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نغمههای فروردینی کلهر

حمایت از هنرمندان سیلزده استان لرستان
در دستور کار صندوق اعتباری هنر

مدیرعامــل صنــدوق اعتباری هنــر از اعــام حمایت صندوق
اعتبــاری هنــر از اهالی فرهنگ ،هنر و رســانه مناطق ســیلزده
فرهنگ اســتان لرســتان خبــر داد .سیدحســین ســیدزاده مدیرعامــل
توگو با حجتاالسالم والمسلمین حمیدرضا حنان
صندوق اعتباری هنر در گف 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان ضمن ابراز همدردی با سیلزدگان این
استان ،حمایت این صندوق از هنرمندان مناطق سیل زده را اعالم کرد .سیدزاده
بیان کرد :صندوق اعتباری هنر در کنار اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه که در سیل اخیر
آسیب دیدهاند خواهد بود و باتوجه به امکانات صندوق در راستای تأمین خسارات
عمــل خواهــد کــرد .وی افــزود :بــا پیگیریهای صــورت گرفته متأســفانه بیش از
 200فعالفرهنگیوهنریدرشهرستانهایخرمآباد،پلدختر،دلفان،کوهدشت،
معموالن ،دورود و ...از این حادثه متحمل خسارات فراوان شدهاند .سعی ما براین
است از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان و نماینده صندوق
در این استان (فرید رحمتی) هنرمندان ،نویسندگان و روزنامهنگاران آسیب دیده
از این حادثه را شناسایی و بهصورت همهجانبه حمایت کنیم.

عاشقانههای مهدی کرمپور در بونامز نیویورک

اعالم برنامههای تئاتر شهر در فروردین ماه

بــا پایــان گرفتن ایــام تعطیــات نــوروزی ســال  1398برنامه تاالرهــای مختلف
مجموعه تئاتر شــهر در فروردین ماه اعالم شد .درتاالر اصلی نمایش «مالقات»
نوشــته فردریــش درونمات بــه کارگردانی پارســا پیروزفر ســاعت  19:30به مدت
 120دقیقــه و قیمــت بلیت  50تــا  70هزار تومــان روی صحنه میرود« .ســیمین
و فــرزان» هــم عنــوان نمایش جدیــد دیگری بــه نویســندگی و کارگردانی فهیمه
عابدینی اســت که از روز یکشــنبه  18فروردین ماه ســاعت  20به مدت  45دقیقه
و قیمت بلیت  30هزار تومان در تاالر قشــقایی میزبان عالقه مندان تئاتر خواهد
بود .در تاالر سایه نیز نمایش «بی صدایی» به نویسندگی مشترک سهیل شریفی
و آزاده شــاهمیری و کارگردانی آزاده شاهمیری از روز دوشنبه  19فروردین ساعت
 20به مدت زمان  60دقیقه و قیمت بلیت  30هزار تومان اجرای خود را آغاز میکند.

حراج آثار هنری برای کمک به سیلزدگان

مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در نظر دارد تا با برپایی نمایشگاهی از حراج
آثــار منتخــب هنری ،عوایــد فروش این آثار را به آســیبدیدگان ســیل اخیر در
کشور اختصاص دهد .حوزه هنری از کلیه هنرمندان برای شرکت در این حرکت
خیرخواهانــه دعــوت به عمــل آورده تا آثار خود را به منظور ارائه در نمایشــگاه
تا تاریخ  ۱۹فروردین به آدرس خیابان ســمیه ،نرســیده به حافظ ،حوزه هنری،
طبقه دوم ،واحد تجسمی ارسال کنند .هنرمندان ساکن تهران برای انتقال آثار
خود با شمارهتلفن  ۰۹۱۲۳۷۰۲۶۱۰تماس بگیرند وهنرمندان شهرستانها آثار
خود را به مراکز حوزه هنری در مراکز استانها تحویل دهند یا به طور مستقیم به
صندوق پستی  ۱۵۸۱۵-۱۶۷۷برای حوزه هنری تهران ارسال کنند.

برگزاری مسابقه ویدئویی موسیقی در سراسر کشور

اولین دوره جشــنواره ملّی موســیقی ماهور در قالب یک مســابقه ویدئویی در
سراسر ایران برگزار میشود .عالقهمندان میتوانند با ضبط کلیپ یک تا پنج
دقیقهای از نوازندگی خود و ارسال به دبیرخانه ماهور در این جشنواره شرکت
کــرده و آثــار دریافتــی نیز طبــق قوانینی کــه داوران آن بخش اعــام میکنند
داوری خواهد شد.

راهیابی تیزر جشنواره پویانمایی تهران به جشنواره انسی

بهگــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بینالملــل کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،تیزر یازدهمین دوساالنه بینالمللی پویانمایی تهران به
بخش تبلیغات جشنواره انیمیشن انسی فرانسه راه پیدا کرد.

فراخوان اولین «آرت اکسپو هرمز» منتشر شد

رویداد «اکسپو هرمز» با هدف بسترسازی برای پویایی اقتصاد هنر در مناطق
دور از مرکز و ســاخت فضایی توســعهگرا و تعاملی میان هنرمندان داخلی و
خارجی برگزار میشــود .در فراخوان اولین آرت اکســپو زمینه پذیرش آثار در
ســه شــاخه عکاســی (بدون محدودیت ژانر) ،نقاشــی و طراحی در سه بخش
موضوعی آزاد[ ،جزیره] هرمز و هرمزگان فراهم شده است.

استقبال  36میلیاردی از فیلمهای نوروزی در تعطیالت

فیلمهای نوروز بعد از  20روز اکران در ایام تعطیالت نوروز  98در مجموع 36
میلیــارد تومــان فروختند که آمــار قابل قبولی برای این آثار به حســاب میآید.
هفت فیلم اکران شــده در این ایام توانســتند تا حدودی مخاطبان هنر هفتم را
به سالنهای سینما بکشانند .دو فیلم «رحمان  »1400و «متری شیش و نیم»
مشــترکاً با فروشــی معادل  25میلیــارد تومان بخش اعظمــی از این فروش را
بهخــود اختصاص دادهاند و فیلمهای «غالمرضا تختی» و «ژن خوک» نیز در
مجموع با فروشــی نزدیک به دو میلیارد تومان کمترین ســهم را از این میزان
فروش داشت هاند.

ت داکس»
راهیابی «دلبند» ایرانی به جشنواره «ها 

بیســت و ششــمین دوره
جشــنواره بینالمللــی فیلــم
مســتند «هاتداکــس» از
 ۲۵آوریــل تــا  ۵مــه ( ۵تــا ۱۵
اردیبهشــت) در شــهر تورنتــو
کانادا برگزار میشود و مستند
«دلبند» بــه کارگردانی یاســر
طالبیوتهیهکنندگیالههنوبختدرنهمینحضوربینالمللیخود،بهبخشرقابتی
تداکس»کاناداراهیافت.
«ویترینجهان»جشنواره«ها 

پیکر جمشید مشایخی با بدرقه مردم و هنرمندان رهسپار خانه ابدی شد

بغض نصیریان در فراق جمشید ترکید
نرگس عاشوری
خبرنگار

زیــر آســمان خاکســتری تهــران،
بغــض فروخــورده علــی نصیریــان با
ایــن عبــارات ســرباز میکنــد« :آقــای
مشایخی! سر درگذشت آقای رشیدی
گفتم ،من انتظار نداشــتم بیــام اینجا
بــرای این مراســم ،من انتظار داشــتم
بیــام اینجــا و با تــو بریــم روی صحنه؛
آقــای انتظامی ،آقای مشــایخی ،آقای
رشــیدی»...؛ درددلها و حسرتهایی
که حاال با هق هــق گریه ،اندکی مجال
واگویه پیدا کرده است.
ëëهیچکس جای مشــایخی را نخواهد
گرفت
 17فروردیــن مــاه اهالــی فرهنــگ
و عالقهمنــدان ســینما و تئاتــر بــه
خیابــان بــاران خــورده شــهریار
آمدهانــد تا یکــی از دردانههــای این
حوزه؛ جمشید مشــایخی را به خانه
ابــدی بدرقــه کننــد .تــاالر وحــدت و
موعــد آخریــن دیــدار ،اگــر مجــال
گفتــن ایــن صحبتهــا نباشــد کجــا
تریبــون رســاندن نجــوای آرزوهــای
برآورده نشــده و حسرتهای به دل
نشســته هنرمنــدی اســت کــه بــرای
چندمیــن بــار از رویــای همــکاری
مجدد همنسالنش سخن میگوید.
علی نصیریان پس از مراسم تشییع
داوود رشــیدی و عــزتاهلل انتظامی
بــار دیگــر در آییــن وداع با جمشــید
مشــایخی در مراســمی که عــاوه بر
مدیــران ارشــد فرهنگــی در حــوزه
سینما و تئاتر و موسیقی ،کارگردانان
و هنرمندانــان شــناخته شــده ایــن
حوزههــا هم حضور دارند؛ با دریغ از
دســت رفتن فرصت همــکاری آنها
ابراز تأســف میکنــد؛ چهرههایی که
بارها بهعنــوان ســتونهای پنجگانه
هنرهای نمایشــی از آنها یاد شــده و
به گفته نصیریان در این مراســم ،با

عکسها :مهر

«ایران»:دواثرازمجموعهعکسهایمهدیکرمپورباعنوان«نه
روی خـط شبانه و یک روز» در حراج شناخته شده بونامز نیویورک به حراج
خـــــــبر گذاشته شــد .این دو عکس روز  16فروردین با عنوانهای «شام
آخر» و «آخرین دستاویز» با قیمت ۲۰۵میلیون تومان به فروش رسید .مجموعه
«نــه شــبانه و یــک روز» کرمپور ،روایت این هنرمند از  ۱۰شــعر عاشــقانه پارســی از
 ۱۰شاعر کهن و معاصر ایران است که امسال با اولین حضور خود در بخش جهانى
بونامــز نیویــورک به نمایش درآمد و مورد توجه قــرار گرفت و چکش حراج خورد.
کرمپــور را میتوان اولین هنرمند ایرانی(مقیم ایران) دانســت که عکسهایش به
حــراج نیویــورک راه پیدا کرده و در کنار ســایر هنرمندان نامــدار جهانی قرار گرفته
است .پیش از او ،آثارى از عباس کیارستمی در جشنواره بونامز لندن به فروش رفته
بود .بزودی آثار کرمپور از همین مجموعه در نمایشگاه بینالمللی «عکس لندن»
که یکی از معتبرترین رویدادهای هنری اروپاســت به نمایش گذاشــته خواهد شد.
مهدی کرمپور ،کارگردان ایرانی است که فیلمهایی چون «چه کسی امیر را کشت»،
«پل چوبی»« ،تهران ،طهران(اپیزود دوم)» و «سوفی و دیوانه» را در کارنامه دارد.

آن طور که در صفحه رســمی اینستاگرام
کیهانکلهر،آهنگسازونوازندهنامآشنای
کمانچهآمده،عالقهمندانبزودیشاهد
برگــزاری ادامــه کنســرتهای فروردینی
این هنرمند در روزهای پایانی ماه جاری
خواهند بود .ابتدا قرار بود کنسرت«شهر
خاموش» بههمــراه کوارتــت مینیاتور از
 21تــا  23فروردین اجرا شــود که بهدلیل
استقبال مردم ،پنج شب دیگر هم به آن

اضافه شــد که برابر بــا  28 ،27 ،26 ،24و
 29ماه جاری اســت .البتــه کلهر پیشتر
از احتمال تمدید این کنســرت خبرداده
بــود ،در صفحه اینســتاگرام این هنرمند
خواســته شــده بواســطه تصمیمــی کــه
کلهر همواره بر پایین نگه داشتن قیمت
بلیتهــا و امــکان ارتبــاط بــا مخاطبــان
بیشــتری دارد مردم توجه داشــته باشند
بــرای خریــد بلیــت گرفتــار ســودجویان

بازار سیاه نشــوند« .شهرخاموش» یکی
از مشهورترین آلبومهای بیکالم کیهان
کلهر اســت که ســال  1387بــا همراهی
«بروکلیــن رایــدر» رهبــر یــک کوارتــت
زهی از کشــور امریکا در ســبک موسیقی
کالســیک و خاورمیانــهای در قالبــی
بینالمللی منتشر شد .در آن سال انتشار
این آلبوم نه تنها در کشورخودمان ،بلکه
در فراتر از مرزهای جغرافیایی هم مورد

توجه عالقه مندان موســیقی و همچنین
منتقــدان مطــرح جهــان و نشــریههای
خارجــی قــرار گرفــت .جالــب اســت کــه
بدانید این آلبوم بهعنوان یکی از آثار برتر
نشــریات و رسانههای معتبر موسیقی در
جهــان معرفی شــد .در کنســرت «شــهر
خامــوش» پــدرام فریوســفی نوازنــده
ویولن ،نیلوفر محبی نوازنده ویولن ،میثم
مروستی نوازنده آلتو ،آتنا اشتیاقی نوازنده

ویولنســل ازجمله نوازندگانی هستند که
در قالب کوارتت زهی «مینیاتور» ،کلهر را
همراهی میکنند .همزمان با وقوع سیل
در اســتان گلســتان ،کیهــان کلهر ضمن
همدردی با هموطنان سیل زده اعالم
کرد که بخشــی از درآمد کنسرتهای
آینــده خــود را بــه ســیل زدگان
گلســتانی اختصاص خواهد
داد.

رفتنشان این بناها سست میشود.
نصیریــان که از شــدت گریه منقلب
شــده میگوید این روزها حال خوبی
ندارد« :همســرم ،رشیدی ،انتظامی
و حال مشــایخی را از دســت دادهام.
اینها ضربههایی به پیکر من بودند
چون من از اینها بودم».
او بــا یــادآوری خاطــرات بیــش از
شــصت ســال پیــش و ســال 1336
و راهانــدازی بخــش تئاتــر در اداره
هنرهــای زیبــا از نحــوه آشــناییاش
بــا جمشــید مشــایخی میگویــد:
«بخــش تئاتــر بــا کارهای مــا در یک
اتــاق کوچــک راه افتــاد .ســال  36با
مشــایخی آشنا شدم که کارمند اداره
هنرهــای زیبــا بــود .در یــک نمایش
کار میکــردم ،وقتی تیپ او را دیدم،
خواســتم بــا مــا همــراه شــود و او
پذیرفت .بعــد در چنــد دوره جدا با
هم کار کردیم .این کار کردن ما چند
ُحســن داشت ،یکی تمرین کردن ما
بــا هم بود و بعد معرفی شــدن این
چهرهها بــه مردم .مشــایخی در آن
دوران خوش درخشید بخصوص که
خوش تیپ هم بود».
نصیریــان بــه طــور مشــخص بــه
نقشآفرینــی کمــال الملک توســط
مشــایخی اشــاره میکنــد و میگوید

گرچــه معتقــد اســت نســل جــوان
بااســتعدادی داریم که در این زمینه
خواهنــد درخشــید امــا هیــچ فردی
جای مشایخی را نخواهد گرفت.
این بازیگر پیشکســوت که با تعظیم
و ادای احترام به پیکر مشایخی روی
ســن حاضر شــده بود با این عبارات
ســخنانش را بــه پایــان میرســاند:
«مشــایخی علــم عشــق را از دفتــر
نیاموخــت بلکــه خودجــوش بــود.
مــرام او بســیار پایبنــد ســنتهای
پســندیده انســانی و اخالقــی بود که
حافــظ و ســعدی میگوینــد .او را
تکریم میکنم به خاطر اخالقش که
پیرو این بزرگان بود».
ëëانصــراف وزیــر ارشــاد از ســخنرانی
برای طوالنی نشدن مراسم
مراســم طبــق زمــان اعــام شــده
ساعت  ۹و  ۳۰دقیقه صبح با قرائت
آیاتــی از قــرآن آغاز شــده و قــرار بود
وزیر ارشــاد اولین ســخنران باشــد اما
ســیدعباس صالحــی کــه در ردیــف
اول در کنــار احمد مســجدجامعی و
علــی نصیریان نشســته بود بــا توجه
بــه بارندگــی و نامســاعد بــودن هــوا
ترجیح داد ســخنرانیاش را لغو کند
تــا مراســم طوالنیتــر نشــود .بــر این
اساس شهرام گیل آبادی مدیرعامل

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب عنوان کرد:

پروژه «هنر برای همه» به ثمر نشست

مشکلی در تأمین یارانه نمایشگاه نداریم

به گفته سخنگوی شورای سیاستگذاری
نمایشــگاه کتــاب ،با تمهیــدات انجام
شــده در ســی و دومیــن نمایشــگاه
بینالمللــی کتاب تهران تنها ناشــران
دانشگاهی در زیر هفت چادر برپا شده
مســتقر خواهند شــد .ما امید داشــته و
داریم که این اتفاق آخرین سالی باشد
کــه رخ میدهد و از ســال آینده تمامی
ناشــران در همــه بخشهــا در فضــای
مســقف مستقر باشــند ،با این همه ،با
تشکر از صبوری این ناشران امسال نیز
آنها را در زیر چادرها مستقر کردهایم.
توگــو بــا مهــر
ایــوب دهقانــکار در گف 
درباره آخرین تــدارکات صورت گرفته
برای برگــزاری این رویــداد عنوان کرد:
تیــم اجرایــی نمایشــگاه در تمــام ایام
تعطیالت نــوروزی در مصلی مســتقر
بــود و پیگیر امــور اجرایی بودنــد .امور
مربــوط بــه مصلــی و آمادهســازی آن
بــرای برگــزاری نمایشــگاه نیــز در این
ایام بخوبــی پیش رفت.درحال حاضر
پروســه انجام ســنگفرش سالن بخش
کودک نمایشــگاه انجام شــده اســت و
با کار شــبانهروزی ســایر سالنها نیز در
دست آمادهسازی است .در شبستان و
سالنهای مسقف ســاختار کلی سالن
مشــخص و برپــا شــده اســت .چادرها
هم در حال حاضر ســوار شــده است و
رواقها نیز آماده میزبانی است.
دهقانــکار همچنیــن با اشــاره بــه آغاز
ثبتنــام بنکارتهــای خریــد کتاب از
نمایشــگاه از روز  ۲۰فروردیــن مــاه نیز
گفــت :مشــارکت امســال بــرای تهیــه
بنها میــان معاونت فرهنگــی وزارت
ارشــاد و شخص دانشــجویان و طالب

خانــه تئاتــر بهعنوان اولین ســخنران
در جایگاه حاضر شــد .او در سخنانی
کوتــاه از زنــده یاد مشــایخی بهعنوان
نماد بارز عشق و محبت به مردم یاد
کرد که فقدانش برای خانواده بزرگ
تئاتر جبرانناپذیر است.
ëëآخرین وصیت مشــایخی و کمک
به سیل زدگان
در حالــی که در حاشــیه این مراســم
«ایســتگاه مهربانــی زندهیــاد اســتاد
جمشــید مشایخی» توسط جمعیت
هالل احمر برای دریافت کمکهای
مردمی برای سیلزدگان ایجاد شده،
گیلآبادی خدمت به مردم را آخرین
وصیت مشــایخی عنــوان میکند و با
اشــاره به وقوع ســیل در ســال جدید
میگوید« :ما نیز بایــد یاد بگیریم در
کنار مردم باشــیم و خانــواده تئاتر به
خود میبالد در شرایط سخت در کنار
مردم باشد».
ایــرج راد رئیــس هیأت مدیــره خانه
تئاتر ســخنران بعدی مراســم است.
او از تقــدس صحنــه تئاتــر بــرای
مشــایخی میگویــد« :او با عشــق کار
میکــرد و همیشــه میگفــت خــاک
پــای مــردم ایران اســت .بیــش از ۶۰
ســال از عمر خود را وقــف هنر کرد».
راد بر نامگــذاری مکانهای فرهنگی

و محــات بهنــام بــزرگان هنــر تأکید
میکند و از پیگیری درخواست تغییر
نام خیابان «ج»؛ یعنی محل زندگی
جمشید مشایخی بهنام این هنرمند
خبر میدهد.
ëëنان به خون جگر خورد
در ادامــه منوچهــر شاهســواری
مدیرعامــل خانه ســینما از خانواده
ایــن هنرمنــد و کســانی کــه در دوره
بیمــاری مشــایخی از او مراقبــت
کردهانــد قدردانی کــرده و میگوید:
«جمشــید مشــایخی نــان بــه نــرخ
روز خــور نبــود .او نان بــه خون جگر
خورد کــه ماندگاری هنــر و فرهنگ
کشــور جز به خون جگر نمیشود».
او ســخنان کوتاهش را بــا این تعبیر
شــاعرانه بــه پایــان میرســاند« :ما
ریزهخوار افرادی همچون مشایخی
هســتیم .او با گیســوی خود ماه را به
زمین کشید».
ëëرنج مردم رنج مشایخی بود
بعد از صحبتهــای علی نصیریان،
محمدرضــا جعفــری جلــوه مدیــر
شــبکه دو نیــز بــه منــش و اندیشــه
جوانمردانــه جمشــید مشــایخی
اشــاره میکنــد« :او پهلوانــی را بــازی
نکــرد بلکــه زندگــی کــرد .او پهلــوان
بــود ،پهلوانــان هرگــز نمیمیرنــد».

جعفــری جلــوه بــا تأکیــد دوبــاره بر
اینکــه رنج مردم رنج مشــایخی بود،
خاطرنشــان میکنــد« :امــروز بــا این
ســیل دهشــتناک ،روز کمــک مــردم
به مردم اســت و مشــایخی همیشــه
کمکیار مردم بود».
ëëامضای او خاک پای مردم بود
حمیدرضــا نوربخــش مدیرعامــل
خانــه موســیقی ایــران هــم قطعــه
شــعر «ارغــوان» هوشــنگ ابتهــاج را
میخوانــد و بــا اشــاره به وقوع ســیل
در کشــور میگویــد« :کســانی کــه این
هنرمنــد را از نزدیــک میشــناختند،
میدانند که امضای او همیشه خاک
پای مردم بود».
«مــن خاک پــای مردم هســتم» تکه
کالم جمشــید مشــایخی ،عبارتــی
اســت که فرزندش ســام با یــادآوری
آن ،از حضــور و قدرشناســی مــردم
سپاســگزاری کــرده و میگویــد کــه
بیشــک پــدرش نیــز از دیدن شــکوه
حضور مردم خوشحال خواهد شد.
او همچنیــن میگویــد« :خیلیهــا
دوســت دارنــد بگوینــد جمشــید
مشــایخی کمــال الملــک ســینمای
ایران بود اما با احترام به این هنرمند
میخواهم بگویم ما که کمال الملک
داشــتیم ،االن جمشــید مشــایخی
ســینمای ایران را از دست دادهایم».
در نهایت نماز میت بر پیکر جمشید
مشــایخی توســط حجتاالســام
دعایــی قرائــت میشــود و پیکــر این
هنرمند به قطعــه هنرمندان منتقل
شــده و بــا حضــور گســترده مــردم،
در بخــش جدیــد قطعــه هنرمندان
بــه خــاک ســپرده میشــود .گفتنــی
اســت مراســم ترحیــم زنــده یــاد
جمشــید مشــایخی روز سهشــنبه
 20فروردین ماه ســاعت  16تا 17:30
در مسجد جامع شــهرک غرب واقع
در میدان صنعت ،خیابان فرحزادی
برگزار خواهد شد.

محمد معتمدی :نگذارید این حرکت متوقف شود
ندا سیجانی
خبرنگار

خواهد بــود که بر این اســاس هر کدام
از افــراد با پرداخــت  ۹۰هــزار تومان از
یارانه شــصت هــزار تومانــی برخوردار
شــده و میتواننــد تــا ســقف  ۱۵۰هزار
تومان خرید کتاب از نمایشــگاه داشته
باشند.
وی تأکیــد کرد با پیگیریهای شــخص
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون
فرهنگی ایشان ،امسال در تأمین یارانه
نمایشــگاه مشــکلی نخواهیم داشــت
و همــان رقــم ســال قبــل امســال نیــز
تخصیص داده خواهد شد.
ســخنگوی شــورای سیاســتگذاری
نمایشــگاه کتــاب همچنیــن دربــاره
دغدغــه برخــی از ناشــران کــه کمتــر
حد نصــاب الزم در انتشــار کتاب برای
تخصیص غرفه در نمایشــگاه کتاب را
دارا هســتند ،عنــوان کرد :ما ناشــران را
بهصورت صفر و یکی نمیبینیم .قائل
به این هســتیم که گاه کیفیــت یک اثر
به اندازهای هســت که بتواند با بیست
اثر برابری کند و لذا نباید همه ناشــران
را با نگاه تعداد آثار منتشــر شــده برای
تخصیــص غرفه دیــد .با ایــن همه در

جلســهای بــا دوســتان اجرایــی در این
زمینه صحبت شده اســت و در جلسه
آتــی بــا حضــور مدیرعامــل مؤسســه
نمایشــگاههای فرهنگــی نیــز دربــاره
ایــن دســته صحبــت و تصمیمگیــری
میکنیم.
همچنیــن بــه گــزارش ســتاد خبــری
ســی و دومیــن نمایشــگاه بینالمللــی
کتــاب تهــران ،فرصــت ثبتنــام
ناشــران الکترونیــک بــرای حضــور در
ســیودومین نمایشــگاه بینالمللــی
کتــاب تهــران تــا پایــان  ۱۹فروردینماه
تمدیــد شــد وناشــران الکترونیکــی کــه
هنــوز موفــق به ثبتنــام در نمایشــگاه
نشدهاند ،از ساعت  ۸صبح روز گذشته
( ۱۷فروردین ماه) تا پایان روز دوشــنبه
( ۱۹فروردینمــاه) فرصــت دارنــد تــا
نسبت به ثبتنام اقدام کنند .بر اساس
اعالم کمیته ناشــران داخلی نمایشگاه
کتــاب ،ایــن فرصــت ثبتنــام تمدیــد
نخواهد شــد .ســی و دومین نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب تهــران از تاریخ  ۴تا
 ۱۴اردیبهشــتماه در مصــای امــام
خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

نخستین کنســرت از پروژه «هنربرای
همــه» از شــامگاه یکشــنبه چهــارم
فروردیــن مــاه بــا اجــرای محمــد
معتمــدی در پردیــس تئاتــر تهــران
واقــع درمنطقه خاوران آغاز شــد و تا
دوازدهم فروردین ماه ادامه داشــت؛
ایــدهای کــه اواخرســال  97از ســوی
معتمــدی خواننده موســیقی ایرانی
مطرح شده بود و سرانجام با همکاری
ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری
تهــران و بــا فــروش بلیتهایــی بــه
قیمت  ۲۵هزار تومان به بار نشســت.
این اجراها با اســتقبال گســتردهای از
سوی مخاطبان همراه شد.
محمد معتمدی پیــش از این درباره
اجرای طــرح «هنر بــرای همه» گفته
بــود« :اجــرای ایــن طــرح از آن جایی
به ذهنم رسید که طی سالهای اخیر
همیشــه شــاهد این موضوع بــودهام
کــه بخــش زیــادی از جامعــه و مردم
عالقه زیادی به دیدن کنســرت دارند
اما متأسفانه فقدان توان مالی اغلب
مــردم آن هــم در شــرایط اقتصــادی
فعلــی اجــازه نمیدهــد کــه آنهــا
شرایطی برای تماشای کنسرتهای با
کیفیت داشته باشند»...
توگــو بــا
محمــدی معتمــدی درگف 
«ایــران» در خصــوص ایــن اجــرا و
ادامــه ایــن طــرح گفــت :اجــرای این
پروژه عهدی است که با مردم کشورم
بســتهام و از انجام این کار هم بســیار
خوشــحال هســتم و بســیار خرسند از

اینکه شروع بسیار خوبی هم داشت.
امــا طرحی کــه پیشــنهاد دادهام براین
اساس است که هر هنرمند در سال یک
بار آن را اجرا کند و مســأله ای که وجود
دارد این است که هنرمندان انرژی و در
واقع توان محدودی دارند و نمیتوانند
تمــام کارهــا را از صفر تا صــد برعهده
بگیرند البته در انجام این کار ســازمان
فرهنگی-هنــری شــهرداری تهــران
مســاعدت خوبــی بــا مــا داشــتند ولی
واقعیــت این اســت که بــرای برگزاری
ایــن کار بنــده بهعنــوان یــک هنرمنــد
دست تنها بودم و همه کارها از مرحله
مجوز تا اجرا برعهده خودم بوده است.
او افــزود :امیــدوارم همــه کســانی که
در ایــن کشــور بــه نوعــی عهــده دار
مســئولیتی هســتند در اجرای این کار
ما را همراهی کنند .این طرح نه برای
نهاد ،جناح خاص و شــخص خاصی
اســت و بــرای مــردم بــوده و هســت
بنابرایــن هر کســی کــه عاشــق مردم
اســت ما را همراهی کند و نگذارد این
حرکت متوقف شود.
معتمــدی در مــورد تصویــب واریــز

 ١٠درصــد بهــای بلیــت اجراهــای
صحنــهای در تهــران و کالنشــهرها
بــه حســاب درآمــد عمومــی نــزد
خزانهداری کل کشــور نیز به «ایران»
گفــت :موســیقی بــه ماننــد قطــاری
است که به کندی و به سختی در این
مملکــت حرکــت میکنــد خصوصاً
موســیقیهایی کــه اصیــل و فاخــر
هســتند .بنابرایــن بــه اعتقــاد مــن
تصویب این موضوع باعث میشود
خروجــی موســیقیهای بــازاری
پررونقتر شده و موسیقیهای اصیل
کم رونق ترشــوند .این مصوبه بدون
مطالعه وبرنامهریزی در حال انجام
اســت ،بدون آنکــه بداننــد خروجی
آن چیســت تصویــب کردهانــد و
شــرایط و محدودیت یکســانی برای
کنســرتهای بــازاری و فاخر و اصیل
در نظرگرفتــه میشــود .بنابرایــن
پرواضــح اســت کــه کنســرتهای
جدیتر و هنریتر با سختی بیشتری
روبــهرو خواهنــد بود و کنســرتهای
بازاریتــر با رقیــب کمتــر و آزادانهتر
بهکار خود ادامه میدهند.

