان کرد :روند نوسازی درحال انجام
است اما مشکلی که برای رانندگان تاکسی چندروز
گذشته از سمت ایران خودرو پیش آمد ،افزایش
قیمت خودروها است.

او در ادامه اضافه کرد :متأسفانه کارخانه ایران
خودرو افزایش قیمت جدیدی روی خودروهای
سمند و پژو داشته است .قیمت خودروی سمند از
 ۱۰۸میلیون تومان به  ۱۲۳میلیون تومان و قیمت
خودروی پژو از  ۱۱۸میلیون تومان به  ۱۳۶میلیون
تومان افزایش داده است.
روشنی با تأکید براینکه قرار شهرداری با ایران
خودرو بر ثبات و عدم افزایش قیمت خودروها بود،
گفت :مدیریت شهری طی جلساتی با مدیران ایران
خودرو صحبت کرد تا قیمتها افزایش چندانی
نداشته باشد چرا که رانندگان تاکسی در این دوران
اقتصادی از وضعیت معیشتی خوبی برخودار نیستند
و شیوع کرونا درآمد آنها را بسیار کاهش داده است.
او ضمن اشاره به وعده مدیران ایران خودرو
مبنی بر افزایش قیمت حداکثر  ۳میلیون تومانی
خودروهای ویژه تاکسیرانی ،بیان کرد :اما متأسفانه
برای خودروها حدود  ۲۰میلون تومان افزایش قیمت
رخ داده است که با اعتراضات رانندگان تاکسی
مواجه شدهایم.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی تهران با بیان اینکه همچنان وام شهرداری
به هر راننده تاکسی برابر با  ۹۰میلون تومان به

همراه کارمزد  ۴درصد است ،افزود :راننده تاکسی به
سختی میتواند منابع بیشتری برای نوسازی تاکسی
خود جمع آوری و پرداخت کند .روند نوسازی به
علت افزایش قیمتها متوقف نمیشود اما شهرداری
هم امکان افزایش وام بیشتری به رانندگان تاکسی
ندارد.
به گفته روشنی؛ رانندگان تاکسی عالوه بر
دریافت وام  ۹۰میلیون تومانی بخشی از هزینه
نوسازی خودروی خود را از طریق اسقاط خودروی
فرسوده بدست میآورند اما مجبور هستند که باقی
مبلغ را از طریق قرض و وام جمع آوری کنند.
او در ادامه تأکید کرد که امسال نوسازی
تاکسیهای فرسوده برای رانندگان تاکسی بسیار
روند سختی در پی خواهد داشت چرا که درآمد این
قشر بسیار کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی تهران در پاسخ به این پرسش که تا پایان
سال چند دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی خواهد
شد ،گفت :اگر عالوه بر تبصره  ۱۸ماده  ۱۲هم
محقق شود ،ممکن است که تا پایان سال  ۲۰هزار
تاکسی فرسوده نوسازی شود در غیراینصورت پیش
بینی ما برای  ۱۵هزار دستگاه تاکسی است.

خبر كوتاه

افزایش سرعت واکسیناسیون
در سایت قاسم سلیمانی

شهردار منطقه  ۱۷در بازدید از سایت
واکسیناسیون فرهنگسرای شهید حاج قاسم سلیمانی
گفت :پشتیبانی و حمایت شهرداری منطقه تا پایان
اجرای طرح واکسیناسیون گروهای هدف ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۷
داود لطفی شهردارمنطقه ۱۷در این باره گفت : :با
تالش و همت مدیریت فرهنگسرا در مرحله چهارم
از اجرای طرح واکسیناسیون ،طبق اعالم وزارت
بهداشت ،تزریق برای متولدین سال  ۱۳۴۰و پیش
از آن در فرهنگسرای شهید سلیمانی به صورت روزانه
انجام میپذیرد.
مجموع تزریق تا  ۲۷تیرماه  ۱۴۰۰معادل
۹۹۸۸دوز واکسن بوده است و شهروندان میتوانند
از طریق مراکز خدمات جامع سالمت و ثبتنام در
سامانه  salamat.gov.irنسبت به نام نویسی
تزریق واکسن کرونا اقدام کنند .همچنین باتوجه
سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کرونا این سایت
در روزهای پنجشنبه وجمعه فعال است.

نشانه های ترافیکی در پارک آموزش
ترافیک منطقه  3نصب شد

به منظور ارتقا شناخت کودکان از قوانین
راهنمایی و رانندگی ،نشانه های ترافیکی طراحی،
ساخت و در پارک آموزش ترافیک منطقه  3تهران
جانمایی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۳
مریم نخعی پور معاون حمل و نقل و ترافیک اعالم
کرد :در ادامه تکمیل پارک آموزش ترافیک جنب باغ
کتاب ،چراغ های راهنمایی و رانندگی این پارک که
به آموزش هرچه بهتر قوانین راهنمایی و رانندگی
توسط کودکان منجر میشود ،نصب شد.
اوگفت :پارک آموزش ترافیک منطقه دارای
تمامی المانهای ترافیکی در ابعاد کوچک جهت
آموزش فرهنگ ترافیک و قوانین عبور و مرور برای
کودکان است.
نخعی پور بیان کرد :در این پارک میدان،
چهارراه ،پل عابرپیاده ،مسیر ویژه دوچرخه ،مسیر
سواره برای خودروهای برقی کودکان ،ایستگاه
اتوبوس و  ...بصورت نمادین و در ابعاد متناسب با
کودکان وجود دارد.

جشنواره«بانویایرانزمین»،فرهنگ
پاسداریازشانبانوانایرانرانهادینهمیکند

عضو هیئت داوران جشنواره «بانوی ایران زمین»
این رویداد را فرصتی مناسب برای هنرمندان جوان
عرصه صدا دانست تا شأن بانوان کشورمان را در قالب
هنر پاس بدارند.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای سرو،
نخستین جشنواره نمایش رادیویی «بانوی ایران
زمین» به همت فرهنگسرای سرو با موضوع حیا و
ارزشهای فردی و اجتماعی آن از  21تیرماه تا 20
مردادماه برگزار میشود .این جشنواره شامل بخشهای
گزارش برنامه ترکیبی رادیویی ،نمایش رادیویی و
روایت داستانی است و بخش ویژه آن خالقیت در
دوبله است .فریبرز صفی ،عضو هیئت داوران این
جشنواره است .او بیش از دو دهه سابقه تهیهکنندگی
در شبکههای سراسری رادیو را داشته و با این رسانه
به صورت کامل آشناست .وی در ابتدای صحبتهای
خود با اشاره به ظرفیتهای مهم رادیو در تبیین
موضوعات هنری گفت :در دنیای رنگارنگ تصویر و
اعجازهای پرده نقرهای که روز به روز شاهد گسترش
و همهگیر شدن آن هستیم ،حوزه صدا با یکرنگی و
صداقت همچنان پا برجا ایستاده و نه تنها کاستی
نداشته بلکه یکرنگی خود را به رخ هفت رنگ رنگین
کمان میکشد  .او با اشاره به برگزاری جشنواره «بانوی
ایران زمین» گفت :در این راستا و با هدف بهبودی در
این عرصه هنر گامی برداشته شده تا همه عزیزان و
هنرمندان دوستدار صدا بتوانند هنر خود را به نمایش
بگذارند ،لذا ضمن ارائه هنر خود به ارزشمند بودن
فرهنگ این مرز و بوم در خصوص پاسداری از شأن
بانوان ایران زمین نیز همت گمارند  .این تهیهکننده
رادیو اضافه کرد :جشنواره نمایش رادیویی با نام
«بانوی ایران زمین» با همکاری فرهنگسرای سرو
برگزار میشود که موضوع و محور آن حیا و ارزشهای
فردی و اجتماعی است .نمایش رادیویی ،برنامه
ترکیبی رادیویی ،روایتهای داستانی ،گزارش مردمی
و همچنین خالقیتهای دیگر میتواند آثار ارزشمندی
باشد تا ضمن پویش فرهنگی و معنوی لحظات فرح
بخشی را نیز برای همه عالقمندان فراهم آورد .
عضو هیئت داوران جشنواره «بانوی ایران زمین»
درباره نحوه بررسی و امتیازدهی به آثار گفت :در
بخشهای روایت داستانی ،نمایشهای رادیویی و
ترکیبی توجه به نکاتی نظیر استفاده از یک فرم و
قالب خوب با استانداردهای نمایش رادیویی ،موضوع
داستان مرتبط و همسو با محور جشنواره ،رعایت
موارد فنی از جمله ضبط مناسب ،بازی و کارگردانی
مناسب ،رعایت اصول تهیهکنندگی رادیو (ادیت) و
رعایت زمان برنامه براساس جدول تعیین شده بسیار
حائز اهمیت است .صفی در پایان گفت :شرکت
در اینگونه جشنوارهها محکی است برای تمامی
هنرمندان و عالقمندان به این رشته و همچنین
فرصت مناسبی جهت عرضه آثار خود که بهراحتی
امکان نشر و شنیده شدن را ندارند ،به همین خاطر
با کمی تالش و رعایت نکات جشنواره میتوانند ضمن
عرضه آثار خود بستری را نیز جهت ادامه همکاری
برای خود مهیا سازند .بنده معتقدم که شکوفا شدن
استعدادهای نهفته در همین زمانها و رویدادها شکل
میگیرد و جهشها نیز از همین نقطه شروع میشود.

