یادداشت

بیدقتیهای کوچک و صدمات بزرگ

جشن تولد در بیمارستان
ایــن نکتــهکــه گیــان مشــاهیری چون
«پروفسورمجیدســمیعی» دارد کــه جهــان به
داشــتنش افتخار میکند؛ برگ زرینی است که
تا همیشه در تاریخ خواهد درخشید.
درست چند روزی پیش از آمدن پروفسور به
افشین معشوری
رشت و مراسم بزرگداشــت پرسروصدایی که با
حضور عده زیادی از مســوولین مرتبط با حوزه
ســامت و پزشکی برای او برگزار شــد ،به دنبال بیخبری از دوستی،
متوجه شدم با بیماری پدرش دستوپنجه نرم میکند.
دل پردردی داشــت ،در شــهری که ریز و درشتش به پروفسوری
افتخار میکند که تمام عمر خود را برای خدمت به بیماران گذاشــته
است ،دوستم میگفت پدرش درد معده پیدا کرد و چون سابقه مشکل
قلب و ریه هم داشت ،با اورژانس تماس گرفتند که آنها هم او را به یکی
از بیمارستانهای دولتی شهر رشت منتقل کردند.
بیمارســتانی که روزانه صدها بیمار به دالیل و با مشکالت مختلف
به آن مراجعه میکنند.
از بیتوجهی و کمتوجهی کارکنان بیمارســتان شاکی بود .از فضای
نهچندان اســتاندارد و احتماال ناسالم بیمارســتان و از اینکه در یک
فضای درمانی با آن حجم از بیمار ،کارکنان در اتاق پزشــک ،جشــن
تولــدی با کیک و بادکنک و  ...برگزار کردهانــد و از پدرش و دیگران
غافل شدهاند ،گفت و ادامه داد« :تا آماده شدن آزمایش ،برای تسکین
درد به پدرم پتیدین زدند! با چه دوزی؟ خدا میداند! چند ساعت بعد
از برگشتن از بیمارستان ،پدرم دچار اضطراب ،بیقراری و پرخاش شد.
چیزی که پیشتر سابقه نداشت».
میگویــد کار چنان باال گرفت که به شکســتن شیشــه تلویزیون
هم کشــید و تا یک هفته هیچ پزشــکی تشــخیص نداد که مشکل از
کجاست؟!
با دوســتی که خارج از ایران پرستار است ،تماس گرفتم و فهمیدم
که این عوارض ناشی از حساسیت به پتیدین است.
مخدری از خانواده شــبه تریاکها که اگرچــه بهعنوان یک داروی
مسکن استفاده میشود اما ذرهای خطا در استفاده از مقدار مجاز آن یا
عدم توجه به تداخل آن با داروهای دیگر ،میتواند حتی تشنج به همراه
داشــته باشد .اسفبارتر اینکه بهراحتی و فراوانی در بیمارستانهای ما
استفاده میشود ،توسط پرستار و دانشجوی پزشکی و ...
دوســت من معتقد اســت معطوف بودن ذهن کارکنان به برگزاری
جشــن تولد در اتاق پزشک ،چنین اتفاقی را به بار آورد که میتوانست
عواقب شدیدتری هم داشته باشد.
او البته حرفهای شــنیدنی اما تلخ دیگری هم داشت .استفاده از
دســتمالکاغذی بهجای گاز استریل و زخم و کبود شدن دست بیمار
وقتی پرســتار با ناخنهای کاشته شده بلند و البته حسابی پرداخته و
طراحی شده به جان رگهای او میافتاد.

البته ماجرا به همینجا ختم نشــد« .وقتی میخواستیم او را برای
معاینه نزد پزشــک مغز و اعصاب بیمارستان ببریم ،کارکنان خدماتی
بیمار مســن را چنان روی تخت پرت کردند که استخوان رانش ترک
خورد و همین شکستگی کمی بعد زخم بستر را به دنبال داشت».
همه مــا میدانیم که رفتار چنــد نفر قابل تعمیــم به کلیت یک
مجموعه نیســت.میدانیم که کارکنان بیمارســتانها اعم از پزشکان،
پرستاران و نیروهای خدماتی و اداری ،در شرایطی سخت چه به لحاظ
فیزیکی و چه به لحاظ روحی مشغول کار هستند.
مشکالت خاص ســختافزاری و نرمافزاری بیمارستانهای دولتی
هم برکســی پوشــیده نیســت و به همیــن دلیــل از آوردن نام این
بیمارستان خودداری میکنیم .شاید این یک نمونه کوچک از اتفاقات
عجیبوغریبی باشد که روزانه در بیمارستانهای دولتی رخ میدهد .اما
فراموش نکنیم هنر دقیقا این است که در چنین وضعیتی بتوانیم جنبه
واقعی و باورپذیر به شــعارها و افتخار کردن به بزرگانی نظیر پروفسور
ســمیعی ببخشــیم .باید عملکرد او را بهعنوان الگو قرار دهیم و وقتی
مسوولیت کاری را پذیرفتهایم ،باوجود همه مشکالت ،بیمار را بهعنوان
یک دردسر و مشکل نگاه نکنیم.
پس بد نیست در وضعیت حدود بیســت بیمارستان دولتی استان
تجدیدنظر و اندیشــه جدی شــود ،افتخار کردن به بــزرگان علمی و
داشتن یک پزشــک نمونه کشوری بهتنهایی دردی از بیماران گیالنی
دوا نمیکند.

خبر

آغاز به کار دبیرخانه
کنگره شعر و ادب تالش

چهارشنبه  19شهریور  1393شماره  1471ویژه گیالن

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گیالن:

تصمیمات دولت خواست مردم و غیرقابل مناقشه است

فرهیختگان گیالن :در جلســه شورای اداری
شهرســتان فومن که صبح روز شنبه  ۱۵شهریور
با حضــور علیاکبر پــراوزان مدیرکل سیاســی و
انتخابات استانداری گیالن برگزار شد ،محمدجواد
عامــر بهعنوان معــاون فرماندار فومــن معارفه و
حکمت توفیقی تودیع شد.
در ابتــدا فرمانــدار فومن ضمــن خیرمقدم به
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گیالن ،اعالم
کرد :در هفته دولت  ۴۵پروژه را در شهرستان فومن
به بهرهبرداری رساندیم و شاهد حضور پررنگ مردم
در مراسمهای افتتاح پروژهها بودیم.
اســماعیل قربانزاده با اشــاره به دیدار هیات
دولــت با رهبــر معظم انقــاب ،افــزود :عملکرد
دولــت تدبیر و امید برای همه قابل لمس اســت و
توصیههای رهبری نیز مدنظر و دســتور کار دولت
قرار خواهد گرفت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همه مــا مجری
سیاستهای دولت هستیم و حفظ منافع نظام نیز
وظیفه همه ما است؛ خاطرنشان کرد :امروز تفکر و
تالش مدیران شهرستان ،خدمت بیمنت به مردم
است و همینطور همت همه مسوولین شهرستان
کــه ماحصل آن را در هفته دولت شــاهد بودیم و
ناظر آن بودیم کــه در فضایی آرام دولت با کمک
مردم و حمایت رهبری ،اقدامات خوبی در کشــور
انجام داده است.
در ادامه مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری
گیالن با اشــاره به اینکه دولتهــا در جمهوری
ِ
خواست
اســامی برگرفته از آرای مردم هســتند،
مردم را امری گریزناپذیــر و حرمتگذاری به رای
مردم را از تاکیدات امام (ره) دانست.
علیاکبر پــراوزان افزود :هر دولتــی که با رای
اکثریــت ملت ســرکار بیایــد ،باید میــدان را در

اختیــارش قرار داد و ایــن از بدیهیــات در نظام
جمهوری اســامی است و بهتبع آن ،هر فردی هم
که منصوب میشود ،خواســته دولت است و قابل
مناقشه نیست.
او شاخصه تغییرات مدیران را همراهی با دولت
دانســت و افزود :نگاه دولت این نیست که هرکس
در دولت قبل فعالیت کرده باشد ،ضعیف است؛ اگر
هم نقدی به گذشته میشود به این خاطر است که
دولت قصد اصالح امور را دارد.
وی با اشاره به انتقادهایی که از دولت میشود،
افزود :افراط و تفریط راهی در دولت اعتدال ندارد.
اگر قطعنامهها را کاغذ پاره خواندیم افراط کردهایم
و اگر از دیگران بترســیم هم دچار تفریط شدهایم.
اعتدال از توصیههای دین است .هرچند که عدهای
توصیه به دین داشــتند اما از ابتدای سرکار آمدن

دولت به تخریب دولت اعتدال پرداختند.
پراوزان با اشاره به اینکه دولت در بحث احزاب
مشــغول اجرایی کــردن اقدامات مهــم و خوبی
اســت ،افزود :امروز خوشبختانه ســه گروه اصیل
در اصولگرایی،اصالحطلبــی و اعتدالگرایی داخل
نظام در حال فعالیت هســتند کــه باید به عنوان
خود افتخار کنند و دولــت نیز با میانهروی ،تدبیر
و عقالنیت سعی در بهرهگیری از ظرفیتهای همه
نیروهای موجود دارد.
مدیــرکل سیاســی و انتخابات اســتانداری با
انتقاد از مانعتراشــیها و بهانهگیریهای منتقدین
دولــت ،تاکید کرد :باید در این دولت حواشــی را
کنار گذاشــته و به متن و حل مشکالت بپردازیم.
اگر تغییر و تحولی درجایی رخ میدهد ،بر اســاس
اختیاری است که مردم به دولت دادهاند.

پراوزان با اشاره به وضعیت رسانهها ،نشریات و
ســایتهای محلی در شهرستان فومن ،خاطرنشان
کرد :نشاط سیاسی مطلوبی در فومن وجود دارد.
در ادامه ناصر عاشــوری ،نماینده فومن و شفت
در مجلس شــورای اســامی ،حکمــت توفیقی و
محمدجواد عامر به سخنرانی پرداختند و در پایان
نیــز حکم معاونت فرمانداری شهرســتان فومن از
ســوی دکتر محمدعلــی نجفی اســتاندار گیالن،
توســط مدیرکل سیاســی و انتخابات استانداری
گیالن به محمدجواد عامر تقدیم شد.
محمدجواد عامر که عضو سازمان نظاممهندسی
گیالن بوده و  26ســال ســابقه فعالیت معلمی در
آموزشوپرورش را در کارنامه خدمت خود دارد ،با
توجه به ساختار سازمانی فرمانداری فومن ،بهعنوان
تنها معاون اسماعیل قربانزاده فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن خبر داد:

اختصاص یک تاالر با ظرفیت  1200نفر برای برپایی کنسرتها
فرهیختگان گیالن :مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان گیالن در نشست رسانهای که در
ایــن اداره کل برگزار شــد ،از اختصاص یک تاالر
با ظرفیت یک هزار و دویســت نفر بــرای برپایی
کنسرتها خبر داد.
فیروز فاضلی با اشــاره به نامگذاری امســال به
نام ســال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی» از ســوی مقام معظم رهبری گفت :تاکید
رهبر فرزانه انقالب بر این است که فرهنگ مهمتر
از اقتصاد اســت و کار فرهنگی بدون آرامش معنا
ندارد و اساســا تفکر در محیطی که آرامش در آن
است ،حقیقت پیدا میکند؛ لذا دولت تدبیر و امید
راهبردهایــی را در بخش سیاســتهای فرهنگی
تعیین کرده است.
این مســوول فرهنگی ،هویتبخشی اسالمی-
ایرانی و گســترش بنیانهای اندیشــه اسالمی به
پشــتوانه هنرهای اصیل و فاخر ،بازآفرینی فرهنگ
و هنــر با چشــماندازهای بومــی و تاریخی و ارایه
راهکارهای الزم برای مقابله با جنگ نرم دشــمن
و مرزبانی از فرهنگ خودی را سیاستگذاریهای
مهم فرهنگی دولت دانست.
فاضلی گفت :ایجاد انس و الفت بیشــتر با قرآن
کریم و اهلبیت (ع) در جامعه ،گسترش ارزشهای
اخالقــی با بهرهگیــری از قابلیتهــای فرهنگی و
هنری اســامی-ایرانی ،سازماندهی و بسیج نیروها
برای گسترش سرمایههای انسانی ،تحرک فرهنگی
و هنری با هدف افزایش کارآمدی و ارتقای فرهنگی
و ایجاد شــادابی و نشاط عمومی و معنوی مبنی بر
افزایش مشــارکتهای مردمی باید در اولویت قرار
گیــرد.وی بهبود روحیه تعاون ،گســترش فرهنگ
ایثار و شــهادت بــا تکیه بر ســرمایههای معنوی
انقالب اســامی ،دفاع مقدس ،تعامل حمایت ویژه

از هنرمنــدان جــوان ،مومن ،انقالبی و گســترش
ارتباط با جامعــه هدف یعنی جوانان و نوجوانان را
مهم دانست.
سیاستهای فرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن
با اشــاره به سیاســتهای فرهنگی ،این حوزه را
به ده بخش تقســیم کرد و افــزود :این بخشها
عبارتند از -1 :هویت بخشــی اســامی -ایرانی و
گســترش بنیانهای اندیشه اســامی به پشتوانه
هنرهــای اصیل و فاخــر -2 ،بازآفرینی فرهنگ و
هنر با چشــماندازهای بومــی و تاریخی -3 ،ارایه
راهکارهای الزم برای مقابله با جنگ نرم دشــمن
و مرزبانــی از فرهنگ خــودی -4 ،ایجاد انس و
الفت بیشــتر با قرآن کریم و اهلبیت در جامعه،
 -5گســترش ارزشهای اخالقی بــا واقعیتهای
فرهنگی و هنری اســامی-ایرانی -6 ،سازماندهی
و بسیج نیروها برای گسترش سرمایههای انسانی،

 -7تحــرک هنــری و فرهنگی با هــدف افزایش
کارآمــدی و ارتقای فرهنگی -8 ،ایجاد شــادابی
و نشــاط عمومی و معنــوی مبتنی بــر افزایش
مشــارکتهای مردمــی و بهبود روحیــه تعاون،
 -9گســترش فرهنگ ایثــار و شــهادت با تکیه
بر ســرمایههای معنوی انقالب اســامی و دفاع
مقدس -10 ،تعامــل و حمایت ویژه از هنرمندان
جوان ،مومن و انقالبی و گسترش ارتباط با جامعه
هدف یعنی نوجوانان و جوانان.
فاضلی در ادامه اظهار داشت :مطابق سیاستهای
اعالم شده در سال گذشته 38 ،جشنواره فرهنگی و
هنری و  13جشنواره سینمایی برپا شد.
وی اجــرای  151کنســرت موســیقی و 152
جنگ شــادی ،برگزاری  201جشن مذهبی و ملی
به مناســبت اعیاد و اجرای  41مســابقه در حیطه
معارف دینی را از دیگر کارهای انجام شده نام برد.
فاضلی افزود :تئاتر در گیــان قدمتی تاریخی

دارد و زمانــی کــه در تهران تــاالر وحدتی نبود،
تماشاخانه رشت پابرجا بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی گیالن از
برگزاری چهار جشــنواره با نــام جلوههای رضوی
در مطبوعات کشــور به میزبانی گیالن خبر داد و
در ارتبــاط با تعداد کل آثار ارســالی که یک هزار
و  524اثر بود ،اظهار داشــت :این تعداد نسبت به
ســال گذشته  83درصد رشــد داشته و یکپنجم
آثار ارسالی از نشــریات استان بوده است که البته
این موضوع مرا شــگفتزده نکرد چون گیالن دیار
علویان بوده است.
وی افزود :در هفته دولت ،گالری شهر الهیجان
با زیربنای  120مترمربع و با بودجهای بالغ بر 820
میلیون تومان افتتاح شد.
بهرهبرداری از تاالر مرکزی شهر
در سال جاری
فاضلی گفت :تاالر مرکزی شهر رشت در اولویت
اســت که باید امسال تکمیل شود و به اتمام برسد
که البتــه قول افتتاحیــه آن را در دهه فجر به ما
دادهاند.
این مسوول با اشاره به نامگذاری تاالر اصلی به
نام شهید انصاری ،از اختصاص یک تاالر با ظرفیت
یک هزار و دویســت نفر برای برپایی کنســرتها،
از گیــان بهعنوان نخســتین اجراکننده شــورای
سیاســتگذاری هنرهای هفتگانه خبر داد و افزود:
مدیریت کردن بر اهالــی هنر ،هنر میخواهد و بر
اهالی فرهنگ ،فرهنگ.
وی در پاسخ به سوالی در مورد بیمه خبرنگاران
اظهار داشــت :دکتر انتظامی ،معــاون مطبوعات
کشــور در نظر دارد با آسیبشناسی در این حوزه،
نســبت به بیمه خبرنگاران اقدام کند که در اسرع
وقت به اطالع عموم خواهد رسید.

در حاشیه مراسم تودیع مدیرکل بنادر و دریانوردی استان

کف مرتب دولت برای دولت

فرهیختگان گیالن :فرهاد منتصر کوهساری
مدیرکل ســابق بنادر و دریانوردی استان گیالن،
این هفته با مدیریت یازدهســاله این سازمان وداع
گفت.
مدیری که کموبیش همه توان خود را مصروف
مدرنســازی و توســعه بندرانزلی نمــود و قصد
خدمتگزاری داشــت .همین توصیف را میشد در
بازتاب و واکنش هیجانانگیز کارمندان این بندر در
روز تودیع به عینه مشاهده کرد.
او نیز همانند دیگر مدیران دولتی ،از افتخارات
خود گفت و جماعتــی را متاثر از کالم بغض آمیز
خود نمود.
جنس سخنانش به نحوی بود که گمان میرفت،
حاال بندرانزلی مانند زمینی است بسیار حاصلخیز
که اگر شخم بخورد بوستانی از آن خواهد رویید.
پیش از این ،در طول ســالهای پس از انقالب،
چند باری چنیــن تجربههایی در اســتان دیده و
شنیده شد .اگر از ســوی ناظران بیطرف نیز این
عملکرد مورد ارزیابی قــرار گیرد ،با ارفاق میتوان
نمره قبول هم به ایشان داد.
چه آنکه ،ناظران مردمی ،آنچه را که میبینند
تهی و به دور از جزییات و پشتصحنههایی است
که منجر به توسعه و بهبود عملکرد این بندر شد.
داوران راستین ،بنگاههایی هستند که در مصاف با
معضالت و مشکالت کمرشکن اقتصادی ،پابهپای
مدیران دولتی جنگیدهاند اما به درســتی و انصاف
نامی از آنان برده نمیشود.
از همین حیث ،مراســم تودیــع مدیرکل بنادر

فرهاد منتصر کوهساری

«همایش شــعر و ادب تالش» عنوان پروژهای فرهنگی اســت که مقدمات
برگــزاری آن در هفته پژوهش امســال فراهم میشــود .ایــن همایش را
«موسسه فرهنگی و هنری تالششناسی» با همکاری شرکت صنایع چوب
و کاغذ ایران (چوکا) برگزار مینماید .نخســتین جلسه دبیرخانه همایش
مذکور ،عصر روز یکشنبه  16شهریور با حضور هیات مدیره موسسه تالش
و اعضای کمیته داوری همایش تشکیل گردید و در این جلسه موضوعاتی
چون نحوه بررســی و ارایه آثار رســیده به دبیرخانه ،تشکیل کارگروههای
اجرایی و جذب حامی مالی مورد گفتوگو قرار گرفت و در رابطه با هر مورد
تصمیماتی اتخاذ گردید.
موسسه تالششناســی که در طول حدود  9سال سابقه اجرای پروژههای
گوناگــون فرهنگی را در کارنامــه خود دارد و چند مــاه قبل نیز همایش
بزرگداشت پیشکسوتان موسیقی تالش را با موفقیت برگزار کرد ،اکنون با
هدف تالش در راستای توسعه فرهنگی گیالن و بررسی جایگاه شعر و ادب
تالش در مقایسه با گستره شعر و ادب ایران ،عموم ادبا و شاعران را برای غنا
بخشیدن به همایش مذکور دعوت کرده است.
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و دریانوردی گیالن یکــی از نمونههای مثالزدنی
و عبرتآمــوز در عملکرد مدیریت دولتی اســتان
اســت .وقتی نهادهای دولتی ،نقش حاکمیتی پیدا
میکننــد ،بایــد از برگزاری این نوع مراســمهای
هیجانی و شوقآفرین پرهیز کنند.
آنچــه را که معیــار صحیح ارزیابــی عملکرد
مدیــران حاکمیتی اســت نــه بیالنی کــه خود
میدهند بلکــه وضعیت کنونی بنگاههایی اســت
که دوشــادوش مدیران دولتی در توســعه و بهبود

بنادر بهطور شــبانهروزی ســهم داشــتهاند؛ و اال
آنچه که در پایان ســخن فرهاد منتصر کوهساری
به اذهان کارشناســان و متخصصان بندری متبادر
میشود آن است که اگر اینهمه خدمت و اینهمه
افتخار از قب ِِل مدیریت ایشــان ،نصیب این استان
شــده پس چرا مهمترین بندر شمالی کشور ،دچار
خونمردگی شده است .البد این بار هم پای تحریم
را به میــان میآوریم .یاد بگیریم که از واژه تحریم
بیش از کوپنمان استفاده نکنیم.

در سالهای اخیر ،عبارت «تحریم بنادر ایران»،
یکی از کلیدیترین واژههای فرار مدیران دولتی از
واقعیت است.
بخش عمدهای از عملکرد بنادر و اساسا اقتصاد
کشــور ،به نوع تعامل حقیقی دولتها و نمایندگان
آن ،با بنگاههای خصوصی است که نمایندگی ملی
دارند و بــه منافع اقتصادی خود کــه برآیندی از
توسعه ملی است ،میاندیشند.
آقای کوهساری! ردیف کردن اینگونه افتخارات
شــاید مایه کدورت مدیران ســابق ایــن بندر نیز
باشــد که بیادعا و با بزرگمنشی ،کاری بزرگ را
آغاز کردند و میانه راه ،پرچم آن را به دســت شما
دادهانــد .انصاف و صداقت در این اســت که ثمره
و دســترنج زحمات دیگــران را در «حذف انحصار
و ایجاد رقابت اپراتورهــا»« ،احداث بنادر جدید»،
«توســعه بهینه بندرانزلــی» و «افزایش قابلتوجه
تولید ثروت ملی» تنها به نام خود پالک نکنید.
تجلیل از خدمات شــما ،آمیختــهای از تالش
شــبانهروزی مدیران ســابق این بنــدر ،بنگاههای
خصوصی این استان و همکاری مجدانه دیگر دوایر
دولتی نیز بود که همه به نام خودتان مورد تجلیل
قرار گرفت.
به نظر ،این نوع مناسبتها زمانی معنای واقعی
و حقیقی پیــدا میکنند که در کنــار کف مرتب
کارمنــدان دولتی ،تجلیل مدیــران دولتی از هم و
شــیرجه رفتن روی موج افتخارات دیگران ،دیگر
بخشهای ذیربط هم دیده شود تا بهدرستی سره
از ناسره تمایز داده شوند.

خبر

اعالم نتایج بخش فعالین تئاتر
و بازبینی بخش هنرجویی جشنواره
«از ایده تا بداهه»
محمــد پورجعفری مســوول واحد
هنرهای نمایشی حوزه هنری گیالن
گفت :جشــنواره تخصصی بازیگری
«از ایــده تــا بداهــه» در دو بخش
هنرجویــی و فعالیــن تئاتــر برگزار
خواهد شد.
وی افــزود :در بخــش فعالین تئاتر که
امســال بهصورت منطقــهای با حضور
اســتانهای گیالن ،مازندران ،زنجان،
قزوین و اردبیل برگزار میشــود  21اثر
به دبیرخانه رســید که پس از بازبینی،
هشــت هنرمند به مرحلــه نهایی راه
یافتند.
دبیر اجرایی جشنواره «از ایده تا بداهه»
ادامه داد :افراد راهیافته به مرحله نهایی
به شرح زیر میباشند.
آرش بــدر طالعی ،محمد شــکوری و
ســودابه جعفــرزاده از گیالن ،ســحر
حاجیآغاســی و امیر خوبان از قزوین،
افسون خداداد ،مریم میراب زاده و نیلوفر
نجفپور از مازندران.

محمد پورجعفری همچنین اعالم کرد:
بازبینی پنجمین جشــنواره تخصصی
بازیگــری «از ایده تــا بداهه» به مدت
 3روز از تاریخ  93/5/27انجام شــد و
آقایان رضــا حقیصفت ،محمدمهدی
یوسفیزاده و محمد پورجعفری بازبینی
آثار را بر عهده داشتند.
پورجعفــری ادامــه داد :بازبینی در دو
بخش هنرجویــی و فعالین تئاتر انجام
شد که در بخش هنرجویی پس از دیدن
 92اثر افراد زیر برای حضور در جشنواره
بدون الویت انتخاب شدند:
.1زهــرا وجدانــی .2فهیمه رحیمی
.3مهدی پور خانی .4سمیرا طلوعی
.6ماهور میرزا نژاد
.5عارف گم زاد
.7محمد فرحبخش .8فائزه یوسفی
.9نسترن روشنبین .10الینا اسماعیلی
.11شکوفهداوودی.12مریمنژادمهدیپور
.13حجت کهریزی .14فهیمه مومنی
.15طوبی رحمان نیا .16سمانه محمدی
.17فرنام امیدی .18شقایق حسنی پور
.19روزبه اخوان .20بهاره سعیدی
.21علیرضا مجیدی
.22صدره قربانعلیپور .23حسن فتوتی
.24امیر محمد رجبی.25عارفه درستکار
.26مریم رضایی .27علی ثابت قدم
.28مریم شعبانی
الزم بــه توضیــح اســت پنجمیــن
جشــنواره تخصصی بازیگری از ایده
تا بداهه بهصــورت منطقهای از تاریخ
 93/6/26بــه مدت  4روز در رشــت
برگزار میشود.
فراخوان اشعار آیینی با موضوع
پیامبر اعظم و ائمه اطهار (س)
حامــد پورشــعبان مســوول واحــد
آفرینشهــای ادبی حوزه هنری گیالن
گفت :حوزه هنری گیالن فراخوان اشعار
آیینــی با موضوع پیامبــر اعظم و ائمه
اطهار (س) را منتشر کرد.
وی گفت :شاعران گیالنی میتوانند آثار
خود را بهصورت تایپ شده ،بر روی یک
صفحه  A4به حوزه هنری گیالن ارسال
نمایند.
درج نام و نام خانوادگی ،سال تولد ،محل
تولد و نشانی پستی ،اینترنتی و شماره
تماس شاعر ضروری است.
آخرین مهلت ارسال آثار  30مهر 1393
است.
مسوول واحد آفرینشهای ادبی حوزه
هنری گیالن ادامــه داد :آثار در چهار
جلد با عنوان گزینه شعرهای مذهبی
گیالن منتشر میشــود و عالقهمندان
میتواننــد آثــار خــود را بــه آدرس
گیالن ،رشــت ،پارک قــدس ،خیابان
ملت ،حوزه هنری گیالن ارســال و یا
با شــمارههای 0131-3245571-4
واحد آفرینشهای ادبی تماس حاصل
نمایند.
ش از این ،کتاب
ن ذکر اســت پی 
شــایا 
«ترانههــای نیم روز» مجموعه شــعر
عاشــورایی شــاعران اســتان گیالن و
«همسایه بلند سپیدار» مجموعه شعر
انتظار ،توســط حوزه هنری گیالن و به
کوشش فرامرز محمدیپور گردآوری و
منتشر شده بود.
در این گزینه ســعی میشود عالوه بر
بهروز شدن اشعار شاعران استان ،اشعار
با موضوع پیامبر (ص) و ائمه اطهار (س)
گردآوری و منتشر شود.

