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مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد

خبرنگار روزنامه «ایران» در بخش گفت وگو شایسته تقدیر شد

ëëمعرفی برگزیدگان بخش ترانه
اما در بخش برگزیدگان بخــش جایزه ترانه که با
حضــور احمد صــدری ،محمدعلی بهمنــی ،امیری
اســفندقه و ناصر فیض جوایز اهدا شــد .اهورا ایمان،
کامران رسولزاده ،علیرضا بدیع و زمان نورانی چهار
برگزیده بخش ترانه در این دوره از جشنواره بودند.
ëëمعرفی برگزیدگان بخش «موسیقی و رسانه»
قالب گفتوگو
در بخــش «خبرگزاریها» نیز علیرضا ســعیدی
توگویی با عنوان «شــغل
از خبرگزاری مهر برای گف 
هنرمند در وزارت کار ثبت میشود  /حاشیههای یک
انتخاباتصنفی»برگزیدهشد.امیرحسیندولتشاهی
توگویی با عنوان «اســتاد
از خبرگــزاری ایرنا برای گف 
مصطفی محبیزاده و یک ســینه خاطره از موسیقی
ایرانی»دراینبخششایستهتقدیرشناختهشد.
ëëقالب گزارش
در بخش «خبرگزاریها» امیرحسین دولتشاهی
از خبرگــزاری ایرنــا بــرای گزارشــی بــا عنــوان «درباره
فضلاهللتوکل»برگزیدهشد.دربخشمطبوعاتنیز
صابرمحمدیازروزنامه«همشهری»برایگزارشیبا
عنوان«:تذکرهدلتنگی»برگزیدهشد.
مهدی فیضیصفــت از روزنامه «همدلی» برای
گزارشــی با عنوان «پرونــده نافرجــام» در این بخش
تقدیرشد.
ëëبخش مقاله تخصصی
ســپهر ســراجی از مجلــه «هنرهــای زیبــا» بــرای

توگوی «ایران»« ،مرا معلم عشق تو شاعری آموخت» شایسته تقدیر شد
گف 

بخش موســیقی و رســانه دومین سالی است که در جشنواره موسیقی فجر برگزار میشود .در
بخش «گفتوگوی مطبوعات» نگار حســینخانی از روزنامه «همشــهری» برای گفتوگویی
بــا عنــوان «کــه از بــاد و باران نیابــد گزند» برگزیده شــد و ندا ســیجانی از روزنامه ایــران برای
گفتوگویی با عنوان «مرا معلم عشق تو شاعری آموخت» شایسته تقدیر شناخته شد.
مقالــهای بــا عنــوان «بازشناســی ویژگیهــای مرکــز
موســیقی ایرانی به عنوان عناصر هویت ســاز در این
ســنت» برگزیــده و محمــد خلیلیــان از مجلــه «هنر
موســیقی» برای مقالهای با عنوان «جامعهشناســی
موسیقی»تقدیرشد.
ëëقالب یادداشت
در بخش «روزنامه» محمود توســلیان از روزنامه
«اعتماد» برای یادداشــتی با عنوان« :شجریان ،گوی
بیان»شایستهتقدیرشناختهشد.
ëëبخش نگاه ویژه  /چهل نوا
در بخــش نگاه ویــژه نیــره خادمــی از روزنامه
توگویی با عنوان «اندوه دل
«شــهروند» برای گف 
نگفتم اال یک از هزاران» شایســته تقدیر شــناخته
شد.
در ایــن بخــش محمدرضــا مقــدم از روزنامــه
توگویــی با عنــوان:
«والیــت» قزویــن هــم بــرای گف 
«اجرای سرود در محضر امام(ره) را نقطه عطفی در
زندگیمیدانم»تقدیرشد.

ëëبرنامههای رادیویی و برنامههای مستند ترکیبی
بهرام نوری از رادیو گیالن برای برنامهای با عنوان:
«گیله بوخا ،درباره موســیقی طالش» برگزیده شــد.
هانیه پیرامی از رادیو خراسان جنوبی برای برنامهای
با عنوان« :سرکوه بلند» برگزیده و مسعود خسروی از
رادیوخراسانجنوبیبرایبرنامهایباعنوان«:چکه»
تقدیرشد.
ëëگزارش خبری
مریم تکافی از خبرگزاری صدا و ســیمای مشهد
برایگزارشیباعنوان«:سرزمیننواها»شایستهتقدیر
شناختهشد.
ëëمستند گزارشی
خانممرضیهرحیمیازرادیومشهدبرایگزارشی
باعنوان«:دستهامیبینند»شایستهتقدیرشناخته
شد.
در بخــش نــگاه ویــژه هیــأت داوران هــم زهرا
صادقزاده از رادیو خراســان رضوی برای گزارشی
بــا عنــوان« :صدایــی از دل تاریــخ» دربــاره اســتاد

ابراهیم شــریفزاده و وحید خانهساز از خبرگزاری
توگویی با عنوان« :بانوی بلوچی که
ایلنا برای گف 
بدون دندان هنوز قادر به خواندن اســت» برگزیده
شدند.هیأتداوراندربخشتیترهیچبرگزیدهای
معرفینکرد.
ëëبرگزیدگان جایزه باربد
دربخشرقابتیسیوششمینجشنوارهموسیقی
فجــر آلبومهایی که از مهر ماه ســال  ۱۳۹۶-۱۳۹۸به
دبیرخانهجشنوارهرسید،توسطهیأتانتخابگروهها
و آثار جشــنواره ارزیابی شد و کاندیداهای جایزه باربد
معرفیشدند.
ëëآهنگسازی موسیقی کالسیک
در ایــن بخش دیپلم افتخار به مهران بدخشــان
بــرای آلبــوم «انگارهها» رســید و جایــزه باربــد را کاوه
میرحسینی برای آلبوم «اشراق» از آن خود کرد.
ëëاجرای موسیقی نواحی
در ایــن بخــش محمد ســلم آبــادی بــرای آلبوم
«آوای صحــرا» دیپلم افتخار گرفت .جایــزه باربد در
این بخش به حمزه مقدم برای آلبوم «حمزه سیاه»
اهداشد.
ëëخوانندگی موسیقی نواحی
نامزدهــای دریافــت جایزه :ابوالحســن خوشــرو
(طالباوموسیقیحماسیمازندران)،نورمحمددرپور
(دردانــه) ،محیالدین شــعبانی (دریــاب و دریاب)،
پرویزنزاکتی(ونوشه)
دیپلــم افتخار ایــن بخش به زنده یــاد نورمحمد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه عنوان کرد

ایران همزاد نوا و صداست

برش

گــروهفرهنگی/بعدازظهر دوشــنبه  4اســفند ماه تاالر وحــدت میزبان
اهالی موســیقی بود تا آیین پایانی ســی و ششــمین جشنواره موسیقی
فجردرسالیسختودرکنارهمدلیدوبارههنرمندانبرگزارشود.
در ابتــدای مراســم اختتامیه که با حضــور وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی برگزار شــد ،پس از اجرای ســرود ملی ایــران و قرائت قرآن
کریــم پیام تصویری معــاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی،
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر هنری
جشنوارهپخششد.
ســید محمد مجتبی حســینی معاون امور هنــری وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی به سال ســخت و میهمان ناخوانده کرونا ،آفات و
محدودیتهای ایجاد شده اشاره کرد  .البته از نقش وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی نیزسخن گفت« :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
بضاعت مزجات کوشید تا رویدادها و اجراها و کنسرتهایی را برای

پاسداشتهنرموسیقیبخصوصموسیقیاصیلایرانیتمهیدکند
و آنها را از فرصت فضای مجازی به سمع و نظر مخاطبان برساند.
امیدوارم بر اثر این صبر نوبت ظفری در پیشرو باشد و سال آینده
بــا محــدود شــدن و رفع این بیمــاری دوباره فضای هنــر و فعالیت
هنرمندان رونق و شــکوه پیشــین خود را باز بیابد و اعتالی بیشــتر و
بهتریشاهدباشیم».
در بخشی از پیام تصویری محمد اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به شکل اجرایی جدید جشنواره اشاره
شــد« :در این دوره بخش رقابتی به جشــنواره بازگشــت و شاهد رقابت
آلبومهای فراوانی بودیم ،اقبال خوبی از ســوی هنرمندان برای حضور
و شــرکت در بخش اجراهای صحنهای جشــنواره شاهد بودیم و جایزه
ترانه،جایزهموسیقیورسانهوبخشپژوهشجشنوارهنیزبرگزارشد».
حســن ریاحی دبیر سی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر هم در

پیام تصویری به برگشــت جایزه باربد اشاره کرد :امسال مسأله مهمی
کــه اتفــاق افتاد اعــام مجدد جایزه باربد بود که خیلی اســتقبال شــد،
هنرمندان جوان مخصوصاً در بخش آهنگســازی و نوازندگی استقبال
کردنــد و امیــدوارم این جایــزه ادامه پیدا کند و اگر امکان داشــته باشــد
بخــش رقابتی از ســال آینده بینالمللی برگزار شــود یعنی هنرمندان
خارج از کشور که روی موسیقی ایران کار میکنند ،آثار خود را ارسال کنند.
امیدوارمسالآیندهباحلشدنمسألهکرونابتوانیمجشنوارهراوسیعتر
برگزارکنیم.
بخــش دیگــر پیــام تصویری دکتــر نمکی وزیــر بهداشــت درمان و
آموزش پزشکی بود که از شیوه برگزاری جشنواره سی و ششم قدردانی
کــرد« :فضای مجازی به عنوان یک ظرفیت بیبدیل کمک کرد مردم
کمتر از هم دور شوند اما لذت گردهماییها و هم نفسیها را نداشت و
این جز اجبار راهی نبود».

روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر

جشنواره سی و ششم برگزیدگانش را شناخت

ســید عباس صالحی در مراســم اختتامیه جشــنواره موســیقی فجر گفت«:موسیقی
بخشــی ازهویت ایرانی اســت و ایران همزاد نوا و صداســت .اگر ما ردپایی در محیط
پیرامونی و جهان داریم ،هم در ایران فرهنگی و هم در فراایران فرهنگی ،بخشــی از
این دفاع از موسیقی است که ما را به جهان و منطقه وصل کرده و میکند .همچنین
اگر شــعر و ادبیات ،فخر و افتخار ایران اســت ،موســیقی حافظه شــعر اســت و شــعر
همپای موســیقی جاری در زمان و زمانه ایــران ».صالحی ادامه داد« :اگر ما به ایران
میبالیــم کــه ایران یک رنگینکمان اســت .اقلیمهای گوناگــون و زیباییهای فراوان
بخشی از تنوع اقالیم ایران به رسم و رسوم و فرهنگ و هنر این اقالیم است و موسیقی
اقالیم ایران ،بخش نمایان این رنگ شــاداب ایران اســت .موسیقیهای مختلفی که
در جایجای ایران وجود دارد ،به نحوی نما و نمایه ایران عزیز و زیباست .بدین گونه
نوا ،صدا و موســیقی با پیکره ایران تنیده شــده اســت؛ هم با گذشته تاریخی و هم در
اکنون .بنابراین نمیتوان از ایران این نوا و صدا را جدا و ایران را بدون آن تصویر کرد،
حتی در دوره کرونا .اینکه در شــرایط ســخت کرونایی امروز کنــار هم قرار گرفتهایم و
جشن و جشنواره موسیقی را برگزار میکنیم ،بدان معناست که حتی در سختترین
احوال هم موسیقی از ایران جدا نیست».
او عنــوان کــرد« :از همــه عزیزانــی کــه ایــن فرصــت را فراهــم کردند تشــکر میکنم.
هنرمنــدان عزیــزی کــه در فراخوان این جشــنواره حضــور پیدا کردند و بیــش از ۵۰۰
هنرمندی که در اجراها حاضر شدند و فضای مجازی که یک بستر جدیدی از حضور
را در فرادید فرهنگ و هنر ایران گذاشت .اینکه میتوان سختیها را فرصت ساخت و
مجالهای جدید را برای نواختن و شنیدن پیدا کرد .در همین جشنواره تاکنون حدود
دو هزار دقیقه بیش از  ۵۰هزار مخاطب داشــته اســت نمایانگر این است که میتوان
این بستر را جدیتر از گذشته داشت و به آن فکر کرد».
صالحــی در پایــان گفــت« :از دبیــر محترم جشــنواره ،شــورای سیاســتگذاری ،هیأت
داوران و همکاران خودم در معاونت امور هنری و دفتر موسیقی نیز سپاسگزارم».

درپور برای «دردانه» اهدا شد و جایزه باربد به زندهیاد
ابوالحسن خوشرو برای آلبوم موسیقی مازندران اهدا
شد.
ëëاجرای موسیقی دستگاهی بیکالم
در این بخش بهاره فیاضی برای آلبوم افرا دیپلم
افتخار گرفت و جایزه باربد به هوشــمند عبادی برای

آلبوم«نایی»اهداشد.
ëëآهنگسازی دستگاهی باکالم
دراینبخشسیامکجهانگیریبرایآلبوم«من
همان نــایام» دیپلم افتخار گرفت و جایــزه باربد را
بهمــن فریادرس برای آلبــوم «پــرواز و آواز» دریافت
کرد.

ëëخوانندگی موسیقی دستگاهی
در ایــن بخش مهــدی امامی بــرای آلبوم «من
همان نایام» موفق به دریافت دیپلم افتخار شد و
مجتبیعسگریبرایآلبوم«عشیران»جایزهباربد
را از آن خود کرد.
ëëآهنگســازی و اجــرای بخــش پــاپ و تلفیقــی
بیکالم
در این بخش دیپلم افتخار به هومن شیر علی
برای آلبوم «تنیده در صدا» اهدا شــد و جایزه باربد
را مصطفی قناعت برای آلبــوم «کبوترخانه» از آن
خودکرد.
ëëآهنگسازی بخش پاپ و تلفیقی باکالم
دراینبخشازگروهبمرانیبرایآلبوم«»۱۳۴۰
تقدیر شــد .دیپلم افتخار به پویا کالهی برای آلبوم
«طــاووس پربســته» رســید و جایــزه باربــد را گــروه
داماهی با آلبوم «در من برو شکار» از آن خود کرد.
ëëخوانندگی بخش پاپ و تلفیقی
در ایــن بخش دیپلــم افتخار به رضــا کولغانی
برای آلبوم «در من برو شکار» تعلق گرفت و جایزه
باربد را پویا کالهی برای آلبوم «طاووس پربسته» از
آن خود کرد.
ëëآهنگســازی بخش معاصــر و ارکســترال ایرانی
بیکالم
در این بخش دیپلم افتخار به پویا باباعلی برای
آلبوم «دوردســتها» اهدا شد و جایزه باربد را رضا
والیبرایآلبوم«سرنا»دریافتکرد.
ëëآهنگسازی بخش معاصر و ارکسترال باکالم
دیپلمافتخاراینبخشبهسیاوشولیپوربرای
آلبوم «سرود مرد سرگردان» اهدا شد و جایزه باربد
را امیر پورخلجی برای آلبوم «عاشق کیست» از آن
خودکرد.
ëëخوانندگی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی
دراینبخشدیپلمافتخاربهپوریااخواصبرای
آلبوم «سرود مرد سرگردان» اهدا شد و جایزه باربد
به وحید تاج برای آلبوم «از برگها» رسید.
ëëناشر
در این بخش علی صمدپور از نشــر «خانه هنر
خرد»دیپلمافتخارومحمدموسویازنشر«ماهور»
جایزهباربدراازستادجشنوارهدریافتکردند.
ëëآیین نکوداشت برای چهار هنرمند
در پایان مراسم آیین نکوداشت مرحوم احمد
علــی راغب آهنگســاز پیشــگام موســیقی انقالب،
محمدرضــا اســحاقی نوازنده برجســته موســیقی
نواحیمازندران،ملیحهسعیدینوازندهپیشکسوت
ســاز قانون و حســن ناهید نوازنده پیشکســوت ساز
نی بهعنــوان چهار هنرمند پیشکســوت موســیقی
کشورمانبرگزارشد.

