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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻧﻤﮑﯽ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ٩٦در ﺗﺎﻻب ﮐﺠﯽ ﻧﻤﮑﺰار
ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

اﺣﻤﺪ ﻣﺤﺒﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻب ﮐﺠﯽ ﻧﻤﮑﺰار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان اﯾﻦ
اداره ﮐﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻫﻨﺮی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻧﻤﮑﯽ ﺗﺎﻻب ﮐﺠﯽ
ﻧﻤﮑﺰار ﻧﻬﺒﻨﺪان را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎی ﺗﺎﻻب ﮐﺠﯽ ﻧﻤﮑﺰار ﻧﻬﺒﻨﺪان ،اﺟﺮای اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ،اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎط در ﺑﯿﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و اﻟﻬﺎم از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﺛﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﻧﺴﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻠﻌﮑﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻓﺎﺧﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻄﯽ آﺛﺎر را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺸﻨﻮاره آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ دو اﺛﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاد ﮔﺮﻓﺖ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٥اﺛﺮ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺒﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز و ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٣٠دی ﻣﺎه  ٩٥ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﯾﺰ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﮔﺮوه اول ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻨﺪﯾﺲ ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ  ٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم
ﺟﺸﻨﻮاره ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﺑﻪ دو اﺛﺮ ﻫﺮ اﺛﺮ
ﻣﺒﻠﻎ  ١٥ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺒﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮای داوری آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره را از

ﺳﺎﯾﺖ khj@farhang.gov.irﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر
ﺣﺠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻞ و اﯾﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮا در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ jh.ershad@yahoo.comارﺳﺎل
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ارﺷﺎد ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﯾﺎدآور ﺷﺪ :داوری ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺟﺸﻨﻮاره دﻫﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ،٩٥
اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻔﺘﻪ اول اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ٩٥و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻀﻮری و اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره دﻫﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ٩٦ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎﻻب ﮐﺠﯽ و درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  ۲۲ﻫﺰار و  ۷۶۵ﻫﮑﺘﺎر در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ روﺳﺘﺎی ﭼﺎه دراز و در  ٧٥ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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