هنرکاربافی
در سیرجان
احیاشد

فردای کرمان :دانشجویی که موضوع پایاننامهاش تحقیق دربارهی هنر کاربافی (از قدیمیترین
رشتههای هنری پارچهبافی) در سیرجان بود ،پس از اتمام تحصیل به دلیل عالقهای که به
این رشتهی هنری پیدا میکند ،آموزش کاربافی را نزد کسانی که در سالهای دور به این کار
مشغول بودند ،فرامیگیرد و حاال به گفتهی معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی کرمان،
تالش این دانشجوی هنرمند سبب احیای رشتهی کاربافی در سیرجان شده است و بعد از
حدود  30سال ،بار دیگر دستگاههای کاربافی راهاندازی شدهاند.

فرهنگ
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شماره 643

 1اردیبهشت1400

نهمین دوره طرح نسیم نهج البالغه برگزار می شود

طرح نسیم نهج البالغه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان امسال ،توسط شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان برنامه ریزی و اجرا شده و شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر نیز در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توجه به شعائر دینی در این طرح معنوی مشارکت می کند .این طرح معنوی
که سال گذشته به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا به صورت کامال مجازی برگزار شد ،امسال به دو صورت مجازی و حضوری با تدریس کتاب گرانقدر نهج
البالغه توسط  ۵۰نفر از اساتید روحانی شهرستان در طول ماه مبارک رمضان برگزار می شود و در نیمه دوم ماه رمضان با برگزاری آزمون نهایی و اختتامیه
 شماره 1257
گزارش
آزادی و  ۳۰۸جایزه ارزنده
 28سکه
جمله ۵
گفتنی است در پایان این دوره از طرح به  ۳۱۳نفر از برندگان این طرح معنوی ،جوایز از
همراه خواهد بود.
بهار1400
فروردین
 شنبه
دیگر اهدا می شود .عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کتاب به ائمه جماعات مساجد و یا به سایت  nahjo.irمراجعه کنند.
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طرحی نو از مسئوالن فرهنگی گلگهر و موسسه معراج اندیشه

جشنواره هفتم  ،نگاهی مسئوالنه به فضای مجازی
نگارستان:
در شــرایطی کــه کرونــا وضعیــت را بــرای شــهروندان بــه ســمت و ســوی قرمــز
بــرده بــود و امــکان برگــزاری جشــنواره فرهنگــی معــراج اندیشــه گلگهــر
مثــل ســالهای قبــل وجــود نداشــت ،ایــن موسســه در اقدامــی قابــل
تقدیــر ،جشــنواره فرهنگــی و متنــوع خــود را در فضــای مجــازی برگــزار کــرد.
طرحــی نــو بــا اســتفاده از جوانــان عالقمنــد ،در اپلیکیشــن اختصاصــی و
بازنشــرهای مناســب در فضــای مجــازی ،جشــنواره همــه ســاله فرهنگــی
گلگهــر را بــرای مشــتاقان تداعــی کــرد  .کاری کــه میتوانــد تجربه ارزشــمندی
بــرای فعالیــت فرهنگــی در فضــای مجــازی و ارتبــاط بــا خانوادههــای عالقمنــد
در موضوعــات متعــدد فرهنگــی باشــد.
در پایــان برگــزاری ایــن جشــنواره مفـ ّـر ح ،از ســوی روابــط عمومــی موسســه
فرهنگــی معــراج اندیشــه گلگهــر گزارشــی بدیــن شــرح بــه منظــور اطــالع
بیشــتر شــهروندان فرهنگدوســت از چگونگــی اجــرا و برخــی دادههــای
آمــاری آن جهــت درج در نشــریه بــه دســتمان رســید کــه ضمــن قدردانــی
از عملکــرد موسســه معــراج اندیشــه گلگهــر در ایــن جشــنواره مشــروح آن
تقدیــم عالقمنــدان میشــود:

خالصهای از برنامهها
و فعالیتهای هفتمین
جشنوارهفرهنگی
گلگهر سیرجان
بـا وجـود بیمـاری کرونـا ،فضاهای آموزشـی و
تفریحـی به سـمت دنیای مجازی کـوچ کردند
و در ایـن میان موسسـه معراج اندیشـه گلگهر
در راسـتای ترویـج فرهنگ و هنر در سـیرجان
اقـدام به برگـزاری هفتمین جشـنواره فرهنگی
گلگهـر بـا رویکـرد فضـای مجـازی نمـود تـا
در شـرایط سـخت کرونایـی؛ نیـاز فرهنگـی
مخاطبـان بیپاسـخ نماند.
این دوره از جشـنواره با همکاری و مسـاعدت
شـورای سیاسـتگذاری و هیـأت اجرایـی

متشـکل از (مشـاوران ف ّنـی ،عوامـل تهیـه
و تولیـد ،روابـط عمومـی و تبلیغـات و  ) ...از
ابتـدای سـال  1399شـروع بـه کار کـرد .در
آغـاز تمهیداتی اتخاذ شـد تا بهخاطر شـرایط
پیـش آمـده و عـدم برگـزاری جشـنواره بـه
صـورت حضوری ،جشـنواره در فضای مجازی
برگزار شـود .سـاختار جشـنواره بر این اساس
برنامهریـزی شـد:
 -1 اجـرای پژوهـش ذائقهسـنجی
مـردم سـیرجان در فضـای مجـازی
 -2 برگـزاری دورههـای آموزشـی
بـرای
رسـانهای
مهارتهـای
دسـتاندرکاران و عوامـل اجرایـی
 -3 ایجـاد سـاختار وبسـایت
نمایشـگاه کتـاب و اپلیکیشـن ویـژه
جشـنو ا ر ه
 -4 ایجـاد و راهانـدازی گروههـای
تهیـه و تولیـد محتـوا
بـا توجـه بـه ایـن سـاختار زیربنایـی ،تیمهای

پژوهشـی ،زیرسـاخت ف ّنـی و تیمهـای تولیـد
محتوا تشـکیل گردید و در طی هشـت ماه کار
مداوم ،اپلیکیشـن جشـنواره فرهنگـی گلگهر
همـت تیـم ف ّنـی ،وب سـایت نمایشـگاه
بـه ّ
کتـاب نیز بـا  45000عنـوان کتـاب طراحی و
راهانـدازی گردید.
کانونهـای مؤسسـه معـراج اندیشـه در
زمینههـای مختلف فرهنگی ،هنـری ،اجتماعی
و کارآفرینـی اقـدام بـه تشـکیل اتاقهـای فکر
و تولیـد برنامههـا کردنـد .برگـزاری کارگاههای
آموزشـی ،سـاخت مسـتند ،تهیـه گـزارش،
مشـاوره ،سـرگرمی ،هنـر و موسـیقی و ...
نمونـهای از ایـن فعالیتهـا میباشـد .تدوین و
تولیـد برنامههـا توسـط  13تیـم بومـی صورت
گرفـت کـه در نهایـت بیـش از  1000اثـر
تحویـل دبیرخانـه جشـنواره و طـی بررسـی و
بازبینـی نهایـی در اختیار تیم بارگـذاری محتوا
قـرار گرفـت .ضمـن اینکه بـا تصمیم شـورای
اجرایـی جشـنواره تمـام محتواهـا و محصوالت
تولیـد شـده بـا شناسـه ده رقمـی کدگـذاری
شد ند .

  اهـم فعالیتهایـی کـه در بخش
تهیـه محتـوا و مسـتند صـورت گرفتـه
اسـت در ذیل شـرح داده شـده اسـت:
در حـوزه آموزههـای دینـی کارگاه
مهارتهـای زندگی توسـط سـه نفر از اسـاتید
برجسـته شهرسـتان بـا بیـش از 150عنـوان،
نـکات طالیـی زندگـی در  12عنـوان ،معرفـی
موسسـات قرآنـی ( 6عنـوان) ،معرفـی نخبگان
قرآنـی ( 8عنـوان) ،معرفـی پیشکسـوتان و
فعـاالن قرآنـی ( 16عنـوان) ارائـه گردیـد.
کانـون فرهنگ پایداری مسـتندهایی از 20
مقدس با عناویـن (بچههای حاج
رزمنـده دفاع ّ
قاسـم و آن روزها) (در 40عنوان) ،مسـتندهایی
از فرماندهـان شـهید ملّـی و سـیرجانی در20
عنـوان ،مسـتندهایی از شـهدای مدافـع حـرم،
مقـدس و
انقـالب اسـالمی ،پیشکسـوتان دفاع ّ
انقـالب و بیـش از 50اثـر دیگـر تهیـه و تولیـد

خبــر

گردید.
در حـوزه خانـواده و مباحث اجتماعی بیش
از 50کلیـپ در بخـش کارگاههـای عمومـی و
تخصصـی در زمینههـای مختلـف روانشناسـی
و مشـاوره توسـط  8نفـر از اسـاتید برجسـته
حـوزه خانـواده تهیه و تولید گردیـد .در بخش
خانـه مهارت نوجـوان نیز محتواهایی آموزشـی
بـا حضور نوجوانـان و بیش از 40عنـوان (تخته
سـیاه ،قـاب جـادو ،آینـه مجـازی) و در بخش
فرهنـگ ترافیـک نیـز تولیداتـی در بخـش
(هیجـان در پیسـت ،خیابـان امـن ،آرامـش در
شـهر) در  35قسـمت ارائـه شـد.
در حـوزه مشـاوره بـا ایجـاد سـامانه
اختصاصـی مشـاوره و بهرهگیـری از  11نفـر
از مشـاوران مطـرح شهرسـتان در حوزههـای
(مشاوره تحصیلی-پیشـگیری از طالق-خانواده
درمانـی -اختالالت یادگیـری و رفتاری کودک
و نوجـوان -درمـان اختالالت بالینـی و آموزش
قبـل از ازدواج) بـه صـورت آنالین تلفنی و چت
طـی شـش سـاعت در شـبانه روز بـه مباحـث
مشـاورهای پرداختـه شـد.
در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی برنامههـای
متنـوع فرهنـگ کتابخوانـی از جملـه معرفی
مربیـان طـرح بـا مـن بخـوان ( 20عنـوان)،
آمـوزش بلندخوانـی کتـاب داسـتان بـرای
کـودکان ( 20عنـوان) ،ادبیـات کـودکان (20
عنـوان) ،معرفـی کتابهـای مشـهور ( 25
عنـوان) ،کارگاههـای آموزشـی ویراسـتاری
کتاب و تصویرسـازی (27جلسه 90دقیقهای)
در قالـب محتواهـای ویدئویی ،موشـنگرافی
و پادکسـت تهیـه و تولیـد گردیـد .همچنین
سـایت نمایشـگاهی دائمی کتاب بـا 45000
عنـوان کتاب بـا تخفیـف 40درصد و ارسـال
رایـگان پسـتی راهاندازی شـد.
در حـوزه کار و کارآفرینـی گفتگـو بـا
 12نفـر از کارآفرینـان موفـق شهرسـتان
سـیرجان بـا عنـوان (کارسـتون)
مصاحبههـای تخصصـی صـورت گرفـت و
همچنیـن کارگاههـای آموزشـی کسـب و

کار و تجـارت الکترونیـک توسـط اسـاتید
برجسـته کشـوری (در  8جلسـه 90
دقیقـهای) نیـز برگـزار گردیـد.
در حـوزه هنـر برنامههـای متنـوع هنـری
از قبیـل کارگاه آموزشـی سـینما (کارگردانی
و تدوینگـری در  8جلسـه 90دقیقـهای)،
معرفـی نوازنـدگان نوجـوان سـیرجانی (17
نوازنـده) ،گفتگـو بـا عکاسـان برجسـته
شهرسـتان سـیرجان ( 8گفتگـو در قالـب
ویدئوهـای آموزشـی) ،گفتگـو بـا هنرمنـدان
موسـیقی ،تئاتـر ،شـعر و  10 ( ...گفتگـو
 120دقیقـهای) ،بازارچـه هنر (شـامل صنایع
دسـتی و هنرهـای تجسـمی با بیـش از 100
اثـر) ،داسـتانخوانی کـودکان ( 16اثـر)،
مسـابقه فراخوان عکاسـی ( 210اثـر مردمی)،
مسـابقات میکروفون طالیی و یا اسـتعدادیابی
هنـری ( 150اثـر مردمـی)
در حـوزه مسـابقات فرهنگـی 40مسـابقه
بـا عناویـن مختلـف از محتویـات اپلیکیشـن
بـه صـورت روزانـه برگـزار و تعـداد 7689
شـرکتکننده در مسـابقات حضـور داشـتند
و از بیـن باالتریـن امتیـازات و همچنیـن از
بیـن افـرادی که اپلیکیشـن جشـنواره را نصب
کردنـد بـه قیـد قرعـه هدایایـی اهـدا گردیـد.
در بخـش جشـنهای شـبانه نیـز  11شـب
بـه صـورت زنـده برنامههـای شـاد و متنوعـی
بـا حضـور هنرمنـدان بومـی ،اسـتانی و بعضـاً
کشـوری برگـزار گردیـد کـه همزمان عـالوه بر
پخش مسـتقیم از اپلیکیشن جشنواره از طریق
پیجهـای اینسـتاگرامی پُرمخاطـب شهرسـتان
نیـز پخـش گردید.
در بخـش برنامههـای گفتگوهـای زنـده
روزانـه در اکثـر روزهـای جشـنواره برنامههایی
در حوزههـای مختلـف برگـزار گردیـد.
  مجمـوع محتواهای تولید شـده:
 2250مورد
در بخـش محتواهـای متنی (شـامل اخبار،
نشـریات ،مسـابقات ) 540 :مورد

در بخـش محتواهـای تصویـری (شـامل
تصاویر محتوایی ،تصاویر شـاخص ،پوسـترهای
اینسـتاگرامی ،بنـر ،اینفوگرافـی) 780 :مـورد
در بخـش محتواهـای ویدئویـی (شـامل
کلیـپ ،تیـزر ،موشـنگرافی) 652 :مـورد
در بخـش محتواهـای صوتـی (شـامل
پادکسـت ،اکواالیـزر) 193 :مـورد
در بخـش محتواهـای جشـنهای
شبانه(شـامل تیـزر ،کلیپ ،برنامههـا) 60 :مورد
در بخش محتواهای تبلیغاتی (شـامل تیزر،
پوستر و موشـن گرافی) 25 :مورد
  آمار کلی جشنواره:
 مجموع کاربران ثبت نامی 4573 :نفر
مجموع مشاوره ها 195 :مشاوره
تعداد شرکت در مسابقات 7689 :بار
میانگین کاربران فعال در روز 1050 :نفر
میانگیـن زمـان فعالیـت کاربـران در روز:
 12:30ثانیـه
  دیـدگاه مسـئوالن شهرسـتان،
اسـتان و شـرکت گلگهر:
سـهراب بهاالدینـی فرمانـدار
سـیرجان:
شهرسـتان
هفتمیـن جشـنواره فرهنگـی گلگهـر کار
منحصـر بـه فـردی در فضـای مجـازی اسـت.
مهنـدس علیـدادی ،معـاون توسـعه
مدیریـت و سـرمایه انسـانی گلگهـر:
جشنواره مجازی ،کاری بسیار ارزنده است.
وحید محمدی معاون هنـری اداره کل
ارشاد اسالمی اسـتان کرمان:
جشـنواره فرهنگـی گلگهـر میتوانـد مـردم
سراسـر اسـتان و کشـور را نیز درگیر خود کند.
جـواد فریدونـی معـاون پشـتیبانی
مجتمـع گلگهـر:
موسسـه پُـر خیـر و برکـت معـراج ،دغدغـه
فرهنگـی دارد.
محمـد محیاپـور مدیرعامل شـرکت
توسـعه آهن و فـوالد گلگهر سـیرجان:
بـه حمایـت از فعالیتهـای فرهنگـی پایبنـد
هسـتیم و بـا جدیـت آن را دنبـال میکنیـم.
حجـه االسـالم والمسـلمین سـعید
شـهابی رییس سـازمان تبلیغات اسالمی:
جشنواره هفتم ،مردم را تنها نگذاشت.
دکتر علـی یعقوبـی رییس دانشـگاه
آزاد اسـالمی:
جشنواره گلگهر یک فرصت استثنایی است
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