
در گفت و گو با هنرمندان و مسئوالن مطرح شد

جاى خالى بازار فروش آثار هنرى در خراسان رضوى
��ر

سرورهاديان   كافى است، نگاهى هرچند 
گذرا به پيشينه خراسان بزرگ داشته باشيم 
تا دريابيم اين خطه هنرخيز داراى هنرمندان 
بزرگى است كه از گذشته هاى دور تاكنون آثار 

آن ها منحصر به فرد و جهانى بوده است.
 اما با وجــود اين همه بضاعت در اســتان و 
بخصوص مشهد كه به عنوان پايتخت فرهنگى 
جهان اسالم هم مطرح است، متأسفانه راه حلى 
اجرايى براى فروش آثار هنرى مشكل است و 
اين موضوع طى ســال ها همچنان مسكوت 

مانده است.
پر واضح است براى ايجاد تبادل بين مخاطب 
و هنرمنــد و ترغيب مردم بــراى قرار گرفتن 
آثار هنرى در بخشــى از زندگى آن ها نيازمند 

فرهنگ سازى است. 
با يك سوال مشترك به ســراغ هنرمندان و 
مسئوالن رفتيم كه «براى فرهنگ سازى خريد 
آثار هنرى در شــهرمان چه راهكارى مى توان 
انديشيد؟» كه اميدواريم، اين نظرات به مرحله 

اجرايى شدن نيز برسد.

 نمايش آثار در فضاى باز شهرى
حســين طالبى، پيشكسوت نقاش دراين باره 
مى گويد: در ســال 53 كه هنــر را به صورت 
جدى شروع كردم، هنرمندان آن دوره به 10 
نفر بيشــتر نمى رسيدند و هنرمندان نقاش با 
هم تعامل داشتند و درحال حاضر ما با پديده 
تعدد هنرمنــد مواجه ايم؛ بنابراين نمى توان از 
دولت هم توقع شناخت و هم حمايت از همه 

هنرمندان را داشت.
 اين مدرس هنر تصريح مى كند: هنوز خيلى 
از مردم تصورشان از هنرمندان تافته جدا بافته 
بودن هنرمند است، پس چطور مى توانند با او و 

آثارش ارتباط برقرار كنند.
وى بخشى از مشــكالت را به تسلط نداشتن 
گالرى دارهــا به هنر، فلســفه و تئورى هنر 
مى داند و تأكيد مى كند: اگر صرف در باز كردن 
و بستن يك گالرى باشد، هركسى مى تواند اين 

كار را انجام دهد.
وى مى افزايــد: مــا نيازمند حضــور فردى 
در مديريــت گالرى هســتيم كــه بتواند با 
كلكســيونرها، مخاطب عام و خاص، ارتباط 
برقــرار كنــد نه آن كــه بعــد از برگزارى 
هرنمايشگاه هنرمند بدون هيچ فروشى فقط 
هزينه برگزارى نمايشگاه را از جيب خودش 

بپردازد.
وى تأكيــد مى كنــد: ما در مشــهد داراى 
فضاهاى بسيار خوش آب و هوايى مثل برخى 
پارك ها يا باغات در داخل شــهر هستيم كه 
مانند كشــورها ى خارجــى مى توان از اين 
فضا ها براى برپايى نمايشگاه ها استفاده كرد 
تا مــردم براى ديدن اين آثــار در فضاهاى 

بازترغيب شوند.

 بهره گيرى از فضاى هتل ها براى فروش
پروانه عارف، هنرمند باســابقه هنرنقاشى نيز 
مى گويد: فروش آثار، سال هاســت كه دغدغه 

هنرمندان مشهدى است. 
وى مى گويد: شهرمان به واسطه زيارتى بودن، 
گردشگران خاصى دارد و اين در حالى است كه 
خريد سوغات متداول است و مى توان با بهره 
بردن از فضاهاى هتل ها يا اماكن گردشگرى، 
فضاهايى را ايجاد كنيم تا ازاين فضا براى ارائه 

آثار، امكان اين تبادل و خريد فراهم شود.

ايــن هنرمنــد درادامه مى افزايد: بخشــى از 
مخاطبان ما شهروندان هستند كه تصورشان 
از آثار هنرى فقط قاليچه به ديوار كوبيدن است 
كه مى توان با فرهنگ سازى در كنار اين هنر 
اصيل به ساير آثار هنرهاى ديگرهم توجه ها را 

جلب كرد.

 خريد آثار با قيمت مناسب 
حسين رزاقى، نگارگر مى گويد: مشهد داراى 
ظرفيت خوبى براى گردشگران و زائران است 
كــه در اين بين خيلــى از آن ها هم به دنبال 

ديدن و حتى خريد آثار فاخر هستند.

 وى  مى افزايد: عده اى هم در اين ميان ترجيح 
مى دهند از آثار صنايع دســتى كه تكثير و با 
قيمت مناسب عرضه مى شــود، براى خريد، 
انتخاب كنند؛ بنابراين هنرمند مى تواند با ذوق 
و ســليقه خودش و در نظر گرفتن خواســته 
مخاطب آثار هنرى را خلق و مخاطب را جذب 

كند.

 آثار هنرى و ايجاد وجد بين مردم 
«امين قوى اندام»، هنرمند نقاش، مجسمه ساز 
و گرافيست هم معتقد است: بايد نمايشگاه هاى 
مداوم در شــهر داشت، هنرمند همه خواسته 
اصلى اش اين است كه كارهايش ديده شود و 

بعد بحث فروش مطرح اســت. از طرفى مردم 
هم از ديدن آثار هنرى به وجد مى آيند.

وى اعالم مى كند: بخشى از اين فرهنگ سازى 
توسط مسئوالن مربوط با ايجاد قوانين حمايتى 

در اين راستا محقق مى شود.
 وى تصريــح مى كند: به اعتقــاد من براى 
برپايى نمايشــگاه نبايد هزينه اى از هنرمند 

دريافت شود.

  هنرمندان به سراغ مردم بروند
«آذرانورحسينى» يكى از هنرمندان نقاشى هم 
معتقداست: وقتى مردم به سراغ ما نمى آيند ما 

به سراغ شان برويم.
وى تصريح مى كند:بايد شرايطى فراهم شود كه 
مردم حداقل زمان تعطيالت شان را هم از هواى 
پاك وفضاهاى زيباى تفريحى و گردشگرى و 
رستوران ها استفاده كنند و همزمان آثار هنرى 

اورجينال را ببينند.

 راه يابى آثار هنرى به فضاهاى باز
مديــر گالــرى آذر نوراذعان مــى دارد: آثار 
هنرى بايد از فضاهاى بســته نگارخانه ها به 
فضاهاى زيباى گردشــگرى راه يابند البته 
فضاهايى كه در شــأن آثار هنرمندان مطرح 

شهرمان باشد.

وى تأكيد مى كند:هم هنرمندان ما عالقه مندند 
كه آثارشان به دســت مردم برسد وهم اقشار 
مختلف جامعه دوست دارند، بعد از فشار كارى 
سخت يك روز تعطيل باديدن يك اثر هنرى 
زيبا روحشان صيقل بخورد وفضاى لطيف ترى 
را تجربه كنند. آن وقت است كه دوست دارند 
اين اثر متعلق به خودشــان باشد و راغب به 

خريد اثر شوند.
انور حســينى تأكيد مى كند: البته اين راهكار 
نياز به ساعت ها نشست و مشاوره بين شورا و 

مديران نگارخانه ها دارد تا عملى شود.

 ديوارهاى بزرگ را به هنر مزين كنيم 
«طاهره واحديان» بانوى هنرمند نقاش ديگرى 
هم درمعرض ديد قرار دادن مداوم آثار هنرى 
را بسيار مؤثر مى داند و بيان مى دارد:مى توان 
در بسيارى از ديوارهاى بزرگ مراكز هنرى را 
مزين به تابلوهاى نقاشان هنرمند شهرمان كرد 

تا هنر نقاشى عام و فراگير شود. 
 وى در ادامــه تأكيــد مى كنــد: برگــزارى 
ميزكارهاى بــاز و ارتباط تنگاتنگ مخاطب و 
هنرمند هم در ايجاد اين فرهنگ سازى بسيار 

خوب است. 
واحديان با اشاره به حس وحال خوب روزهاى 
استقبال بهار توضيح مى دهد: درآن روزها همه 
مردم بخصوص بچه ها شــور و شــعف خوبى 
دارند. پس مى توان اين حس و حال زيبا را در 

تمام سال داشت.

 حل مشكل هنرمندان با اجراى مصوب 
سال78

عضوشوراى آموزشگاه هاى آزاد هنرى توضيح 
مى دهــد: اگــر مصوبه شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى كه در سال 78 تصويب شد، اجرايى 
شود در اين صورت مشــكل هنرمند آن كم 

مى شد.
اين در حالى است كه شوراى نظارت زير نظر 
ارشاد اســت و مى توان همه سفارش هاى آثار 
هنرى و المان هاى شــهر را نيــز به هنرمند، 
خود شــهرمان ســفارش دهيم تا هنرمندان 
پيشكسوت ما درحاشيه قرار نگيرند و از آن ها 

حمايت شود.

اخـــبار2

مديركل در گفت و گو با قدس با اشاره به ماجراى 
احضار عنوان كرد

  مهلت دوهفته اى دادگسترى 
به ميراث فرهنگى خراسان رضوى

رســائى فر: در پى احضار مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى خراســان رضوى  به مراجع قضايى در 
خصوص توضيــح در مورد مباحث متعــدد در حوزه ميراث 
فرهنگى و گردشگرى استان دكتر محمدرضا رهنما در اين باره 
به خبرنگار ما گفت: 26 شــهريور طى نامه اى از سوى مرجع 
قضايى از ما خواسته شده بود در جلسه اى با حضور نماينده قوه 
قضائيه حضور پيدا كنيم كه امروز(ديروز) اين جلسه تشكيل 
شد و يكسرى فرم هايى در اختيار ما قرار دادند تا در مورد آنچه 

كه مد نظر مرجع قضائى بود توضيحاتى داده شود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضوى در ادامه افزود: دوستان ما در قوه قضائيه يكسرى اسناد 
و مداركى را براى توضيحات ما درخواســت كردند كه چون 
همراه ما نبود از آنها درخواست كرديم تا 2 هفته مهلت داشته 

باشيم تا اين اسناد و مدارك را تحويل دهيم.
رهنما با اشــاره به گستردگى حوزه فعاليت ميراث فرهنگى 
استان اظهار داشت: قطعا رسيدگى به آنچه كه ازسوى مقام 
قضائى عنوان شــده است پروسه زمانى طوالنى مدتى در پى 
خواهد داشــت كه با توجه به آنچه كه عنوان شده است اين 
جلسه احضاريه بيشتر جنبه تحقيقاتى دارد تا اثبات جرم در 
حوزه ميراث فرهنگى به همين دليل من احساسم اين است 

كه زمان طوالنى نياز است تا اين تحقيقات كامل شود.
گفتنى اســت تخريب ژئو پارك كمر مقبــوال، تخريب دره 
تمدن هــا، تخريب قصر بلقيس (كوشــك ســالمه) خواف، 
حفاظت از مجموعه تاريخى كالت، تخريب مهديه عابدزاده، 
بى توجهى به شهر توس، نظارت بر بند خاكى تاريخى اخلمد، 
فروختن كوه و غــار كارده و در نتيجه كمك به تخريب آن، 
واگذارى غار مزداوند به شــهردارى و تخريب هايى كه در آن 
حوزه انجام شده و همچنين نظارت و حفاظت از آسياب هاى 
تاريخى و منحصر به فرد نشتيفان خواف 10 موضوعى است 

كه بررسى آن در دستور كار دادستانى است.

 تدوين 150 برنامه ويژه هفته
 امر به معروف در خراسان رضوى

قدس: دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان رضوى 
گفت: 150 برنامه ويژه هفته امر به معروف و نهى از منكر در 

خراسان رضوى تدوين و اجرا مى شود.
عبداهللا ارجائى اظهار داشــت: ســتادهاى امر به معروف در 
سراسر كشور با هدف ترويج فرهنگ مسئوليت پذيرى و مبارزه 

با بى تفاوتى تا زمان ريشه كنى آن تشكيل شده است.
وى بــا بيان اينكه امر به معــروف و نهى از منكر يك پديده 
اجتماعى اســت و نظارت همگانى الزمه زندگى بشر است، 
افزود: بى تفاوتى مردم به سرنوشت، جامعه را به خطر مى اندازد.
ارجائى ادامه داد: تمركز ستاد امر به معروف و نهى از منكر بر 
مسائلى مانند اقتصاد مقاومتى، فرهنگ ميزبانى، پاسخگويى و 
تكريم ارباب رجوع و خريد كاالى ايرانى است كه اميدواريم با 

تالش وضع موجود را تغيير دهيم.
وى در پايــان با بيان اينكه 1000 معروف و منكر در جامعه 
شناسايى شده اســت، خاطرنشان كرد: مشهد مقدس به 30 
منطقه تقسيم شده و 20 آسيب اجتماعى هر منطقه مشخص 
شده است و با همكارى افراد بومى و متخصص هر منطقه سه 
اولويت را براى فعاليــت ميدانى و اجرايى كردن آن، انتخاب 

كرده ايم.

 بزرگداشت استاد فقيد دانشگاه 
فردوسى در مشهد

اكبرى: مراســم بزرگداشت مرحوم دكتر احمد حامد مقدم، 
استاد فقيد جامعه شناسى دانشگاه فردوسى مشهد بعدازظهر 

شنبه آينده در اين دانشگاه برپا مى شود.
اين مراســم همزمان با آيين آغاز ســال تحصيلى جديد با 
سخنرانى اساتيد دانشگاه فردوسى، استاد رامپور صدر نبوى 

و حسين بهروان همراه خواهد بود.
دكتر احمد حامد مقدم در يك دوره 20 ساله سمت هاى مدير 
گروه اجتماعى دانشگاه فردوسى، رياست دوره شبانه دانشگاه، 
مديركل امور دانشجويان دانشگاه و معاونت آموزشى دانشكده 

ادبيات را به عهده داشته است.
از مرحــوم دكتر احمد حامد مقــدم تأليفاتى ازجمله كتاب 
سنت هاى اجتماعى در قرآن كريم، نظام حمايتى در اسالم، 
كتاب علوم اجتماعى سال چهارم دبيرستان و نيز كتاب هايى 
در زمينه جامعه شناسى روستا و نيز مقاالت در حوزه جامعه 

شناسى دينى و قرآن پژوهى به يادگار مانده است.
ارايه پروژه هاى پژوهشــى ادارات استان و نيز تأسيس واحد 
پژوهشى موسسه خدمات مشــاوره اى جوانان آستان قدس 

رضوى از ديگر فعاليت اين استاد فقيد جامعه شناسى است.

  آزادسازى چشمه قلقلى از بند تصرف
ايرنا: دادستان بينالود گفت: با قلع و قمع بناى ايجاد شده در 

محدوده چشمه قلقلى، اين چشمه رفع تصرف شد.
قاضى جواد شاكرى افزود: چشمه قلقلى سرچشمه رودخانه 

جارى در مسير زشك به ابرده در بينالود است.
وى اظهار كرد: اين چشــمه محل رفع تشنگى كوهنوردان و 
گردشگران بوده كه از مدتى قبل فردى به بهانه داشتن ملك 
در آن محدوده اقدام به ساخت و ساز كرده و چشمه قلقلى را 

داخل بناى خود محصور كرده بود.
وى گفت: در پى شكايت كوهنوردان و مردم موضوع در دستور 
كار قرار گرفت و  پس از انجام مراحل قانونى بناى ايجاد شده 

مزبور تخريب و از چشمه ياد شده رفع تصرف شد.
چشــمه قلقلى، نام يك چشــمه پر آب، در حاشيه روستاى 
ييالقى ُزشك است كه مورد استفاده كوهنوردان در صعود به 

شيرباد يا چمن قرار مى گيرد.
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هواى سالم، خون سالم
قدس؛  نخســتين همايش پياده روى و دوچرخه ســوارى 
همگانى با مشاركت سازمان انتقال خون خراسان رضوى و با 
شعار «هواى سالم، خون سالم» روز چهارشنبه در مشهد برگزار 
شد.در اين همايش كه از ميدان فلسطين تا ميدان شريعتى و 
محل پايگاه اهداى خون مشهد برگزار شد جمع كثيرى از اهدا 
كنندگان خون و عالقه مندان به ورزش هاى دوچرخه سوارى 

و پياده روى حضور داشتند.

پارلمان مشورتى زنان سياسى نيست
قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: پارلمان مشورتى زنان 
اســتان به هيچ وجه سياسى و جناحى نيست بلكه در جهت 
بهره گيرى از ظرفيت ها و توانمندى هاى زنان شكل گرفته تا 
راهكارهاى عملى براى مشــكالت جامعه ارائه دهند.رشيديان 
گفت: براى اســتفاده از ظرفيت و توانمندى هاى زنان بايد از 
كارهاى نمادين و تبليغاتى پرهيز كرد؛ بنابراين پارلمان مشورتى 

زنان خراسان رضوى بايد يك مجلس شور واقعى باشد.

رونمايى و نقد يك كتاب 
قدس: كتاب «اساطير ايران در شعر نو فارسى» نقد و بررسى 
مى شــود. اين كتاب بتازگى با محوريت كاركردهاى نمادين 
اسطوره هاى شاهنامه در شعر معاصر به قلم دكتر حميدرضا 
نويدى مهر و توسط انتشــارات «طنين قلم» راهى بازار نشر 
شــده و قرار است در بيستمين نشست نقد و بررسى كتاب 
امروز ساعت 17 در مؤسسه فرهنگى «خردسراى فردوسى» با 

حضور مؤلف و صاحب نظران نقد و بررسى شود.

نفرات برتر مسابقات قرآن بسيج نيشابور 
نيشابور- خبرنگارقدس: بيست و پنجمين دوره مسابقات 
قرآن كريم بسيج شهرستان نيشابور در دو رده باال و كمتر از 
16 ســال نفرات برتر خود را شناخت.فروزان منش، جانشين 
فرماندهى ناحيه مقاومت بســيج نيشــابور گفت: بيست و 
پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم بسيج اين شهرستان در 
دو رده باال و كمتر از 16 ســال برگزار كه 100 برادر و 150 
خواهر در اين مسابقات قرآنى در 6 بخش قرائت، ترتيل، اذان، 

مفاهيم، حفظ و تفسير سوره ممتحنه شركت كردند.
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 تشييع پيكر شهيد مدافع حرم در زبرخان

دّرود- خبرنگارقدس: پيكر مطهر شهيد مدافع حرم، محمد 
اســدى با حضور مردم ومسئوالن  حاجى آباد زبرخان (زادگاه 
پدرى اين شهيد) تشييع و در بقعه امام زاده سيد حبيب اين 

روستا طواف داده شد.
همچنين پيكر اين شهيد در نيشابور از مسجد صاحب الزمان 
(عج) تا مسجد جامع تشييع وبا حضور مردم وامام جمعه اين 

شهر اقامه نماز شد.
 گفته مى شود صبح امروز پيكر شهيد از محل مهديه تا حرم 
مطهر امام رضا(ع) تشييع و براى خاكسپارى به قطعه شهيدان 

مدافع حرم بهشت رضا(ع) مشهد منتقل مى شود. 
روســتاى حاجى آباد زبرخان در كيلومتر30 بزرگراه نيشابور- 

مشهد قرار دارد.

در نشست رؤساى شوراى هيئت هاى مذهبى 
كشور در مشهد عنوان شد

20 هزار ميليارد ريال نذر مردمى در  دهه 
نخست محرم

ايرنا: معاون امور مجلس و استان هاى سازمان تبليغات اسالمى 
گفت: برآوردها حاكى از آن است  كه حجم نذرهاى مردمى در 
 دهه نخست محرم 20 هزار ميليارد ريال و در اربعين حسينى 
رقم هاى سنگين تر و بيانگر نقش و حضور محورى مردم در اين 

مراسم و احياى شعائر است.
حجت االسالم على دارابى در نشست رؤساى شوراى هيئت هاى 
مذهبى كشــور در مشــهد افزود:همزمان با همه اقدامات و 
برگزارى جلسات بايد هوشيار بود و تأكيدات رهبر معظم انقالب 
را در زمينه هيئت هاى مذهبى و عزادارى هاى انقالبى به گوش 

جان  گرفته و عملياتى كرد.
وى  پرهيز از رياكارى و خودنمايى براى غيرخدا و تظاهر  و در 
مقابل حركت خالصانه براى خدا را از مباحث مهم در نورانيت 
جلسات عزادارى توصيف و بيان كرد: بايد از استفاده تجهيزات 
و وسايل غيرمرسوم همچون طبل و سنج بزرگ و عجيب و هر 
امرى كه  جنبه ريا و فريبكارى دارد پرهيز شود، زيرا اين موارد 

آفت عزادارى هاست.
حجت االســالم كاظم لطفيان، مديركل ســازمان تبليغات 
اسالمى خراســان رضوى هم در اين نشست گفت: آراسته 
كردن و برگزارى مجالس ذكر باالترين درجه عبوديت است. 
ما به عنــوان صحنه گردانان اين مجالس ذكر اهل بيت(ع) 
بايد نســبت به نوع عملكرد و مباحثــى كه طرح مى كنيم 

بسيار دقت داشته باشيم.
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قــدس  رئيس اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى خليل آباد گفت: همزمان با ماه محرم و عاشوراى 
حسينى نمايشگاه عكس «قاب عاشورايى» در موزه خليل آباد 

برپا مى شود.
حميد رضا محمودى قوژدى اظهار داشت: دراين نمايشگاه 25 
عكس از آثار منتخب عكاسان خراسان رضوى با نگاهى به ابعاد 
عرفانى و حماسى سوگوارى در ماه محرم بر ديوارهاى «گالرى 

موزه شهرستان» در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مى گيرند. 
گفتنى است اين نمايشگاه شنبه 1 مهر ماه ساعت 11 افتتاح 
مى شــود، نمايشگاه تا 15 مهر 96 هر روز صبح از ساعت 8 تا 

14 و عصر ها از 18 تا 21 داير است.
نمايشگاه قاب عاشورايى در خليل آباد، خيابان امام خمينى(ره) 
– كوچه امام خمينى(ره) 8 شهيد اكبر نژاد - موزه شهرستان 

ميزبان عالقه مندان است.

پورحســين: بيش از 400 دانش آموز پايــه اولى به 
نمايندگــى از 130 هزار دانش آموز ابتدايى اســتان به 

زيارت امام رضا(ع) رفتند.
اين دانش آموزان بــه همراه دانش آموزان پايه هفتمى و 
80 نفر از پيش دبســتانى ها به همراه والدين و برخى از  
مســئوالن آموزش و پرورش و مديران آموزشگاه ها در 

جشن جوانه ها مشاركت داشتند.
دانش آموزان پايه اولى در اين مراســم شــاخه هاى گل 
دريافــت كردند و از هداياى آســتان قــدس رضوى و 

بسته هاى اهدايى آن ها نيز بهره مند شدند.
مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى در حاشيه 
اين مراسم گفت: در سال تحصيلى 97-96 بيش از يك 
ميليــون و 200 هزار نفر دانش آموز در كالس درس به 

تحصيل خواهند پرداخت.
عليرضا كاظمى افزود: درسال تحصيلى جديد قصد تربيت 
دانش آموزان متعادل، متوازن و در تراز قرآن كريم را در 
برنامه هاى آموزشى و تربيتى مدنظر داريم و در اين راستا 

به تربيت تمام ابعادى توجه ويژه خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: گام هاى عاشقى، حفظ زيارت 

امين اهللا، صلــوات خاصه، زيارت اولى ها، جشــنواره 
رضوى و خورشيد واليت از جمله برنامه هايى است كه 
براى ترويج سيره رضوى و آموزه هاى ارزشى و معنوى 

آموزش و پرورش خراســان رضوى در دستور كار قرار 
داده و تمامــى برنامه هاى قرآنى در رأس امور تربيتى 

دانش آموزان قرار دارد.

با حضور دانش آموزان كالس اولى در حرم مطهر

بهار تحصيل به عطر رضوى متبرك شد

 ضرورت اجراى قوانين حمايتى براى هنر 
«محمد ضيايى»، رئيس انجمن هنرهاى خراسان رضوى هم در گفت و گو با خبرنگارما 
مى گويد:چنــدى پيش در مجلــس براى كمك به اقتصاد هنرمصوبه اى اعالم شــد اما 

متأسفانه دوباره بعد از مدتى اين مصوبه ملغى شد.
مدير نگارخانه پايتخت جهان اســالم در ادامه با پيشــنهاد اينكه بايد شهردارى ها براى 
سفارش كار به سراغ پيشكسوت شهرمان بروند مى افزايد: حتى مى توانند براى فرهنگ 
سازى و ارتقاء هنر شهرمان صدور مجوز هتل ها و مكان هاى مرتبط با توريسم را منوط به 

اجراى قوانينى حمايتى براى هنر اعالم كنند.
وى تصريح مى كند: براى مثال اين مكان ها كه هزينه اى ميلياردى براى ساخت آن صرف 
مى شود،اگر فقط نيم يا يك درصد از كل هزينه آن را در بخش تزئين اين مكان ها از آثار 
هنرى بهره ببرند و هزينه كنند. بسيارى از مشكالت اقتصاد هنر و همچنين متعاقب آن 
فرهنگ سازى هنر حل خواهد شد و حتى بخشى از البى هاى هتل ها را مى توان به عنوان 

نمايشگاه و فروش آثار هنرى استفاده كرد.

برپايى نمايشگاه عكس « قاب عاشورايى » در خليل آباد
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