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گشتی در حوالی خبرهای نخستین نمایشگاه کتاب
مجازی تهران

دور خیز  62فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر

جشنواره

مریال زارعی (کارور) ،فرشــته صدرعرفایی
(شــهربانو) و ...از جملــه بازیگــران زنــی
هستند که اگر استعداد تازهای در جشنواره
نباشــد نامشــان از همیــن حــاال بهعنــوان
کاندیداهــای احتمالی بهتریــن بازیگر زن
این دوره شنیده میشود.
از روز دوشــنبه هیــأت داوران جشــنواره
متشــکل از محمــد احســانی ،ســاره بیات،
مرتضــی پورصمــدی ،بهــرام توکلی ،نیما
جاویدی ،سید جمال ساداتیان و مصطفی
کیایــی ایــن  62فیلــم را داوری میکننــد و
قبل از برگزاری جشنواره فهرست  22فیلم
کــه در بخشهای مختلف نامــزد دریافت
جایزه هســتند مشــخص خواهد شــد .این
لیســت ،فهرســت نهایی خواهد بود که در
صورت ادامه فعالیت سالنهای سینما به
نمایش در میآیند.

از جشنوارهها چه خبر؟

بررسی فعالیتهای برخی شعب انجمنهای موسیقی ایران در روزهای کرونایی

ضرباهنگ موسیقی در شهرهای ایران

ندا سیجانی
خبرنگار

خط خبر

ëëسید مجتبی حسینی معاون امورهنری دراحکامی
مجید کیانی ،علی اکبرشکارچی ،داریوش پیرنیاکان،
حمیدرضــا نوربخــش ،ســیامک جهانگیــری ،امیــر
شــریفی ،امیر مردانه ،محمد اهللیاری (مدیر کل دفتر
موســیقی و رئیــس شــورای سیاســتگذاری) و فاطمه
کرمپور (مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی بوشــهر)
را بهعنــوان اعضای شــورای سیاســتگذاری ســومین
جشــنواره موســیقی کالســیک ایرانی منصوب کرد.
سومینجشنوارهموسیقیکالسیکایرانیاسفندماه
سالجاریبرگزارمیشود/.روابطعمومی
ëëمســتند بلند «کودتــای  »۵۳بــه کارگردانی تقی
امیرانی با موضوع تاریخی و سرنوشتساز کودتای
 ۲۸مرداد  ۱۳۳۲از عصر
دیروز دوشنبه  ۲۲دی ماه
در تعدادی از سینماهای
«هنــر و تجربــه» روی
پــرده رفتــه اســت تــا
عالقهمندان به تاریخ و سینمای مستند بتوانند این
اثر را روی پرده عریض به تماشا بنشینند/ .مهر
ëëشــناختنامه تئاتر مقاومت با حمایت دبیرخانه
هفدهمینجشنوارهسراسریتئاتر«مقاومت»درسه
جلدمنتشرشد/.مهر
ëëبــه پیشــنهاد فردیــن خلعتبــری دبیــر بخــش
موسیقی جشنواره «هنر زنده اســت» و تأیید شورای
سیاســتگذاری جشــنواره ،احمد پژمــان ،محمدرضا
علیقلــی ،پیمــان یزدانیــان و حامد ثابــت بهعنوان
اعضای داوری بخش موسیقی این جشنواره انتخاب
شدند/.روابطعمومی

بود که متقاضی حضور در جشــنواره فیلم
فجر و ابهام درباره وضعیت این آثار باعث
شده که فرم حضور در جشنواره را پرنکند.
همچنین آنطور که دبیرخانه جشنواره
اعــام کــرده از بیــن فیلمهــای متقاضــی
شــرکت در ســی و نهمین جشــنواره فیلم
فجر ۵ ،فیلم روشــنایی (کامشــاد کوشان)،
ترانههــای پــدری (محمــد بصیــری)،
بانکزدههــا (جــواد اردکانــی) ،موافقــت
اصولــی (امیــر پورکیــان) ،کوســه (علــی
عطشــانی) به علت مســائل فنــی و آماده
نبــودن از شــرکت در جشــنواره انصــراف
دادنــد .بــر ایــن اســاس از همیــن حــاال
گمانهزنیهای رســانهای درباره فهرســت
مدعیــان ســیمرغ بازیگری هم آغاز شــده
اســت .در میــان بازیگــران مــرد در غیــاب
نویــد محمــدزاده بهخاطــر عــدم حضــور

«گیجگاه» عادل تبریزی

فیلم «شب داخلی دیوار» وحید جلیلوند،
نــام پرویــز پرســتویی(بدون همــه چیــز)،
شــهاب حســینی (طالخون) ،بهرام رادان
(ابلــق) ،امیــن حیایــی (قاتــل و وحشــی)،
رضا عطــاران (شیشــلیک) ،حامــد بهداد
(گیــجگاه) ،هادی حجازیفــر (بدون همه
چیــز) ،محســن تنابنــده (روزی روزگاری
آبادان) ،هوتن شکیبا (ابلق) و حتی پژمان
جمشــیدی (شیشــلیک و خط فرضی) در
کنــار بازیگــران طنزی چــون رامبــد جوان،
پیمــان قاســمخانی و ســروش صحــت
(چپ راست) به چشــم میخورد .فاطمه
معتمدآریــا (روزی روزگاری آبادان) ،باران
کوثــری (بدون همــه چیز و گیــجگاه) ،الناز
شاکردوست (تیتی و ابلق) ،هدیه تهرانی
(بــدون همــه چیز) ،لیــا حاتمــی (قاتل و
وحشی) ،سحر دولتشــاهی (خط فرضی)،

«تی تی» آیدا پناهنده

مریم شهبازی

خبرنگار

طــی یکــی -دو هفته اخیــر که خبرهــای مرتبط بــا برپایی
نمایشگاه کتاب مجازی تهران رنگ و بوی جدیتری گرفته
یکی از مباحث مطرحشده نگرانی از افزایش ترافیک کاری
اداره پست در  6روزه برپایی این رویداد عرصه نشر و تأخیر
احتمالــی در ارســال کتابهــا اســت؛ اتفاقی که مســئوالن
اداره پســت با قاطعیــت تأکید کردهاند کــه« :مردم نگران
نباشــد؛ طی روزهایی که ناشران به شکل مجازی میزبانی
عالقهمنــدان را بــر عهــدهدارنــد اولویت پســت با ارســال
کتابهااست».
ëëنمایشگاهیبهگستردگیکلکشور
امــا دلیل نگرانیهایــی که هرازگاهی به بیان ناشــران و
مســئوالن صنوف نشــر و گاهی حتی به گفته خود مجریان
نمایشــگاه کتــاب مجــازی خواندهایــم در چیســت؟ وضع
محدودیتهای رفتوآمدی اتفاقی است که از نوروز سال
جاری شــکلی جدیتر به خود گرفــت ،از همین رو فضای
مجازی جایگاهی جدیتــر در ارائه خدمات فروش برخی
مشــاغل پیدا کــرده ،آنچنانکــه مردم هم تــا حد ممکن
خریدهای خود را از این طریق انجام میدهند؛ از خریدهای
سوپرمارکتی گرفته تا پوشاک .و این همان دلیلی است که
نگرانی ناشران و مسئوالن را سبب شده ،اینکه اداره پست
بــه دلیــل افزایش قابلتوجــه کار خود طی ماههــای اخیر،
در ایــام برپایی نمایشــگاه هم با حجــم ترافیکی بهمراتب
بیشتری روبرو شود و از پس وعده ارسال  3تا  6روزه برنیاید.
بــا اینحال آنطور که بابک افــروز ،مدیرکل بازاریابی و
ب و کار شرکت ملی پســت جمهوری اسالمی
توســعه کس 
ایــران در گفتوگو بــا روابط عمومی خانه کتــاب و ادبیات
ایران در پاســخ به نگرانی مذکور گفته جای نگرانی نیست

موسیقی

ëëکیومرث مرادی کارگردان تئاتر ،نمایشــنامه «آژی
دهــاک» را بــه ســی و نهمیــن جشــنواره تئاتــر فجر
میبرد .ایــن کارگردان بر این نظر اســت با همکاری
فرشــاد فزونی نوازنده و آهنگساز ،به شکل و شیوهای
مدرن ،این نمایشــنامه بهــرام بیضایــی را برخوانی
کند .به گفته او طی صحبتهایی که با دبیر این دوره
ازجشــنواره داشــته نمایش «آژی دهاک» به عنوان
گــروه میهمــان در جشــنواره رونمایی میشــود تا در
سالی که ناامیدی وجود دارد ،تولید و پژوهش تئاتر را
متوقفنکنم.
ëëانیمیشن سینمایی «پسر
دلفینــی» بــه نویســندگی
و کارگردانــی محمــد
خیراندیــش و تهیهکنندگی
محمــد امیــن همدانــی در
سیونهمینجشنوارهفیلم
فجر بــه نمایــش درخواهد
آمد .پســر دلفینی تازهترین
محصــول ســازمان هنــری
رسانهای اوج است که پس
از طی حدود  ۲سال از تولید آماده نمایش شد.
ëëفیلم ســینمایی «آهــو» به کارگردانی هوشــنگ
گلمکانی و تهیهکنندگــی جواد نوروزبیگی با پایان
مراحــل صداگــذاری و موســیقی قرار اســت برای
یونهمین جشــنواره فیلم فجر به
اولیــن بار در ســ 
نمایش در بیاید .نوید محمدزاده بازیگر نام آشنای
سینمای ایران هم در این فیلم صداپیشگی یکی از
نقشهای فیلم را برعهده دارد.
ëëآثار بخــش دیگرگونههای اجرایی ســی و نهمین
جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند .سامان خلیلیان
به عنوان مدیر و ندا شــاهرخی ،حسین توازنیزاده
و امیــر راد بــه عنــوان اعضــای هیــأت انتخــاب
دیگرگونههای اجرایی ،سی و نهمین جشنواره تئاتر
فجرراهمراهیمیکنند.
 12ëëاثر به بخش ویژه «سرباز انقالب» نمایشهای
خیابانــی ســی و نهمیــن جشــنواره تئاتر فجــر راه
یافتند.
ëëرضوان صادقزاده یکی از اعضای هیأت داوری
بخش نقاشــی جشنواره تجســمی فجر از انتخاب
 ۱۵۶اثــر در مرحله اول بخش نقاشــی خبــر داد .به
گفته صادقزاده در بخش نقاشی ۱۹۷۰ ،اثر از ۸۳۹
هنرمنــد درجشــنواره شــرکت کــرده بودنــد که در
نهایت قریب بــه  ۱۵۶اثر به مرحلــه داوری نهایی
راه پیدا کردند.

مردم نگران نباشند ،مرسوالت حاوی کتاب
در اولویت کارکنان اداره پست خواهد بود

نمایشگاه

گــروه فرهنگــی  /بــا بازگشــایی ســالنهای
ســینما از روز یکشنبه  21دیماه روحی تازه
در برگزاری جشــنواره سیونهم فیلم فجر
دمیده شــد .مهمتریــن رویداد ســینمایی
کشــورمان کــه قرار بــود صرفاً بــرای هیأت
داوران برگزار شــود حاال مخاطب بیشتری
پیدا کرده و عالوه بر نمایندگان رسانههای
خبری و عوامل فیلمها ،حتی تعبیر رؤیای
نمایــش مردمــی را هــم در پیــش رو دارد.
فعالً تهــران و تعــدادی از شهرســتانها از
وضعیــت قرمــز و نارنجی خارج شــدهاند
و ایــن دو گزاره جدیتر شــده اســت .طبق
گفتهمحمدمهدیطباطبایینژاد،نمایش
فیلمها برای اهالی رسانه و سینما ،در برج
میالد قطعی شــده و احتمال اضافه شدن
پردیس ســینمایی ملــت هم وجــود دارد.
درباره سینماهایمردمی اگرچه اظهارنظر
رســمی از ســوی برگزارکنندگان جشــنواره
اعالم نشده؛ اما حرف و حدیثها حکایت
از آن دارد که نمایش آثار برای عالقهمندان
ســینما هــم جــدی اســت .آنطــور کــه
محمدرضــا صابــری (ســخنگوی انجمن
ســینماداران) بــه ایلنا گفته ایــن اهتمام از
ســوی برگزارکنندگان جشــنواره و ســازمان

سینمایی وجود دارد .او حتی ابراز امیدواری
کــرده کــه ظرف همیــن هفته ســینماهای
مردمی جشنواره هم اعالم شود.
روز گذشــته ( 22دیمــاه) همزمــان
با آغــاز فعالیــت هیــأت داوران ایــن دوره
از جشــنواره ،لیســت فیلمهــای حائــز
شــرایط شرکت در بخش ســودای سیمرغ
یونهمین جشنواره فیلم فجر هم اعالم
س 
شــد 110 .فیلم متقاضی حضــور با قوانین
جشــنواره از جمله ســال تولیــد ،دارا بودن
پروانه ساخت سینمایی ،ارائه نشدن فیلم
در دوره گذشته جشــنواره و ...مورد بررسی
قــرار گرفتنــد و در نهایــت  ۶۲فیلــم واجد
شرایط شرکت در جشنواره شناخته شد .در
جدولی که از سوی روابط عمومی جشنواره
منتشــر شــده وضعیــت پروانــه نمایــش
فیلمهای این دوره نیز مشــخص شــده که
در ایــن بیــن بــرای  ۱۴فیلم تاکنــون پروانه
نمایــش صادر شــده و  ۴۸فیلم در دســت
بررســی شــورای پروانه نمایــش فیلمهای
ســینمایی قــرار دارد« .قاتــل و وحشــی»
حمیــد نعمــتاهلل« ،ابلق» نرگــس آبیار،
«تیتی» آیدا پناهنده« ،شیشلیک» محمد
حســین مهدویــان« ،طــا خــون» ابراهیم

شــیبانی« ،روشــن» روحاهلل حجــازی،
«بدون همه چیز» محســن قرایی« ،چپ،
راســت» حامــد محمــدی «کارور» احمــد
مرادپور« ،ســتاره بازی» هاتف علیمردانی
در کنــار «رمانتیســم عمــاد و طوبــا» کاوه
صبــاغزاده« ،آهــو» هوشــنگ گلمکانــی،
«گیــجگاه» عادل تبریــزی« ،خط فرضی»
فرنوش صمدی« ،روزی روزگاری آبادان»
حمیدرضا آذرنگ« ،مجوز خروج» کیارش
اســدیزاده« ،خورشــید آن مــاه» ســتاره
اسکندری و ...مهمترین فیلمهایی هستند
که در این فهرست قرار دارند.
حضــور فیلمهــای «خــط فرضــی»
فرنوش صمــدی و «تیتی» آیــدا پناهنده
در ایــن جدول گویای آن اســت که شــورای
سیاستگذاریجشنوارهباحضورفیلمهایی
که در جشنوارههای بینالمللی به نمایش
در آمدهانــد ،مخالفتی نــدارد؛ البته در این
باره هنوز خبر رســمی منتشــر نشده است.
عــدم اطالعرســانی شــفاف در ایــن بــاره،
صاحبان برخی فیلمها همچون «جنایت
بیدقت» شــهرام مکــری را با ســردرگمی
مواجــه کــرده اســت .پیــش از ایــن نــگار
اسکندر،فرتهیهکنندهاینفیلمعنوانکرده

استقبال ناشران خارجی از شرکت
در تجربه تازه نشر ایران

شــرایط نابســامان برنامههای فرهنگــی وهنری از
جمله برگزاری کنســرت و کالسهای آموزشــی به
دلیل گســترش ویــروس کرونا و توقــف و تعطیلی
و عــدم اســتقبال از ایــن برنامههــا ،موجــب شــده
هنرمندان موسیقی کشورمان همچنان در بیکاری
و مشــکالت مالی به ســر ببرند ،البتــه در این زمینه
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــم و بیــش
حمایتهای الزم را داشــته و حدوداً دو ماه گذشته
دفتــر موســیقی بــه دلیل مشــکالت پیش آمــده از
شیوع این بیماری در راستای حمایت از هنرمندان
در قالــب تفاهمنامــهای بــا ادارات کل ارشــاد
استانها ،مبلغ  ۳۲۰میلیون تومان به انجمنهای
موســیقی اســتانها اختصاص داد تا بلکه مرهمی
اندک در این روزهای بحرانزده باشد.
انجمن موســیقی ایران و شــعب آن فعالیت
خــود را از همــان ماههــای نخســت روزهــای
کرونایــی آغــاز کــرد و مدیــران آن همــواره در
تــاش بودند با ایجاد برنامههای مختلف هنری
کمی از مشــکالت اهالی موســیقی کاســته شــود،
بویــژه هنرمندانــی کــه در شــهرهای دورافتــاده
و شهرســتانهای کوچــک زندگــی میکننــد و
عــاوه بر مشــکالت مالــی از امکانــات محدودی
هــم برخوردار هســتند و البته در کنــار این کارها،
مــردم نیــز همچنان بــه در خانه مانــدن ترغیب
شــوند و برنامههــای مفــرح یا آموزشــی خــود را
بــه صــورت آنالیــن مشــاهده نماینــد .ایــن نگاه
همــکاری تقریبــاً از اواخر بهار امســال به صورت
جدیتر پیگیری شد و شعبههای استانی انجمن
موســیقی ایــران در حمایت از موســیقی مناطق
خــود برنامههایی همچــون برگزاری کنســرت یا
جشــنوارههای آنالین ،برپایی مسترکالس ،تولید
آلبوم ،کلیپهای ضبط شــده و ...را ارائه کردند و
همچنان ایــن برنامهریزیها ادامه دارد و نشــان
از این است که حال موسیقی نسبتاً خوب است.
ëëتالش در جهت معرفی استعدادهای موسیقی
جــواد یعقوبــی ،رئیــس
انجمن موسیقی استان ایالم
یکــی از اقدامــات مهــم ایــن
انجمــن را برگزاری جشــنواره
مجــازی تکنــوازی عنــوان

کــرد و در این باره بــه «ایران» گفت« :نغمه امید
نخســتین جشــنواره تکنوازی درموســیقی ایالم
بود که آثار از قبل به دبیرخانه جشــنواره ارسال و
در بازه زمانی معین منتشر شدند ،این برنامه که
در مدت زمان  20روز انجام گرفت ،تجربه بسیار
خوبی بود و حدود  140شــرکت کننده در ردههای
ســنی مختلف از اســتان ایالم و حتی استانهای
همجوار بهصورت میهمان شرکت داشتند».
به گفته یعقوبی «فرزند ایران» ،گرامیداشت
مجــازی چهلمیــن روز درگذشــت اســتاد
محمدرضــا شــجریان از دیگــر ویــژه برنامههای
انجمن موســیقی اســتان ایالم بود که این برنامه
پیشتــر ضبط و از تاریخ  ۲۷تــا ۳۰آبان از طریق
صفحــه اینســتاگرام و کانــال تلگــرام انجمــن
موسیقی استان ایالم پخش گردید.
ایــن مســئول دربــاره برگــزاری کنســرتهای
آنالیــن بیــان کرد :تــا به امــروز تجربــهای در این
بخــش نداشــتهایم ،شــاید هم شــرایط آن وجود
نداشــته و البته یک دلیل آن مخالفت خود بنده
اســت ،چــرا کــه تصــورم بر ایــن اســت مخاطب
برنامههــای آنالین بســیار کمتــر از برنامه ضبط
و منتشــر شــده اســت کما اینکه ایــن برنامهها از
اســتقبال خوبی برخوردار بــوده و به همین دلیل
ترجیح ما بیشتر این است که برنامههای درنظر
گرفته شده را ضبط کنیم.
او دربــاره تولیــد آلبومهــای موســیقی افزود:
از ســال گذشــته بررســی و انتشــار دو آلبوم بسیار
خــوب را در رأس کار قــرار دادهایــم کــه امیدوارم
تا پایان ســال به دست عالقهمندان برسد ،آلبوم
نخســت مربــوط بــه نواختههــای یکی از اســاتید
بزرگ موســیقی مقامی اســتان ایالم به نام مراد
نهاوندی است که با توجه به شرایط کرونا انتشار
آن بــه تعویق افتــاد امــا همچنان در دســتور کار
اســت .آلبــوم دیگر آهنگســازی مشــترک پیمان
سلیم فرد و امیر جباریان بوده با آواز محمدجواد
شوهانی که انشاءاهلل با پیگیریهای انجام شده
هرچه زودتر منتشر میشود.
یعقوبــی بخــش دیگــر فعالیــت انجمــن
موســیقی ایــام در شــرایط کرونــا را معرفــی
اســتعدادهای موســیقی اســتان عنوان کــرد و در
این باره گفت :در این روزها و ماهها تالش کردیم
ارتباط خوبی با بسیاری از استعدادهای موسیقی

ایــام بخصــوص جوانــان در شهرســتانهای
مختلف داشته باشیم و آثارشان را ارائه و منتشر
کنیــم تا عــاوه بــر ایجاد انگیــزه بیشــتر و در کنار
آن حمایــت مالــی و معنوی ،این اســتعدادهای
موسیقایی کشف و جذب جشنوارههای مختلف
کشوری شوند و همچنان در تالشیم اگر از شرایط
کرونــا عبور کنیــم ،برنامههای متنوعــی در ادامه
خواهیم داشت.
ëëبرگزاریجشنوارموسیقیفجربهصورتآنالین
در شهر همدان
علــی آقامحمدی رئیس
انجمــن موســیقی همــدان
نیــز ایــن انجمــن را یکــی از
فعالتریــن انجمنهــای
موســیقی کشــور عنوان کرد
و اولیــن کنســرت آنالیــن کشــور را منتســب بــه
ایــن اســتان دانســت و در این بــاره بــه «ایران»
گفــت :انجمن موســیقی همدان طــی ماههای
گذشته اولین جشنواره ملی سوگواره عاشورایی
را بهصــورت آنالیــن اجرا کــرد و در کنار آن یک
تعــداد مســترکالس و ورکشــاپ و آزمونهای
تئوری در فضای مجازی برگزار شــد .همچنین
اولین جشــنواره کتابخوانی برپا شــد کــه در این
جشنواره یک تعداد کتابهای تئوری موسیقی
کــه در دنیا هم مورد اســتفاده اســت بــه عنوان
منابــع مرجع معرفی و در ادامــه آزمون از آنها
برگزار شد.
از دیگــر برنامههــای ایــن انجمــن برگــزاری
جشــنواره گــروه نــوازی آنالیــن بــود ،همچنین
برنامههایــی هــم بهصــورت گفتوگــو بــا
هنرمنــدان نام آشــنای موســیقی ایــران درنظر
گرفتــه شــده کــه میزبــان میهمانانــی همچون
آقایان علی جهاندار ،کیوان ســاکت و وحید تاج
بودهایــم .نکته دیگــر اینکه قرار اســت برگزاری
جشنوار موسیقی فجر بهصورت آنالین در شهر
همدان برگزار شود.
آقامحمــدی اســتان همــدان را بعــد از
آذربایجــان دومیــن قطب موســیقی عاشــیقی
عنــوان کــرد کــه در تالش اســت موســیقی این
اقــوام را بیشــتر به مــردم معرفی کننــد .او یکی
از اقدامــات خــوب این انجمــن در بخش تولید
را چاپ و انتشــار آثار عبداهلل خان برق لشکری

عنوان کرد که یکی از پیشکسوتان استان همدان
بــوده و در واقع اولین کســی که ســال  1310نت
را بــه همــدان آورد و موســیقی را بهصــورت
آکادمیــک و تئــوری تدریــس کــرد .قــرار اســت
عالوه بر بزرگداشت مقام این استاد بزرگ ،آثار
او در یکــی دو ماه آینده بهصورت کتاب منتشــر
شــود و آثــار صوتــی ایــن هنرمند هم که بســیار
ارزشمند است از سوی انجمن موسیقی استان
بهصورت نت جمعآوری و منتشــر خواهد شد.
به گفته او اســتاد برق لشــکری تنهــا یک چهره
هنری در شهر همدان نبوده بلکه همدوره علی
نقــی وزیری و غالمرضا خان مینباشــیان بوده
اســت .همچنین با پیگیری ایــن انجمن حدود
یک ماه گذشته دکترای افتخاری آقای ماشااهلل
رســام از اساتید موسیقی محلی ایران و همدان
و پیرترین نوازنده باالبان که حدود  90سال سن
دارند از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
اعطا شد.
ëëاجرای کنسرت زنده در استان گلستان
ابوذر اســماعیلی رئیس
انجمــن موســیقی گلســتان
نیــز طــی ایــن مــدت زمــان
برنامههای مختلفی در این
انجمــن برگــزار کرده اســت
از جملــه برپایــی  8کارگاه آموزشــی مجــازی
مرتبط بــا جشــنواره نوازندگان جوان گلســتان،
تولید  9ویدئو آموزشــی دانستنیهای موسیقی
با همکاری گروه آداک ،انتشــار بیش از  20مورد
از تولیدات هنرمندان موسیقی استان گلستان،
پیگیری امور باغ مزار زندهیاد استاد محمدرضا
لطفــی بــا همکاری شــورای شــهر گــرگان و ...او
دربــاره برگــزاری کنســرت آنالیــن و کالسهای
آموزشــی بــه «ایران»گفت :متأســفانه به دلیل
نبــود اسپانســر موفق نشــدیم کنســرت آنالین
برگــزار کنیــم و در بخــش آمــوزش آنالیــن هم
در قالــب کارگاه اینســتاگرامی انجــام گرفــت .
درحال حاضر به دنبال ایجاد بســتری هســتیم
برای اجرای کنســرت الیو با چند دوربین و البته
بــدون نیــاز به هزینــه و بــا امکانات ســادهتر اما
باکیفیت که پیشتر این کار در شهرســتان گنبد
انجام شده و بزودی این بستر را برای گروههای
موسیقی استان آماده خواهیم کرد.

و کارکنان پست استانها ملزم شدهاند که مرسوالت حاوی
کتــاب را در اولویــت قــرار دهند تا بهســرعت بــه مخاطب
برســد .بنابرایــن نگرانی از بابــت اینکه در شــرایط فعلی
ارسال کتابها بموقع انجام نشود وجود ندارد.
در همیــن ارتبــاط هم افــروز تأکید کــرده« :بــا توجه به
گســتردگی نمایشــگاه مجــازی کتاب تهــران ،جمــعآوری
کتاب از ناشــران کاری سنگین است ،ولی برنامهریزی الزم
انجامشــده تا روزانه بتوانیم سر ساعت خاصی به ناشران
مراجعــه کنیــم و کتابهایی را که مــردم خریدهاند جمع
آوری کرده و به دست مخاطبان برسانیم ».اما ازآنجاییکه
نمایشــگاه کتــاب مجــازی تهــران ،بواقــع نمایشــگاه بــه
گســتردگی کل کشورمان به شــمار میآید بهتر است که در
خرید کتابها به توصیه نمایندگان صنوف نشر عمل کرده
و در دریافت کتابها قدری صبور باشیم؛ در شرایط فعلی
مأموران اداره پســت حتی اگر در اســتانهای دوردست نیز
ناشــری کتــاب خود را بفروشــد باید کتابهــا را از او تحویل
گرفته و به هر جای ایران که مقصد آن باشد برسانند.
ëëتا اعتبار مالی تمام نشده ثبت نام کنید
مسأله دیگری که مســئوالن اجرایی نمایشگاه پیشتر
اعالم کردهاند در خصوص چگونگی ارسال کتابها است؛
در ایــن ارتبــاط ناشــر و اداره پســت ملزم به آن هســتند که
کتابها را صحیح و ســالم به دست خریداران کتاب در هر
نقط ه از کشور برسانند .نکته دیگری که بد نیست تا فرصت
تمام نشده از آن غافل نشوید ثبتنام برای دریافت یارانه
وزارت ارشاد است.
در همیــن بــاره ابتــدا ســری بــه نشــانی الکترونیکــی
 ketab.irبزنیــد تــا ببینیــد شــامل یارانــه وزارت ارشــاد که
برای گروههایی همچون دانشــجویان و اهالی قلم در نظر
گرفتهشده میشوید یا نه .اگر در زمره این مشموالن هستید
کــه ســریعتر از طریق همین ســایت ثبتنام کنیــد ،چراکه
ت نام اعالمنشده اما این امکان
شاید زمانی برای اتمام ثب 
تنهــا تا وقتی که اعتبار مالی یارانه مذکور به پایان نرســیده
ت نام نخواهید بود.
برقرار است و بعد از آن دیگر قادر به ثب 
برگزارینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانطیدهههای
گذشــته اغلب با فروش کتابهای عرضهشــده با درصدی
از تخفیــف همراه بــود ،اتفاقی که آن را در نمایشــگاه کتاب
مجازی هم شــاهد خواهیم بود .آنطور که ایوب دهقانکار،
رئیس این نمایشگاه مجازی در گفتوگو با رسانهها عنوان
کرده عالقهمندان از یکم تا ششــم بهمنماه قادر به خرید
کتابهای عرضهشــده با تخفیف 20درصدی خواهند بود؛
کتابهایی که درنهایت رایگان به دست آنان خواهید رسید.
اما خبر خــوب برای آنهایی که خواهان اطــاع از تازههای
نشــر جهان و از ســویی خرید کتاب از آنان هســتند اینکه در
بخش بینالمللی نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
 110ناشــر ثبتنــام کردهاند؛ از این تعداد  ۳۰شــرکتکننده
ایرانــی و  ۸۰شــرکتکننده خارجــی از  ۲۴کشــور هســتند و
درمجموع بیــش از  ۷۰درصد شــرکتکنندگان ،ناشــران و
فعاالن حوزه فرهنگ و صنعت نشر بینالمللی هستند .بر
اساس خبر ارسالی ،آنطور که شیوا وکیل نسلیان ،مدیر امور
نمایشگاههای خانه کتاب و ادبیات ایران گفته برخی از ثبت
نام کنندگان بخش بینالملل از کشــورهایی مانند اسپانیا،
اندونزی ،کلمبیا و ســنگال و غیره هستند که برای اولین بار
در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا میکنند .او تأکید کرده
میزان استقبال کشورها از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در
مقایسهبانمایشگاهفیزیکیبهشکلچشمگیریدرمقایسه
با سالهای گذشته قابلتوجه است که عوامل متعددی در
آن دخیل اند.

