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برادر گرامی؛ جناب آقای مهندس محمد صائبی
انتصاب شایســته جنابعالی به عنوان معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران 
را تبریک عرض می نماید. رجای واثق دارد حضور شــما دراین مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار 
با کوله بار گرانی از تجربه؛ نوید بخش نشــاط و تحرک بیــش از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. دوام 

توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت دارد.
علی آنجفی مدیرعامل موسسه فرارسانه

گزارش »هنرمند« از بیستمین جشن سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر 

 روایت نصیریان
 از 70 سال  دلبستگی به تئاتر
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اخبارنقد
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای تاکید کرد:
همکاری دستگاه ها با کمیسیون 

دسترسی آزاد به اطالعات
معاون اول رئیس جمهور در بخشــنامه ای خطاب به کلیه 
وزارتخانه ها، ســازمانها موسسات و شــرکت های دولتی، 
استانداریها و ســایر دستگاههای اجرایی کشور بر استمرار 
و همکاری همه دســتگاه های اجرایی کشور با کمیسیون 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی تاکید کرد.
 در این بخشنامه که به امضای محمد مخبر رسیده خطاب 
به تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های 
دولتی، استانداری ها و سایر دســتگاههای اجرایی کشور 
آمده اســت: با عنایت به تشــکیل و فعالیت »کمیسیون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات« در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی موضوع ماده )۱۸( قانون انتشار و دسترسی 
آزاد بــه اطالعات -مصوب ۱۳۸۸- بــه منظور حمایت از 
آزادی اطالعات و دسترسی همگانی به اطالعات موجود در 
موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی، تدوین برنامه های 
اجرایی الزم در عرصه اطالع رسانی، نظارت کلی بر حسن 
اجرا و رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات موضوع قانون 
یادشــده و لزوم همکاری موسســات ذیربط با کمیسیون، 
مقتضی اســت بــرای بهبود عملکرد و خدمت رســانی به 
جامعــه مخاطب متقاضــی اطالعات، کلیه دســتگاه های 
ذیربط نســبت به اســتمرار و تکمیل اجرای تکالیف مقرر 
در قانون و آیین نامه های اجرایی و ســایر مقررات مربوط 
به قانون یاد شــده اقدام نموده و همکاری های الزم در این 

زمینه را با کمیسیون مذکور به عمل آورند. 
قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات در۶ فصل ۲۳ 
ماده ای، ســه آیین نامه اجرایی و ۹ شــیوه نامه موضوعی 
شــرایط را برای پاســخگویی و دسترســی بــه اطالعات 
موسســات مشــمول فراهم کرده اســت. اخیراً آیین نامه 
اجرایــی ماده ۸ این قانون بروزرســانی و برای تصویب به 

هیأت وزیران ارایه گردید.
 در این ســامانه گــزارش وضعیت پاســخگویی، برترین 
موسســات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، 
آییــن نامه هــای اجرایی، شــیوه نامه هــای موضوعی، 
گزارشــات عملکرد دســتگاه عمومی و... برای عموم مردم 
در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
قابل دسترســی است.  به اســتناد آیین نامه ماده ۸ قانون 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات، هر شخص حقیقی 
یا حقوقی ایرانی می تواند  درخواســت خود برای دسترسی 
به اطالعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک 
حقیقــی با ثبت نام در ســامانه   و ایجاد حســاب کاربری، 
پیشــخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به 
واحد  اطالع رســانِی مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.  
موسسات عمومی عالوه برپاسخگویی درسامانه، تعداد قابل 
توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات 
مرتبط را برای دسترســی مردم در این سامانه برای عموم 

منتشر کرده اند.
 مردم می توانند با مراجعه به بخش اســناد منتشــر شده 
در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاه ها انتشار 
یافته دسترسی داشته باشند.همه شهروندان با مراجعه به 
ســامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه 
که با رنگ آبی مشــخص شــده اند درخواســت اطالعات 
نمایند و موسســات پس از دریافت درخواست حداکثر تا 
۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواســت 

شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.

در پی سفر رئیس جمهور به روسیه؛ 
وزیر فرهنگ بر استحکام توسعه 

روابط فرهنگی بین ایران  و روسیه 
تاکید کرد

محمدمهدی اســماعیلی همزمان با ســفر آیت اهلل 
رئیســی به روسیه در توئیتی نوشت: عزم دو کشور 
است.  مستحکم  همچنان  فرهنگی  روابط  توسعه  بر 

در متن توئیت محمدمهدی اسماعیلی آمده است:

 ۱ - روس ها امروز ترجمه روسی مثنوی و شاهنامه و دیوان 
خیام را می خوانند و ایرانیان ترجمه فارسی آثار پوشکین و 

تولستوی و داستایفسکی را.
 فرهنــگ عامل پیونــد دهنده هر دو ملت اســت. قانون 
موافقتنامه جامع فرهنگی ایران و روسیه در دیماه ۱۳۴۶به 
تصویب نهایی رســید و از ۵۴ســال پیش تا کنون معتبر 

است.
۲ - این یعنی عزم دو کشــور بر توســعه روابط فرهنگی 

همچنان مستحکم است. 
 اکنون در دیماه ۱۴۰۰ با سفر آیت اهلل دکتر رئیسی رئیس 
جمهور محبوب کشورمان به روسیه، این روابط مستحکمتر 

نیز خواهد شد.

گزارش »هنرمند« از معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان

جشنوارهایکهمارابهآیندهموسیقیایرانامیدوارمیکند

۱۰ فیلم از گنجینه های تاریخ ســینمای ایران در بخش »قاب هــای ماندگار« چهلمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد. در بخش »قاب های ماندگار« عالوه بر نمایش 
آثار، نشســت های مفهومی پیرامون این فیلم ها با اجرای اکبر نبوی نویسنده و کارشناس 

سینما برگزار خواهد شد.
 بر اســاس این خبــر، فیلم های دیده بان ابراهیم حاتمی کیا، خانه دوســت کجاســت؟ 
عباس کیارســتمی، گاو داریوش مهرجویی، ناخدا خورشید ناصر تقوایی، عقاب ها ساموئل 
خاچیکیان، دست نوشــته ها مهرزاد مینویی، جاده های سرد مسعود جعفری جوزانی، پرده 
آخر واروژ کریم مســیحی، نیاز علیرضا داوودنژاد، بچه های آسمان مجید مجیدی در خانه 
جشــنواره چهلم )ســالن همایش های برج میالد( بر اســاس جدول زمان بندی شده که 
متعاقبا اعالم می شــود، روی پرده خواهد رفت. آثار مورد اشــاره از جمله فیلم هایی است 
که در ســال های گذشته از ســوی فیلمخانه ملی ایران و بنیاد سینمایی فارابی بازبینی و 

مرمت شده است.

 نمایش ۱۰ فیلم  مرمت شده گنجینه  
تاریخ سینما در جشنواره فجر 

مراســم شب فرهنگی رومانی با همکاری موسسه فرهنگی اکو و سفارت رومانی در تهران ۲7 دی ماه 
۱۴۰۰ برابر با ۱7 ژانویه ۲۰۲۲ با حضور میرال کارمن گرکو سفیر رومانی در تهران، خسرو ناظری دبیر کل 
سازمان همکاری اقتصادی اکو، سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی اکو و سفرای کشورهای قرقیزستان، 
اسلوونی، اسپانیا، اتریش، ژاپن، آفریقای جنوبی، بلژیک، برزیل، بلغارستان، بنگالدش، نیوزلند، غنا، عمان، 
کره شمالی، لهستان، مجارستان، کویت و دفاتر سازمان ملل در تهران در محل این نهاد بین المللی برگزار 
شد. در این رویداد که به مناسبت جشن روز فرهنگ ملی رومانی برپا شد بخشی از میراث فرهنگی رومانی 
و اهمیت جهانی آن در قالب های مختلف فرهنگی و هنری به نمایش گذاشته شد تا فرصتی برای کشف 
برخی از ارزش های فرهنگی باشد که به شکل گیری ملت مدرن رومانی کمک کرده است. بنا بر این 
گزارش، در شب فرهنگی رومانی نمایشگاهی از تصاویر پرتره مشاهیر برجسته رومانیایی از جمله »میهای 
امینسکو« شاعر ملی این کشور و شرح خدمات وی گشایش یافت. گفتنی است، گروه ایرانی میوز آرت که 
از فارغ التحصیالن دانشگاه تهران شکل گرفته نیز مراسم شب فرهنگی رومانی به اجرای زنده قطعاتی از 

آهنگسازان رومانیایی و ایرانی پرداخت.

با حضور سفرای کشورهای مختلف انجام شد؛
 میزبانی موسسه فرهنگی اکو

 از شب فرهنگی رومانی

مراســم اختتامیه پانزدهمین جشــنواره ملی موسیقی جوان 
شــامگاه پنجشــنبه ســی ام دی ماه ســال جاری با معرفی 
برگزیدگان بخش های مختلــف در قالب یک رویداد آنالین از 

تاالر وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
قدردانی از همراهی فرهنگ ها در یک رویداد ملی موسیقایی

در ابتدای مراسم اختتامیه که به صورت مجازی پخش شد بعد 
از قرائت آیاتی از قران مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی، 
عباس ســجادی مجری برنامه پیام محمد مهدی اســماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به پانزدهمین جشنواره موسیقی 
جوان را قرائت کرد. در این پیام آمده اســت: موسیقی همواره 
یکــی از جلوه های هنری جوامع و ملــل از آغاز تا کنون و به 
عنوان یک بالغت مؤثر روحی، نماینده احساسات عالی و روح 
ملت ها بوده اســت. حفظ و پاســداری از این میراث بی بدیل 
که طی ســالیان متمــادی برگرفته از همزیســتی و همراهی 
فرهنگ ها، باورها و هویت اجتماعی مردم این ســرزمین است، 
به پشتوانۀ پیشینه درخشــان و فروزان خود، پایدار و پوینده 
پیش می رود. شایســتگی و کشف استعدادهای فرزندان ما در 
هنر موســیقی به پشتوانه همراهی و کســب تجربه از محضر 
اســتادان و پیشکسوتان این عرصه نوید از پایندگی و بالندگِی 
موســیقی در جای جای ایران زمین اســت. وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی در ادامه این پیام اظهار کرد: پانزدهمین برگ 
از جشنواره ملی موســیقی جوان عرصه درخشش نوجوانان و 
جوانانی است که برای ســربلندی و افتخار ایران اسالمی قدم 
برمی دارند تا سفیرانی شایســته برای معرفی هویت فرهنگ 
و هنر کشــور عزیزمان باشند. بی شــک این مهم با همراهی 
و مشارکت اســاتید و هنرمندان برجســته و دلسوز در قالب 
هیأت داوران با رعایــت اصول حرفه ای و اخالقی در داوری ها 
معنا و اعتبار می یابد، آنان که همواره با حضورشــان ضامن و 
حافظ این برگ زرین هستند و ما وامدار دلسوزی ها و تجارب 
ارزنده ایشــان هستیم. حضور گســترده نوجوانان و جوانان از 
تمام نقاط ایران زمین و تنوع حضور از مناطق و اقوام مختلف 
جای بســی خوشحالی دارد زیرا که باعث ایجاد رنگین کمانی 
از اصالت، خالقیت و توانایی در این جشــنواره شده است تا با 
تداوم حضور خود نوید بخش آینده درخشــان فرهنگ و هنر 

ایران عزیزمان باشند. 
توجه به جوانان اصلی ترین برنامه نظام جمهوری 

اسالمی است
در ادامه این مراســم محمود ساالری معاون هنری وزیر ارشاد 
گفــت: جهان امروز جهان آینده پژوهی و آینده نگری اســت. 
کشــورهای پیشــرو نســبت به جهان امروز و آینده نگرانند. 
فرهنــگ و هنر با توجه به جوانان آینده اش تأمین می شــود 
همچنانی کــه در بیانیه گام دوم رهبر معظــم انقالب آمده؛ 
جوانان محور تحول و تمدن سازی هستند. معاون امور هنری 
وزیر ارشاد: فرهنگ و هنر با توجه به جوانان آینده اش تأمین 
می شــود همچنانی که در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب 
آمده؛ جوانان محور تحول و تمدن ســازی هســتندوی ادامه 
داد: جشــنواره موســیقی جوان در ایران اســالمی حکایت از 
ایــن دارد که توجه به آینده و توجــه به جوانان یکی از اصلی 
ترین برنامه هایی اســت که در نظام جمهوری اســالمی به آن 
توجه می شــود به همین جهت است که چنین جشنواره هایی 
از اهمیت باالیی برخوردار هســتند. ســاالری بیان کرد: این 
جشنواره ها ۵۰ الی ۶۰ سال آینده موسیقی را بیمه می کنند و 
هر سال که برگزار می شود این امید را بیشتر و به دورتر پرتاب 
می کنــد. جوانان و نوجوانانی که با هنر خودشــان این معرکه 
را گرما بخشــیده اند؛ به عبارتی بیمه کننده موسیقی ایران در 
حوزه موسیقی نواحی و دســتگاهی وموسیقی جهان درحوزه 
کالســیک و آهنگسازی هستند. این چهار بخش اصلی که در 
جشــنواره حضور داشته و ما شاهد آثار برجسته ای بودیم که 
نشــان از هنر و ذوق ایرانی در حوزه های مختلف دارد و هوش 

سرشار جوان ایرانی را به رخ می کشد.
یک امیدواری برای آینده موسیقی ایران در برگزاری 

یک رویداد موسیقایی
بعد از صحبتهای معاون هنری وزیر، محمد اله یاری سرپرست 
دفتر موســیقی ارشاد نیز گفت: آینده از آن جوانان است. این 
جمله ای است که در هرمحفلی که می نشینیم، گفتگو و برنامه 
ریــزی می کنیم، گفته می شــود و هر اتفاقی کــه برای آینده 
کشــور می افتد بخشــی از اتکای ما به جوانان است. طبیعی 
اســت که حوزه موســیقی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
وی ادامه داد: در کشــور پانزده دوره اســت که جشنواره ملی 
موسیقی جوان برگزار می شود. جشنواره ای که هدف اصلی اش 

اســتعدادیابی و معرفی آینده های موسیقی ایران است. شاید 
کمترین جشــنواره ای را در حوزه موســیقی داشته باشیم که 
اینچنین تعداد قابل توجهی از اساتید حوزه موسیقی به عنوان 
داور؛ کار جــوان ترها را نظــارت و ارزش گذاری کنند و نقاط 
ضعف و قوتشــان را بگویند و همه با یــک امیدواری ازآینده 
موســیقی ایران در گونه های مختلف صحبت می کنند و وقتی 
اســتعدادهای جوان را می بینند که درحال شــکوفایی وجلوه 
کردن هســتند، به اینکه آینده موسیقی ایران می تواند آینده 

امیدوار کننده ای باشد، امیدوارم می شوند.
حمایت دولت مهم ترین نقطه قوت جشنواره پانزدهم بود

در ادامه نماهنگی از داوری های جشــنواره پانزدهم موسیقی 
جوان پخش شــد و سپس هومان اســعدی دبیر پانزدهمین 
جشــنواره ملی موسیقی جوان گفت: خوشــحالم امروز بعد از 
نزدیک به ۱۰ ماه تالش بی وقفه از شروع برگزاری، در مراسم 
اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان هستیم. بی 
شک جشنواره موســیقی جوان یکی از مهمترین رویدادهای 
هنری و موسیقایی ایران محسوب می شود که هدفش کشف و 
شناسایی استعدادهای جوان در حوزه های مختلف موسیقی از 
موسیقی نواحی اقوام مختلف ایران گرفته تا موسیقی کالسیک 
ایرانی و همینطور کالســیک اروپایی اســت. ما امسال بخش 
جدیدی تحت عنوان آهنگســازی اضافــه کردیم. وی با بیان 
اینکه جشــنواره در ابعاد مختلف موسیقی جدی و هنری این 
فعالیت داشــته و دارد، ادامه داد: موجب خوشحالی است که 
امســال علیرغم شرایطی که وجود داشــت تعداد آثار ارسال 
شده به دبیرخانه جشــنواره از تمام ادوار پیشین بیشتر بود و 
حدود ۲۵۰۰ اثر در حوزه های مختلف به دبیرخانه جشــنواره 
ارســال شــد. در این دوره مانند دوره های قبل ما بخش های 
ســابق را داشــتیم اما بخش جدیدی تحت عنوان آهنگسازی 
هم به این جشنوارههومان اسعدی: یکی ازمهمترین نقاط قوت 
این جشــنواره این اســت که با حمایت دولــت به طور کامل 
برگزار می شــود اما در امور تخصصی و فنی کاماًل به اهل فن 
سپرده شده و اعضای شوراهای تخصصی و سیاستگذاری کاماًل 
همه موســیقیدانان برجسته ایران زمین هستند اضافه شد که 
علیرغم اینکه اولین دوره بود، اســتقبال بسیار خوبی شد هم 
از لحاظ کمی که حدود ۱۰۰ اثر به دبیرخانه ارســال شد وهم 
از لحاظ کیفی آثار بسیار شــایان توجه بودند و در حوزه های 
مختلف موسیقی ایرانی و کالســیک غربی آثار آهنگسازی را 
شــاهد بودیم که همه متمرکز بر یک ایــده واحد با تمرکز بر 
هویت ایرانی و رنگ وبو وفضای ایرانی بودند. اسعدی در خاتمه 
از ستاد جشــنواره، انجمن موســیقی ایران، مدیران معاونت 
هنری، دفتر موســیقی و بنیاد رودکی تشــکر کرد و گفت: از 
شــرکت کنندگان سپاسگزاری می کنم که در این شرایط آثار 
بسیار ارزشمندشان را به دبیرخانه ارسال کردند و به تک تک 
آنها تبریک می گویم و آرزوی توفیق و سعادت و موفقیت های 

روز افزون برایشان دارم.
تشکر مشاور عالی دبیر جشنواره از خانواده ها در 

شرایط اقتصادی سخت
حســین علیزاده مشــاور عالی دبیر جشنواره و یکی از اعضای 
هیأت داوران پانزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان هم 
در این برنامه د با بیان اینکه موسیقی یعنی خود عشق گفت: 
واقعاً جای سپاس و تشکر دارد از خانواده هایی که در شرایطی 
که وضعیت اقتصادی بســیار سخت است از بچه ها و فرزندان 
خودشان پشتیبانی می کنند تا آنها هنر موسیقی را فرا گیرند. 
شــاید برگردیم به گذشته جشنواره، همیشــه می گفتیم که 
امیدواریم اســتقبال شــود و فرزندانی به وجود بیایند که این 
موسیقی را نگه دارند و پیش ببرند. خوشبختانه دوره پانزدهم 
خیلی ســرافراز و با افتخار ایستاد و گفت خیلی اتفاقات خوبی 
افتاده اســت. وی با اشــاره به تداوم جشــنواره افزود: مشکل 
هر چیزی در کشور ما این اســت که تداوم ندارد به خصوص 
کارهای فرهنگــی و هنری که با دیدگاه هــای مختلف به آن 

نگاه کرده می شــود، باعث می شــود این تــداوم از یک جایی 
قطع شــود حاال یا به طور اتفاقی یا عمدی. چیزی که در این 
پانزده دوره در جشــنواره خیلی محســوس بوده همان تداوم 
اســت. تداومی که عشقی به وجود آورده و هیچکس از کسانی 
که جزهیات داوران هســتند و جز اســتادان این هنر هستند 
اصاًل سوال نمی کنند به محض اینکه موعد جشنواره می شود، 
مشــتاق هستند که ســر جلسات باشــند. حتی بین خود ما 
دوستی های خیلی عمیقی بوجود آورده چون تنها جایی بوده 
که می نشســتیم درباره هنرهای موسیقی صحبت می کردیم و 

صمیمانه و واقعاً فکرهایمان را رد و بدل می کردیم.
 حسین علیزاده: واقعاً جای سپاس و تشکر دارد از خانواده هایی 
که در شــرایطی که وضعیت اقتصادی بســیار سخت است از 
بچه ها و فرزندان خودشــان پشــتیبانی می کننــد تا آنها هنر 
موســیقی را فرا گیرندداور جشــنواره ملی موسیقی جوان در 
ادامه گفت: ثمره این جشنواره مدیون همه شرکت کنندگان و 
دســت اندرکاران جشنواره است و کار ساده ای نبوده که تا به 
امروز ادامه داشته باشــد. خوشبختانه وقتی به این تداوم نگاه 
می کنیم حتی با اینکه االن شرایط اجتماعی طوری نیست که 
از نزدیک همدیگر را ببینیم ولی میوه این جشــنواره امســال 
خیلی لذت بخش و خوشــمزه بود. بارها در این جلسات اشک 
ریختیم. بارها شــاد شدیم و بارها و بارها انرژی کسب کردیم. 
واقعاً برای ما که دســت اندکار موســیقی هستیم و قرار است 
ایــن هنر را بوجود بیاوریم انرژی مضاعف شــد و خوشــحال 
شــدیم این زحمات؛ ثمر پیدا کرده است. این آهنگساز اظهار 
داشت: امسال جشــنواره در رشــته های مختلف نوازندگی و 
خالقیت بســیار درخشان بود. جشنواره موسیقی جوان نسبت 
بــه دوره های اول نگاهش را کمی عــوض کرده و بازنگری در 
خودش ایجاد کرده اســت. در بخش خالقیت و آهنگسازی به 
ذهنیت بچه ها می پردازد. وقتی ما قطعات را می دیدیم، حیران 
بودیم و نمی دانستیم کدام را ترجیح دهیم. اصاًل ترجیح دادنی 
نبود و فقط بر اساس سنت اول و دوم و سوم طبق نظر جمعی 
تعــدادی را انتخاب کردیم ولی جــا دارد بگوییم همه آنهایی 
که شــرکت کردند برنده هســتند چون همه احساسات ما را 
برانگیختن و حس بسیار بسیار خوبی داشتیم. نتیجه این است 
اگر یک عده ای با یک هدف واحد و با عشق و ایمان آن هدف 
را دنبال کنند حتماً ثمر می دهد. حسین علیزاده ضمن تشکر 
از هومان اسعدی دبیر جشنواره گفت: هومان اسعدی با انرژی 
مضاعف و با تمام مسئولیت و تخصص اش در دانشگاه با جان 
و دل در هر شــرایطی این جشــنواره را حفظ و کار کردند و 
مهمترین مسئله اعتبار ایشــان بوده که همه را تشویق کرده 
با او و جشــنواره همکاری کنند.  وی ضمن تشــکر از انجمن 
موســیقی و ستاد جشــنواره در خصوص همکاری ارگان های 
دولتی گفت: از این به بعد به هر شــکلی که باشــد و از طریق 
انجمن حمایت شود خیلی خوب است. به نظر ما همه ارگان ها 
وظیفه شــأن حمایت اســت. همه ارگان هــا در خدمت مردم 
هســتند نه مردم در خدمت ارگان ها به خاطر همین ارگان ها 
بایــد کار کنند تا مردم آن کارها و فکرهای خوبی که دارند را 
پیش ببرند. امیدوارم در آینــده همینطور ادامه پیدا کند اگر 
هم نشــد باز هم من امیدوارم به هر شکلی که شده حتی اگر 
دولت هم نخواهد پشــتیبانی کند بخش خصوصی این مسئله 
را دنبال می کند و افتخار ایران اتفاق افتاده اســت. جوان هایی 
ما داریم در ســن های بســیار پایین که واقعاً نابغه هســتند و 
آینده بســیار درخشــانی دارند. علیزاده با اشاره به حمایت از 
شــرکت کنندگان نیز افزود: فکرهایی برای جوانهای شــرکت 
کننده که اســتعدادهای خاصی هســتند، در نظر گرفته شده 
که آموزش های فوق العاده برایشان گذاشته شود و به گونه ای 
کارشــان ادامه پیدا کند. تا وقتی توان داریم این عشــق ما به 
جشــنواره جوان و بچه های جوان همیشه هست. برای اینکه 
ما نفسمان و امیدمان به آنها بســتگی دارد آنها وقتی باشند، 
سرحال باشــند، بنوازند، بخواند و بسازند ما هم زنده خواهیم 
بــود. ابراهیم لطفی عضــو هیأت داوران جشــنواره در بخش 
موسیقی کالسیک، حمیدرضا اردالن داور و مشاور دبیر بخش 
موســیقی نواحی و کیاوش صاحب نســق عضو هیأت داوران 
بخش آهنگسازی نیز در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره 
موســیقی جوان که به صورت آنالین پخش می شــد به بیان 
نقطــه نظرات خود پیرامون این دوره از جشــنواره پرداختند. 
پس از صحبت های دســت اندرکاران و تعدادی از هنرمندان 
شناخته شده موســیقی کشورمان درباره برگزاری پانزدهمین 
جشنواره موســیقی جوان، نفرات برگزیده بخش های مختلف 

این رویداد معرفی شدند.

فرهنگ وهنر
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اساتنها
اخبارنقد

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :

پایشمصرفگازاداراتایالمازمرز۴هزارموردعبورکرد

جلسه بررسی روند پروژه های 
فوالد خوزستان

هنرمند-استان خوزستان: جلسه بررسی روند پروژه های شرکت فوالد 
خوزستان با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، محمد نیکوکار قائم مقام 
مدیرعامل در حوزه بهره برداری و توســعه، میثم شــهنیانی معاون 
برنامه ریزی و اجرای پروژه ها و جمعی از مدیران شرکت فوالد خوزستان،  
در سالن کنفرانس ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار 
شد.در جلسه یاد شــده، گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های طرح 
های توسعه شرکت فوالد خوزستان در حضور مدیرعامل شرکت ارائه 
شد.میثم شهنیانی معاون برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در گفت و گو 
با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت:  گزارش یاد شده حاکی از روند 
افزایشی پیشرفت ماهیانه پروژه ها و همچنین نشان دهنده روند کاهشی 
میانگین انحراف از برنامه پروژه های اجرایی علی رغم افزایش بی سابقه 
کمی و کیفی آن ها در سال جاری بوده است. امین ابراهیمی مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان از زحمات و پیگیری های عوامل پروژه تشکر و 
قدردانی نمود و در جهت تداوم و بهبود بیشتر این روند، به خصوص در 
مورد پروژه های: پکیج اسلب عریض، مگا مدول آهن اسفنجی )زمزم۳(، 
کارخانه اکسیژن۴، خط و پست ۴۰۰ کیلو ولت و نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی 

دستورات الزم را صادر نمود.

 تاکید مدیر مخابرات 
منطقه گلستان در اتمام پروژه های 

نیمه تمام تا پایان سال
هنرمند-استان گلستان: در یازدهمین جلســه شورای مدیران ، بر 
تکمیل پروژه های نیمه تمام تا پایان سال تاکید شد.دکتر غالمعلی 
شهمرادی با اشاره به اهمیت تحقق اهداف در نظر گرفته شده گفت : 
برنامه ریزی جهت تکمیل پروژه های در دست اجرا صورت گرفته و با 
توجه به نزدیک شدن به پایان سال تسریع در فعالیتها صورت گیرد.وی 
نظارت و کنترل بر فعالیت و عملکرد کارکنان و پیمانکاران را نیز توصیه 
کرد و استمرار آن را به اعضای شورای مدیران تاکید و اثر گذاری آن 
بر بهبود فرآیندهای کاری و حصول نتیجه مطلوب را یادآور شد.مدیر 
مخابرات منطقه گلستان ، از اقدامات انجام شده در راستای سرقت نیز 
گزارشی ارائه و افزود: رفع خرابی های حاصل از سرقت به دلیل تعدد 
آن و تامین ملزومات مورد نیاز ، متاســفانه زمانبر است و الزم است 
مردم  از این مسئله آگاهی و در این زمینه با مخابرات همکاری نمایند.

همچنین در این جلسه شعبان امیرخانلو مدیر تجاری مخابرات منطقه 
گلســتان از جزئیات کمپین تجاری تانوما سخن گفت و از برگزاری 
جلسات متعدد با مشتریان تجاری استان در راستای تشریح طرح و 
بازاریابی سرویســها و خدمات این کمپین خبر داد  و ابراز امیدواری 
کرد با همکاری معاونت شبکه و سایر بخشهای مرتبط بتوانیم بهترین 

خدمات و سرویسها را به متقاضیان این طرح ارائه دهیم.

گواهینامه های سیستم مدیریت 
 یکپارچه نفت و گاز گچساران 

تمدید شد
هنرمند-شهرستان گچســاران: به گزارش روابط عمومی ، مهرداد 
کاهکش ضمن ابراز خرسندی از نحوه حفظ و نگهداری سیستم های 
مدیریت یکپارچه IMS و تقدیر از تحقق اهداف شرکت در سایه 
رعایت کلیه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ، هدف نهایی از 
استقرار و ارتقاء سیستم های مدیریتی را بهبود عملکرد در راستای 
نیل به تعالی سازمان برشمرد و عنوان کرد: فرایند ممیزی به عنوان 
یک ابزار ارزشمند در نگهداری سیستم های مدیریتی جهت یافتن 
انحرافات ، عدم انطباق های موجود و ارائه توصیه هایی جهت بهبود 
عملکرد می باشد.وی با تشکر از مدیران ، روسای ادارات ، مسئولین 
واحدها و کارشناسان به جهت تعامل اثربخش با تیم ممیزی شرکت 
ثبت و صدور گواهینامه انجام فرایند ممیزی مراقبتی بیان نمود: اداره 
مهندسی سیستم ها و بهره وری اقدامات خوبی در راستای اثربخشی 
بهبود عملکرد انجام داده است که جای قدردانی دارد ولی نباید به این 
مقدار قانع شد. باید توصیه ای شرکت ثبت و صدور با پیگیری دقیق 
جهت عملکرد اثربخش ریشه یابی و در جهت رفع عدم انطباق های 
مالحظه شده در سیستم جز اولویت های کاری قرار گرفته شود و 
نسبت به برآورده نمودن الزامات قانونی با استانداردهای بین المللی 
و خواســته های تیم ممیزی اقدامات هرچه سریعتر انجام پذیرد.

سپس غالمی رئیس اداره مهندسی سیستم ها و بهره وری و نماینده 
مدیریت در سیستم های مدیریت یکپارچه ims ضمن خیر مقدم به 
حاضرین در جلسه از زحمات و تالشهای شبانه روزی همه مدیران ، 
روسای ادارات ، نمایندگان مدیریت ، دبیران کمیته فرعی ، مسئولین 
واحدها در راستای حضور فعال و تالش مستمر آنان در فرایند ممیزی 
مراقبتی قدردانی نمود و گفت : بستر ممیزی مراقبتی فضای حاکم 
بر سازمان بسیار روان و شفاف بوده که نتایج حاصل از فرآیند ممیزی 
اخیر ، گامی موثر در ارتقای بهبود مستمر عملکرد می باشد و امید 
است نیل به اهداف موجب رشد و تعالی سازمان گردد.در ادامه این 
جلسه سرممیزی تیم میزان ضمن مثبت خواندن نتایج ارزیابی های 
به عمل آمده از عملکرد شــرکت ، تمدید گواهینامه های سیستم 
 ۲۹۰۰۱:۲۰۲۰ ISO ۲۰۱۵ و: ISO9001 های مدیریت کیفیت
و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و سیستم 
مدیریت ایمنی و ســالمت شغلی ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ و سیستم 
HSE-MS E&P FO-مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

RUM:۱۹۹۴ شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران را برای یک 
سال دیگر اعالم کرد.

هنرمند-اســتان ایالم: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم 
با اشــاره به اینکه طــرح پایش مصرف گاز در ادارات ســطح 
اســتان ایالم از مرز ۴ هزار مورد عبور کرده اســت، گفت: از 
ابتدای شــروع این طرح که از اول آذرماه ســال جاری با هدف 
صرفه جویی و مدیریت انرژی شــروع شده است، میزان مصرف 
گاز ادارات و سازمان های دولتی استان بیش از ۴ هزار و ۱۸ بار، 

مورد بازرسی و پایش قرار گرفته است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان ایالم؛ عباس 
شمس اللهی افزود: بر  اساس بخشــنامه ابالغی صرفه جویی در 
مصرف گاز از سوی معان اول رئیس جمهور، تشکیل جلسات 
مرتبط در استانداری، مکاتبه و ابالغ به کلیه ادارات و نهادهای 
دولتی در جهت رعایت حداکثــر صرفه جویی در مصرف گاز، 
شرکت گاز ایالم اقدام به تشکیل گشت های پایش مصرف گاز 
ادارات و ارگانهای دولتی نموده است.وی با بیان اینکه از شروع 
این طرح تا کنون ۵۰۵ مورد اخطار به ادارات و ارگانهای دولتی 
استان که نسبت به رعایت الگوی مصرف اقدام نکرده اند ابالغ 
شده اســت، اظهار دادشــت: پیرو اخطار های صادره، متُاسفانه 
برخی از دوایر دولتی نــه تنها در جهت رعایت الگوی مصرف 
اقدامی نکرده اند بلکه افزایش مصرف نیز داشته اند که به ناچار 
نســبت به قطع گاز آنها اقدام شده اســت.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان ایالم با بیــان اینکه تاکنــون گاز 7 ارگان دولتی 
در ســطح استان قطع شده اســت، تصریح کرد: با برودت هوا 
و افزایــش مصرف گاز، اخیراً تعداد ۲۰ دســتگاه دولتی دیگر 

مشمول قطع گاز می باشند که لیست آنها به استانداری اعالم 
گردیده و در صــورت عدم اصالح فوری در روند مصرف خود، 
گاز این دستگاه ها نیز قطع خواهد شد.شمس اللهی بر ضرورت 
صرفه جویی مشــترکین خانگی و اداری در مصرف گاز تُاکید 
کرد و اظهار داشــت: به منظور صرفه جویی و مدیریت انرژی، 
از مسئوالن ادارات درخواســت شده بود که وسایل گرمایشی 
ســازمان ها را یک ســاعت قبل از اتمام ساعت کاری و نیز در 

تعطیالت آخر هفته خاموش کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه این شرکت 
در انجام رسالت سازمانی و مسئولیت اجتماعی خود با مشارکت 
نیروهای امداد و بسیجی حوزه گاز، دمای محیط ادارات استان 
را رصد کــرده و از نزدیک مورد پایش قرار می دهد، گفت: در 

طول این دوره بازرســی ها، به آن دسته از ادارات و نهادهایی 
که موضوع صرفــه جویی یا دمای رفــاه را رعایت نکردند در 
مرحله اول، اخطار کتبی ابالغ شــده اســت.وی با بیان اینکه 
این گشت ها به صورت مســتمر در ساعات کاری ایام هفته و 
نیز در تعطیالت پایان هفته مصــرف گاز و رعایت دمای رفاه 
در ادارات و ســاختمان های دولتی را پایــش می کنند، افزود: 
در صــورت عدم رعایت صرفه جویی و دمــای رفاه، در مرحله 
اول اخطــار کتبی بــه این ادارات ابالغ می شــود و در صورت 
عــدم اصالح مصرف، در مرحله بعد لیســت ادارات متخلف به 
اســتانداری اعالم که در صورت عدم توجه به اخطار ها یا عدم 
اصــالح رویه مصرف گاز، برابر قوانیــن و مقررات مربوطه، گاز 

آنها قطع خواهد شد.
شــمس اللهی در خصوص پایداری جریان گاز در این فصل از 
سال تُاکید کرد: با بسترسازی و تقویت زیر ساخت های خطوط 
انتقال و شــبکه های گازرســانی، روند تداوم خدمت رسانی به 
مردم اســتان از وضعیت مطلوبی برخــوردار بوده و امیدواریم 
امســال و با اجرای تمهیــدات الزم، هیچگونــه قطعی گازی 
نداشــته باشیم.وی اضافه کرد: با افزایش برودت هوا و افزایش 
مصارف گاز طبیعی در فصل سرد سال، صرفه جویی در مصرف 
این حامل انرژی از سوی تک تک افراد جامعه بسیار مهم بوده 
و مشــترکین گرامی با رعایت الگوی مصــرف بهینه و رعایت 
دمای رفاه ) ۲۱ - ۱۸ درجه ســانتیگراد( شــرکت گاز استان 

ایالم را در ارائه خدمات مستمر یاری نمایند.
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هنرمند-اســتان خوزســتان:  نشست مشــترک مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز اروندان، فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر 
و مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت آبادان برگزار شد.در 
این دیــدار که به منظور تبریک انتصــاب مدیرعامل جدید 
شرکت پاالیش آبادان انجام پذیرفت، مدیران عامل دو شرکت 
با ارائه توضیحاتی از عملکرد و شرح مختصری از فعالیت های 
انجام شده شرکت نفت و گاز اروندان و پاالیشگاه نفت آبادان 
برهــم افزایی و تعامالت بیشــتر دو مجموعه تاکید نمودند.

مهنــدس عذاری اهوازی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب 
مهندس حکیم قیم به عنوان مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
آبادان، برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند و خواستار تداوم 
همکاری ها و باال بردن تعامالت، در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی خدمت به مردم فهیم خرمشهرو آبادان و همچنین 
بهره مندی پرســنل شــرکت نفت وگاز اروندان ســاکن در 
شــهرهای خرمشــهر و آبادان از امکانات رفاهی و خدماتی 

موجود این پاالیشگاه شد.

در ادامــه، مهندس قیم با بیان کمبودهای زیرســاختی در 
شهرستان های آبادان و خرمشهر، به اهتمام شرکت پاالیش 
نفت آبادان در انجام مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به 
منطقه تأکید داشت و رویکرد جدی دولت سیزدهم در توجه 
به مناطق کمتر توسعه یافته را فرصت مغتنمی برای خدمت 

بیش از پیش ارزیابی کرد.
مهندس قیم در خصوص هم افزایی و تعامالت وســیع تر با 
شرکت نفت و گاز اروندان در حوزه های مختلف به ویژه رفع 
مشــکالت رفاهی-خدماتی، تفریحی و افزایش سهم منازل 
سازمانی پاالیشــگاه آبادان جهت پرسنل شــرکت اروندان 
مطالب و نکاتی بیان داشت، و مقرر گردید گروه هایی از هر 
دو شرکت جهت پیشــبرد تصمیمات این نشست اقدامات و 

پیگیری الزم را انجام نمایند.
در ادامه این نشست نادر عمیدزاده فرماندار ویژه شهرستان 
خرمشهر، با اشاره به پروژه های عمرانی پیش روی شهرستان 
خرمشهر راه برون رفت از کمبودهای زیر بنایی را هم افزایی 

و مشــارکت همه ســازمان ها در انجام مسئولیتهای تعریف 
شــده دانست.پاالیشــگاه نفت آبادان از مهمترین شرکتهای 
پاالیشــگاهی در حوزه تولید بنزین، گازوئیل، نفت گاز و گاز 
مایع با ظرفیت پاالیش ۴۳۰ هزار بشکه در روز از بزرگترین 
پاالیشــگاه های نفت کشور محســوب می شود و با شرکت 
نفت و گاز اروندان به عنوان تامین کننده نفت خام و خوراک 

پاالیشگاه خود تعامالت بسیار خوب و طوالنی دارد.

نشست مدیران عامل شرکت نفت و گاز اروندان و پاالیشگاه نفت آبادان

هنرمند-استان گلستان: مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
گلســتان گفت: توزیع نیروي برق استان براي چندمین بار 
در ارزریابي جشنواره شــهید رجایي سال ۱۳۹۹ درخشید.

علی اکبر نصیری گفت :با توجه به مکاتبات شــرکت توانیر 
و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزي اســتان در خصوص 
گزارش ارزیابي عملکرد ســال ۹۹ )جشنواره شهید رجایي 
( و همچنیــن گزارش ارزیابي عملکــرد داخلي وزارت نیرو 
)همایــش مدیران( و گزارش شــاخص هــاي کلیدي طرح 
سیما ، این شــرکت توانست در حوزه منابع انساني موفقیت 
هایــي را از آن خود نماید.وي افزود: شــرکت توزیع نیروي 
برق گلســتان در جشنواره شــهید رجایي سال ۹۹ در گروه 
زیربنایي و توســعه زیرساخت توانســت رتبه دوم را کسب 

نماید.نصیری اضافه کرد :همچنین این شرکت توانست سطح 
خوب را در ارزیابي عملکرد دســتگاههاي اجرایي ســال ۹۹ 
به خود اختصاص دهد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان با اشاره به پایش شاخص هاي کلیدي عملکرد)طرح 
سیما- توانیر( در سال ۹۹ افزود : توزیع نیروي برق گلستان 
در این پایش نیز توانســت در بین شرکت هاي توزیع نیروي 
برق سرتاسر کشور رتبه دهم را از آن خود کند.نصیري افزود 
: کســب ســطح خوب و رتبه ۱۰ در بین ۳۹ شرکت توزیع 
نیروي برق سراســر کشور در ارزیابي عملکرد داخلي وزارت 
نیرو در سال ۹۹ )همایش مدیران( از دیگر افتخارات شرکت 

توزیع نیروي برق گلستان است.
شــایان ذکر است براســاس رنگ بندي اعالم شده از سوي 

شرکت توانیر که براساس آن شرکت هاي توزیع ارزیابي مي 
گردند، توزیع برق گلستان در ناحیه سبز قرار گرفته و کسب 

رتبه خوب را از آن خود نمود.

شرکت توزیع نیروی برق گلستان باز در جشنواره شهید رجایی درخشید

هنرمند-شهرستان گچســاران: در این دیدار نماینده مدیر 
عامل با حضور در دهیاری باباکالن حرکت جوانمردانه مردم 
روستا نسبت به کارکنان عملیاتی نفت گاز را ارزشمند شمرد 
و عنوان کرد: بالیای طبیعی قابل پیش بینی نیســتند در هر 
لحظه و هر جایی ، امکان به وقوع پیوســتن آنها وجود دارد 
که ممکن اســت جان انســان ها را تحت االشعاع قرار دهد 
در آن لحظه اســت که کمک به همنوع در شــرایط سخت 
معنا پیدا می کند ، شما عزیزان در حوادث طبیعی چند روز 
پیش این مهم را به شــکلی درست در زمان مناسب با نجات 

همکاران ما به اثبات رساندید .
عنبریان رئیــس روابط عمومی نفــت و گاز افزود : حرکت 
فداکارانه و انســان دوستانه شــما مردم عزیز و بامحبت بابا 
کالن برای مدیر عامل قابل تحسین و تقدیر است به همین 
دلیــل برای ارج نهادن به این کار ارزشــمند به نیابت از وی 

خدمت رسیدیم تا مراتب تشکر و قدر شناسی کارکنان نفت 
و گاز گچســاران را حضورا به شــما مردم خونگرم بابا کالن 

اعالم کنیم .
در ادامــه صالحی رئیس اداره خدمــات عملیات نفت و گاز 

گچســاران دیگر نماینــده مدیر عامل بیــان نمود: حرکت 
جوانمردانه شــما انســان های بزرگ در کمک به تالشگران 
صنعت نفت در ذهن کارکنان این شــرکت حک و هیچ گاه 

این فداکاری فراموش نخواهد شد .
در پایان این دیدار به رســم یادبود و به نیابت از مدیر عامل 
به افرادی که در نجات کارکنان عملیاتی نفت و گاز در سیل 
اخیر به نوعی نقش داشــتند شــاخه گل و لوح سپاس اهدا 
گردید.قابل ذکر است : چندی پیش بر اثر بارش شدید باران 
تعدادی از کارکنان عملیاتی پس از ماموریت در راه باز گشت 
از تاسیسات بی بی حکیمه گرفتار سیل شدند که خودروی 
این عزیزان بر اثر شدت جریان آب رودخانه واژگون شد که 
بــا واکنش به موقع جوانمردان روســتای باباکالن همکاران 
صنعــت نفت نجات پیدا کردند و خودرو به نقطه امن انتقال 

داده شد .

سفیران مدیرعامل نفت و گاز گچساران در روستای باباکالن
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اخبارنقد
سینمــــا

فیلم های ســینمایی اکران شده در ۱۰ ماه ســال ۱۴۰۰، با بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
تماشــاگر حدود ۱۲۴ میلیــارد تومان بلیت فروختند. از ابتدای امســال با جمع فیلم های اکران 
نوروزی، بیش از ۳۰ فیلم در سینماهای کشور اکران شدند که پرفروش ترین آن ها در حال حاضر 
»دینامیت« است. در ۱۰ ماه گذشته فیلم هایی مختلفی از کمدی گرفته تا دفاع مقدسی و کودک 
در ســینماها اکران شدند که البته همگی با استقبال خوب مردم مواجه نشدند. بیشتر فیلم هایی 
که در نیمه اول ســال روی پرده رفتند در بهترین حالت کمی بیش از یک میلیارد تومان فروش 
داشتند و این رویه برای بسیاری از فیلم های دیگری که در نیمه دوم سال و پس از بهبود اوضاع 

کرونا در کشور و انجام واکسیناسیون اکران شدند، تکرار شد. 
در بین فیلم های اکران شده در نیمه اول سال، »دینامیت« که پس از یک سال و نیم باز و بسته  
شدن های مداوم ســینما از تیرماه روی پرده رفت یک استثنا به شمار می رود و همچنان فروش 
آن در حال افزایش است.  در فهرست فروش فیلم های امسال »دینامیت« با بیش از ۴۳ میلیارد 
تومان در صدر اســت و »عطر شیرین عطر تلخ« ساخته ناصر محمدی که از هشتم دی ماه روی 

پرده رفته، با حدود ۱۵ میلیون تومان در انتهای این فهرست قرار دارد.
»دینامیت« به کارگردانی مســعود اطیابی همچنین بیشــترین تعداد مخاطب را داشــته که به 
حدود دو میلیون نفر رســیده اســت. جایگاه بعدی فروش برای فیلم »گشــت ۳« به کارگردانی 
ســعید سهیلی است که با یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مخاطب بیش از ۳۴ میلیارد تومان بلیت 

فروخته است.
همچنین »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی با ۴۸۶ هزار نفر مخاطب به فروش ۱۱ میلیارد و 7۰۰ 

میلیون تومان رسیده است.
در میان فیلم هایی که در چند ماه گذشته اکران شدند هم به فروش نسبتا بیشتر »بی همه چیز« 
و »آتابای« در مقایسه با سایر فیلم ها می توان اشاره کرد که »بی همه چیز« محسن قرایی با ۲۶۲ 
هزار نفر مخاطب ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش داشته و »آتابای« نیکی کریمی با ۲۲۰ 

هزار نفر مخاطب ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بلیت فروشی داشته است.
»منصور« ساخته سیاوش سرمدی و فیلم دفاع مقدسی اکران امسال توانست بیش از ۱۴۸ هزار 

نفر را در سینماها میزبانی کند و تاکنون سه میلیارد تومان هم بلیت فروخته است.
در ادامــه )بدون ترتیب( می توان اشــاره کرد به دیگر فیلم ها مثــل »صحنه زنی« به کارگردانی 
علیرضا صمدی که از ابتدای دی ماه روی پرده رفته و تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
فروش داشــته اســت. »ازدواج جنجالی« به کارگردانی اصغر نصیری نیز از هشتم دی ماه اکران 

شده تاکنون ۱۲۸ میلیون تومان فروش داشته است.
همچنین »درخت گردو« محمدحســین مهدویان ســه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، »شــهر 
گربه ها« ســاخته ســید جواد هاشــمی چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، »خورشید« مجید 
مجیدی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، »گربه ســیاه« به کارگردانی کریم امینی یک میلیارد 

و 7۰۰ میلیون تومان، »هفته ای یکبار آدم باش«  شهرام شاه حسینی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومــان، »تک خال« به کارگردانی مجید مافی ۹۸۰ میلیون تومان، »پوســت« ســاخته برادران 
ارک ۸۳۰ میلیــون تومان، کمدی »آپاچی« به کارگردانــی آرش معیریان ۴7۳ میلیون تومان، 
»جنایت بی دقت« به کارگردانی شــهرام مکری ۲۴۸ میلیون تومــان، »مدیترانه« به کارگردانی 
هادی حاجتمند ۳۲۰ میلیون تومان، »حکم تجدیدنظر« به کارگردانی محمدامین کریم پور ۲۶۴ 
میلیون تومان، »خون شــد« به کارگردانی مسعود کیمیایی ۱۹۵ میلیون تومان، »کله پوک« به 
کارگردانــی جواد مزدآبادی ۱7۵ میلیون تومان، »تومان« به کارگردانی مرتضی فرشــباف ۱۴۶ 
میلیون تومان، »تک تیرانداز« علی غفاری ۱۵۳ میلیون تومان، »رمانتیســم عماد و طوبا« ۱۵7 
میلیــون تومان، »ازدواج جنجالی« ۱۲7 میلیون تومان، »ســیاه بــاز« حمید همتی ۹7 میلیون 
تومان، »الله« اســداهلل نیک نژاد ۹۱ میلیون تومان، »گیســوم» نوید به تویی 7۱ میلیون تومان، 
»بنــدر بند« منیژه حکمت 7۱ میلیون تومان، »اتومبیل« علی میری رامشــه حدود ۶۰ میلیون 
تومان، »قصه عشــق پدرم« بــه کارگردانی محمدرضا ورزی ۳۴ میلیــون تومان تاکنون فروش 

داشته اند. 
در این مدت برخی فیلمســازها با توجه به وضعیت سینماها که هنوز به شرایط عادی بازنگشته، 
از اکران فیلم های خود ابراز پشــیمانی کردند و بعضی فیلم ها مثل »تومان« که در جشنواره فجر 
با اســتقبال منتقدها روبرو شده بود، می توانستند تجربه بهتری را در اکران داشته باشند؛ البته با 
توجه به تراکم فیلم های در صف اکران برای بسیاری صاحبان بسیاری از این فیلم ها چاره ای جز 

اکران در همین مقطع متاثر از شرایط کرونا نبود. 

سینما در 10 ماه 1400 چقدر بلیت فروخت؟

 »زنگ تفریح« 
در جشنواره مورد تأیید »فیاپف«

 Festival de( چهاردهمین دوره از جشــنواره  جهانی سانتو دومینگو
Cine Global de Santo Domingo( کــه از ۲۴ تــا ۳۰ ژانویه 
)۴ تــا ۱۰ بهمن( در جمهوری دومینیکن برگزار می شــود، در بخش 
مسابقه فیلم کوتاه میزبان زنگ تفریح ساخته نوید نیکخواه آزاد خواهد 
بود.  جشنواره جهانی فیلم سانتو دومینگو، معروف به »FCGSD«، که 
به همت بنیاد جهانی دمکراسی و توسعه )FUNGLODE( برگزار 
می شود، اولین جشنواره در حوزه کارائیب است که به تأیید فدراسیون 
بین المللی انجمن تهیه کنندگان فیلم )فیاپف( رسیده است.  فیلم کوتاه 
زنگ تفریح که برگرفته از یک داستان واقعی است، تاکنون حضور موفقی 
در جشــنواره های جهانی فیلم داشته است؛ این فیلم با نام بین المللی 
The Recess به بخش مســابقه هفتاد و چهار جشنواره بین المللی 
راه یافته و یازده جایزه جهانی کسب کرده است. در زنگ تفریح موژان 
کردی در نقش سحر، ریحانه نبی یان در نقش طهورا، نیلوفر شکوهی نیا 
در نقش آیدا و غزل خلیلی در نقش سارا بازی می کنند. زنگ تفریح به 
نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی نوید نیکخواه آزاد ساخته شده و 

محصول شمید فیلم است.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری تهران حضوری و مجازی 

برگزار می شود
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری تهران در دو بخش حضوری و مجازی خبر داد. 
نشست ویدئوکنفرانســی معاون وزارت میراث فرهنگی با مدیران کل، 
معاونان گردشگری و معاونان صنایع دستی تعدادی از استان های کشور 
به منظور تشریح مهمترین برنامه ها و رویدادهای پانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی گردشگری تهران و جدیدترین دستاوردهای استان ها و پاسخگویی 
به سواالت برگزار شد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، در این نشست طی سخنانی گفت: هماهنگی های الزم با 
مدیران کل استانی برای حضور هرچه شایسته تر در این دوره از نمایشگاه 
انجام شــده است. نامه ای را به ۳۱ استان ارسال کردیم و موارد مهم به 
آن ها در این نامه یادآوری شده که این موارد مهم منشور برگزاری این 
دوره از نمایشگاه است. علی اصغر شالبافیان افزود: محتوای بسیار خوبی از 
سوی روابط عمومی های استان ها تهیه شده است. این تولید محتوا البته 
نباید محدود به زمان برگزاری نمایشــگاه باشد و در طول سال نیز این 
تولید محتوا می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وی اظهار کرد: در حوزه 
گردشگری سالمت قائل به تفکیک وظایف و ماموریت ها بین این وزارتخانه 
و وزارت بهداشت نیستیم و بیمارستان هایی که در این حوزه فعال هستند 
با همت ادارات کل استانی باید در این نمایشگاه حضور یابند. وی یادآور 
شد: نمایشگاه دو بخش حضوری و مجازی دارد. امکان حضور مجازی 
هنرمندان صنایع دستی نیز در این دوره از نمایشگاه فراهم  شده است. 
این حضور مجازی باید نمایان باشد و بازدیدکنندگان از نمایشگاه امکان 
آشنایی با شرکت کنندگان مجازی را داشته باشند. شالبافیان اضافه کرد: 
یکی از موضوعات دیگر برنامه ریزی برای حضور دانشجویان است. در این 
باره دانشجویان رشته های مرتبط با گردشگری و صنایع دستی می توانند 
در این نمایشگاه حضور داشته باشند. نگاه به حضور دانشجویان در این 
دوره از نمایشــگاه باید نگاه تسهیلگر باشد و امکان بازدید رایگان آن ها 
فراهم خواهد شد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، با توجه به همزمانی برگزاری نمایشگاه با دهه مبارک فجر، 
موضوعات مرتبط با دهه فجر و برنامه های مناسبتی با توجه به فرا رسیدن 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی در این دوره از نمایشگاه باید تدارک دیده 
شود. ساعت فعلی نمایشگاه ۸ تا ۱۵ تعیین شده است اما احتمال اینکه 
ساعت نمایشــگاه افزایش یابد وجود دارد، مکاتبه های الزم در این باره 
انجام شده است. معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نیز در این نشست گفت: با دستور وزیر میراث فرهنگی قرار 
شد سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با نمایشگاه بین المللی 
گردشگری ادغام شود و به منظور هم افزایی، این دو نمایشگاه در کنار هم 
دیده شده است. پویا محمودیان گفت: کیفیت نمایشگاه برای ما در هر 
دو بخش دارای اهمیت است و همه باید تالش کنیم تا این نمایشگاه به 

شکل هرچه بهتر برگزار شود.
 وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این نمایشــگاه حضور پررنگ 
شهرها و روستاهای جهانی و ملی صنایع دستی است و در این  نمایشگاه 
به خوبی این ظرفیت برای عالقه مندان معرفی خواهد شــد. تالش ها و 
جدیتی که برای شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی انجام 
شده و نیز دستاوردهای این شهرها و روستاها در این نمایشگاه باید به 
شکل مناسبی معرفی شود. محمودیان اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات 
مهم در این نمایشگاه توجه جدی به استان های محروم است که با دستور 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آن ها حمایت جدی 
خواهد شد و همچنین هنرمندان کم بضاعت که از سوی استان ها معرفی 

می شوند از نگاه حمایتی برخوردار خواهند بود.

برگزاری جشــنواره فیلم فجر در یک مکان مناسب، دائمی و 
مجهز، یکی از مسائل مهم مدیریت جشنواره فیلم فجر است 
که هر ســاله با نزدیک شــدن به آغاز این رویداد فرهنگی، 
دچار چالش ها و حواشــی فراوانی می شود؛ از گمانه زنی ها تا 
اختالف نظر در خصوص انتخاب خانه جشــنواره. امسال نیز 
سالن مرکزی یا خانه جشنواره دچار همین حاشیه شد و به 
دلیل برخی شــرایط و محدودیت هــا، ناگزیر پس از یک بار 
جابه جایی، مجدداً گزینه محتمل سال های قبل، یعنی سالن 
همایش های برج میالد به عنوان خانه جشنواره انتخاب شد. 
گزینه ای که شــاید از برخی جهات مانند وسعت و ظرفیت 
مناسب باشد، اما تمامی شرایط و امکانات یک مرکز اصلی و 
مهم برای جشنواره فیلم فجر، از جمله سالن استاندارد برای 

نمایش فیلم را ندارد. 
در این خصوص مســعود نقاش  زاده دبیر چهلمین جشنواره 
فیلــم فجر توضیــح داد: انتخاب خانه جشــنواره فیلم فجر 
به دلیل نیــاز به برگزاری برنامه های متعــدد نمایش فیلم، 
نشســت های رســانه ای و برنامه های فرهنگی و هنری و نیز 
میزبانــی از طیف گســترده ای از ســینماگران، هنرمندان، 
اهالی فرهنگ  و اصحاب رســانه، از اهمیت بســیار زیادی 
برخوردار است. خانه جشــنواره باید از جهات متعدد دارای 
استانداردهای باالی محیطی، شهری، هنری، فنی و اجرایی 
باشد تا بتواند به عنوان محل دائمی جشنواره مورد استفاده 
قرار گیرد. متأسفانه فقدان مجموعه ای که بتواند تمامی این 
نیازها را برآورده کند، در ســال های اخیر یکی از معضالت و 
گرفتاری های مدیران جشــنواره فیلم فجر بوده است. نقاش 
زاده ادامه داد: هیچ کدام از مجموعه ها یا ســینماهایی که به 
عنوان سالن مرکزی یا خانه جشنواره انتخاب شده اند، تمامی 
مختصــات و قابلیت هــای ضروری خانه جشــنواره را یکجا 
نداشــته اند. در واقع هرکدام از انتخاب ها، نقاط ضعف جدی 
دارند و از این رو محل مناســبی برای سالن مرکزی یا خانه 
جشــنواره نیستند. دبیر چهلمین جشــنواره فیلم فجر بیان 

کرد: از ضروری ترین امکانات خانه جشنواره، قبل از هر چیز 
در اختیار داشتن مجموعه ای از سالن های سینمایی مجهز، با 
استانداردهای کیفی و امکانات به روز برای نمایش فیلم های 
ســینمایی به عالوه ســالن هایی برای برگزاری نشست های 
خبری و رسانه ای و برنامه های فرهنگی با ظرفیت قابل توجه 
است به گونه ای که بتواند شمار قابل توجهی از مخاطبان را 
پوشش دهد. اما موقعیت مکانی، دسترسی مناسب، آسان و 
سریع از نقاط مختلف شهر و پارکینگ با ظرفیت قابل توجه 
برای خودروهای مدعوین و وجود زیرســاخت های ارتباطی 
پیشــرفته که کمترین آنها دسترســی به اینترنت پرسرعت 
اســت، نیز از ضروریــات غیر قابل چشم پوشــی برای خانه 

جشنواره است.
 در ســال های گذشــته غالباً از ســه محل بــرای برگزاری 
جشــنواره در تهران اســتفاده شــده، که هیچ یــک از آنها 
مشــخصات و امکانات ضروری برای خانه جشــنواره را یک 
جا نداشــته اند. بنابراین، در هر سال با توجه به رویکردها و 
البتــه میزان همکاری مدیران این مکان هــا، یکی از آنها به 
عنوان ســالن مرکزی یا خانه جشــنواره انتخاب شده است. 
البته در برخی موارد هم شروط و مطالبات غیرقابل پذیرش 
مدیران برخی از این مجموعه ها، انتخاب خانه جشــنواره و 
برگزاری آن را ســخت تر کرده است. وی خبر داد: بنابراین با 

توجه به جایگاه رفیع ســینمای ایران در جهان و مشکالت 
الینحل مراکز فعلــی، بهترین راه حل، احداث یک مجموعه 
سینمایی فرهنگی پیشرفته و دائمی به عنوان خانه جشنواره 
بین المللی فیلم فجر و به تعبیری خانه جشــنواره های فیلم 
ایران اســت. سینمای ایران و جشــنواره فیلم فجر، نیازمند 
یک مرکز دائمی و مســتقل است تا بتواند به انبوه مخاطبان 
حرفه ای جشــنواره از ســینماگران و هنرمنــدان و اصحاب 
رسانه و اهالی فرهنگ پاسخ مناسب و در خور آنان بدهد. در 
حقیقت این نیازی اســت که تمامی جشنواره های سینمایی 
معتبر دنیا به آن پاســخ داده اند و مجموعه ای مناسب را به 
عنوان مرکز جشــنواره یا کاخ جشــنواره طراحی و احداث 
کرده اند. من پیشــنهاد احداث خانه جشنواره فیلم ایران را 
به عنوان پروژه ای ملی به ریاســت محترم سازمان سینمایی 
داده ام که با آن موافقت شده و قرار است زمینه های مطالعه 

و اجرای آن فراهم شود. 
امروز نیز خبر اقدام محمد خزاعی ریاست سازمان سینمایی، 
بــرای احداث مرکز همایش ها و جشــنواره های ســینمایی 
توســط روابط عمومی سازمان ســینمایی منتشر و در آن از 
قول خزاعی گفته شــد »به مؤسسه ســینما شهر مأموریت 
داده شد که در این زمینه مطالعات کارشناسی و بررسی های 
مقدماتــی الزم را برای احداث چنیــن مرکزی فراهم آورند. 
امیدواریم این مرکز در آینده تحت عنوان »مرکز همایش ها 
و جشــنواره های ســینمایی« به چرخه فعالیت های سازمان 

سینمایی اضافه شود.« 
قــاش زاده در توضیحــات تکمیلی خود گفــت: امیدوارم با 
همراهــی و حمایت مادی و معنوی دســتگاه های ذیربط از 
جمله اختصاص بودجه مســتقل توســط مجلس شــورای 
اســالمی، سازمان ســینمایی بتواند این پروژه ملی را آغاز و 
در آینده ای نزدیک، جشنواره بین المللی فیلم فجر به عنوان 
مهم ترین رویداد فرهنگی کشــور، محل همیشگی برگزاری 

خود را داشته باشد.

دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر

نخستین گام برای »خانه دار شدن جشنواره فیلم فجر« برداشته شد

میالد ُشکرخواه مدیر فناوری اطالعات چهلمین جشنواره فیلم 
فجر، گفت: فروش بلیت فیلم های جشــنواره به صورت آنالین 
از طریق سامانه های بلیت فروشی »ایران تیک«، »سینماتیکت« 
و »گیشــه هفت« برای عموم مردم در سراسر کشور امکان پذیر 
اســت. او با بیان این که فروش بلیت فیلم های جشنواره در ۶۱ 
سالن سینمای تهران از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۶ بهمن 
آغاز می شود، ادامه داد: فروش بلیت فیلم های جشنواره امسال، 
بدون هیچ محدودیتی و تنها به شــرط وجود ظرفیت باقیمانده 
در سینما ها و سانس های نمایش دهنده فیلم ها، تا ۲۲ بهمن ماه 
برای عموم مردم در سامانه های آنالین فروش بلیت فعال خواهد 
بود. مدیر فناوری اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر با اشاره 
به این که هر فرد با یک شــماره تلفن همراه می تواند از هر ۲۲ 
فیلم بخش مسابقه سینمای ایران، تا سقف ۲ بلیت تهیه نماید، 
گفت: از آنجا که بلیت های خریداری شــده در جشنواره امکان 
ابطال یا تعویض ندارند، به مخاطبان گرامی توصیه اکید می شود؛ 

در انتخاب سینما، سالن و سانس مورد نظر دقت الزم را به عمل 
آورند. ستاد جشنواره فجر از دوره سی و نهم، به منظور افزایش 
سطح رضایتمندی تماشــاگران و در راستای سیاست انتخاب 
آزادانه تماشــای هر فیلم در سینما و سانس مورد نظر، فروش 
بلیت به صورت ِسری را از دستور کار خارج کرده است تا امکان 
خرید هر قطعه بلیط برای هر فیلم، در سانس و سالن مورد عالقه 
تماشاگران فراهم باشد. در این دوره ما با همین سیاست، فرآیند 
بلیت فروشی جشــنواره را انجام خواهیم داد. ُشکرخواه درباره 
نحــوه اخذ آرای مردمی هم گفت: به تعداد بلیت های خریداری 
شده برای هر فیلم، کد شرکت در رای گیری به خریدار آن تعلق 
خواهد گرفت. به عبارت دیگر، هر صندلی به منزله یک کد رأی 
خواهد بود؛ بنابراین زمانی که تماشاگران بلیت فیلمی را قبالً از 
طریق ســامانه ها آنالین خریداری کرده اند، را از طریق کیوسک 
مستقر در سینما چاپ یا از گیشه دریافت می کنند، کد شرکت 
در رأی گیری برای آن ها صادر می شود و ۹۰ دقیقه پس از چاپ 

بلیت، تماشاگران پیامک مربوط به شرکت در آرای مردمی را که 
حاوی کد رأی اســت، دریافت می کنند. او ادامه داد: تماشاگران 
می توانند پس از تماشــای فیلم مورد نظر به نشــانی اینترنتی 
fajrvote.samfaa.ir مراجعه و پس از وارد کردن شماره تلفن 
همراه، انجام عملیات اعتبارسنجی و وارد نمودن کد دریافتی از 
طریق پیامک، رای خود را با ارزش ۱ تا ۵ ستاره ثبت نمایند. در 
این دوره مبنای محاسبه آراء، براساس طیف لیکرت که یکی از 
رایج ترین شیوه های امتیازدهی است، خواهد بود. در همین راستا، 
عالوه بر ثبت رای به صورت یک ســتاره کامل، امکان ثبت رای 
به صورت »نیم ستاره« هم پیاده سازی شده است. مدیر فناوری 
اطالعات چهلمین جشنواره فیلم فجر در مورد ایمنی رأی گیری 
به صورت آنالین نیز توضیح داد: کد رای به صورت رقم عددی و 
ترتیبی تولید و برای تماشاگر پیامک خواهد شد، لذا امکان تقلب 
در آن امکان پذیــر نخواهد بود. عالوه بر آن، به فیلم هایی که در 

سانس فوق العاده اکران می شوند، کد رأی تعلق نمی گیرد.

کی و کجا بلیت  های جشنواره فیلم فجر را بخریم؟
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اخبارنقد
تئاتر و لتوییزون

 نمایش »آوازخوان طاس«
در تماشاخانه دیوار چهارم

نمایش »آوازخوان طاس« نوشــته اوژن یونســکو به کارگردانی رامین 
ابوالفتحی از اول بهمن در تماشاخانه دیوار چهارم به روی صحنه می رود. 
آوازخوان طاس به تهیه کنندگی مهدی قربانی و رامین ابوالفتحی از جمعه 
یک بهمن ماه  ســاعت ۲۱ روی صحنه می رود. مهران اصالنی، مرضیه 
رسولی، حمیدرضا آقائی، پگاه مشتاقی، مونا حسن زاده، نانت تومه بازیگران 
این نمایش هســتند. سهیل عبداهلل زاده طراح پوستر این نمایش است 
که پس آغاز نمایش از آن رونمایی شــد. دیگر عوامل نمایش آوازخوان 
طاس عبارتند از دســتیار کارگردان: مهتا ذاکری، طراح صحنه: مرجان 
خرمی،طراح پوستر:سهیل عبداهلل زاده، مدیر صحنه: معصومه پورنورام، 
حامد محمدخانی، طراح نور: ایمان نظری، طراح لباس: پگاه مشــتاقی، 
دستیار طراح لباس: مائده شریفی مهر، طراح گریم: هانیه روحانی، طراح 
نور: ایمان نظری، اپراتور اتاق فرمان: ایمان جوادی، انتخاب موسیقی: رامین 
ابوالفتحی، مهران اصالنی، عکاس: آرش زینی، مدیر رسانه: سجاد مشحون، 
مدیا و موشــن گرافیک: حامی بشــارت، آیدا خوشحال، طراح پوستر و 
گرافیک: سهیل عبداله زاده، مدیر روابط عمومی: رضا پورزارعی، مدیر تولید: 
فرخنده دوستی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری مهراز هنر ماندگار.

»هناس« روایتی ملتهب در ژانر بیوگرافی
بیوگرافی جزو ژانرهای نادر در سینمای ایران است که حسین دارابی در 
دومین ساخته سینمایی خود به سراغ آن رفته؛ »هناس« روایتی ملتهب 
از دهه نود جامعه ایران رفته اســت. همزمان با انتشار لحظاتی از فیلم 
سینمایی ِهناس به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا 
شفاه، لوگوی این فیلم سینمایی با طراحی محمد روح االمین رونمایی 
شد. این نخستین ایفای نقش بیوگرافیک مریال زارعی در سینمای ایران 
محسوب می شود. ژانر بیوگرافی جزو ژانرهای نادر در سینمای ایران است 
که کمتر بدان پرداخته شده است. اکنون حسین دارابی در دومین ساخته 
سینمایی خود به سراغ روایتی ملتهب از دهه نود جامعه ایران رفته است. 
در این فیلم مریال زارعی و بهروز شعیبی پس از گذشت سال ها از ساخت 
فیلم گزارش یک جشــن، با یکدیگر همبازی شده اند و زوج اصلی این 
فیلم هستند. زارعی با بازی در ِهناس، تجربه یک نقش متفاوت را از سر 
گذرانده و پس از ۳ سال در مقام بازیگر با فیلمی جدید به جشنواره فیلم 
فجر می آید. ِهناس با نام پیشین صورت فلکی به کارگردانی حسین دارابی 
و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، محصول سازمان سینمایی حوزه هنری 

است که در چهلمین جشنواره فیلم فجر رونمایی می شود.

بیســتمین جشــن ســالیانه انجمن منتقدان، نویســندگان و 
پژوهشــگران خانه تئاتر با حضــور چهره های فرهنگی و هنری 
شامگاه پنجشــنبه ۳۰ دی در موزه ملی برگزار شد. در ابتدای 
این مراســم با پخش تصاویری یاد درگذشتگان عرصه فرهنگ 
و هنر طی یک ۲ گذشــته گرامی داشــته شــد. فرزاد حسنی 
اجرای این مراسم را عهده دار بود. در این بخش از مراسم نشان 
مسئولیت اجتماعی به لیلی عاج نویسنده و کارگردان »کمیته 
نان« اهدا شد. سپس انتشارات نیماژ به عنوان ناشر برگزیده سال 
۹۸ در حوزه تئاتر معرفی شد. سهند آدم عارف مشاور مدیریت 
این نشــر بعد از دریافت جایزه گفت: به اهتمام علی شــمس 
فعالیت نشــر نیماژ در زمینه نمایشــنامه و آثار مرتبط با تئاتر 
پررنگ عمل کرد. ما برنامه ای برای انتشــار نمایشنامه و معرفی 
نمایشنامه نویســان داریم. در ادامه مراســم انجمن منتقدان از 
علی بهرامی تهیه کننده برنامه رادیویی »گیومه« رادیو نمایش 
قدردانــی کرد. همچنین انجمن اعالم کــرد به دلیل کم کاری 
تلویزیون در حــوزه تئاتر، برنامه تلویزیونــی برگزیده ای برای 
قدردانی انتخاب نشــده است. در این بخش مراسم برگزیدگان 
بیستمین جشن سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر به 

شرح ذیل معرفی شدند:
مقاله: محسن خیمه دوز از روزنامه اعتماد

گزارش: عباس غفاری از هنرآنالین
ترجمه: انیسا رئوفی از ماهنامه شبکه آفتاب

گفتگو: مهدی میرمحمدی از ماهنامه شبکه آفتاب
نقد: سمیرا بابایی از ماهنامه دنیای تصویر

عکس: حسین گلستان برای مجموعه عکس
همچنین جایزه خبرنگار ســال و عضــو فعال انجمن به بهجت 

فرشته اهدا شد.
اهدای تقدیرنامه عالی یونسکو به علی نصیریان

ســپس با حضور حجت اله ایوبی رئیس کمیسیون ملی یونسکو 
و ایــرج راد از یک عمر فعالیت هنــری علی نصیریان تجلیل و 
تقدیرنامه عالی یونسکو به وی اهدا شد. در این بخش نصیریان 
گفت: مسئولیت و مدیریت فرهنگی امر خطیری است که ایوبی 
و رسول صادقی از مدیران دغدغه مند و موفق فرهنگی و هنری 
هستند. وی یادآور شد: 7۰ سال دلبسته تئاتر شدم و ۲ دهه با 
فقر و تنگدســتی مادی و معنوی تمرین کردیم. آن موقع فقط 
یک کتاب تئاتر داشتیم ولی آن موقع تجربه خوبی کسب کردم 
که یکی جریان سازی تئاتر و دیگری گروه تئاتر است. اگر گروه 

تئاتر نباشد جریان سازی تئاتر استمرار پیدا نمی کند.
نصیریان ادامه داد: وقتی کرونا پیش آمد بســیاری از بچه های 
تئاتر بیکار شدند. این هنرمند مطرح سینما و تئاتر تأکید کرد: 
نســل ما تمام شد ولی در نســل های جدید تئاتر استعدادهای 
بسیار خوبی در زمینه کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه نویسی 
وجود دارند. درســت اســت که کتاب و کالس الزم است ولی 
جوانــان بدانید باید خودآموز و متکی به خود باشــید و خود را 
کشف کنید. در ادامه مراسم از حسن نمک دوست از چهره های 

باسابقه عرصه مطبوعات تجلیل شد.
بهترین گروه سال ۹۸؛ گروه تازه

ســپس انجمن منتقدان تئاتر از گروه تئاتر »تــازه« با اهدای 
نشان نوشــین با عضویت اشکان خیل نژاد، یوسف باپیری، نوید 
محمدزاده، هوتن شــکیبا و آرمان کوچکی بــه عنوان بهترین 
گروه ســال ۹۸، قدردانی به عمــل آمد. کلیپی در این بخش با 
صدای هوتن شــکیبا و نوید محمدزاده پخش شد که به معرفی 
گروه تئاتر »تازه« پرداخت. یوســف باپیــری در این بخش از 
مراســم تأکید کرد: استقرار گروه تئاتر بدون استقرار در مکانی 
ثابت امکانپذیر نیست و مسئوالن باید بدانند به جای ممیزی و 
اعمال نظرهای سلیقه ای به فکر استقرار گروه های تئاتری باشد. 

وی متذکر شــد: خانه تئاتر باید تالش کنــد خانه همه اهالی 
تئاتر باشــد و رویکردهای مدیریتی خود را تغییر دهد. در این 
بخش صادق زیبا کالم که برای اهدای جایزه گروه تئاتر »تازه« 
روی صحنــه رفته بود، با اشــاره به نجات یک جوان محکوم به 
اعدام، گفت: متأسفانه در ایران یک نگاه مردساالرانه وجود دارد 
مبنی بر اینکه دوستان و خانواده باید از انسان، چاقو و قمه اش 
بترســند و حســاب ببرند. از شــما تئاتری ها خواهش می کنم 
تئاتری بســازید که این نگاه منحوس را زیر سؤال ببرد و بیان 
کند که یک مرد می تواند پشتوانه دوستان و خانواده خود باشد.

انجمن منتقدان تئاتر در ادامه مراســم خود از حســین کیانی 
نمایشنامه نویس، کارگردان و مدرس با سابقه تئاتر ایران تجلیل 
کرد. حسین کیانی در این بخش از مراسم گفت: به قول استاد 
سمندریان کسی استاد است که شاگردانش هر چه تالش کنند 
به او نرســند و بر این اساس من استاد نیستم. سعی کردم طی 
۲۰ سال ســعی کردم در زمینه آموزش تئاتر فعالیت کنم. وی 
در ادامه با اشــاره به وضعیت تئاتر ایران متذکر شد: مهمترین 
مشکل تئاتر ما بی مسألگی اســت و خطر بزرگی است. دومین 
خطر بزرگ شبه مسأله است و مسائل جامعه و پیرامون خود را 
نمی بیند و نمی گوید. چرا باید شرایط به گونه ای باشد که خارج 
از دایره روشنفکری باشد و فقط یک فعالیت اجرایی خوش قواره 
و پول ســاز شده اســت. اجازه متون مرتبط با مسائل اجتماعی 
کار نمی شــود و جلوی آن را می گیرند. االن در تئاتر شبه مسأله 
به جای مســأله قالب می شود. در بخش پایانی مراسم با حضور 
بهمن فرمان آرا، نمایش »بیگانه در خانه« محمد مساوات جایزه 
رتبه سوم، نمایش های »صد در صد« و »پنجاه پنجاه« مرتضی 
اسماعیل کاشــی جایزه رتبــه دوم و نمایــش »النچر ۵« پویا 
ســعیدی و مسعود صرامی جایزه رتبه اول بهترین نمایش را از 
دیدگاه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر دریافت کردند.

گزارش »هنرمند« از بیستمین جشن سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر 

»النچر ۵« اثر برگزیده منتقدان تئاتر
نشان هنرمند مسئول برای لیلی عاج و تقدیر یونسکو از علی نصیریان

حسین مسافرآستانه دبیر چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر شامگاه پنجشنبه 3۰ دی  ماه مهمان برنامه »شهر فرهنگ« 
با اجرای حمیدرضا مدقق بود. مسافرآستانه در ابتدای این برنامه 
در پاسخ به سوال مدقق که پرسید آیا جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر بیش از حد حجیم نیست، گفت: تالش برای هرچه شسته 
رفته تر کردن جشنواره از سال های پیش آغاز شده است اما 
فراموش نکنیم که جشنواره تئاتر فجر، مهم ترین جشنواره 
تئاتری کشور اســت و نمی تواند بخش هایی را نادیده بگیرد؛ 
کاهش تعداد آثار در شــرایط موجود جفا به آن دسته از آثار 
هنری است که برای دیده شدن جایی جز جشنواره فجر در 

اختیار ندارند.

جزئیات افتتاحیه ای که به یزد می رود
وی در توضیح اینکه افتتاحیه چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
برخالف روال معمول در جایی غیر از تهران برگزار خواهد شد، گفت: من 
این را به عنوان ویژگی این دوره می بینم. در سال های دورتر هم تالش 
شــده بود که بخشی از جشنواره تئاتر فجر در مراکز دیگر استان های 
کشور برگزار شود تا این رویداد تنها مختص تهران و تهرانی ها نباشد. من 
بسیار سپاسگزار استاندار محترم یزد هستم که ضمن پذیرش برگزاری 
مراســم افتتاحیه در این استان، همکاری بسیار خوبی با ما داشت تا 
افتتاحیه باشکوهی را پیش رو داشته باشیم. دبیر چهلمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر ادامه داد: تعدادی از کارها، هم در بخش خیابانی و 
هم در بخش صحنه ای بعد از افتتاحیه در استان یزد اجرا خواهند شد. 
چرا که به واســطه برگزاری جشنواره در تهران بسیاری از مخاطبان و 
بســیاری از دست اندرکاران از آن محروم اند چون همه امکان آمدن به 
تهران را ندارند، هرچند تلویزیون تئاتر ایران پاسخگوی بخشی از این 
نیاز است و با پخش آثار حاضر در جشنواره تا حدودی رضایت خاطر 
مخاطبان را فراهم آورده ولی خوب است که همه استان ها در برگزاری 

جشنواره سهیم باشند.

سهم استان ها از جشنواره چهلم کم تر از سهم تهران نیست
مسافرآستانه در بخش پایانی صحبت خود با ارائه آماری از تعداد متقاضیان 
حضور در چهلمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، توضیح داد: ما در 
بخش نمایش های صحنه ای رقابتی شاهد تقاضای ۲۳۲ گروه بودیم که 
۱۳۹ گروه از تهران و ۹۳ گروه از سایر استان ها بودند و با توجه به تعداد 
کم تر متقاضی از سایر استان ها در قیاس با تهران، ۵۴ درصد آثار پذیرفته 
شده از تهران و ۴۶ درصد از سایر استان ها هستند و این خروجی، حاصل 
تولید حداقلی و ورودی کمتر ما از تئاتر صحنه ای استان هاســت اما به 
عنوان مثال در بخش خیابانی، ۱۳۰ گروه متقاضی حضور بودند که شامل 
۱۵ گروه از تهران و ۱۱۵ گروه از دیگر استان ها بود و در نتیجه 7۵ درصد 

آثار این بخش به دیگر استان ها و ۲۵ درصد آن به تهران تعلق گرفت.
تغییرات فرآیند ثبت نام برای نخستین بار در جشنواره چهلم

مسافرآستانه در پاسخ به این سوال که امسال شاهد چه تغییراتی در 
فرآیند ثبت نام گروه های متقاضی حضور در جشــنواره بودیم، گفت: 
فرآیند ثبت نــام گروه ها و ارزیابی آثار در ایــن دوره برای اولین بار از 
طریق تلویزیون تئاتر ایران انجام شد؛ سامانه ای در سایت ایران تئاتر که 
بهره برداری از آن موجب ایجاد فرصتی مطلوب شد. در سال های گذشته 
هنرمندان به زحمت بسیار می افتادند و به نتیجه دلخواه نمی رسیدند. 
آنها ناچار بودند چندین نســخه از اثر خــود را در قالب دی وی دی به 
دبیرخانه ارســال کنند و سپس این دی وی دی ها میان هیات انتخاب 
توزیع می شد. فرمت برخی از آثار به گونه ای بود که پخش نمی شد و 
دردسرهای متعددی پیش می آمد. وی ادامه داد: خوشبختانه در دوره 
چهلم از هنرمندان متقاضی شرکت در جشنواره تقاضا کردیم آثار خود 
را روی تلویزیون تئاتر ایران بارگذاری کنند و هیات انتخاب نیز از طریق 
همین سامانه به تماشای آثار پرداختند و ضمن رهایی از دردسرهای 
پیشین، توانستیم از تعداد بیشتری از هنرمندان درخواست کنیم که 
در هیات انتخاب حضور داشته باشــند و از جمله از توانایی، تجربه و 
دانش هنرمندان ساکن دیگر اســتان ها که تا پیش از این به واسطه 
بعد مسافت امکان حضورشان در هیات انتخاب وجود نداشت بهره مند 
شدیم. مسافرآستانه در توضیح این که چه آثاری در بخش غیررقابتی 
صحنه ای چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه خواهند 
رفت و در مورد دلیل وجود این بخش، گفت: بخش غیررقابتی با حضور 
کارهایی ارزشمند و آدم هایی باتجربه برگزار خواهد شد. غیررقابتی بودن 
نه تنها به هیچ عنوان به معنای جنبی بودن و در حاشیه بودن نیست 
که آثار حاضر در این بخش چه به لحاظ موضوع، چه از نظر شیوه اجرا 
و چه از منظر کیفیت، از ویژگی های شاخص تری برخوردارند و در واقع 
حرفه ای هایی هستند که نیازی به رقابت ندارند و اگر در بخش رقابتی 
باشند فرصت دیده شدن را از دیگران خواهند گرفت. وی در پاسخ به این 
سوال مدقق که پرسید چه تعداد از آثار حاضر در جشنواره تولید تازه اند 
و چه تعدادشان در طول سال اجرای عمومی را پشت سر گذاشته اند، 

گفت: بنای جشنواره بر این بوده است که برآیند تولیدات تئاتری سال 
گذشته کشور باشد. تولیداتی که اجرا شده، در مواجهه با تماشاگر قرار 
گرفته و امتحان خود را پس داده اند و اکنون در جشنواره دیده می شوند. 
اما در این میان هم در سال گذشته و هم امسال، آثاری بودند که اگرچه 
تولید شده بودند و حتی نوبت اجرا داشتند اما به واسطه تعطیلی های 
مکرر سالن های نمایشی در پی شیوع کرونا، فرصتی برای اجرای عمومی 
نیافتند و ما برای محروم نشدن آنها از حضور در جشنواره، پس از انتشار 
فراخوان، طی اطالعیه ای اعالم کردیم که این آثار نیز می توانند متقاضی 
حضور در جشنواره شوند. دبیر جشنواره تئاتر فجر تصریح کرد: تولیدات 
تازه ای که کرونا اجازه اجرای عمومی به آنها نداده اســت در جشنواره 
حضور دارند وگرنه این آثار نیز به قصد اجرای عمومی و نه صرفا برای 

حضور در جشنواره تولید شده اند.
 حضور کشورهای همسایه در کنار اروپاییان

وی درباره بخش بین الملل چهلمین جشنواره تئاتر فجر هم توضیح داد: 
فهرســت نهایی آثار حاضر در این بخش به زودی طی جلسه ای نهایی 
خواهد شد. ما در این بخش، نخست شاهد تقاضای ۴۰ اثر از کشورهای 
مختلف بودیم اما در ادامه با گسترش سویه اومیکرون برخی از متقاضیان 
به ویژه در کشورهای اروپایی، ضمن عذرخواهی از نبود شرایط الزم برای 
سفر گفتند. مسافرآســتانه ادامه داد: طبق نظر شورای سیاست گذاری 
جشنواره، ما سال های سال است که اهمیت الزم را به تئاتر کشورهای 
منطقه که با آنها مراوده سیاسی، اقتصادی و ... داریم، نداده ایم و در این 
میان مراوده فرهنگی بالتکلیف مانده اســت و هرچند این، به آن معنا 
نیست که در جشنواره چهلم کشورهای اروپایی و صاحب نام در عرصه 
تئاتر را نادیده گرفته ایم اما تمرکزمان را بیشتر بر کشورهای منطقه از جمله 
تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه گذاشتیم ضمن این که شاهد حضور 
آثاری از کشورهای اروپایی هم خواهیم بود که نام شان بعد از بررسی نهایی 
اعالم می شود. وی همچنین توضیح داد که عنوان »مسابقه« از این بخش 

برداشته شده است و از آن به عنوان بخش تئاتر ملل یاد کرد.
آثاری به یاد سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مسافرآستانه همچنین توضیح داد که اگرچه مانند سال گذشته بخشی 
جداگانه به نام سردار شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جشنواره 
تئاتر فجر برگزار نمی شود اما آثاری شایسته با این موضوع در جشنواره 
حضور دارند. وی عنوان کرد: ما هم هنگام انتخاب آثار با نمایش هایی 
با این موضوع مواجه شــدیم و هم من در اختتامیه جشنواره »سردار 
آسمانی« با بهره گیری از اختیارات خود به عنوان دبیر جشنواره، اقدام 
به دعوت از چند اثر شایسته با این موضوع کردم که شاهد اجرایشان در 

جشنواره تئاتر فجر خواهیم بود.
 حضور در چهلمین جشنواره تئاتر فجر

 تنها با ارائه کارت واکسیناسیون
مسافرآستانه در مورد چگونگی حضور در چهلمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر برای اهالی رسانه و مخاطبان نیز توضیح داد: چه اهالی رسانه 
و چه دیگر مخاطبان تنها با ارائه کارت واکسیناســیون می توانند در 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور داشته باشند.با توجه به 
تورم موجود، اضافه شدن مجدد بخش بین الملل به جشنواره در قیاس با 
سال گذشته، برگزاری کارگاه ها، اقدام جشنواره برای ضبط تاریخ شفاهی 
و ... بودجه جشنواره چهلم ۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است وی 
با تاکید بر اینکه برگزارکنندگان جشنواره در هر شرایطی تابع دستورات 
ستاد ملی مقابله با کرونا هستند، ادامه داد: با توجه به ظرفیت محدود 
سالن های نمایشی، تقاضای ما از عزیزانی که احتماال به دلیل محدودیت 
ظرفیت موفق به حضور نمی شوند پیگیری این رویداد از طریق تلویزیون 
تئاتر ایران است. وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بنیاد رودکی شامل 
تاالر وحدت و تاالر حافظ و مجموعه های تئاتر شــهر و ایرانشــهر و 
سالن های سنگلج و مولوی در چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
از پهنه رودکی، محوطه مجموعه تئاتر شهر و خانه هنرمندان به عنوان 

مکان های اجرایی نمایش های خیابانی نام برد.
کارگاه »از ایده تا اجرا« در جشنواره چهلم

مسافرآستانه در توضیح کارگاه های آموزشی که در چهلمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر برگزار خواهد شد، گفت: کارگاه آموزشی »از ایده 
تا اجرا« توسط یکی از کارگردان مشهور فرانسوی، برگزار می شود. البته 
ظرفیــت این کارگاه محدود و حضور در آن نیازمند ثبت نام اســت و 

محصول نهایی آن در روزهای پایانی جشنواره روی صحنه می رود.
 تالش برای ثبت تاریخ شفاهی

 3۹ دوره گذشته جشنواره تئاتر فجر
دبیر چهلمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر در پاسخ به این سوال 
که اگر از او بخواهند دســتاورد ۳۹ دوره گذشته این رویداد برای تئاتر 
استان ها را تشریح کند به چه نکته ای اشاره خواهد کرد، گفت: به عقیده 
من که آشنایی نزدیکی با بسیاری از اهالی تئاتر استان ها دارم بخشی از 
استعدادهای درخشان تئاتر استان ها، ترغیب شدن شان به تحصیالت 
عالیه و شور و عشق شان به تئاتر، دستاورد جشنواره ها و نه فقط جشنواره 
تئاتر فجر است. از همین رو در چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
تولید بخش تاریخ شفاهی جشنواره را آغاز کرده ایم که شامل گفتگوهایی 
با دســت اندرکاران و از جمله دبیران دوره های پیشین است. تاریخی 

شفاهی که امیدواریم حاصل آن به صورت مکتوب نیز منتشر شود.
قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تامین بودجه جشنواره تئاتر فجر

وی در پایان برنامه در پاسخ به این سوال مدقق که به بودجه ۵ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومانی سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر اشاره کرد و از 
بودجه چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پرسید، گفت: با توجه به 
تورم موجود، اضافه شدن مجدد بخش بین الملل به جشنواره در قیاس با 
سال گذشته، برگزاری کارگاه ها، اقدام جشنواره برای ضبط تاریخ شفاهی 
و ... بودجه جشنواره چهلم ۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
مسافرآستانه همچنین توضیح داد که این رقم در معاونت امور هنری 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی مصوب شده است و وزیر فرهنگ وارشاد 
اسالمی نیز برای تامین آن قول حمایت همه جانبه داده است. چهلمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۱۴ تا ۲۶ بهمن ماه به دبیری حسین 

مسافرآستانه برگزار می شود.

حسین مسافرآستانه چهلمین جشنواره تئاتر فجر را تشریح کرد:

بودجه جشنواره تئاتر فجر ۲۰۰ درصد افزایش یافت
سهم استان ها از جشنواره چهلم کم تر از سهم تهران نیست
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اخبارنقد
معماری،  عرصــۀ  پیشکســوت  نصرآبادی،  علی اکبر 
در گفتگو با هنرمند با تأکیــد بر اهیمت وجود و درج 
شناســنامه در آثار ملی، عدم وجود شناسنامه در این 

پروژه ها را زمینه ساز ابهام و تحریف دانست.

علی اکبــر نصرآبــادی، پیشکســوت عرصۀ معمــاری پس از 
درگذشــت رحمان گلزار شبستری، معمار شهرک اکباتان، در 
گفتگو با هنرمند ضمن نکوداشت یاد و خاطرۀ این معمار فقید، 
با تأکید بر این مفهوم که مدیریت، خالقیت، زحمات ارزشمند 
و خلق خــوب و بی نظیر این هنرمند  بر هیچ کس پوشــیده 
نیســت، گفت: در تماس تلفنی با دکتــر آذری، طراح اصلی 
فاز اول و بلوک A۳ شــهرک اکباتان، پیام تسلیت اینجانب به 

خانواده، محترم این هنرمند فقید رسید. 
وی در ادامه، با بیان این عدم وجود شناسنامۀ دقیق و مشخص 
بودن اشــخاصی همچون مبتکر، ایده پرداز، طراح، آرشیتکت، 
محاسب،ســازنده، پیمانکار و مجری در پروژه های فاخر و ملی 
می تواند زمینه ساز تحریف، ابهام و از سویی دیگر کم لطفی به 
تاریخ باشــد، افزود: در مورد شــهرک اکباتان، بنا به اظهارات 
صریح دکتر آذری که شــکر خدا در قید حیات هســتند و بر 
اســاس مصاحبه های تصویری و سخنرانی های ایشان و پس از 

آن، در پاســخ به سئوال بنده پیرامون که آیا طرح و ایده را از 
خودشــان داده اند یا از کسی حتی جناب گلزار قباًل این طرح 
را دریافت کرده بودند، این موضوع در جمع کاماًل تکذیب شد.

این پیشکســوت عرصۀ معمــاری، در همین راســتا با اظهار 
شــگفتی از این امر که امروز دیده می شود در برخی از موارد، 
ایــن طراحی را به آمریکائی ها و در برخی از کلیپ ها این مورد 
را به شــادروان گلزار نســبت می دهند و این موضوع کماکان 
ادامه دارد، ادامه داد: این موضوع به سهو یا به عمد مورد غفلت 

و بی توجهی قرار گرفته و و طراحی شــهرک اکباتان را از روی 
ناآگاهی به مرحوم گلزار نسبت داده اند.

نصرآبــادی، با بیان این که شــخصاً در مهندســین مشــاور 
پلی اوربانیک شــاهد طراحی بوده و نام طراح را زیر نقشــه ها 
می نوشــته است، اضافه کرد: برایم مهم نیست که کدام یک از 
ین دو بزرگوار طراح باشند، چرا که به هر دوی این عزیزان به 

جهت توانمندی ارادت تام دارم.
وی بــا بیان این پیشــنهاد که برای اثبات صحت شناســنامه 
درست و بدون تحریف و دور از احساسات شخصی می بایست 
مصاحبه ای با ایشــان )دکتر آذری(ترتیب داده شــود، اظهار 
داشــت: در صورت لزوم بنده با عنایت به سوابق، اسناد و افراد 
دســت اندرکار و مطلع آمادگی ترتیب این مصاحبه را داشــته 
تا بــا اطمینان به آثــار فاخر به جای مانــده از متخصصان و 

هموطنانمان همچنان افتخار کنیم. 
این معمار پیشکســوت در پایان، مجدداً برای مرحوم گلزار از 
صمیم قلب آرزوی غفران کــرده و تصریح کرد: فقدان چنین 
مدبرانی نظیر مرحوم گلزار جای تأســف دارد و از همین روی، 
بــرای همه خدمتگذاران و مخلص ایــن مرز و بوم دعای خیر 
و برای همه کســانی که با افتخــار رفتند، آرزوی آرامش روح 

می کنم.

علی اکبر نصرآبادی، پیشکسوت عرصۀ معماری:

نبودنشناسنامهدرپروژههایملی
زمینهسازابهاموتحریفاست

جای خالی لغو ویزای ایران و روسیه
هشت ماه از امضای »برنامه اجرایی اقدام مشترک ایران و روسیه برای 
لغو روادید سفرهای گروهی« می گذرد، اما هنوز این برنامه به مرحله 
اجرا نرسیده و ویزایی بین دو کشور لغو نشده، این درحالی است که 
این برنامه اجرایی، کمتر از دو سال دیگر اعتبار دارد. بخش گردشگری 
ایران و روسیه در خردادماه سال ۱۴۰۰ )ژوئن ۲۰۲۱( برنامه اجرایی 
اقدام مشترک برای لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان دو کشور 
را امضا کردند و طبق اظهارات مقامات گردشگری ایران قرار بود پس 
از اعالم وصول یادداشــت تفاهم وزارت امور خارجه دو کشور، این 
برنامه به اجرا گذاشته شود و ویزای ایران و روسیه برای شهروندان دو 
کشور، در صورتی که با تورهایی از ۵ تا ۵۰ نفر از طریق آژانس های 
مسافرتی سفر کنند، لغو شود. با این وجود، پیگیری های ایسنا حاکی 
از این است که با گذشت حدود هشت ماه از امضای آن برنامه، هنوز 
یادداشت تفاهمی بین وزارت امور خارجه دو کشور مبادله نشده و 
اجرای لغو روادید گروهی به نوعی معطل روســیه مانده است.  لیال 
اژدری مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی پیش تر 
گفته بود: برای اجرایی شدن لغو روادید سفرهای گروهی، به لحاظ 
قانونی و دیپلماتیک الزم اســت بین وزارت امور خارجه دو کشور 
یادداشت دیگری مبادله شود که »یک ماه« پس از اعالم وصول آن، 
روادید برای سفرهای گروهی شهروندان ایرانی و روسی لغو خواهد 
شد. لغو روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه، درحالی معطل 
مانده که طبق گفته مدیرکل دفتر توســعه گردشگری خارجی در 
ایران، اجرای این برنامه از ۲۰۲۱ تا دســامبر ۲۰۲۳ اعتبار دارد که 
البته زمان آن قابل تمدید به دوره های مشابه است، اما از آن جا که 
امضای برنامه اجرایی، چهار سال پس از امضای موافقت نامه بین دولت 
جمهوری اسالمی و فدراسیون روسیه در زمینه لغو روادید سفرهای 
گروهی شهروندان دو کشور، به نتیجه رسید، معلوم نیست پس از 
پایان اعتبار برنامه اجرایی لغو روادید ســفرهای گروهی، دو کشور 
همچنان اراده و تمایلی برای اجرای دوباره چنین برنامه ای داشــته 
باشند، به ویژه آن که لغو روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه، 
موضوعی است که بیشتر از سوی بخش خصوصی گردشگری روسیه 
پیگیری می شود. ویزای گروهی ایران و روسیه قرار بود در سال ۲۰۱۸ 
لغو شــود؛ یک ســال قبل از آن، یعنی هشتم فرودین سال ۱۳۹۶ 
برابر با ۲۸ مارچ ۲۰۱7 موافقت نامه ای بین دولت جمهوری اسالمی 
و فدراسیون روسیه درباره لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان دو 
کشور توسط وزرای امور خارجه امضا شد که در همان موافقت نامه 
اشاره شده برای اجرایی شدن، باید یک برنامه اجرایی نوشته شود. 
قرار بود این برنامه یک ماه بعد نوشته شود که انجام هم شد، اما چون 
موضوع پیچیده بود و دو طرف سخت گیر بودند، این برنامه رفت و 
برگشت زیادی داشت. دفتر توسعه گردشگری خارجی ایران سال 
۲۰۱۸ این برنامه را آماده کرده بود، اما روی برخی کلمات، مفاهیم 
و فرایندها شک، شبهه و اعتراض وجود داشت. در نهایت، این برنامه 
مهرماه سال ۱۳۹۹ )۲۰۲۰( آماده شد. قرار بود وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی برای امضاء آن به روسیه سفر کند که 
ویروس کرونا شایع شد و بعد هم مرزها بسته شد و دولت روسیه هم 
امضای این برنامه را به تعویق انداخت تا این که در خردادماه ۱۴۰۰ 
سرانجام وزیر وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع در سفری به 
مسکو رفت و برنامه اجرایی اقدام مشترک لغو روادید سفرهای گروهی 
شهروندان ایرانی و روسیه سرانجام امضا شد، اما پس از آن، درحالی که 
با توجه به اعتبار کوتاه مدت این برنامه اجرایی انتظار می رفت دو طرف 
سریع تر یادداشت تفاهم نامه را امضا کنند و کمیته های فنی را برای 
مشخص شدن ساز و کار سفِر بدون ویزا به دو کشور تشکیل دهند، 
اما هنوز گامی برداشته نشده است. هرچند گمان بر این بود که در 
سفر رییس جمهور به مسکو که بیشتر با هدف ارتقای دیپلماسی 
همسایگی و منطقه ای انجام شد، پرونده لغو روادید سفرهای گروهی 

بین دو کشور که شش سال است باز مانده، به نتیجه ای برسد.

 »ِگَرمی ۲۰۲۲« بهار آینده
 برگزار می شود

مراسم اهدای جوایز گرمی با دو ماه تاخیر، فروردین سال ۱۴۰۱ 
برگزار خواهد شد. تاریخ و مکان برگزاری شصت وچهارمین مراسم 
اهدای جوایز گرمی که به عنوان اسکار موسیقی شناخته می شود، 
اعالم شــد. این مراســم که پیش تر قرار بود روز ۳۱ ژانویه )۱۱ 
بهمن ۱۴۰۰( در لس آنجلس برگزار شود، حاال سوم آوریل )۱۴ 
فروردین ۱۴۰۱( با اجرای ترور نوآ )Trevor Noah(، کمدین 
آفریقایی، در سالن ام جی ام گرند گاردن آرنای الس وگاس برگزار 
خواهد شــد. این اولین بار در تاریخ ۶۴ ساله جایزه گرمی است 
که این مراسم در الس وگاس برگزار می شود. جوایز گرمی امسال 
یک نامزد ایرانی نیز دارد؛ آلبوم منتشــر شده از گروه افیون ماه 
با عضویت حمید ســعیدی آهنگساز بین المللی کشورمان نامزد 
دریافت جایزه گرمی برای بهترین آلبوم موسیقی نوین شده است 
و با دریافت اسکار موسیقی تنها یک قدم فاصله دارد.  در ماه های 
اخیر گروهی از رویدادهای فرهنگی هنری به دلیل افزایش آمار 
ابتالی به کرونا ناشی از شیوع ســویه اومیکرون، لغو شده یا به 
تاخیــر افتاده اند. از جمله رویدادهایی که تحت تاثیر این بحران 
بهداشتی قرار گرفته اند می توان به جوایز انتخاب منتقدان، جوایز 
گاورنر آکادمی اســکار و موسسه فیلم آمریکا اشاره کرد. در این 
بین جشــنواره فیلم پالم اسپرینگز نیز لغو و جشنواره ساندنس 
مجازی شد. مراسم گرمی در سال ۲۰۲۱ نیز به دلیل شیوع کرونا 
به تعویق افتاد و از ۳۱ ژانویه )۱۲ بهمن ۹۹( به ۱۴ مارس )۲۴ 

اسفند ۹۹( موکول شد.

موسیقی و گردشگری

نگارخانه های تهــران روز جمعه اول بهمن ماه میزبان 
25 نمایشــگاه جدید در حوزه های مختلف هنر های 
تجســمی شــدند. آدینه ۱ بهمن هنرمندان عرصه 
هنر های تجسمی در گالری های تهران حاضر می شوند 
تا آثار هنری خــود را در معرض دید قرار دهند. این 
هفته با 25 افتتاحیــه، گالری ها میزبان عالقه مندان 

هنر های تجسمی هستند.

آ: نمایشــگاه گروهی »بیگانه با دیگری« ۱ تا ۱۱ بهمن در 
گالری آ به نشــانی خیابان کریم خــان زند، خیابان عضدی 

)آبان جنوبی(، کوچه اردشیر ارشد، شماره 7 برقرار است.
ابتدا: نمایشــگاه گروهی »رویای ناتمــام« ۱ تا ۶ بهمن در 
گالــری ابتدا به نشــانی خیابان ولیعصــر - باالتر از میدان 

ولیعصر - کوچه فرخی - پالک ۳۵ برپاست.
آتشزاد: نمایشــگاه گروهی »حس درون« ۱ تا ۵ بهمن در 
نگارخانه آتشزاد به نشانی، خیابان ولیعـــصر، نرسیـــده به 
می ـدان ونک، خیابان عباسپـور ) توانیــر ( شمـالـی، بعـد 

از پـل همت، پـالک ۲۳ برپاست.
آرت ســنتر باغ: نمایشگاه برگزیده ای از لیتوگرافی های دهه 
پنجاه حســین زنده رودی ۱ تا ۵ بهمن در آرت سنتر باغ به 
نشانی فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی، 

شماره ۱۴7، باغ انجمن خوشنویسان برگزار می شود.
انتظامی: نمایشــگاه آثار الهام اشــتری نژاد با عنوان »فریاد 
ســکوت« ۱ تا ۶ بهمــن در نگارخانه انتظامی به نشــانی 
خیابان شــریعتی، باالتر از مطهری، روبروی فروشگاه اتکا و 

شهرکتاب، پالک ۶۰۸ طبقه دوم، واحد ۵ برپاست.
ایده: نمایشــگاه نقاشــی نســیم حسن بخشــان با عنوان 
»کارناوال« ۱ تا ۱۲ بهمن در گالری ایده به نشــانی خیابان 
کریم خان زند، خیابان ســنایی، خیابان هجدهم، شماره ۲۶ 

برپاست.
آیریک: نمایشگاه گروهی »آن سوی رویا« ۱ تا ۱۲ بهمن در 
گالری آیریک برگزار می شود. این گالری در اتوبان ستاری، 
بلوار فردوس شــرق، نبش وفا آذر، مجتمع آیریک ســنتر 

جنوبی، طبقه ۳، واحد ۱۰۲ قرار دارد.
ایوان: نمایشــگاه آثار بیتا وکیلی بــا عنوان » این باغ تاریخ 
است« ۱ تا ۱۵ بهمن در گالری ایوان برپاست. این گالری در 
الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن بست 

حمید، شماره ۱ قرار دارد.
بهارین: نمایشــگاه آثار مریم حیدرزاده با عنوان »پس از آن 
همه حســرت 7« ۱ تا ۶ بهمن در گالری بهارین به نشانی 
خیابــان کریم خان، خیابان حافظ، نرســیده به پل حافظ، 
نبش ورشو، جنب داروخانه متروپل، ساختمان ۵۰۹، طبقه 

اول، واحد ۳ برپاست.
ژینوس: نمایشــگاه گروهــی Wizard palette ۲ از ۱ تا 
۴ بهمن در گالــری ژینوس واقع در خیابان دکتر حســین 

فاطمی، ابتدای خیابان ولیعصر، پالک ۲۱ برقرار است.
ساربان: نمایشــگاه آثار رضا هدایت با عنوان »خانه موروث 
من« ۱ تا ۱۱ بهمن در گالری ساربان برپاست. عالقه مندان 
می توانند به نشانی خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه 
غربی، نبش شــهید یوسفی، پالک ۱۳۰، طبقه اول مراجعه 

کنند.
سیحون: نمایشگاه نقاشی سارا کشمیری با عنوان »پوسته« 
۱ تا ۱۳ بهمن در گالری ســیحون به نشــانی خیابان وزرا، 

خیابان چهارم، پالک ۱ برگزار می شود.
صبا: نمایشــگاه نکوداشــت و مروری بر آثار محسن وزیری 
مقدم ۳۰ دی تا ۴ بهمن در مؤسســه صبا به نشانی خبابان 
ولیعصر، بیــن بزرگمهر و طالقانی، خیابان برادران شــهید 

مظفر، پالک ۱۲۵، گالری خیال برپاست.
کاما: نمایشــگاه آثار محمد مســتاندهی با عنوان »گفتمان 
مسالمت آمیز« ۱ تا ۵ بهمن در گالری کاما برپاست. این گالری 
به نشانی خیابان پاســداران، خیابان گلستان دهم، پالک ۲۴ 

طبقه دوم قرار دارد.
اِو: نمایشگاه آثار امین رســتمی زاده با عنوان »فرسایش« ۱ 
تا ۱۵ بهمن در گالری اِو به نشــانی خیابان کریم خان زند، 
خیابان خردمند شــمالی، کوچــه اعرابی ۳، پالک ۵، طبقه 

همکف و اول برپاست.
خاک: نمایشگاه آثار مجتبی رمزی با عنوان »کازینو عدن« 
۱ بهمــن تا ۱ اســفند در گالــری خاک واقــع در خیابان 
شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه ژیال، پالک 

۱ برپاست.
دیپلمــات اکو: نمایشــگاه اثــار عباس رحیمی بــا عنوان 
»شــبانه های زریــن ۱۰« ۳۰ دی تا 7 بهمــن در گالری 
دیپلمات اکو به نشــانی اقدسیه، خیابان بوستان، کوچه ناز 

)باقرالنمر(، پالک ۱۰ برپاست.

گل های داودی: نمایشگاه گروهی »هوداد« ۱ تا ۶ بهمن در 
نگارخانه گل های داودی به نشانی خیابان آیت اهلل طالقانی، 

بین حافظ و شهید نجات الهی، پالک ۲۶۳ برپاست.
مژده: نمایشــگاه آثار علیرضا آســانلو با عنــوان »دیدار به 
قیامت« ۱ تا ۱۲ بهمن در گالری مژده به نشــانی ســعادت 
آباد، خیابان عالمه شــمالی، خیابان ۱۸ شــرقی، پالک۲7، 

زنگ یک برپاست.
ملک: نمایشگاه نقاشی ژاله مرادی با عنوان »تا شقایق« ۱تا 
۸ بهمن در گالری ملک به نشانی خیابان انقالب٫ نرسیده به 
میدان فردوســی- بین فرصت و آذرنوش-پالک ۵۵۱ طبقه 

همکف برپاست.
مورا گالری: نمایشــگاه آثار بنفشــه محمدی ۱ تا 7 بهمن 
در گالری مورا به نشــانی خیابان نجات الهی، خیابان اراک، 

پالک ۴۶، واحد ۲ برپاست.
نگاه: نمایشگاه حجم های حسین نخعی با عنوان »برهوت« 
۱ تا ۲۰ بهمن در گالری نگاه برگزار می شود. گالری نگاه در 
خیابان مطهری، خیابان جم )فجر(، خیابان غفاری، شــماره 

۶۴۴ واقع شده است.
نیان: نمایشگاه آثار جمشید حکیمی با عنوان »بی آواز رود« 
۱ تا ۱۸ بهمن در گالری نیان به نشــانی بلوار اندرزگو. بلوار 

صبا. خیابان شب نما. نبش گوهر. شماره ۲ برپاست.
هفت ثمر: نمایشــگاه گروهی »هنــر الیاف« ۱ تا ۲۰ بهمن 
در گالــری 7 ثمر واقع در خیابان مطهری، خیابان کوه نور، 

کوچه پنجم، شماره ۸ برپا است.
هما: نمایشــگاه آثار حسین تمجید با عنوان »رنگین کمانی 
برابر دیگری« ۲ تا ۱۲ بهمن در گالری هما واقع در خیابان 
کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پالک ۸، 

واحد یک میزبان هنردوستان است.

۲۵ افتتاحیه در گالری گردی »هنرمند«

جایزه ترانه با هدف تجلیل و تشــویق ترانه سرایان برتر، ترویج مفاهیم نو و ارزشمند در 
ترانه ، حمایت و معرفی ترانه های برتر در ســی و هفتمین دوره جشنواره موسیقی فجر 
برگزار می شود. محمدعلی بهمنی، اسماعیل امینی، محمود اکرامی فر، محمدامین فروغی، 
میالد عرفانپور، مجید افشاری و لیال کردبچه داوران این دوره جایزه ترانه به دبیری مسلم 
نادعلی زاده هستند. در این جایزه، متن ترانه هایی که از مهرماه ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۰ 
به صورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم موسیقی از سوی مؤسسات یا اشخاص حقیقی پس 
از دریافت مجوز از دفتر موســیقی تولید و منتشر شده اند، توسط هیات داوران بررسی و 
ترانه های برگزیده معرفی می شوند. در بازه زمانی مشخص شده بیش از چهار هزار قطعه 
متن ترانه با مجوز دفتر موســیقی به صورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم منتشــر شده اند 
که مرحله نخســت انتخاب این ترانه ها در حال انجام است و در مرحله نهایی ترانه های 

برگزیده در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر معرفی می شوند.

 داوران جایزه ترانه 
هنرمندان تهران در هفته پیش رو شب های سرشار از موسیقی را برای هواداران تدارک دیده اند. جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

بعد از اینکه سالن های موسیقی به دلیل شیوع بیماری کرونا به مدت دو سال میزبان هیچ مخاطب 
و هنرمندی نبودند. اینک برای سومین هفته پیاپی هنرمندان موسیقی طبق برنامه ریزی میزبان 
هواداران خود خواهند بود. برنامه کنسرت های هفته پیش روی مخاطبان پایتخت نشین به شرح 

زیر است.
۳ بهمن : رضا بهرام در هتل اسپیناس در دو سانس ۱۸:۲۰ و ۲۱:۵۰ به روی صحنه خواهد رفت. 

کنسرت گروه آوای تبری ساعت ۲۱:۳۰ در تاالر وحدت اجرا می شود.
۴ بهمن: رضا بهرام در هتل اسپیناس در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۲ اجرا می کند.

علیرضا پوراستاد در ساعت های ۱۸:۵۰ و ۲۱:۵۰ در سالن وزارت کشور به روی صحنه خواهد رفت.
۵ بهمن: اشــوان طی دو ســانس ۱۸:۲۰ و ۲۱:۵۰ در هتل اســپیناس به هنرنمایی خواهد 
پرداخت. میثم ابراهیم زاده در دو ســانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ در ســالن میالد نمایشگاه بین 

المللی اجرا خواهد داشت.
۶ بهمن: امید حاجیلی سرپرست گروه حاجیلو طی ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۲ در هتل اسپیناس 
به روی صحنه خواهد رفت. طبق تدابیر اندیشــیده شــده برای حفظ ایمنی مخاطبان اجراهای 
موسیقی مقرر شده تا بعد از خرید هر صندلی، بصورت خودکار دو صندلی چپ و راست مخاطبان 
در ســایت های فروش غیر فعال شــود و مخاطبان این هنرمندان ملزم به همراه داشــتن کارت 
واکسیناسیون و استفاده از ماسک و دستکش هستند. با توجه به تدابیر اندیشیده شده برای ایمنی 
شرکت کنندگان، مخاطبان موسیقی می توانند در اجراهای زنده هنرمند مورد عالقه خود را مالقات 

و شاهد هنرنمایی آنها باشند.

رونق شب های موسیقی پایتخت
احتمال افزایش 8۰۰ درصدی مالیات سیگار
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اخبارنقد
حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای 

چقدر است؟
یک فعال کارگری با اشاره به مبلغ دستمزد ۲۰۲۲ کارگران 
در ترکیه،تاکید کرد: تا زمانی که در خصوص تعریف خط فقر 
به اجماع واحدی در بین دســتگاه ها و مراجع آماری نرسیم، 
نمی توانیم حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای رقم خط فقر 
تعیین کنیم. ناصر چمنی، درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر 
به جای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران 
ابراز عقیده کرد و به ایسنا، گفت: اگر قانون و ماده ۴۱ در مورد 
تعیین حداقل مزد به درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که 
اعالم می کنند به رقم ســبد معیشتی که از کمیته دستمزد 
شورای عالی کار بیرون می آید، نزدیک خواهد بود. وی افزود: 
اینکه خط فقر، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد هیچ ایرادی 
ندارد اما به شرطی که خط فقر واقعی اعالم شود نه اینکه بر 
اســاس شــرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم 
اعالم کنیم که به زیان جامعه کارگری تمام شــود. این فعال 
کارگری با بیان اینکه مرکز آمار رقم سبد معیشت خانوار را ۱۱ 
میلیون تومان اعالم کرده اســت، گفت: در حال حاضر غیر از 
مرکز آمار مراجع دیگری مثل بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز 
پژوهش های مجلس هم هستند که این آمار را ارائه بدهند ولی 
آمار همه آنها متفاوت است؛ پس تا زمانی که به اجماع واحدی 
در خصوص رقم خط فقر نرسیم نمی توانیم حداقل دستمزد 
کارگران را بر اساس تعریف خط فقر تعیین کنیم. چمنی در 
ادامه به حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۲ اشاره 
کرد و گفت: کشــور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه 
رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش 
دادند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب 
کردند. هر لیر ۲۰۵۰ تومان اســت که با محاسبه  آن حداقل 
حقوق کارگر در ترکیه  ۸ میلیون و 7۰۰ هزار تومان و نزدیک 
۹ میلیون تومان شــده که به خط فقر ما نزدیک اســت. وی 
ادامه داد: در ترکیه هنگام تعیین دستمزد دالر حدودا ۱7 لیر 
بود ولی با افزایش ۵۰ درصدی دســتمزد، لیر خود را در برابر 
دالر آمریکا نشان داد و جالب اینکه باعث شد قیمت دالر در 
ترکیه حداقل پنج لیر پاییــن بیاید و ارزش لیر باال رفت که 
به پول ما حدود ۱۰ هزار تومان می شــود اما اگر این افزایش 
در کشــور ما اتفاق می افتاد، می گفتند تورم ۵۰ درصدی به 
اقتصاد و کشور تحمیل شده است. این فعال کارگری در پاسخ 
به این پرسش که چرا چنین اتفاقی در کشوری با تورم مشابه 
ایران رخ می دهد؟ اینطور پاسخ داد: سیاستی که آنها در قبال 
تورم اعمال می کنند قابل مقایســه با ما نیست. قطعاً تورم را 
لحظه به لحظه رصد و کنترل می کنند که افزایش دستمزد 
بــه نقدینگی و تورم در جامعه دامن نمــی زند در حالی که 
ترکیه نه درآمد نفتی دارد و نه از نظر صنعتی همتراز کشور 
ما اســت. وی ادامه داد: تعریف سبد معیشت کارگر چیست؟ 
سبد معیشت می گوید یک خانوار باید بتواند با پول و درآمدی 
که دریافت می کند خودش را در طول ماه اداره کند. در بحث 
سبد معیشت تنها مایحتاج و هزینه های اولیه مثل خوراکی ها 
و مسکن را می بینند و به خاطر شرایط اقتصادی چند سالی 
اســت که خیلی از اقالم مثل مسافرت در آن دیده نمی شود 
لذا معتقدم اگر رقم سبد معیشت به درستی دیده و قانون در 
تعیین دستمزد درست اجرا شود، یقینا با خط فقری که اعالم 
می شود، هیچ تفاوتی ندارد. این فعال کارگری با بیان اینکه در 
مباحثی مثل معیشت، دستمزد و خط فقر از وزارت کار انتظار 
بسیاری داریم، اظهار کرد: اگر تاکید داریم افراد آشنا با مباحث 
حوزه روابط کار و کار وکارگر که به شرایط معیشت خانوارهای 
کارگری اطالع و اشراف کامل دارند به بدنه ورود کنند به این 
دلیل است که مشکالت و مطالبات به معنای واقعی برطرف 
و پیگیری شــود. بزرگترین مشکل و دغدغه جامعه کارگری 
عدم اطالع تصمیم گیران و سیاســت گذاران در حوزه روابط 
کار است. با سیاست دوگانه نمی توانیم دستمزد تعیین کنیم، 
از یک طرف بگوییم تابع قانون هســتیم ولی قانون را درست 
اجرا نکنیم یا احیای کارخانه ها را در دستور کار قرار بدهیم 
ولی به معیشــت و حقوق و مزد کارگر و نیروی شاغل در آن 

توجه نکنیم.

تا پایان بهمن ماه: 
اتصال دستگاه های کارتخوان به 

پرونده های مالیاتی به تعویق افتاد
ســازمان امور مالیاتی از تعویق مهلت اتصال دستگاه های 
کارتخوان با پرونده های مالیاتی تا پایان بهمن ماه امســال 
خبر داد. ســازمان امور مالیاتــی در اطالعیه ای از تمدید 
مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان تا پایان بهمن 
ماه امسال خبر داد. در این اطالعیه آمده است: »با عنایت 
به درخواســت مکرر صاحبان کســب و کار برای تمدید 
مهلت ایجاد اتصال بین دســتگاه های کارت خوان بانکی 
و درگاه های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز 
برخی اشکاالت ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به 
درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطالع می رساند مهلت 
ایجــاد اتصال بین دســتگاه های کارتخــوان و درگاه های 
اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال 

۱۴۰۰ تمدید می شود.«

اگر آتش ســوزی بود یا ســیل و زلزله، با هر میزان خرابی پس از مدت مشخصی تمام می شد و 
مال باخته می توانســت برای از نو ساختن ســرمایه خود اقدام کند. اما ریزش بورس بدتر از هر 
بالی طبیعی دیگر برای مدت نامشــخصی ادامه دارد و حتی سهامدار نمی تواند تصور کند آخر 
این همه خسارت کجاست!؟ اگر آن همه صعود بازار سرمایه غیرطبیعی بود، این همه سقوط هم 
غیرطبیعی اســت. ســقوطی که عمر آن به ۱۹ ماه رسیده است در حالی که برخی مدعی بودند 
می توان مشــکالت آن را ســه روزه حل کرد! وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه در سه روز، یکی 
از وعده هایی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای پیش از انتخابات برای داغ کردن 

تنور قول و قرارهای خود با مردم به کار می گرفتند.
باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق تری باشد

در همان روزها بود که ابراهیم رئیســی که در حال حاضر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده 
اســت، گفته بود: از وضعیت بورس متاثر بودم اما بعد از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم 
که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیســت؟ طبیعتا چون این دعوت 
مدیریت نشده بود مشکالت جدی برای مردم ایجاد کرده است. خصوصا سهامداران خرد. راهکار 
چیست؟ راهکار این است که اوال نظارت های درون سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتما 
باید صندوق توســعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانه ها در ســهام مردم فعال شود. حتما باید 
برای پوشــش دادن به مخاطرات، مخصوصا برای سهامداران خرد ســاز و کاری ایجاد شود که 
بتواند مخاطرات را پوشــش دهد. حتما دولت باید ساز و کاری فراهم کند که سهام این عزیزان 

از خطر نجات دهد. 
وی بــر ایــن نکته تاکید کرده بود که از نکاتی که حتما باید توجه شــود موضوع عمق دادن به 
بورس اســت. چرا ۵۰ تا ۶۰ شرکت همیشه پشت در بورس آماده هستند تا سهامشان را عرضه 
کنند اما کارهای اولیه اش ســریع انجام نمی شود؟ در یک بروکراسی اداری گرفتار شدند. حتما 
این کار باید ســریع انجام شــود. ما باید به بورس عمق ببخشــیم تا بورس بتواند استخر عمیق 
تری باشد. وقتی عمیق تر باشد، حتما تکانه ها کمتر خواهد شد. به نظر من در این قضیه نوعی 
بی تدبیری صورت گرفت. بورس که نباید محلی برای تامین کســری بودجه یا قلکی برای این 
موضوع باشد. باید یک طراحی کرد که مردم ما  آسیب نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکالت 
دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید هستند. یعنی 
باید بورس محل تامین ســرمایه تولید باشد و اگر اینطور باشد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند 

شد.
بورس، اولویت فوری

وی همچنین تاکید کرده بود که  »رفع مشــکل هم نیاز به انجام اقدامات ســریع و هم نیاز به 
انجام اقداماتی زمان بر دارد تا اعتماد را به بازار برگردانیم. اگر توفیق پیدا کردم و رای مردم به 
من تعلق گرفت کاری که در ابتدا انجام می دهم این است که اعتماد را به مردم عزیزم برگردانم 
و نواقص و ســومدیریت ها را جبران کنم. » رئیســی همچنین در  ۲۵ خرداد ماه که به عنوان 
یکی از کاندیداهای ریاســت جمهوری و مقامات بلندپایه به تاالر بورس در سعادت آباد رفت تا 
از نزدیک به صحبت های ســهامداران گوش کند، پس از شنیدن حرف های مالباختگان بورس 
گفت: متاسفانه کار اشکاالتی داشت که سهامداران به ویژه سهامداران ُخرد را نگران کرده است. 
نباید مشــکالت را پشــت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکالت رفت، راه حل ها را پیدا کرد و 
با کمک همه کســانی که می توانند نقش آفرین باشــند، وضعیت را به سرعت اصالح کرد.  بازار 
بورس و مســائل آن مثل نرخ گذاری و دامنه نوســان را نمی توان دســتوری اداره کرد بلکه باید 
ســازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار 
عنوان کرد. ثبات در مقررات از شــرایط مهم بازار ســرمایه است تا سهام دار بتواند وضع بازار را 

پیش بینی کند. 
رئیســی در واکنش بــه گالیه های چند تن از مالباختگان بورس از عدم  اجرای مصوبه شــورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دالری به بازار بورس قول داد این موضوع 

را با جدیت پیگیری کند و اعالم کرد که مبلغ مصوب در جلســه ســران قوا باید زودتر به بازار 
سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر چه سریع تر سامان یابد. 

وی در مراسم تنفیذ که ۱۲ مردادماه با حضور جمع کثیری از مقامات لشکری و کشوری برگزار 
شد، ثبات بازار سرمایه و بورس را به عنوان اولویت فوری دولت اعالم کرد.
وعده های خاندوزی برای بهبود وضعیت بورس

پس از آن و زمانی که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری دولت سیزدهم انتخاب شد، سید احسان 
خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزید. خاندوزی هم وضعیت بازار سرمایه را نادیده نگرفت و 

رسیدگی به این بازار را جزو برنامه های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد. 
وی در همان روزهای نخســت بعد از معرفی اعالم کرد هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه 
در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع سازی ابزارها و محصوالت مالی در بازار سرمایه، 
حذف تنظیم گری های غیرضروری و مضر، تســهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، کاهش هزینه 
انتشــار اوراق با تســهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تســهیل مجوزدهی در ارائه خدمات 
مرتبط با بازار ســرمایه مانند ســبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصــالح نظام حکمرانی 
شــرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان ســهامداران عمده و خرد و ارائه مشــوق برای 
سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت. در نهایت 
خاندوزی در تاریخ ســوم شهریور رای اعتماد مجلس را از آن خود کرد و طبق انتظار بخشی از 

دفاعیه خود را هم به بازار سرمایه اختصاص داد. 
خاندوزی در دفاع از برنامه های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن 
اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به 
این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای ســهام داران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم 
ارائه داد و  گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تالش می کنیم سرمایه های خارجی 
و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه گذاران خارجی، 

ایرانیان آماده به سرمایه گذاری مورد توجه خواهند بود.
از حرف تا عمل رئیس جدید سازمان بورس

مجید عشــقی هم از این قاعده مســتثنی نبود و پس از صحبت های وزیر، در دهم ابان و حدود 
۲۰ روز بعد از آنکه  به عنوان رئیس ســازمان بورس انتخاب شــد، در اولین اظهار نظر خود در 
مورد بازار گفت که قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشــده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت 
به مرور بهتر خواهد شــد. پس از آن عشــقی در مورد حمایت از ســهامداران خرد، بازگرداندن 
اعتماد به ســهامداران خرد، تدوین طرح جامع سهام عدالت، معرفی بازارگردان برای ETF ها 
و... وعده های زیادی داد که تقریبا تاکنون هیچکدام از این وعده ها به مرحله عمل نرسیده است. 
البته به نظر می رسید عشقی چندان متوجه عمق فاجعه بورس نشده است چرا که هفته قبل و 
در حضور نمایندگان مجلس اعالم کرد که تنها پنج یا ۶ میلیون نفر در بازار ســرمایه متضرر و 

مابقی با سود از این بازار خارج شده اند!
۱۰ بندی که روی سر بازار آوار شد

البته هر فرد کارشناس و غیرکارشناســی با یک نگاه سرسری به وضعیت بازار سرمایه می تواند 
متوجه این موضوع شود که هنوز وعده های دولت در مورد بازار سرمایه که قرار بود اولویت اول 
باشــد محقق نشده است. تیر آخر دولت نیز قیمت گاز و سوخت گاز در الیحه بودجه بود. تعدد 
تصمیم در مورد این موضوع و در نهایت تغییر آن در دقیقه ۹۰، آخرین قطره های اعتماد مردم 
به بورس را هم خشــکاند. به طوریکه شاخص کل بورس در روز سه شنبه، پس از شش ماه کف 

خود را شکست و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد.
 در این راســتا، حسن کاظم زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه وعده هایی که قبل از روی 
کار آمدن دولت ســیزدهم از سوی برخی مســئوالن فعلی ارائه شد بسیار کلی بود، اظهار کرد: 
زمانی که این وعده ها داده می شــد انتظار می رفت بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وعده های 
کلی که داده شده بود به وعده های عملیاتی تبدیل شوند. اما برنامه عملیاتی با تاخیر زیادی رخ 
داد. از مردادماه که دولت سیزدهم مستقر شد تا حدود یک ماه قبل که بسته حمایتی ۱۰ بندی 

از سوی دولت پیشنهاد شد شاهد هیچ اقدامی نبودیم. 
وی ادامه داد: امید می رفت ۱۰ بند بتواند شــرایط بازار را بهتر و با ثبات تر کند و از طرف دیگر 
اعتماد را به بازار برگرداند. زیرا مشــکل بازار بحث اعتماد اســت. اما همین بسته ۱۰ بندی هم 
تبدیل به مبنایی برای عدم اطمینان و عدم اعتماد شــد. در ابتدا در مورد نرخ گاز و ســوخت 
شــایعاتی مطرح شد. بعد الیحه بودجه ســال آینده ارائه شد که نرخ گاز و سوخت در آن بسیار 

گران دیده شده بود که مزیت رقابتی شرکت های پتروشیمی ایران را زیر سوال می برد.
 این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برنامه حمایتی ۱۰ بندی که از سوی دولت ارائه شد اظهار 
کرد: قرار بود مشــکل الیحه حل شــود اما در نهایت مشخص نشــد نتیجه آن چه بود. االن هم 
مشخص نیست سقفی برای گاز و خوراک در نظر گرفته شده است یا خیر! در حالی که قرار بود 
این برنامه عدم اطمینان را برطرف کند اما به آواری روی ســر بازار تبدیل شــده است. اصال هم 
مشخص نیست این مشکل ناشــی از سازمان بورس است یا وزارت اقتصاد و یا دولت! هیچکس 

زیر بار این موضوع نمی رود.
 در نهایت باید گفت قاعدتا هیچکس انتظار ندارد وضعیت بورس مشــابه ماه های نخســت سال 
۱۳۹۹ شود، حداکثر انتظار سهامداران این است که حداقل بتوانند اصل سرمایه خود را از بازاری 
کــه مانند چاه ویل پول های انــان را می بلعد، پس بگیرند، موضوعی که ابهامات پیش روی بازار 

آن را غیرممکن ساخته است.

از حرف تا عمل رئیس جدید سازمان بورس

شاهنامهبورسآخرشخوشاست؟
اتقصاد هنر

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصــوالت دخانی از احتمال افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات 
ســیگار در کمیســیون تلفیق مجلس خبــر داد و گفت که 
تولیدکننــدگان توان پرداخت این مبلغ را ندارند. محمدرضا 
تاجدار، در نشســتی خبری در واکنش به مصوبه کمیسیون 
تلفیق درباره تصویب دوباره مالیات نخی برای سیگار، گفت: 
تصویب مجــدد مالیات نخی در کمیســیون تلفیق مجلس 
شورای اســالمی بدون توجه به تجمیع عوارض و مالیات در 
قالب قانون دائمی ارزش افــزوده و پیش بینی افزایش پنج 
درصدی واحد درصدی ســاالنه در آن که از ســیزدهم دی 
ماه اجرایی شــده قابل تامل است. وی افزود: بنا بر اطالعاتی 
که به دست ما رسیده، مبنای تصمیم گیری، ارائه اطالعات 
یک پژوهش غیر قابل اســتناد و غیر قابل انتشــار از سوی 
پیشنهاددهندگان در جلسه بوده است. البته باز هم همانند 
گذشــته و برخالف نص صریح قانون بهبود مســتمر فضای 
کسب و کار، هیچ گونه نظر خواهی از انجمن تخصصی هنگام 
بررســی و تصویب آن نشده اســت. به گفته رئیس انجمن 
واردکننــدگان و صادرکنندگان محصوالت  تولیدکنندگان، 
دخانی، ایــن در حالی اســت که تولید کننــدگان داخلی 
برندهای ایرانــی در پرداخت عوارض و مالیات مصوب فعلی 
با مشــکالت جدی مواجه بوده و  در ۹ ماهه امســال میزان 

تولید و فروش آن ها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته اســت. 
وی با اشاره به افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات و عوارض سیگار 
درصورت تصویب این مصوبه، تصریح کرد: در این شــرایط 
فقط با رونــق قاچاق از تولیدکنندگان محصوالت دخانی در 
کشــور های همســایه از جمله امارات متحده عربی، عمان، 
عراق، آذربایجان و غیره حمایت خواهد شد و سیگار قاچاق 
با نرخ های بسیار پایین تری در اختیار مصرف کنندگان قرار 
خواهد گرفت. تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی 
مالیات بر ارزش افزوده، ردیف های مالیات سیگار شامل ماده 
7۳ قانون برنامه ششم که برای شرکت های داخل ۱۰ درصد و 

شرکت های بین المللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی 
۲۵۰ و ۵۰۰ هــزار تومانی بــرای برندهای داخلی و خارجی 
بود. اما مقرر شــده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی 
مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شــود و هر سال پنج درصد 
به آن اضافه شــود که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین 
اساس مالیات سیگار تعیین شده بود. اما به نظر می رسد حاال 
کمیسیون تلفیق به دنبال تغییر بودجه در این زمینه است. 
تاجدار پیش تر در انتقاد از مالیات نخی که برای سال ۱۴۰۰ 
هم اعمال شــده گفته بود که مالیات نخی ۵۰ درصد قیمت 
تمام شده کاال را شامل می شود، اما با توجه به اینکه حاشیه 
ســود شرکت های بین المللی باالست، این مالیات تأثیری در 
تولید آنها ندارد. اما ســود پایین شرکت های داخلی و سر به 
ســر بودن آن، باعث می شود واحدهای تولیدی داخلی توان 
افزایش تولید نداشته باشــند.   در مقابل جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات بارها اعالم کرده که ایران کمترین مالیات 
را بر محصــوالت دخانی دارد و قاچاق فقط بهانه و توجیهی 
برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ســاختن دولت و 
مجلس برای عقب نشــینی از تصمیماتی که می تواند منجر 
به کاهش مصرف مــواد دخانی از یک طرف و به کار گیری 

مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود، است.

احتمال افزایش 8۰۰ درصدی مالیات سیگار
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روزنامه فرهنگی - اجتماعی

ارغوان و ارمغان حاجیوندی، متولد دوم مرداد ماه هزار و ســیصد 
و شــصت و دو، تهران، ارغوان حاجیوندی فارغ التحصیل رشته 
موسیقی در ایران و ادامه تحصیل در کانادا و هم اکنون دانشجوی 
مقطع کارشناسی ارشد در رشــته مدیریت بازرگانی در آمریکا، 
فراگیری موسیقی را از سن هشت سالگی در زمینه نوازندگی تار 
آغاز کرد و به طور همزمــان و مداوم به یادگیری علوم و مباحث 
موسیقی پرداخت، بعد ها در سن نوزده سالگی نوازندگی ساز گیتار 
باس را آموخت، وارد دانشگاه موسیقی شد و در زمینه نوازندگی ساز 
جهانی فارغ التحصیل شد، فعالیتهای حرفه ای اش از سال هفتاد و 
نه با ملحق شدن به گروه کر ارکستر ملی جوانان و اجراهای متعدد 
در جشنواره ها آغاز شد و با رونق گرفتن موسیقی پاپ در آن سال 
ها در ضبط ها و اجراهای آثار موسیقی پاپ و کالسیک به عنوان 
همخوان Vocalist Backing  فعالیت می کرد، در سال هفتاد و 
نه به گروه موسیقی ارکیده »اولین گروه موسیقی پاپ بانوان بعد از 
انقالب متشکل از نوازندگان و هنرمندان جوان خانم به سرپرستی و 
خوانندگی ارکیده حاجیوندی خواهر بزرگتر که نوازنده چیره دست 
سنتور است و او هم فارغ التحصیل رشته  موسیقی« پیوست و این 
فعالیت به مدت یازده سال ادامه داشت، در سال های هشتاد و چهار 
تا هشتاد و پنج به عنوان نوازنده گیتار باس و همخوان با آقای شادمهر 
عقیلی در تورهای اروپا و خاورمیانه همکاری داشته و از سال نود و 
چهار تا به امروز در زمینه تولید و نشر آثار موسیقی خود فعالیت دارد، 
»ارمغان حاجیوندی« فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی، از سنین 
کودکی فراگیری ساز تنبک را آغاز کرد و همینطور به طور همزمان 
به فراگیری علوم و مباحث موسیقی پرداخت، اولین فعالیت حرفه 
ای اش در سال هفتاد و هشت به عنوان نوازنده تنبک با ارکستر 
موسیقی مدرن به رهبری استاد علیرضا مشایخی بود و این همکاری 
به مدت چندین سال ادامه داشت، همزمان در ارکستر ملی جوانان 
و همینطور گروه چهل دف به رهبری فرشید غریب نژاد به عنوان 
نوازنده سلو تنبک حضور داشت، در سال هفتاد و نه به گروه ارکیده 
پیوست و به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای »کونگا، داربوکا، تنبک، 
جیمبی و أدوات سازهای کوبه ای« و همچنین همخوان به مدت یازده 
سال فعالیت کرد، از فعالیت های اخیرش نوازندگی سازهای کوبه ای 
با گروه های بانوان از جمله رخساره، عاطیفا و فرنوش گروه کالیوه و 
کاف و همینطور اجرای موسیقی پاپ با خوانندگی مسیح و آرش در 

وزارت کشور را می توان نام برد.

چرا از اینهمه فعالیت هنری »موسیقی« را انتخاب کرده اید؟ 
ارمغان حاجیوندی: دلیل اصلی این انتخاب به واســطه عالقه پدرم به 
موسیقی که خواننده بسیار توانا در زمینه ی موسیقی اصیل ایرانی بودند و 
همینطور ژن موسیقایی که از ایشان و پدر بزرگم به ما به ارث رسیده می 

باشد.
 پس یک خانواده اهل موسیقی هستید، این عالقه مندی از کجا 

می آید؟
ارغوان حاجیوندی: همانطور که ارمغان اشاره کرد پدرم به دلیل عالقه 
ای که به موسیقی داشتند مشوق اصلی ما در زمینه یادگیری آکادمیک 

موسیقی بودند.
چرا این سبک و این ساز را انتخاب کرده اید؟

ارمغان حاجیوندی: حدود سال های هفتاد و شش تا هفتاد و نه موسیقی 
پاپ بعد از انقالب پا به عرصه جدیدی از نوع خودش می گذاشت و آهسته 
آهسته در بین خوانندگان آقا در حال رونق بود و اما به دلیل محدودیت ها 
برای بانوان خواننده و موزیسین کمبود این نوع از موسیقی »موسیقی پاپ 
یا عامه پسند« به شکل گسترده احساس می شد، یکی از دلیل پایه گذاری 
گروه موســیقی پاپ ارکیده هم بر همین مبنا بود، برای آنکه گروه را کامل 
کنیم نیاز به نوازنده پرکاشــن داشتیم به همین دلیل با توجه به آنکه ساز 
تنبک را سالها نواخته بودم و عالقه فراوان به سازهای کوبه ای داشتم به شکل 
جدی شروع به یادگیری پرکاشن کردم و از حضور بهترین اساتید بهره بردم.

 ارغوان حاجیوندی: با توجه به گستردگی خالقیت در خلق آثار موسیقی 
پاپ به این نوع موسیقی عالقه مند هستم، نوازندگی گیتار باس را به دلیل 
عالقه ای که به جنس صدا و حس قدرتی که در موســیقی ایجاد می کند 
دوست داشتم و همینطور تکمیل گروه ارکیده هم اشتیاق یادگیری این ساز 

را در من بیشتر کرد.
تا حاال اتفاقی افتاده که از انتخاب این حرفه پشیمان شده باشید؟

ارغوان حاجیوندی: اتفاقاتی نظیر کنسل کردن کنسرت ها چندین دقیقه 
قبل از اجرا، ســختگیری فراوان در اخذ مجوزها، تبعیض جنسیتی بین 
موزیســین های خانم و آقا و غیره و غیــره آزرده خاطرم کرده اما هرگز 
پشــیمان نشده ام از اینکه موسیقی را به عنوان حرفه ام انتخاب کرده ام، 
برعکس این اتفاقات تلخ اراده من را برای آموختن و ارائه موســیقی بهتر 

حتی بیشتر و بیشتر هم کرده است.
 ارمغان حاجیوندی: من هم مثل ارغوان هرگز پشیمان نیستم از اینکه 
عالقه و حرفه ام موسیقی است، اما اتفاقاتی ناخوشایند نظیر اینکه پس از 
تمرینات مدوام، حضور در روز اجرا، بعد از انجام ساند چک و حتی لباس 
اجرا را بر تن کرده تنها کسی بوده ام که اجازه حضور روی استیج را نداشته 
ام فقط خاطرم را مکدر کرده اما پشــتکارم را بــرای ادامه راهم که ارائه 
موسیقی خوب و روز به روز آموختن و بهتر نواختن و تربیت هنر آموزان 

عالی در آینده است تقویت کرده است.
قبل از اینکه وارد این حرفه شوید خودتان را روی استیج تصور 

می کردید؟
ارمغان حاجیوندی: بله، با توجه به اینکه نوازنده تنبک بودم و بعدها 
نواختن ســازهای کوبه ای دیگر را هم آموختم و ذات سازهایی که من 

می نوازم ریتم و الزمه وجود در گروه نوازی اســت همیشه می دانستم 
که روی استیج خواهم بود.

 ارغوان حاجیوندی: بله، از همان زمان کودکی چون هر ســه خواهر به 
کالس موسیقی می رفتیم و سازهایی که می زدیم متفاوت بود پدرم هفته ای 
یک بار برایمان تمرین گروهی می گذاشت و ما باید یک قطعه را تمرین می 
کردیم و با هم به صورت گروهی می نواختیم، در حقیقت از همان روزها می 

دانستیم که این تمرینات و اجراهای در خانه روزی به استیج خواهد رسید.
باشکوه ترین لحظه هنری زندگی تان چه زمانی بوده است؟

ارمغان حاجیوندی: زمانی که در بیست و سومین جشنواره موسیقی بین 
المللی فجر در مراســم اختتامیه حضور داشتم و گروه موسیقی ارکیده در 
بخش رقابتی موسیقی پاپ در رقابت با نه گروه موسیقی دیگر »شامل یک 
گروه موســیقی دیگر از بانوان و هشت گروه موسیقی آقایان« مقام سوم را 
کسب کرد، مقام دوم نصیب یکی از گروه های موسیقی آقایان شد و هیئت 
داوران در آن جشنواره هیچ گروهی را به عنوان مقام اول انتخاب نکردند که 
دلیلش نامعلوم ماند، اما به هر حال لحظه اعالم کسب مقام سوم بین ده گروه 

موسیقی پاپ برای گروه ارکیده لحظه هنری بسیار باشکوهی برای من بود.
ارغوان حاجیوندی: من هم مثل ارمغان آن لحظه برایم بسیار با شکوه بود 
و خستگی تمام زحمات فراوان که برای موسیقی و گروه ارکیده کشیدیم از 
تنم در رفت، یکی دیگر از لحظات با شکوه هنری که برای من بسیار خاطره 
انگیز است زمانی بود که به عنوان خواننده سلو برای اولین بار در اجرایی که 
در تاالر وحدت با گروه ارکیده داشتیم در جلوی صحنه ایستادم، یادم می آید 
که همه جا تاریک بود و برای چند ثانی اول کمی ترسیده بودم و تمام آنچه 
که می دیدم نور چراغ هایی بود که بر روی صورتم می تابید و بعد از چند ثانیه 
به خودم مسلط شدم و غرق در موسیقی قطعه ای را که تلفیقی از موسیقی 
اصیل و پاپ بود اجرا کردم »به نام شهر عشق« و بعد از اجرای قطعه یادم می 
آید که حضار در سالن به پا خواستند و برای چند دقیقه به طور ممتد برایم 
کف زدند، از اینکه این همه از اجرایم استقبال شد بسیار هیجان زده شدم و 

آن لحظه از با شکوه ترین لحظه های هنری زندگی ام شد.
حرف پایانی برای مخاطبان روزنامه هنرمند؟

ارغوان حاجیوندی: بسیار سپاســگزارم از مخاطبان هنردوست روزنامه 
هنرمند که حامی هنرمندان هستند و همینطور سپاس فراوان از روزنامه 

خوب هنرمند برای فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

معرفی کاتب

درباره ی دختری به نام دلساســت که شب تولد بیست و چهار سالگی 
اش به بازخوانی  نامه هایی که در طول دوره ی درمانش برای معشــوقه 
اش رایان نوشته بود می پردازد و به یاد دورانی می افتد که با  یک بحران  
عاطفی سخت  دست و پنجه نرم می کرد و تمام احساسات و عواطفش را 
روی کاغذ می آورد  تا ذهنش را از سموم گذشته پاک سازی کند. در نامه 
ها مراحل سوگواری ، خاطرات ، آرزو ها ، عواطف و درس هایی که دلسا از 

جدایی آموخته است روایت می شود. دلسا  با سفر کردن به درونش  سعی 
کرد خودش را بیش تر بشناسد ،کودک درونش را در آغوش بگیرد، با سایه 
ها و نقص هایش روبه رو شود و معنایی برای زندگیش خلق کند. برشی 
از داستان: زندگی برای من  مثل یک آهنگ زیباست با آکوردهایی شاد و 
غمگین و تنهایی هم چون سکوتی است البه الی نت ها. همان طور که 
سکوت، فرصتی است برای درک نت های قبلی ، جدایی و تنهایی هم می 

تواند به درک معنای زندگی و تعمق کردن در آن کمک کند تا انسان خود 
برترش را پیدا کند و آهنگ زندگیش را با شکوه تر بنوازد. هر کس خودش 
مسئول نواختن آهنگ زندگیش است. شاید میزان هایی از این آهنگ به 
دلخواه او ساخته نشده باشد. اما مسئولیت چگونه اجرا کردنش با خودش 
است. شاید همه ی رویداد هایی که برایمان رخ می دهد به میل و انتخاب 

ما نباشد اما همیشه انتخاب نوع مواجهه با رویداد ها با خودمان است.

»خطاب به هنرمند محبوبم«  دریا محمدی

حافظانه
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

سلطان جهانم به چنین روز غالم است
 گو شمع میاريد در اين جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

کانون
 آگهی و تبلیغاتی

خط ویژه: 41747

عباسعلی اسکتی

ارغوان و ارمغان حاجیوندی در گفتگو با »هنرمند«

هرگز از انتخاب »موسیقی« پشیمان نشده ایم


