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مديرعامل برج ميالد تهران خبر داد

برج ميالد ،ميزبان مروجان علم

فرهنگ هفته

چهارشنبه  8آبان  1392شماره 480

ب��رج ميالد تهران همزمان با آغاز هفته ترويج علم كه از  4آبان ش��روع
ش��د ،ميزب��ان مروجان علم ب��وده و همچنين نمايش��گاه تروي��ج علم با
حضور ش��خصيتهاي برجس��ته علمي كش��ور در بلندترين برج كشور
افتتاح ش��د .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،مراسم گشايش هفته

تروي��ج علم  4آبان ماه از س��اعت  14با حضور ش��خصيتهاي علمي،
مديرعام��ل ب��رج ميالد تهران ،دكت��ر توفيقي سرپرس��ت وزارت علوم و
رئيس هيئت مدي��ره انجمن ترويج علم ايران در مركز همايشهاي برج
ميالد تهران آغاز ش��د.

رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران معتقد
است منطقه ما ظرفيتهاي فرهنگي مناسبی دارد

استفاده از
توانمندیها برای
رفع موقت نیازها

روابط مجموعه مديريت شهري
رئيس س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران درباره رويكردهاي توس��عه و گس��ترش
فعاليتهاي اين س��ازمان ميگويد« :س��ازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران از طريق توسعه
روابط رس��مي و غيررسمي با مجموعه مديريت شهري تهران و ارتباط فعال با ساير سازمانها و
مس��ئوالن فرهنگي كشور به تعادل و ثبات رسيده است .پاسداشت شعائر ديني ،قابليت بيحد و
مرز توس��عه فرهنگي انس��انها و ارج نهادن به مقام شامخ انديشمندان و هنرمندان بهعنوان سه
ارزش پايهاي در زمره اهداف اصلي س��ازمان اس��ت و بهرهگي��ري از الگوهاي علمي در مديريت،
شايستهساالري ،آيندهنگري و تشخيص اولويت پاسخگويي به نيازهاي جامعه ،ارزشهاي مرجع
سازمان در همه فعاليتها و برنامهها مورد توجه برنامهريزان و مديران فرهنگي قرار دارد».

ناهید اخوان شمس

س�رانههاي فرهنگي و هنري ه�ر منطقه جزو س�رمايههاي مطلوب
اجتماعي محس�وب ميش�ود؛ در منطقه ما با توجه به وسعت آن ،هنوز
سرانه مناس�بي از نظر تعداد اينگونه مراكز وجود ندارد و فرهنگسراي
ابنسينا تنها فرهنگسراي منطقه ما محس�وب ميشود .افزايش تعداد
مراك�ز فرهنگ�ي س�بب رفع ني�از فرهنگي اهال�ي و مبارزه ب�ا تهاجم
فرهنگي حاكم و استفاده از ظرفيتها و استعدادهاي نخبگان ميشود.

امير خوراكيان

در گفتوگو با «امير خوراكيان» رئيس س�ازمان فرهنگي و هنري ش�هرداري تهران در فرهنگس�راي
ابنس�ينا ،ظرفيتهاي فرهنگي و هنري منطقه و كمبود امكانات اين حوزه را كه از دغدغههاي اصلي
اين س�ازمان است ،بررس�ي كرديم .او از استفاده از توانمنديهاي متعدد منطقه براي رفع موقتي اين
نياز صحبت كرد.

توجه به سياستهاي كالن فرهنگي
خوراكيان ميگويد« :توجه به سياس��تهاي كالن فرهنگي نظام و فرمايشات رهبر معظم انقالب
اس�لامي ،توجه به مس��ائل ارزشي و تأكيد بر مباني ديني و اصول انقالبي و مأموريتهاي سازمان در
حوزه شهري ،رويكرد محلهاي ،تعامل و همكاري بيشتر با نهادها ،سازمانهاي فرهنگي و تشكلهاي
مردمي و مساجد و ايجاد هيئت مديره بهعنوان بازوي هيئت امنا از جمله نكات برجسته و بارزي است
كه در كاركردهاي اين سازمان توجه ميشود ».خوراكيان توسعه فرهنگي ،تعميق معرفت ديني ،تقويت
زيباييطلبي و حقيقتجويي شهروندان را از جمله اهداف اين سازمان بيان ميكند و توضيح ميدهد:
«شادزيستي توأم با روحيه سازنده و كسب مهارتهاي زندگي اجتماعي ،نيازهاي اساسي جامعه امروز
است كه اين سازمان در پاسخ به آنها موجوديت يافت .منطقه 2از نظر زيرساختهاي اجتماعي و هنري
بهعنوان يك منطقه ش��اخص فرهنگي شناخته ميشود .در اين منطقه چهرههاي فرهنگي و هنري
بيشماري زندگي ميكنند كه براي همه جامعه الگوهاي رفتاري مناسبي به شمار ميروند».

