www.iran-newspaper.com

سال بیست و پنجم شماره 7103
چهارشنبه  19تیر 1398

بداهههای عاشقانه تکنواز عشق
آلبوم روز

ندا سیجانی
خبرنگار

مجموعه هشــتم از سری تکنوازیهای
نورعلیالهی منتشــر شد .استاد نورعلی
الهی از موســیقیدانان نام آشــنا و بزرگ
ایران است و عالقهمندان به سازعرفانی
تنبور ،قطعــاً با آثــار و نوازندگی منحصر
به فــرد او بیگانــه نیســتند .ناگفته نماند
او عــاوه بــر تنبورنــوازی در نواختــن تار،
ســه تار و ویلون نیز تبحر خاصی داشت.

نورعلی الهی متولد روستای جیحونآباد
(نزدیکی کوه بیســتون) اســت بــه تاریخ
 ۱۹شــهریور  ۱۲۷۴شمســی .پدرش حاج
نعمت اهلل ،شــاعر و از نوازندگان متبحر
تنبــور بــود .او دوران کودکــی و نوجوانــی
را نــزد پــدرش بــه ریاضــت و تجربیــات
معنوی گذراند و به موازات آن موسیقی
را هــم آموخــت امــا پــس از مــرگ پــدر
در  ۲۴ســالگی موهــای بلنــد خــود را کــه
نماد عرفان ســنتی بود کوتاه کرد ،لباس
درویشی را درآورد و وارد زندگی اجتماعی

خدمات رایگان بیمه برای
هنرمندان سیلزده به مدت دوسال

واکاوی جایگاه مدیران زن
کتاب
روز
■ تکنوازی تنبور نورعلی الهی
«مجموعه هشتم»
■ نوازنده :نورعلی الهی
■ ناشر :ماهور
■ سال انتشار۱۳۹۸ :

یگانه خدامی
خبرنگار

با افزایش حضور زنان در دانشــگاهها
و بــاال رفتن تعداد زنــان تحصیلکرده
کشــور ،مطالباتــی دربــاره برعهــده
گرفتــن نقشهــای مدیریتــی توســط
زنان به وجود آمده و دولت دوازدهم
هــم از ابتــدای کارش افزایش حضور
زنــان در پســتهای مدیریتــی را
بهعنوان یکی از سیاســتهایش ابالغ

و مقــرر کــرده تــا پایــان برنامه ششــم
توســعه بایــد نســبت مدیــران زن در
پســتهای مدیریتــی بــه  30درصــد
افزایــش پیدا کند .کتــاب «نقش زنان
در مدیریــت ســازمانها» تالش کرده
است با توجه به شرایط فرهنگی ایران
جایگاه و حضور زنــان را در این زمینه
بررســی کند .در ایــن کتاب  ۹فصلی با
نگاهــی اجمالی بــه شــرایط و جایگاه
زنــان ایرانــی در دورههــای مختلــف
تاریخــی ،بــه کیفیــت حضور زنــان در

ســازمانها و تأثیــر عوامــل فرهنگــی
بر وضعیــت کاری آنــان و نقش زنان
در ســازمانهای غربــی پرداختــه
شــده اســت .ضمن اینکه تفاوتهای
جنسی در ســبک و اثربخشی رهبری،
تصمیمگیــری و نگــرش زنــان را در
ســازمانها واکاوی کرده اســت .اینکه
چــه چیزهایی مانع تأثیرگــذاری زنان
در ســازمانهای ایرانــی شــدهاند هم
موضوع دیگری است که در این کتاب
مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری تهران خبر داد

تشکیل شورای حل اختالف ویژه فرهنگ و رسانه
مریم گوشه
خبرنگار

دیروز سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی در نشســت مشــترک
بــا غالمحســین اســماعیلی در محــل
دادگســتری خبر از تشــکیل شورای حل
اختالف ویژه فرهنگ و رسانه داد.
در ایــن نشســت کــه بــرای دومیــن
بار برگزارشــد ،غالمحســین اسالعیلی،
رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران،
گفت« :به دلیل جایگاه ویژه سخنگویی
قوه قضائیه ،الزم است تعامل بیشتری
با اصحــاب رســانه و مبــادی ذیربط در
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برقرار
شود .زیرا امروز متأسفانه از طریق قاب
رســانهای تصویر خوبی از قــوه قضائیه
به جامعه ارائه نمیشود».
او تصریــح کــرد« :البتــه بخشــی از
ایــن نــگاه بواســطه وجــود نقــص در
اطالعرســانی قــوه قضائیــه و بخــش
دیگــری مربــوط به اصحــاب رســانه در
شــقوق مختلــف آن اســت و چنانچــه
تعامــل ســازندهای از طریــق ایــن
نشســتهای مشــترک ایجــاد شــود،
میتوان تصویر ارائه شده را اصالح کرد؛
مانند شــبهاتی که از طریق رســانهها در

روزهای اخیر دربــاره ماده  ٤٧آییننامه
نحوه اجــرای حدود ،قصاص و ...مطرح
شــده که واقعیت ندارد و صرفاً ناشی از
برداشــتهای مربــوط به حکم شــرعی
بوده و ناشــی از قرارداد میــان بیمهگذار
و بیمهگر شکل میگیرد ».اسماعیلی در
ادامــه تأکید کرد« :به همــکاران قضایی
تذکر داده شــده کــه در حــوزه فرهنگ و
رســانه تا آنجا کــه ممکن اســت مراتب
و موضوعــات مدیریــت شــود کــه صرفاً
برخــورد قضایــی صــورت نپذیــرد و بــه
نحوی این موضوع منجــر به اباحهگری
نشــود .بنابراین اســتمرار این نشستها
میتواند در رسیدن به اهدافی که به آنها
اشاره شد مؤثر و نقش آفرین باشد».

در ادامــه ایــن نشســت ســیدعباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
نیــز ضمــن قدردانــی از میزبانــی
دادگستری استان تهران گفت« :با توجه
بــه مناســبات ایجاد شــده بین دســتگاه
قضایــی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی امیــد مــیرود کــه قضــات در
موارد مربــوط به تخلفــات روش نرم را
بر روش سخت مقدم بدانند ».او افزود:
«چنیــن جلســاتی میتوانــد موجــب
تقویــت همفکــری و ســطح تعامــات
شود زیرا همه ما در بخشهای مختلف
جــزء نظام مقــدس جمهوری اســامی
ایــران به شــمار میرویــم و مــردم ما را
در غیــر تقســیمبندیهای موجــود و

■ نقش زنان در مدیریت
سازمانها
■ نویسندگان :میثم دهقان توران
پشتی و مصطفی بیگدلی
■ نشر :شفقت
■ سال انتشار1398 :

تلگراف
خبــــــر

روابط عمومی وزارت فرهنگ

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر گفت« :تمام هزینههای
بیمــه تأمیــن اجتماعــی برای هنرمنــدان ســرپل ذهاب تا
فرهنگ دو ســال و برای هنرمندان لرســتان تا یک ســال بهصورت
رایگان خواهد بود».
بــه گــزارش خبرنگار «ایــران» روز سهشــنبه ســیدزاده مدیرعامل صندوق
اعتبــاری هنر بــا تأکید بر رایــگان بودن تســهیالت بیمه هنرمندان ســیلزده،
تصریح کرد« :تمام هزینههای بیمه تأمین اجتماعی برای هنرمندان ســر پل
ذهاب تا  ٢سال و برای هنرمندان لرستان تا یک سال بهصورت رایگان خواهد
بود ».او درباره بیمه تکمیلی این مناطق بر اساس پوشش سال  ٩٨هم گفت:
«هر کدام از هنرمندان این مناطق نیز که به بیمه تکمیلی نیاز داشــته باشند،
این صندوق هزینههای آنها را پرداخت میکند».
مدیرعامل صندوق هنر با اشــاره به اتمام ثبتنام بیمه تکمیلی صندوق
اعتباری هنر گفت« :بیمه تکمیلی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در قالــب ارائه خدمات بیمهای از ســوی صندوق اعتبــاری هنر به هنرمندان،
نویســندگان و روزنامه نگاران ارائه میشــود ،این صنــدوق بهترین و باالترین
پوشــش خدماتی را در مقایســه با دیگر بیمهها دارد ».ســیدزاده افزود« :سال
 ٩٦خدمــات بیمــه تکمیلی را بــا هزینههای اندکــی ارائه کردیم .در ســال ٩٧
بــا توجــه بــه افزایــش تــورم و همچنیــن افزایــش هزینههــای درمانــی ،نــرخ
شــرکتهای بیمــهای در حــوزه بیمــه تکمیلــی  ٤برابر رشــد داشــت و این در
حالی بود که نرخ بیمه تکمیلی از ســوی این صندوق فقط  ١٥درصد افزایش
داشته است ».او در ادامه تأکید کرد« :افزایش  ١٥درصد نرخ بیمه تکمیلی از
سوی این صندوق در حالی است که بعضاً برخی شرکتهای بیمهای در این
بخش از خدمات بیمهای ،افزایش  ٤برابری هزینهها را داشتهاند».
اوگفت« :این صندوق در سه سطح به بیمه شدگان خدمات ارائه میدهد.
ســطح اول کــه طــرح امیــد نــام دارد هزینههایــی ماننــد هزینههــای جراحی
عمومــی و تخصصــی ،آمبوالنــس ،زایمــان و … را پوشــش میدهــد .ســطح
دوم بــا عنــوان «طــرح آرامش» اســت که پوشــشهای درمانی ماننــد جبران
هزینههای درمان بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی ،جبران هزینه اعمال
جراحی تخصصی بدون سقف و هزینههای پاراکلینیکی را تقبل میکند».

شــد و به تهــران آمــد و با گذرانــدن دوره
عالــی قضایــی وارد دادگســتری شــد.
او در تهــران بــا موســیقیدانانی چــون
درویشخــان و ابوالحســن صبــا رفــت و
آمــد داشــت .شــاهرخ الهــی در بروشــور
این آلبــوم در مورد هنر نوازندگی پدرش
میگویــد« :اســتاد الهــی پدیــدآور هنــر
متعالــی تنبــور اســت،ســازی کــه تــا آن
زمان ســاز عادی اقلیتی کوچک به شمار
میرفت و آهنگ (ملودی)های سادهای
را در برمیگرفت».
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بهصــورت یــک جــا ارزیابــی میکنند».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت« :در
شرایط فعلی که کشور به دلیل اقدامات
دشــمنان اســام شــرایط حساســی را
تجربه میکند ،افزایش سطح تعامالت
در حوزههــای مختلف ضــرورت زیادی
دارد ».او افــزود« :در حال حاضر میزان
حجــم تولیــدات فرهنگــی ارتقــا یافتــه
و ســطح کیفی آنهــا نیز بتدریــج بهبود
مییابد و ســعی ما این اســت که از بعد
نظارتی مطابــق با مقــررات رفتار کنیم
و تشــکیل شــورای حــل اختــاف ویــژه
فرهنگ و رسانه میتواند گام بلندی در
مســیر تعامل هر چه بهتر قــوه قضائیه
بــه شــمار آیــد ».صالحی تصریــح کرد:

«البتــه مــا منکــر تخلفات نیســتیم ولی
اگــر خــود وزارتخانه در مســیر برخورد و
تماس بــا تخلفات قرار بگیــرد با هزینه
کمتــری موضــوع خاتمه خواهــد یافت
زیــرا شــناختهای درون ســازمانی،
توانمندیهــای بهتــری بــرای حــل
معضالت در پی خواهد داشت».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ادامه
داد« :مقولــه دیگــر احضــار مدیــران
ارشــد و میانــی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی به مراجع قضایی است که این
امر بــا تعامالت قبلی باید انجام شــود
تا جایــگاه اقتدار و موقعیــت یک مدیر
در نظام مورد خدشــه قرار نگیرد ».وی
افزود« :ظرفیتها و حوزههای تعاملی
گســتردهای از قبیــل پیشــگیری از وقوع
جــرم ،ارتقای ســطح ســواد رســانهای،
عفاف و حجــاب و ...داریم که میتواند
منشــأ اقدامــات مشــترک در آینــده
باشــد زیرا همه دلســوزان نظــام به قوه
قضائیه مقتدر و معتمد ،اعتماد راسخ
دارنــد ».یــادآور میشــود ،پیــش از این
اولین نشست مشــترک وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی و دادگســتری تهــران
بــه میزبانــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی در محل ایــن وزارتخانه برگزار
شده بود.

ëëگروههــای متقاضــی شــرکت در
جشــنواره تئاتــر خیابانــی مریوان
تــا هفته دیگــر برای حضــور در این
جشنواره فرصت دارند.
ëëکنســرت نمایــش «خســرو و
شــیرین» به آهنگســازی داود آزاد
و میرامیــر میــری و کارگردانی ویدا
لقمانــی  28و  29تیرمــاه در تــاالر
وحدت روی صحنه میرود.
ëëســاموئل ال.جکســون بــه جمــع
بازیگران قســمت جدیــد مجموعه
«اره» اضافه شد.
ëëخانــواده نلســون مانــدال بــا
همــکاری مایــکل شــوگر کمپانــی
تولید فیلم تأسیس میکند.
 ëëمراسم اهدای نشان زندهیاد داود
رشــیدی با تقدیــر از ســه هنرمند در
عرصههای ادبیات و شــعر ،سینما و
تئاتر در شهریور ماه برگزار میشود.
ëëمحمدرضا مودودی ،سرپرست
ســازمان توســعه تجارت ایــران در
نخستین نشست جشنواره تصویر
صادرات بــا رویکــرد صنایع خالق
گفت :شــکلگیری اتــاق فکر برای
تجاری ســازی هنر ضروری است و
باید تجارت هنر شکل بگیرد.
ëëکنســرت نویــد اربابیان امشــب در
پنجمینجشنوارهشبهایموسیقی
خانههنرمندانبرپامیشود.

