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@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

صدای «گاه ِ فراموشی» شنیده شد

درنگ
وزیر ارشاد:

هنرمندان پیشتاز جهاد تبیین باشند

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :در مدیریت
فرهنگی دولت مردمی تالش شــده در استانهای
علی کالنتری ســاعت  14:30روز پنجشنبه  22اردیبهشت ماه 1401؛ تاالر
تهران برگزار میشود و سالنش قطعی شده است و برگزار خواهد شد.
سراســر کشور ،امور در اختیار نخبگان و چهر های
وحدت میزبان مراســم رونمایی از جدیدترین آلبوم همایون شجریان با نام «گا ِه
همچنین ثقفی مدیرعامل مادیران که به عنوان حامی مالی این اثر در نشســت
برازنده و جوان انقالبی باشــد تا فضای فرهنگی و
فراموشی» بود .این آلبوم حاصل چندمین همکاری فردین خلعتبری با همایون
خبری حضور داشــت در پاســخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر ناهماهنگی ها و
هنری کشــور به یک فضای تراز انقالب اســامی
شجریان است .گاه فراموشــی هشت قطعه دارد که خلعتبری آهنگساز و شاعر
ازدحام پیش آمده در نشســت خبری این رویداد اعالم کرد :برای ما مغتنم است
نزدیکتر شود.
همهی آنها است.
که ناممان در کنار هنرمندان و بزرگان باشــد و مشــکالتی هم اگر هست از بی
محمدمهدی اســماعیلی ،وزیــر فرهنگ با هدف
گــروه صنعتی ایکس ویژن حامی جدیدترین اثر همایون شــجریان بود که برای
تجربگی و نادانی ماست.
بررســی کمبودها و کاســتیهای حوزه فرهنگ و
برگزاری این مراســم ســعی کرده بود ســنگ تمام بگذارد ولی با این وجود در
در ادامه برنامه همایون شجریان در پاسخ به یکی از سوالهای جالب این نشست
هنر شهرستان اسالمشهر ســفری نیمروزه به این
ابتدای نشست خبری به مانند نشســت قبلی آلبوم همایون شجریان بی نظمی
خبری که مربوط به کنســرت اخیــر همایون در دوبی بود و شــجریان در این
شهرســتان داشــت که در این ســفر چند ساعته
هایــی اعم از اعتراض خبرنگاران به نحوه چینش صندلی های ســالن و جایگاه
کنسرت برخالف یکی از خوانندههای لس آنجلسی که با فشار مقامات اماراتی از
ضمن بررســی امور فرهنگی و هنری اسالمشهر با
نامناســب عکاســان و تصویربرداران که مانع دید خبرنگاران می شد ،می رفت
ایران قطعهای را اجرا نکرده بود ،آوازی در ســتایش کشورمان ایران خوانده بود،
رویکرد محرومیت زدایی در راستای تحقق عدالت
که جو متشنج بشــود که فردین خلعتبری از عکاسان و فیلمبرداران خواست تا
گفت :من در جریان اتفاقات رخ داده قبلی بودم اما کار خودم را انجام می دهم و
فرهنگــی ،با حضور در میان اهالی فرهنگ و هنر و
نشســته کارشان را انجام بدهند .عکاسان نشستند و این قائله ختم به خیر شد و
به حواشی و اخبار کاری ندارم خواندن برای ایران در دوبی خواست خودم بود و
نخبگان شهرستان اسالمشهر ،در دیداری صمیمی
در نهایت نشست خبری رونمایی از آلبوم « گا ِه فراموشی » آغاز شد.
کشور دوبی برای نخواندن از ایران محدودیتی نگذاشته بود و ما هم در این رابطه
پای ســخنان آنها نشست .وزیر فرهنگ در دیدار
با شــروع نشســت خبری همایون شــجریان و فردین خلعتبری به حاضران در
با مورد یا فردی برخورد نداشتیم.
صمیمانه با اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه شهرستان
مراســم خوش آمد گفتند و در ادامه خلعتبری گفت :این چهارمین همکاری من
همایون شــجریان همچنین در پاســخ به ســوال خبرنگاری در خصوص اوضاع
اسالمشــهر گفت :حوزه مدیریت دولتی در عرصه
با همایون اســت .در واقع موسیقی سریال جیران و آلبوم گاه فراموشی سومین و
اقتصادی و تاثیر آن بر گرانی بلیط کنسرتها افزود :درباره گرانی بلیت کنسرتها
رســانه ای ،فرهنگی و هنری باید به سمت و سوی
چهارمین همکاری ماست و کیســت که از همکاری با همایون شجریان رضایت
چیزی نگویم بهتر اســت و ماهم تالش می کنیم مشکلی به مشکل مردم اضافه
فضای ریل گذاری ،نظارت و هدایت حرکت کند و
نداشته باشد.
نکنیم و حداقلها را در نظر بگیریم .همیشــه سعی کردهام راه متعادل را انتخاب
امور میدانی باید بــه جریانهای مردمی و انقالبی
در ادامه نشست خبری همایون شجریان با اشاره به تلفیق موسیقی ایرانی و جَ ز
کنم .او افزود :کنســرتهایی که طی ماههای گذشته در اروپا برگزار کردم به یاد
دیگری پیدا می کرد و اینی نبود که االن هست.
ســپرده شــود و دولت انقالبی نیز در همین راستا
در آلبوم «گا ِه فراموشی» گفت :این آلبوم همآمیزی از موسیقی ایرانی و موسیقی
پدر و پرویز مشــکاتیان بوده اســت و تالش کردم طی اجرای قطعاتی یاد پدر را
رضا موســوی مدیر هنری پروژه «گاه فراموشی» در ادامه نشست خبری گفت:
که مطالبه بهحــق مقام معظم رهبری از دســت
جَ ز است .نقطه مشترک این دو موسیقی ،بداههنوازی و بداههخوانی است که در
زنده نگه دارم.
بیســت و پنج ســال اســت با فردین خلعتبری همکاری دارم و درباره همایون
اندرکاران فرهنگی در بدنه دولت و حاکمیت است،
این آلبوم از این نقطه مشــترک استفاده شده است .فردین خلعتبری موسیقی را
همایون در ادامه درباره پیشنهادی که طی سالهای گذشته در رابطه با برگزاری
شناختم کمتر بود و طی همکاری اخیر هربار با او صحبت می کردم شگفت زده
نهایت تالش خود را انجام می دهد.
روی سرودههای خودش ساخته است.
کنســرتهای رایگان مطرح کرده بود گفت :برای برگزاری کنسرتهای رایگان
می شــدم .نمی خواهم تعریف کنم و حرفهایی که میزنم عین واقعیت اســت و
وی افزود :در نخســتین جلســهای کــه به عنوان
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در موســیقی ایران بزرگانی مانند
ســر حرف چند سال پیشم هستم .قبال گفتم کنســرت رایگان خیابانی و بدون
همایون هنرمندی واقعی و ایده پرداز خوبی است .موسوی افزود :اینکه من اینجا
خدمتگــزار عرصه فرهنگ و هنر بــه محضر مقام
را ســاخته و شــعر را میســرودند .نوازندگانی که این کار را نواختهاند ،بســیار
محدودیت ،اما این کار باید مدیریت شــود و پیشــنهاد میدهم در مکانی چند
هستم با هدف کمک کردن است.
معظم رهبری رســیدم ،یکــی از مهمترین نکاتی
چیرهدست هســتند؛ فردین خلعتبری برای اجرا توسط این نوازندگان آهنگها
هزارنفری این اتفاق بیفتد .خیلی ها گفتند چند شب کنسرت رایگان برگزار کن
همایون شــجریان در ادامه برنامه عنوان کرد  :آلبوم «امشب کنار غزلهای من
که ایشــان تاکید نمودند ،فعال شدن جدی گروه
را نوشته است .این آلبوم تجربهای تازه برایم به شمار میرود که غنیمت است.
اما به نظرم این کار دردی دوا نمیکند و منظورم طیف خیلی وسیع از مخاطبانی
بخواب» را به شــخصه خیلی دوست داشتم؛ در دو سال گذشته این آلبوم بیشتر
های مردمی جبهه انقالب فرهنگی در عرصه های
درباره احتمال برگزاری کنسرتهایی با رپرتوار این آلبوم خیلی صحبت کردهایم
بود که امکانات ندارند به کنسرت بروند.
دیده و شــنیده شــد .باید بگویم که «گاه فراموشــی» آلبومی پختهتر از آلبوم
مختلف بود که تالش کــرده ایم این نکته مهم را
اما در حال حاضر باید بگویــم که اجراهایی که قبل از کرونا برنامهریزی کردهام
در پایان نشســت خبری ثقفی مدیر عامل مادیران اعالم کرد  :مخاطبان از هفته
«امشب کنار غزلهای من بخواب» است.
در مجموعه وزارت فرهنگ دنبال کنیم .همچنین
بایــد روی صحنه ببرم؛ این اجراها در ایران و خارج از ایران برگزار خواهد شــد.
آینده می توانند برای کنسرت رایگان در سایت مادیران ثبت نام کنند.
نکته مهم در آلبوم «امشــب کنار غزلهای من بخواب» شعرهای افشین یدالهی
تالش شده در اســتانهای سراسر کشور ،امور در
بعدا درباره برگزاری کنسرت این آلبوم تصمیمگیری میکنیم.
نشست خبری رونمایی از آلبوم گاه فراموشی با امضای پوستر این آلبوم از سوی
بود .ایده آلبوم «گاه فراموشی» ایدهای جدید و جالب است؛ فردین طی سالهای
اختیــار نخبگان و چهر هــای برازنده جوانان های
فردین خلعتبری آهنگســاز و شــاعر این اثر در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره
عوامــل تهیه کننده به پایان رســید و آلبوم نیز در دســترس عالقه مندان قرار
زیادی شــعرهایی سروده و سعی کرده این شــعرها را پختهتر کند؛ برای خودم
انقالبی باشد تا فضای فرهنگی کشور به یک فضای
چرایی استفاده نکردن از نوازندگان ایرانی گفت :این اثر مبتنی به موسیقی است
گرفت .همچنین پس از پایان نشســت خبری و مراســم پذیرایی از مهمانان ،در
پیش میآمد که در این کار مفهوم شــعر و موسیقی سنگین به نظر میرسید اما
تراز انقالب اسالمی نزدیکتر شود.
که به نوازندگان خاصی نیاز داشــت .او افزود :این اثر کوارتتی چهارنفره اســت و
بخش اصلی تاالر وحدت از ســاعت  18مراسمی با اجرای آوا مشکاتیان  ،دختر
کنار هم قرار گرفتن موســیقی و شعرها روان بود و با چند بار شنیدنش میتوان
اســماعیلی در ادامه به اهداف سفرهای استانی در
در آن رویکردی داریم که بداههنوازی با یک گونه خاص بخشــی از آن است .من
مرحوم پرویز مشــکاتیان و ســخنرانی فردین خلعتبری و همچنین بداهه نوازی
ارتباط خوبی با آن برقرار کرد.
حوزه فرهنگ اشــاره کرد و گفــت :اهالی فرهنگ
با شــیوه و آثار دوتا از نوازندگان آشنا بودم .دونوازنده دیگر هم در کارشان تبحر
تنبور انجام شــد و در پایان مراسم با اجرای یکی از قطعات این آلبوم به صورت
همایون شــجریان همچنین در پاســخ خبرنــگاری درباره اجرای کنســرت و
و هنر سراســر کشــور مطالبات مختلفی دارند که
دارند .او ادامه داد :اگر نوازنــدگان دیگری قطعات آلبوم را مینواختند ،اثر تمبر
زنده توسط همایون شجریان ،این رویداد به پایان رسید.
فعالیتهای آینده اش در داخل کشــور گفت :کنسرتی برای تیرماه داریم که در
برای احقاق ایــن مطالبات تــاش خواهیم کرد،
برخی مطالبات به مســائل زیرساختی مربوط می
شــود که در این خصوص دولــت مردمی در قالب
از بخـش مجـازی نمایشـگاه کتـاب اسـتقبال کردنـد؛ در
سـخنگوی نمایشـگاه کتـاب تهران اسـتقبال مخاطبـان از
استقبال گسترده مخاطبان از نمایشگاه مجازی کتاب
سفرهای استانی تمام همت خود را به کار بسته تا
بخـش بیـن الملـل مـا امـروز بازدیـد سـفیر یمـن و کـره
نمایشـگاه مجازی را بسـیار خـوب ارزیابی کـرد و از فروش
همه پروژههای نیمه کاره اســتان ها را به سرانجام
جنوبـی را داشـتیم و از چنـد کتـاب مهـم رونمایـی شـد.
بیـش از  ۸میلیـاردی تـا روز دوم خبـر داد.
مشخصی برساند ،اما نباید فراموش کنیم مهمتر از
وی بـا اشـاره بـه آمـار بخـش مجازی گفـت :تاکنـون 196
علی رمضانی سـخنگوی نمایشـگاه کتاب تهـران در دومین
مسائل زیرساختی ،تمرکز بر تولید محتوای مبتنی
کتـاب کردنـد؛ اتفـاق ویـژه دیگـری کـه در ایـن دوره مـا
وی در پاسـخ بـه پرسـش دیگـری مبنی بر حضور ناشـران
هـزار و  787عنـوان کتـاب در بخـش مجـازی نمایشـگاه
نشسـت خبـری در پاسـخ به پرسشـی درباره وصل نشـدن
بر تفکر فاخر انقالب اسالمی است که باید در کنار
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کتابسـاز در نمایشـگاه امسـال گفـت :رتبهبندی ناشـران
زیرساخت ،تولید محتوای غنی مورد توجه باشد.
بـه ثبت رسـیده کـه این رقـم به سـرعت در حـال افزایش
کارتخـوان برخـی غرفههـا گفـت :دسـتگاههای کارتخـوان
تخفیـف بـود؛ مـا نرخ تخفیف کتـاب را از  30درصد به 15
در دسـتور کار معاونـت فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـا د
وزیر فرهنگ در دولت مردمی با اشــاره به ظرفیت
اسـت؛  33هزار و  740سـفارش تا امروز ثبت شـده اسـت
تا شـب گذشـته به اغلب ناشـرانی که مسـئله کـد مالیاتی
درصـد کاهـش دادیـم؛ چنانچـه در خصـوص قیمتگذاری
اسـت؛ در نمایشگاه مسـئله بررسـی میزان تولید و تولیدی
بــاالی فرهنگی و هنری شهرســتان اسالمشــهر،
و  97هـزار و  80نسـخه کتـاب فروخته و  35هـزار و 249
آنها حل شـده بود ،داده شـد؛ در شبسـتان مصلی ناشـران
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تصریح کرد :شهرستان اسالمشــهر یکی از کانون
با نرخ ارز اصرار وجود داشـته باشـد ،چون تاثیرر مسـتقیم
بـودن آثـار ناشـران مورد توجه قـرار گرفته و متـراژ غرفه و
بسـته تحویـل پسـت شـده اسـت .رمضانـی فـروش کتاب
عمومـی عمدتـاً غرفههـا را دریافـت کردنـد و در بخـش
های اصلی هیأت های مذهبی و آیینی در کشــور
بـر توان مـردم دارد ،بـر فروش آنهـا تاثیر خواهد گذاشـت.
مسـاحت آن بـر ایـن اسـاس اختصاص یافته اسـت.
تـا سـاعت  15را بیـش از  84میلیـارد ریـال عنـوان کـرد
کـودک و نوجـوان نیـز همین طور اسـت.
است که باید از این پتاسیل به بهترین شکل ممکن
غرفه
بـودن
خالی
بر
مبنـی
پرسشـی
به
پاسـخ
در
رمضانـی
پرسـش
سـخنگوی نمایشـگاه کتـاب تهـران در پاسـخ بـه
گــزارش
و یادآور شـد :بسـتهها به  500شـهر از  31اسـتان ارسـال
رمضانـی دربـاره عـدم اسـتفاده از ماسـک توسـط برخـی
خالیهیئات
مســاجد و
دادن دیگر
شــود .از سوی
اســتفاده
اتحادیـه ناشـران افغانسـتانی در نیـم طبقـه دوم شبسـتان
تسـنیم مبنـی بـر گالیـه ناشـران خارجـی از عـدم تحویل
کند
شانه
ضمانت
راستی آزمایی و
تحریم
تواند
غرباند؛نمی
ها،بسـته را
دریافت
لغوبیشـترین
از قـم
مشـهد و
تهـران،
شـده
از مراجعهکننـدگان نیـز گفـت :بـا هلال احمـر و سـایر
مذهبی می توانند میزبان فعالیتهای غنی فرهنگی
دیر
خیلی
را
کتابهـا
افغانسـتانی
ناشـران
کـرد:
خاطرنشـان
همـه کتابهـا در ایـن بخـش تصریـح کـرد :هـر کـدام از
داشـتهاند؛ ناشـران تهرانی ،بیشـترین ارسـال را در روز اول
دسـتگاههای بهداشـتی بـرای تذکـر در زمینـه اسـتفاده
شهرها باشند .وی با تاکید بر حل مشکالت مختلف
وارد نمایشـگاه کردنـد؛ دیـروز هـم محمولـه کتابهـای آنها
ناشـران خارجـی که آثار خـود را مطابق آییننامـه در زمان
ایـن نمایشـگاه داشـتند 400 .مرسـوله بـه  55روسـتا در
از ماسـک مذاکـرای داشـتیم .وی بـا اشـاره بـه حمایـت از
اهالی رسانه خاطرنشان کرد :در جلسه کمیسیون
بـه کشـور رسـیده مـا تلاش میکنیـم کتابهـا هـر وقت
مشـخص بـه نمایشـگاه ارسـال کـرده باشـند ،کتـاب خود
سراسـر کشور ارسال شـده اسـت که مازندران و همدان در
کتابفروشـیها گفت :تدابیری اندیشـیده شـده تا در بسـتر
فرهنگی ،اجتماعی دولت که ریاست کمیسیون را
مواضعاولیه
بـه نمایشـگاه برسـد ،وارد گمـرک شـده و ارزیابـی
را تحویـل گرفتهانـد؛ چنانچـه تاخیـر وجـود دارد ،نتیجـه
محصول نیز به
نخسـت را
کناررتبه
زمینه
تیم بهایران درایـن
مجـازی طرحهـای فصلـی بهصورت مجـازی برگزار شـود
جامعکه دولت آقای بایدن
نظاماســت
بررسی این
ســوممعنایش
اســت و این
تالشهای
رســیدن به یک توافق خوب،
دورتریـنما برای
دارند؛ اینکه
دیپلماســی
تبیین
وین در
هستم ،جلسه
عهده دار
بیافتد.
راه
نمایشـگاه
در
آنهـا
غرفه
تـا
شـود
انجام
سـرعت
تحویـل دادن کتابهـا در تاریخـی دیگـر اسـت .آثـاری
اسـت.
شـده
ارسـال
چابهار
شـهر
کـه بعد از نمایشـگاه هدیه مـا به کتابفروشـان خواهد بود.
امیدوارممیدرکند ،لذا افکار عمومی
ترامپورا دنبال
مســیر
همان
این
«در
افــزود:
ایم،
کرده
گذشــته
ادوار
در
را
زیادی
امور
وزیر
توسط
مونیخ
در
ایران
محور
نتیجه
و
گرا
عمل
رســانهای را پشت سر گذاشــته ایم
متذکر وشـد:
وی همچنیـن دربـاره آمار تخلفات دو روز اول
کـه در گمـرک نمایشـگاه هـم هسـتند ،عمدتـا مربـوط به
نمایشـگاه
دوره
این
در
کتاب
ارسـال
یارانـه
داد:
ادامـه
وی
سـخنگوی نمایشـگاه کتـاب در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که
هستند.وزیر امور خارجه
یکی
عمل
در
آنها
که
گوید
می
وین،
در
ما
مذاکرات
حساس
شرایط
و
حساس
لحظات
با
اسالمی
جمهوری
رئیس
تلفنی
های
رایزنی
خارجه
آینــده ای نزدیک نظام جامع رســانهای را بتوانیم
مقاماتدسـت
تخلفـات ناشـران داخلـی و خارجـی بـه دقـت در
ورود کتابهـا در شـب گذشـته یـا دو شـب پیش اسـت و
امنیتــی مونیخ با بیان
کنفرانس
در
نیز
شــنبه
دیروز
نکنند،
برخورد
گرایانه]
[واقع
غربی
طرف
و
آمریــکا
اگر
است
آن
بیانگر
مذاکرات
در
حاضر
کشــورهای
هزینه
اسـاس
این
بر
اسـت؛
داشـته
افزایش
تهران
کتـاب
برخـی از غرفههـا در شبسـتان همچنـان خالـی اسـت ،در
در دولت به تصویب برســانیم که انشااهلل با تصویب
اینکه همکاران مــن در وین با بازیهای دوگانه طرف
میلیـون احتمالی مذاکرات خواهند بود».
مسئول شکست
اول مبنی
روزایران
خطوطدرقرمز
غربی نمیتوانــد
طرف
بررسـی اسـت و هر روز جلسه رسـیدگی به که
برگزار
تخلفات
چنانچـه مـا میخواسـتیم مطابـق آییننامـه برخـورد کنیم
حتما و 500
یـک میلیـارد
ارسـالازکتـاب
ایـن زمینـه اقدامـی انجام شـده اسـت یا نـه؟ تصریـح کرد:
این نظام جامع بســیاری از مشکالت اهالی رسانه
غربی بر ســر «متن» و «زمان» روبرو هســتند ،گفت:
حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس
770شانه
دادن
کـهضمانت
آزمایی و
درها ،راســتی
تحریم
میشـود و تـا امـروز تخلـف جـدی نداشـتیم.بر لغو
رمضانـی
بایـد از تحویـل ایـن کتابهـا خـودداری میکردیـم.
حال طریـق
همینآن از
میلیـوندرریـال
بیـش از
ریـال شـد
غرفههـای خالـی بسـیار کمتـر شـده اسـت؛ ایـن از عجایب
مرتفع شود.
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاهترین
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در
رهبر کند.
پاسـخ به پرسـش خبرنـگاری مبنی بر حضـورخالی
انقالب
رمضانـی در مـورد گالیه دیگر ناشـران خارجی یعنی تغییر
یارانـه تامیـن شـده اسـت .رمضانـی در پاسـخ به پرسـش
صنعـت نشـر مـا اسـت کـه ناشـران ،غرفـه میگیرنـد ،پول
فعاالن
از
حمایت
اهمیت
به
ادامه
در
فرهنگ
وزیر
زمان ممکن داریم ،به شــرطی که طــرف دیگر آماده
مورد گفتوگو با آمریکا اظهار داشت :آمریکاییها ظرف
امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در
نشســت
انتظار
در نمایشـگاه کتـاب امسـال گفـت :امیدوار و چشـم
نـرخ ارز و محاسـبه آن طبـق قیمـت اعلام شـده گفـت:
دیگـری مبنـی بـر اینکـه چـه میـزان از فـروش مجـازی
پرداخـت میکننـد امـا نمیآینـد! مـا مطابـق آییننامـه بـا
حدود
تاکنون
گفت:
و
کرد
اشــاره
کشــور
قرآنی
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد .همچنین وزیر
هفتههای اخیر به طور متناوب و از طریق واســطههای
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن
حضـور رهبر انقالب در نمایشـگاه هسـتیم.
مطابـق بـا آییـن نامه قیمـت ارز مبنـا در تاریخ مشـخصی
اسـت،
بوده
طالب
و
دانشـجویی
های
ت
کار
بن
بـه
متعلـق
ناشـران برخـورد خواهیـم کـرد؛ تعـداد غرفههـای خالی در
هنر
اعتباری
صنــدوق
عضو
قرآنی
فعال
هــزار
۱۵
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح
مختلف از ما خواســتهاند که با ما مذاکرات مســتقیم
را رایزنیهــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات
سایر فـروش
در بخـش دوم نشسـت ،رمضانـی بـا اشـاره بـه
بـر اسـاس نـرخ روز بانـک مرکـزی بـه ناشـران اعالم شـد
معاونت قرآنی
قرار است با
شده اند
یارانهدراین
متعلق بـه
 10درصـد
کمتـر از
گفـت:
شبسـتان االن به تعداد انگشـتان دسـت هم نمیرسـد؛ زیر
وزارتتا این حــد به توافق
ایــران نبود،
تالشابتکارات
کــرد :اگر
کردیمو که
پاسخ به واسطهها اعالم
باشند .ما
ایـن رقـمداشته
مذاکرات وین
اروپایی
اعضای
کشــورها از جمله
شـدت از
نمایشـگاه کتـاب مجـازی گفـت :مخاطبـان بـه
و ناشـران بـا آن نـرخ کتابهـای خـود را وارد نمایشـگاه
طــرفخادمان
فعــاالن و
خصوص
این روند در
فرهنــگ
اسـت.
میداد .آنچهبخش
 2تـا  3درصـد در مجموعـه ما با غرفه خالی مواجه هسـتیم.
مقابل باید بداند جمهوری
نبودیم ،ولی
نزدیک
روشــن
چشــمانداز چنین گفتوگویی برای ما چندان
فضای رســانهای آن را
غرب در
تشــکیل
یابد.
ادامه
قرآنی
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت.
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه
دنبال میکرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســتههایش
خارجهبهدرنقش
امورخــود
ســخنان
بخــش دیگری از
ولیدر
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود :وی
دیدار همتای اسپانیایی
همچنین وزیر
اگر طرف
هنرای رسیده که نیازمند
به ونقطه
تعالیدر وین
دروگوها
گفت
گفت:
برخی از
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســتهای این توهم
فرهنگ
فاخر
موســیقی
تاثیرگذار
سرودغربی برای رسیدن به
سیاســی وطرف
پرداخت واتخاذ
که نیت
تحریمهــا را انجام دهد ،آنگاه میتــوان گفت
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت .در
تصمیماتموســیقی
تصریح کرد:
کشــور
میشودتالش کنند حقوق و
محسوباروپایی
سه کشــور
جمهوریاست و
مفاخر توافق
گفت:ازمایلم
اجرایاســت.امیرعبداللهیان
هــابهواقعی
آمریکایی
خارجه ایران با
تحویلی
دانستن و آترینا
مســئول صادقی
ســخنرانان ،مرجان
وزیراین
چارچوبکنار
همین کرد .در
خواهند
نویسنده مجموعه ،عصر یکشنبه  ۲۵اردیبهشتماه در فروشگاه فرهنگی همیشه
اسالمی
امروزه
در روز بزرگداشت فردوسی انجام میشود
شــود .از سوی دیگر وزیر
رعایت
ایران
مشــروع
منافع
نیت
حســن
از
کلمات
قالب
در
تنها
آنها
که
کنم
تأکید
احتمالی
شکست
هرگونه
در
آن
غربی
متحدان
و
آمریکا
تازگی
ه
ب
نویس
ه
نام
م
فیل
و
نویســنده
دامادی،
محســن
پرداخت.
خواهند
نقالــی
برگزار میشود.
و از ابتدای پیروزی انقالب اســامی ســرودهای
امیرعبداللهیان نســبت به آغاز
دیدار با
نروژ در
خارجه
مستقیم وکافی
رساندوه این
میزنند
حرف
خوشبینی
جلدیایرانی با
کرد تیم
تاکید
مجموعه امــا
مذاکرات وین،
پایان
شاهنامه را به
برگرفته از
هشت
داستان
نگارش
در این مراســم رونمایــی ،مجموعه رمانهــای گرافیکی «جمشــید ،طلوع»،
اهالی موسیقی
توسط
بسیاری
ارزشــمند
است.برای گفتوگوهای انقالبی
شوربا ایران در پی حصول
اقتصادی
آناناز روابط
جدیدی
است کهفصل
عملی و
نیســت .آنها
تالش میکند.
این توافق
رسیدن به
جدیت
و
بایدچاپ
نیک به
انتشــارات کتابسرای
خوبتوسط
مجموعه
برایجلد از
شــش
تاکنون
«جمشــید ،غروب»« ،ارشــیا»« ،دوزخ ضحّ اک» و «تخت جاویدان» که پیش از
ضمن ایجاد
برخی از
صورتشده
حسن نیت خود را به خلق
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور
نشــان دهند.وی افزود :آنها میتوانند
عرصه
«کریستین
مصاحبه با
امیرعبداللهیان» در
مجموعه داستانهای شاهنامه با نگارش محسن دامادی رونمایی میشود.
میدانیاین به
پیش از
در نیز
شــاهنامه
داستانهای
مجموعه
«حســیننسخه الکترونیک
رســیده و
این با برداشــتی آزاد از شاهنامه توسط انتشارات هورخش منتشر شده بودند ،به
ملی در کشور ،در ســطح بین الملل هم
و نشــاط
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط
برخی تحریمها را بردارند یا برخی داراییهای مســدود
فرهادی گفت:
«سیا ِنا ِن»
شــبکه
کتابمجری
امانپور»
مراســم رونمایی از مجموعه داستانهای شــاهنامه با عنوانهای «هفتخان»،
بخشیشدهاست.
«آنمنتشر
اتقیایی
صدای
صوتی با
همراه
عالقهمندان این حوزه معرفی خواهند شد .همچنین غزاله ساجد (استاد دانشگاه)
درخشش داشــته اند که اثر «ســام فرمانده» از
با ایران آمادگی کرد .ســفیر آمریــکا در کویت با بیان
شــده ما نزد بانکهای خارجــی را آزاد کنند ،این در
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی
«رســتم و ســهراب»« ،زال و رودابه»« ،قیام کاوه ،سرنگونی ضحّ اک»« ،پسران
چرا اردیبهشــتماه  ۱۴۰۱در
گــردد۲۵ ،
یکشــنبه
این مراســم در ســاعت پنج بعدازظهر
درباره شــاهنامه و اسطورهشناسی و فرهاد اتقیایی (گوینده و مدیردوبالژ) درباره
آثار به شــمار میآید .در واقع در دولت
این دست
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت،
حالی اســت که همزمان بــا گفتوگوهای جدید حتی
خوشبین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده
فریــدون» و «روزگار رنج ،کین ایرج» در روز بزرگداشــت فردوســی با حضور
شود.
ی
م
برگزار
غرب
شهرک
در
واقع
همیشه،
فرهنگی
فروشگاه
صحبت
مراسم
این
در
شــاهنامه
های
ن
داســتا
صوتی
های
ب
کتا
تولید
چگونگی
محدودیتی
همه حوزههای
مردمی در
شرکا و متحدان خود در
فاخرمشورت با
هنریحال
واشــنگتن در
حقوقی و
برخــی تحریمهای جدید نیز علیه اشــخاص
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت
اتحادیهوسیله
هنر باید
زیرا ومعتقدیم
شــده نداریم
اعمالحمایت
پیدا کنیم».وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدنبرای
اروپاست.
همچنین با
منطقه
رسیدن به کمال انسان باشد .وی ادامه داد :هنر ذاتا
اگر به خوبی و با هنرمندی استفاده شود مهمترین
بهمقام
باری که
بود همانطور
خواهد
فرهنگی کشــور
شماره
لنج
انتقال
ابرازنقل و
« آگهي مناقصه عمومي نوبت اول»
« آگهي مناقصه عمومي نوبت اول»
معظم رهبری فرمودند «هیچ ابزاری مهمتر از هنر
بندرعباس
-11756
ثبت
ارومیه
شهرداری
شهرداری ارومیه
در خصــوص جهاد تبیین وجود نــدارد» و امروزه
نوبت اول
هنرمندان میتوانند بخوبــی در جهاد تبیین نقش
شهرداري اروميه در نظر دارد به استناد ماده  ۵آیین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات
شهرداري اروميه در نظر دارد به استناد ماده  ۵آیین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات
مصوب سال  ۱۴۰۱نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات
مصوب سال  ۱۴۰۱نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات
آفرینی کننــد زیرا هنرمندان و اهالی فرهنگ باید
الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.ir :اقدام نماید .از کلیه شرکتها و
الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.ir :اقدام نماید .از کلیه شرکتها و
امروز
تبیین
جهاد
باشــند،
تبیین
جهاد
پیشــتاز
پیمانکاران دارای صالحیت ( از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه
پیمانکاران دارای صالحیت ( از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه
به استناد رونوشت سند شماره  41460مورخ
ریزی یا رتبه بندی سازمان نظام مهندسی) دعوت بعمل می آید در مناقصه ذیل به شرح
ریزی یا رتبه بندی سازمان نظام مهندسی) دعوت بعمل می آید در مناقصه ذیل به شرح
مقــام معظم رهبری
با اســت
 1400/10/04ای
در دل مطالبه
140011455765000141
که سند
شناسه
مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و بصورت الکترونیک ارائه قیمت نمایند .الزم به ذکر
مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و بصورت الکترونیک ارائه قیمت نمایند .الزم به ذکر
اشاره
آن
به
سال
شعار
انتخاب
با
است
سال
سالهای
است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و
است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و
دفتر اسناد رسمی  45قشم خانم فاطمه تلنده فرزند
شد.
خواهد
انجام
(ستاد)
دولت
الکترونیکی
تدارکات
سامانه
درگاه
طریق
از
ها
پاکت
بازگشایی
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد
میکنند ،شعارهایی که ایشــان برای برون رفت از
احمد  3دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور
شد .لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت
مسائل اقتصادی کشور طراحی و عنوان می کنند.
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .الزم به ذکر
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .الزم به
آقای راشد تنیده
مشــکالت به
بندرعباس را
شماره
میباشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری
ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری
فرهنگی
-11756به حل
ثبتدر پایــان
اســماعیلی
ارومیه به آدرس  www.urmia.irمراجعه فرمایند.
ارومیه به آدرس  www.urmia.irمراجعه فرمایند.
است.
داده
قطعی
انتقال
احمد
فرزند
شهرســتان اسالمشــهر تاکیــد کرد و افــزود :به
 -۱موضوع مناقصه :عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری
 -۱موضوع مناقصه :عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری
اسالمشهر ایران آگهی
قانون دریایی
مســئوالن25
استناد ماده
مراتب
 -۲مبلغ کل مناقصه  ۱۰/۰۱۰/۷۱۰/۶۸۴ :ریال
 -۲مبلغ کل مناقصه ۱۳/۱۲۴/۷۲۹/۷۴۶ :ریال
شهرستان
خدابهتمامی
امید
 -۳مدت قرارداد ۱۲ :ماه از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد
 -۳مدت قرارداد ۱۲ :ماه از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد
گردد.
می
الزم را خواهند داشــت تا مسائل مختلف
همکاری
 -۴تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  ۱۲روز شنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۲/۲۴تا ساعت ۱۹
 -۴تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  ۱۲روز شنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۲/۲۴تا ساعت ۱۹
روز چهارشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
روز چهارشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
فرهنگی و هنری این شهرســتان را حل کنیم زیرا
اقدام نمایند
اقدام نمایند
نباید شهرســتان اسالمشهر با داشتن استعدادهای
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
شناسه آگهی 1280711
مختلف گرفتار مشکالت فرهنگی باشد.
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
مهدی زاده -شهردار ارومیه
مهدی زاده -شهردار ارومیه

فروش ۸میلیاردی تا روز دوم

برجامیها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران

رونمایی از مجموع ه داستانهای شاهنامه
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آگهي مزايده عمومي شماره 1000001190000010 :
شركت توزيع برق استان اصفهان

به شماره مرجع 130/1400 :

موضوع مزايده  :فروش سیم مسی اسقاط( 70تن)

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی

