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یای رم ارکستر سمفونیک تهران در کلیسای سانتا مار
گروه کر ارکس��تر سمفونیک تهران در اجرایی مشترک با 
ارکستر جوانان جهان یک شنبه شب گذشته در کلیسای سانتا 

ماریای رم به روی صحنه رفت.
در ای��ن روی��داد اوراتوریو کجایید ش��هیدان اث��ر ماندگار 
هوشنگ کامکار در میان مخاطبان ایتالیایی اجرا شد. مسئوالنی 
از وزارت فرهن��گ واتیکان، وزارت فرهن��گ ایتالیا، وزارت امور 

خارجه ایتالیا، از جمله میهمانان ویژه این مراسم بودند.
در این رویداد ش��هرداد روحانی، رهبر ارکستر سمفونیک 
ته��ران، رازمی��ک اوحانیان رهبر گروه کر، یک��ی از نوازندگان 
و گروه کر ارکس��تر حضور داش��تند. در اجرای فوق نخس��ت 

»کنس��رتو برای ٢ ویلن« از یوهان سیاس��تین باخ و س��پس 
»گلوری��ا« اثر آنتوان ویوالدی اجرا ش��د. »قطره های باران« و 
» باغ ایرانی« اثر ش��هرداد روحانی و » کجایید شهیدان « اثر 

ماندگار هوشنگ کامکار اجراهای دیگر این برنامه بود.

حبی��ب اهلل  درگذش��ت  یادب��ود  مراس��م 
ن مــــا د چایچیان)حس��ان( در مسجد ارک تهران یا

باحض��ور ش��خصیت های مذهب��ی برگزار 
شد.

به گ��زارش پویا، در مراس��م که به همت مجمع ش��اعران 
اهل بیت)ع(، موسس��ه قدیم االحس��ان و خانه مداحان اهل بیت 
برگزار ش��د غالمرضا سازگار، علی انس��انی، حاج منصور ارضی، 
حاج سعید حدادیان، س��یدمجید بنی فاطمه، استاد محمدعلی 
کریمخانی، حاج مصطفی خورس��ندی، حاج محسن اعتمادیان 
و محمدمهدی س��یار و جمع زیادی از شعرا و مداحان اهل بیت 

حضور داشتند و به شعرخوانی و مدیرحه سرایی پرداختند.

در این مراس��م سعید حدادیان با اشاره به وضعیت شعر در 
س��ال های گذشته گفت: ما خیلی اشعار مذهبی که در جلسات 
مذهبی کاربرد داش��ته باشند و از بسامد کافی برخوردار باشند 
در آن روزگار نداش��تیم ولی امروز شاهد انتشار کتاب های آقای 
حاج علی انس��انی از جمله »چراغ صاعقه« هس��تیم که کتاب 
مفیدی است و یا کتاب های آقای مجاهدی متخلص به »پروانه« 
و ش��خصیتی که ب��ه لح��اظ کاری کم نظیر اس��ت یعنی آقای 
س��ازگار که حدود ٢0 جلد کتاب از ایشان در دسترس همگان 
اس��ت ش��ش جلد »نخل میثم« و بی��ش از ده جلد کتاب های 
»ی��ک ماه خ��ون گرفته« و همچنین که ش��اعرانی مثل جناب 
»ش��فق« و »موید مش��هدی« نیز از علم داران برجسته ی شعر 

 جلسات مذهبی هستند منتها جناب آقای حسان طالیه دار این 
راه بود.

حدادیان با خواندن یکی از اشعار مشهور مرحوم چایچیان 
گفت: این غزل را عمده ستایشگران حرفه ای آن روزگار و چند 

نسل بعد حفظ هستند و بارها خوانده اند:
بر لب آبم و از داغ لبت می میرم

هردم از غصة جانسوز تو آتش گیرم
مادرم داد بمن درس وفاداری را

عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم
گاه سردار علمدارم و گاهی سقا

گه بپاس حرمت گشت زنان چو نشیرم
این مداح و ش��اعر اهل بی��ت)ع( با ذکر خاطره ای از مرحوم 
چایچیان گفت: می فرمودند: من ش��عری برای حضرت امیر)ع( 
گفته بودم، در جیبم گذاشته و فراموش کرده  بودم، شب بعد به 
محضر عالمه رس��یدم، فردی که تازه شیعه شده بود در جلسه 

ش��روع به ش��عرخوانی به زبان عربی کرد، من نیز تا وارد جلسه 
مذهبی شدم، عالمه امینی فرمودند: شعری را که برای حضرت 
امیر س��روده ای بخوان، من که فراموش کرده بودم گفتم کدام 
ش��عر؟ جناب عالمه فرمودند همان شعری که در جیبت داری 

و دیشب سروده ای".
در انتهای مراسم حجت االسالم مصطفی کرمی به سخنرانی 
پرداخت و فرزند مرحوم حس��ان چند بیتی از اشعارش را که به 

پدرش تقدیم کرده بود قرائت کرد.
همچنین روز گذشته مراس��م ترحیم مرحوم »حسان« در 

مسجد بالل سازمان صداوسیما برگزار شد.
گفتنی اس��ت، مرحوم حسان پس از دو سال و نیم بیماری 
عصر روز نهم آذرماه در س��ن 94 سالگی دارفانی را وداع گفت؛ 
پیکر مرحوم چایچیان صبح جمعه دهم آذر از مقابل بیمارستان 
ش��هدای تجریش تشییع و پس از آن در قطعه 73 بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.

چاپ چهارم حیفا ماجراهای جاسوس موساد
کت��اب »حیفا« که مس��تندی ضد صهیونیس��تی - 
تکفی��ری به قل��م محمدرضا حدادپور جهرمی اس��ت از 

سوی دفتر نشر معارف به چاپ چهارم رسید.
ای��ن مجموعه دربردارنده داس��تان زندگی و ماموریت 
دختری جاسوس از اداره متساوای سازمان موساد در منطقه 
غرب آسیاست. آن دختر، همانند دیگر خواهرانش به خیانت 
به تاریخ مش��غول بوده و جنایت های دیگر را از طرف رژیم 
غاصب صهیونیس��تی مرتکب می ش��ود تا بتواند مدیریت 

رفتاری و تصمیم ساز سران داعش را در دست بگیرد.
این داس��تان مس��تند به وقایع تاریخی است که به 
ش��هادت کتاب پنجاه درصد کتاب را ش��امل می شود و 
الباق��ی به منظور جذابیت توس��ط نویس��نده به ش��کل 

داستانی درآمده است.
چاپ چهارم کتاب »حیفا« در 188 صفحه و شمارگان 
٢ هزار 500 نسخه با قیمت 10 هزار تومان از سوی دفتر 

نشر معارف منتشر شده است.

ویاها در ۷۹ سینما اکران پایان ر
فیلم س��ینمایی »پایان رویاها« س��اخته محمدعلی 
طالبی در س��ینماهای کانون پ��رورش فکری کودکان و 

نوجوانان در سراسر کشور اکران شد.
براساس این خبر، استان خوزستان با 11 سالن، بوشهر 
10 س��الن، لرستان 8 سالن، فارس و سمنان هر کدام با 6 
س��الن، کردستان و آذربایجان ش��رقی هر یک با 4 سالن، 
آذربایجان غربی 3 سالن، مازندران، خراسان شمالی، تهران 
و اصفهان هر یک با دو سالن و بقیه استان ها هر کدام با یک 

سالن میزبان مخاطبان فیلم »پایان رویاها« هستند.
عالقه مندان می توانند به تماشای داستان پسر بچه ای 
بنشینند که به همراه خانواده خود در یکی از روستاهای 
شمالی کشور زندگی می کند. با آمدن اسبی به این خانه، 
پسرک عالقه شدیدی به اسب پیدا می کند. اما به واسطه 
اشتباهی که از او سر می زند دچار مشکالتی می شود. او 
مش��کل را ابتدا از خانواده خ��ود مخفی می کند بنابراین 

مشکالت و دردسرهای او بیشتر می شود و...

غ اعالم هیئت انتخاب مستند سودای سیمر
هی��ات انتخ��اب فیلم های مس��تند بخش س��ودای 
سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، با حکم 
ابراهیم داروغه زاده دبیر س��ی و ششمین جشنواره فیلم 
فج��ر، محمد آفریده، حبیب احم��دزاده و فرهاد مهرانفر 
انتخاب آثار مس��تند بخش س��ودای سیمرغ این دوره از 

جشنواره را برعهده خواهند داشت.
اعض��ای هیئت انتخاب مس��تند، از بی��ن فیلم های 
مس��تند متقاضی، ده اث��ر را انتخاب می کنن��د تا مورد 
بازبینی هیئت انتخاب فیلم های س��ودای س��یمرغ قرار 

بگیرد.
در این دوره، قرار است برای اولین بار آثار مستند در 
بخش سودای س��یمرغ جشنواره فیلم فجر مورد ارزیابی 

بگیرد.
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم 

داروغه زاده برگزار خواهد شد.

وانه ساخت گرفت وز شعیبی پر گلشیفته بهر
 پروانه س��اخت سریال ویژه ش��بکه نمایش خانگی 
»گلشیفته« به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی 

علی اکبر نجفی صادر شد.
این مجموعه نمایش خانگی که صادق یاری سرمایه گذار 

آن است هفته آینده کلید می خورد.
فیلمنام��ه ای��ن مجموعه توس��ط خش��ایار الوند به 

نگارش درآمده است.
»گلش��یفته« که یکی از پربازیگرترین مجموعه های 
وی��ژه ش��بکه نمایش خانگی اس��ت، در ژان��ر کمدی - 

اجتماعی ساخته می شود.
بازیگرانی که تاکنون حضورش��ان در این پروژه قطعی 
شده است عبارتند از: مهدی هاشمی، مهناز افشار، سیامک 
انصاری، نازنین بیاتی، بهاره کیان افش��ار، ش��یال خداداد با 

هنرمندی ویشکا آسایش و با حضور هومن سیدی.
همچنین به زودی دیگر بازیگران »گلشیفته« که از 

چهره های مطرح هستند، اعالم می شوند.

»مشق صلوات« با ۳۰۰ هنرمند خوشنویس
سومین همایش خوشنویسی »مشق صلوات« همزمان 
با س��الروز میالد حضرت محمد مصطف��ی)ص( امروز از 

ساعت 14 تا 17 در فرهنگسرای بهاران برگزار می شود. 
بیش از300 هنرمند در سومین همایش خوشنویسی 
»مش��ق صل��وات« با آث��ار خوشنویس��ی در گرایش های 
نستعلیق، ثلث، شکسته های نستعلیق، نسخ و نقاشی خط 
حضور دارند. همچنین نمایشگاهی از آثار برگزیده هنرمندان 

در سال های گذشته به نمایش گذاشته می شود.
عالقه من��دان ب��رای کس��ب اطالعات از س��ومین 
همایش »مش��ق صلوات« می توانند ب��ه کانال تلگرامی 
به نش��انی mashgesalavat@، شبکه اینستاگرام به 
نشانی farhangsara-baharan مراجعه کنند یا با 

شماره 66٢33980 تماس بگیرند.

۳ فیلم از چهارشنبه به سینما می آیند
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمای��ش گف��ت: از روز 
چهارشنبه 3 فیلم سینمایی به سینماهای کشور می آیند.

غالمرضا فرجی درباره جلسه دیروز این شورا گفت: 
در این جلس��ه شورای صنفی نمایش اعالم کرد که فیلم 
س��ینمایی »آینه بغل« به کارگردان��ی منوچهر هادی از 
چهارش��نبه 15 مردادماه جایگزین فیلم »انزوا« در گروه 
اس��تقالل می ش��ود. همچنین فیلم »ش��کالتی« نیز در 
همین روز جایگزین فیلم س��ینمایی »خفگی« در گروه 
زندگی و انیمیشن سینمایی »فهرست مقدس« در گروه 

آزاد اکران می شود.
سخنگوی شورای صنفی نمایش ادامه داد: همچنین 
قرارداد فیلم »عصبانی نیستم« برای روز چهارشنبه ٢9 

آذرماه در گروه آزاد به ثبت رسید.

فراخوان دومین جایزه ملی ایثار
فراخوان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه 

ملی ایثار منتشر شد.
ارتقای س��طح تحصیلی و آموزشی فرزندان شاهد 
و ایثارگ��ر و رش��د و بالندگی و توانمندس��ازی آن ها از 

مهم ترین اهداف طرح شاهد است. 
واجدین شـرایط: دانش آموزان، نفرات برتر آزمون 
سراس��ری، دانشجویان و طالب ش��اهد و ایثارگر شامل 
همس��ر و فرزند ش��هید، جانبازان ٢5 درصد و باالتر و 
همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنها

مهلت ارسـال و ارائـه مدارک: واجدین ش��رایط 
می بایس��تی حداکثر تا تاریخ 96/10/13 نسبت به ارائه 
مدارک و مستندات موفقیت های خود به مراکز آموزشی 

و ستادهای شاهد و ایثارگر محل تحصیل اقدام کنند.
شـاخص های اختصاصـی: ال��ف: وزارت آموزش و 
پ��رورش ب: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج: وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی د: دانش��گاه آزاد 

اسالمی ح: مرکز مدیریت حوزه های علمیه

قسمت دوم »آشوب« منتشر شد
 قس��مت دوم سریال »آشوب« به کارگردانی کاظم 

راست گفتار در شبکه نمایش خانگی توزیع شد. 
»آشوب« که قسمت اول آن با استقبال مخاطبین مواجه 
شد، سریالی پر بازیگر است که بازیگرانی همچون: کوروش 
تهام��ی، لیال اوتادی، یکتا ناصر، محمدرضا هدایتی، فرهاد 
آئیش، آتیال پس��یانی، داریوش فرهنگ، همایون ارشادی، 
داریوش کاردان، شهره لرستانی، حبیب دهقان نسب، آشا 
محرابی، امیرحسین صدیق، محمدرضا شریفی  نیا، ارژنگ 
امیرفضلی، نادر س��لیمانی، رامی��ن ناصرنصیر، نیما فالح، 
فخرالدین صدیق شریف، رضا فیاضی، سعید امیرسلیمانی، 
رضا بنفشه خواه، میرطاهر مظلومی، پریا شمس، غالمحسین 
لطفی، مژگان غالمی، بهرام سروری نژاد، خسرو امیرصادقی، 

امیرشروین امیرصادقی در آن ایفای نقش می کنند.

یان در فردا وز »صد در صد« آثار نور
آث��ار گیتی نوروزیان در نمایش��گاهی تحت عنوان 

»صد در صد« در گالری فردا به نمایش در می آید.
در نمایشگاه »صد در صد« نزدیک به 30 اثر از این 

هنرمند به نمایش درخواهد آمد.
این نمایش��گاه از 17 ت��ا ٢3 آذر در گالری فردا برپا 
خواهد ش��د و عالقه مندان برای دی��دن آن می توانند از 
ساعت 16 تا ٢0 به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان 
زند، زیر پل کریم خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی 6، 
پالک ٢ واحد ٢ مراجعه کنند. گالری روزهای پنجشنبه 

از ساعت 16 تا 18 میزبان بازدیدکنندگان است.

یبیان باالخره آمد »عالیجناب« سام قر
قس��مت اول از س��ریال »عالیجناب« به نویسندگی و 
کارگردانی سام قریبیان در شبکه نمایش خانگی توزیع  شد.

بازیگ��ران اصلی »عالیجناب« به ترتی��ب حروف الفبا 
عبارتند از: امیر آقایی، س��عید آقاخان��ی، لیال اوتادی، پرویز 
پورحسینی، حسین پاکدل، بابک حمیدیان، سحر دولتشاهی، 
امید روحانی، حسین سلیمانی، آزاده صمدی، حسین عرفانی، 
احسان کرمی، نازنین کریمی، حامد مدرس، صالح میرزاآقایی، 

پریوش نظریه، مهتاج نجومی و حسین یاری.
قسمت دوم این سریال چهارشنبه هفته آینده )٢٢ 

آذرماه( توزیع خواهد شد.

»خانه پدری« در قاب آی فیلم
مجموعه تلویزیونی »خانه پدری« به کارگردانی فریدون 
حسن پور از چهارشنبه 15 آذر به جای مجموعه »پنجمین 

خورشید« روی آنتن آی فیلم فارسی قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی ش��بکه آی فیلم، مجموعه 
تلویزیونی »خانه پدری« محصول سال 1379 است که 

در سال 1380 از شبکه پنج سیما پخش شد.
»خانه پدری« داس��تان دختری به نام س��ارا را به 
تصویر می کشد که متوجه می شود خانواده ای که در آن 

بزرگ شده، خانواده واقعی او نیست.
ش��قایق فراهانی، بهزاد فراهان��ی، دانیال حکیمی، 
مجید صالح��ی، امیر ن��وری، مرتضی احم��دی، اتابک 
نادری، پوراندخ��ت مهیمن، ثریا قاس��می، زیبا نادری، 
سام درخشانی، فاطمه صادقی، مهدی فتحی و... در این 

مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند.
»خان��ه پدری« هر روز س��اعت 16 برای مخاطبان 
آی فیلم در داخل کش��ور به نمایش گذاشته  می شود و 

بازپخش آن در ساعت های ٢4 و 8 خواهد بود.

آگهي فقدان سند مالكيت نظر به اينكه آقاي محرم حمامي  با تسليم دو برگ 
توسط   1396/8/15 شماره172651-  طي  شده  مصدق  محلي  استشهاديه 
به  تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتي  حوزه  شماره967  رسمي  اسناد  دفترخانه 
شماره وارده 30467 مورخ96/8/15 مدعي فقدان سند ماليكت ششدانگ يك 
دستگاه آپارتمان به مساحت 50/07  مترمربع به شماره پالك39834 فرعي 
از پالك482 فرعي واقع در بخش10  از 2398 اصلي مفروز و مجزي شده 
شماره  به  امالك  دفتر156   196 صفحه  شماره21680  ثبت  ذيل  كه  تهران 
چاپي 251844 بنام محرم حمامي ثبت صادر و تسليم گرديده و برابر سند 
شماره10931 مورخ89/5/11 و 19389 مورخ 91/5/25 دفترخانه 967 تهران 
نزد بانك مسكن در قيد رهن مي باشد در واصل سند مالكيت بعلت جابجايي 
را  موصوف  پالك  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست  و  گرديده  مفقود 
نموده است لذا مراتب در اجراي ماده120 آئين نامه قانون ثبت فقط در يك 
نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي مي شود تا چنانچه 
كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت 
نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مهلت ده روز اعتراض 
خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي 
ارائه  به  از رويت و مالحظه  مالكيت پس  است اصل سند  بديهي  گيرد  قرار 
دهنده اعاده خواهد شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب 
اثر داده نمي شود در صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني 

المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
17892/م الف        كفيل اداره ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران- غضنفري

نشست خبری سی و سومین 
جش��نواره موسیقی فجر روز گزارش رسانه

گذش��ته با حضور حمیدرضا 
نوربخش رئیس جشنواره و اصحاب رسانه در تاالر 

وحدت تهران برگزار شد.
نوربخش در ابتدای این نشس��ت با اش��اره به 
برگزاری سی و سومین دوره این رویداد در تهران 
گفت: جشنواره امس��ال ٢0 تا 30 دی سال جاری 
در شش س��الن برگزار می ش��ود. امسال نخستین 
سالی اس��ت که تکلیف مدیریت جشنواره از سال 
گذش��ته روشن بود و به همین دلیل ما راحت تر و 

روان تر امور را پیش بردیم.
وی اف��زود: بی��ش از ن��ود اجرا در جش��نواره 
خواهی��م داش��ت. موس��یقی ردیف دس��تگاهی، 
ارکسترال، بانوان، نواحی، پاپ، تلفیقی و بین الملل 
بخش های جشنواره هس��تند. تاالر وحدت، سالن 
رودک��ی، برج آزادی، فرهنگس��رای نی��اوران، برج 
میالد و مرک��ز همایش های ایرانیان؛ س��الن هایی 

هستند که امسال در اختیار جشنواره هستند.
رئی��س جش��نواره درباره اضافه ش��دن بخش 
نواح��ی نی��ز گفت: امس��ال 1٢ اجرای موس��یقی 
نواحی داریم. از س��ال گذش��ته این موسیقی را به 
طور پررنگ وارد جش��نواره کردیم. سعی ما بر این 
ب��ود که از همه ی اقوام اجراهایی داش��ته باش��یم. 
هم جوانان و هم پیشکس��وتان در جش��نواره و در 
بخش موس��یقی نواحی روی صحن��ه می روند. دو 
گروه موسیقی نواحی در بخش بانوان اجرا خواهند 
داشت. در مجموع 85 گروه در جشنواره داریم که 
ب��ه علت تکرار برخی از اجراه��ا، 90 اجرا خواهیم 

داشت.

وی درخص��وص جش��نواره امس��ال نیز گفت: 
بودجه جش��نواره مش��ابه سال گذش��ته است. هر 
روز هم پیام هایی می آید که ممکن اس��ت کمتر از 
س��ال گذشته هم بودجه داشته باشیم. یک میلیارد 
و هش��تصد میلیون تومان بودجه جش��نواره است. 
جدول جشنواره را از شهریور آماده کردیم و زمانی 
برای استعالم ها الزم داشتیم. دوستان ما در بخش 
مارکتینگ و تبلیغات نظرش��ان ای��ن بود که بلیت 
فروش��ی را یک ماه قبل از جشنواره آغاز کنیم و به 
همین علت جشنواره را در شهریور منتشر نکردیم.

مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه از 6 اجرای 
ویژه موس��یقی انقالب خبر داد و گفت: در بخش 
موسیقی انقالب اسالمی 6 اجرا داریم. این گروه ها 
موسیقی نوستالژیک دوره انقالب را اجرا می کنند. 
امس��ال برای نخس��تین بار بخش ُکرال موس��یقی 
انق��الب را داریم که س��رودهای خاطره انگیز دوره 
پیروزی انقالب را اجرا می کنیم. در این بخش سه 

گروه ُکر حضور دارند.
نوربخش در پاسخ به س��والی مبنی بر این که 
چرا برخالف دوره س��ی ویکم در دوره گذش��ته ریز 
هزینه کرده جشنواره منتشر نشده است گفت: منش 
و روش من اتاق شیش��ه ای اس��ت. هر جا هم باشم 

همین روند را دارم. دو س��ال پیش هجمه ی زیادی 
درباره هزینه های جش��نواره مطرح ش��د و ابهاماتی 
مطرح ش��د که روا نبود. البته بخشی از این ابهام ها 
طبیع��ی بود چراکه روند برگزاری جش��نواره تغییر 
کرده بود و تحوالتی ایجاد شده بود. اما برای زدودِن 
ابهام ها آمدم و تمام هزینه ها را بیان کردم. در حال 
حاضر هم اگر ش��ما درخواس��تی داشته باشید، ریز 

هزینه کرد دوره قبل را هم منتشر می کند. 
در ادامه در خواستی مبنی بر ارایه هزینه کرد 
جش��نواره دوره گذش��ته مطرح ش��د ک��ه با قول 
مس��اعد رئیس جشنواره قرار ش��د تا طی روزهای 
آینده اطالعات مالی جش��نواره دوره گذش��ته در 

اختیار خبرنگاران قرار گیرد. 
رئیس جش��نواره موس��یقی فجر در پاسخ به 
س��والی مبنی بر این که انتخ��اب گروه ها را کدام 
ی��ک از کارشناس��ان برعه��ده دارد، گفت: مهدی 
وجدانی در بخش اطالع رسانی، امیرعباس ستایگر 
در بخش موس��یقی دس��تگاهی، خانم حسین زاده 
در بخش  تبلیغ��ات و خانم ها کروبی و یوس��فیان 
در بخش بین الملل کارشناس��ان جشنواره هستند. 
انتخ��اب گروه ه��ا را خود م��ن انج��ام می دهم و 

کارشناسان پیشنهاد می دهند.

وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
آیا لیس��ت کار بخش پاپ جش��نواره را محس��ن 
رجب پ��ور انجام می دهد یا خی��ر نیز گفت: مالک 
من در انتخاب گروه های موسیقی پاپ، پُرمخاطب 
ب��ودن گروه هاس��ت. آقای رجب پ��ور مدیر صنف 
تهیه کنندگان هس��تند و من هم از مشورت ایشان 

و دیگر تهیه کنندگان بهره برده ام.
بلیت فروش��ی جش��نواره  درب��اره  نوربخ��ش 
نیزگف��ت: ما در ایران چند س��ایت بلیت فروش��ی 
مطرح داریم. من آمده ام و دِر مذاکره را باز کرده ام. 
به همه س��ایت ها نامه داده ایم و سه موضوع از آنها 
خواس��ته ام. یک تضمین فروش، دوم اسپانس��ر و 
س��وم خدمات و درصد کارمزد. این سه موضوع را 
درخواس��ت کرده ایم و در دو س��ال گذشته هم با 
حال��ت مناقصه انتخاب کرده ایم. اگر هم س��ایتی 
نیامده اس��ت خودش ش��رایط ما را قب��ول نکرده 
اس��ت. من دوس��ت دارم که حداکثر مشارکت در 
امر بلیت فروش��ی را داشته باش��یم. درصد کارمزد 
بلیت فروش��ی ما خیلی باال نیست. سایت هایی هم 
که االن بلیت فروش��ی می کنند به اندازه خودشان 

اعتبار و مخاطب دارند.
وی افزود: ما فکر فروش بلیت های جش��نواره 

هس��تیم. برای من اگر س��ایت های بیش��تری در 
جشنواره مشارکت داشته باش��ند، راحت تر است. 
متاس��فانه برخی ها درپِی جوسازی و بحران سازی 
هس��تند. کارمزد بلیت فروش��ی جشنواره ما حدود 
70 ی��ا 80 میلیون تومان می ش��ود و رقم چندان 
زیادی نیس��ت. ما با س��ایتی قرارداد می بندیم که 
کل بلیت هایمان را پیش خرید کند. بنیاد رودکی 
از همکاران ما هستند و همه در یک مجموعه کار 
می کنیم. تاکنون هم هیچ مس��ئله و مش��کلی در 

همکاری را این بنیاد نداشته ایم.
به گزارش فارس، نوربخش در پاسخ به سوالی 
درب��اره تقدیر محمدرضا ش��جریان در جش��نواره 
موس��یقی فجر نیز گفت: تقدیر از استاد شجریان 
وظیف��ه همه نهادهاس��ت. منتها س��ال پیش هم 
گفتم که این موضوع تقدیر بخش��ی از آن مربوط 
به ما و بخش��ی هم مربوط به خود ایشان است. در 
س��ال های گذش��ته هم ده ها بار از سوی نهادهای 
مختل��ف پیش��نهادهایی ب��رای تقدی��ر از اس��تاد 
ش��جریان مطرح شده اس��ت اما خود ایشان هیچ 
وقت این مس��ئله را نپذیرفته است. حتی دکترای 
افتخاری دانشگاه تهران را نپذیرفتند. تقدیر هم به 
همین ش��کل اس��ت. ما وظیفه داریم که یاد و نام 

شجریان را همیشه گرامی بداریم.
رئی��س جش��نواره موس��یقی فج��ر در پایان 
نشست از اجرای ارکسترهای سمفونیک و ملی در 
جشنواره امس��ال خبر داد و در ادامه با این سوال 
خبرنگاران مواجه ش��د که آیا الب��ی برای انتخاب 
رهبر ارکس��تر صورت گرفته یا خیر نیز گفت: خیر 
البی صورت نگرفته اس��ت و ارکس��ترها با رهبران 

ثابتشان حضور خواهند داشت. 

در نشست خبری رئیس جشنواره موسیقی فجر مطرح شد؛

هزینهکردجشنوارهرامنتشرمیکنیم
خود استاد شجریان مخالف برگزاری مراسم تقدیر است

به همت مجمع شاعران اهل بیت)ع(، موسسه قدیم االحسان و خانه مداحان اهل بیت

مراسم یادبود حبیب اهلل چایچیان در مسجد ارک برگزار شد


