
گزارش

هفته های بی رمق سینمای ایران!
از آن روزهایی که سینما در سبد خانواده ها نقشی 
پررنگ داشت روز به روز فاصله می گیریم. نمود این 
ادعــا را باید در فروش چند ماه اخیر دید بطوریکه 
در ۳ ماه با وجود اکران فیلم های بسیار و حتی رفع 
محدودیت های کرونایی کشــور اما تنها با استقبال 
۳ میلیون و پانصد هزار نفر از ســینماهای کشــور 

روبرو شدیم.
از آن روزهایی که سینما در سبد خانواده ها نقشی 
پر رنگ داشــت روز به روز فاصله می گیریم. نمود 
این ادعا را باید در فروش چند ماه اخیر سال جاری 
دیــد به طوری کــه در این مدت ۳ مــاه با وجود 
اکران فیلم های بســیار و حتی رفع محدودیت های 
کرونایی کشور، با استقبال ۳ میلیون و پانصد هزار 
نفر از سینماهای کشــور روبرو شدیم که این آمار 
در مقایســه با ســال های قبل بدون شک آمار غیر 

قابل قبولی است.  
به گزارش فارس سینما به عنوان یک رسانه حساس 
و تأثیرگــذار عالوه بر پرکردن گذران اوقات فراغت 
مردم، نقشــی اساســی و جدی در آگاهی سازی 
و تنویــر افکار عمومــی دارد و می تواند به راحتی 
پیام و اهــداف تولیدکنندگانش را با اثرپذیری باال 
به تماشــاگرانش منتقل کند. از این منظر نقش و 
جایگاه باالی ســینما بر هیچ کسی پوشیده نیست 
 و همــگان بر نقــش و مســئولیت های باالی آن 

اذعان دارند.
این توجه به ارزش سینما تا آن جایی پیش می رود 
که حتی رهبر معظم انقالب در دیدار سینماگران و 
خطاب به آن ها به مقوله ی هنر و جایگاه هنرمندان 
اشاره ای ویژه نشان می دهند. اساساً در نگاه آیت اهلل 
خامنه ای حقیقِت هنــر »عطیه ای الهی« بوده و از 

جایگاه رفیعی برخوردار است. 
این توجه به هنر در مقوله  سینما و فیلم سازی نیز 
خود را نشــان داده و موجب تأکید جدی ایشــان 
بــر جایگاه ســینما و اثرگذاری آن می شــود و در 
فرمایشــات آذر ســال ۱۳۹۲ خود این طور بیان 
کردند: »فیلم هم چیز جذابی اســت؛ سینما خیلی 
عنصر جذابی است، رسانه  فوق العاده ای است، یعنی 
واقعاً االن هیچ چیزی مثل ســینما نیست از لحاظ 

اثرگذاری«.
از جنبــه ی فنی تر نیز حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
سینما را به عنوان »کارآمدترین روایتگِر واقعیت و 
حقیقت« معرفی می کنند. از این رهگذر فرمایشات 
رهبری و توجه به مقوالتی چــون »هنر متعهد«، 
»هنر دینی« و »هنر انقالبی« نســبت به ســینما؛ 
مسئولیت تولید کنندگان و دست اندرکاران سینما 
در برابر سایر انسان ها و ارزش های متعالی انسانی و 

الهی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد.
در باب کم توجهی مردم به سینما  هم باید یکی از 
دالیل آن را در وهله اول در  این موضوع جســتجو 
کرد که دیگر ســینمای پســا کرونا مثل گذشــته  
نیست که مردم با اشتیاقی مضاعف بلیت بخرند و به 
تماشای فیلم های روی پرده بنشینند. گرانی بلیط 
سینماها، محتوای نه چندان قوی آثار در مقایسه با 
ســال های گذشته، بازیگر محوری در کنار توجه به 
فیلمنامه، پیش تولید کوتاه و بسیاری دالیل دیگر 
در کنار پدیده کرونا و عقب گرد مردم از سینماها از 
جمله دالیلی بودند که باعث شد تا سینما در سبد 

خانواده ها روز به روز کم رنگ تر شود. 
الکچری شدن رفتن سینما با هزینه هایی که روی 
دســت خانواده ها میگذارد این روزها نیازمند توجه 
مســئوالن را می طلبد تا بــرای آن راهکاری موثر 
بیاندیشــند. قیمت گذاری بلیــط ۴۵ هزار تومانی 
در ســال ۱۴۰۱ بدون شــک برای یک خانواده ۴ 
نفره با احتســاب هزینه های رفت و آمد و خوراک 
باالی ۳۰۰ هازر تومــان آب می خورد که این رقم 
در شرایط تورمی جدید حاکم بر کشور اصوال پای 

خیلی از خانواده ها را به سینما می برد.
البته در این میان هم این شــرایط اقتصادی سبب 
شــده تا هزینه های بســیار باالیی را روی دســت 
فیلمساز نسبت به گذشته بگذارد که این رقم های 
فروش گیشه هم شاید نتواند دردی را از مشکالت 

سینماگران دوا کند. 
 با این شــرایط حاکــم بیش از هر چیز انگشــت 
اشــاره به ســمت سیاستگذاران ســینمای کشور 
نشانه می رود تا با تصمیمات کارشناسی شده خود 
نســخه ای قابل قبول را برای وضــع این روزهای 

سینمای کشور بپیچند.
 کارشناسان و منتقدان سینما هم بر افول سینمای 
ایران در ســال جدید و حتی با آغاز اکران نوروزی 
تأکید کردنــد. محمد گبرلو کارشــناس و مجری 
برنامه های ســینمایی معتقد است؛  با شروع اکران 
نوروزی امیدوار بودیم که بار دیگر ســینماها رونق 
بگیــرد، اما عماًل این اتفاق رخ نداد و فیلم هایی که 
برای اکران در این ایام ســال تدارک دیده شــده 
بودنــد عمال با شکســت مواجه شــدند و با وجود 
افزایش قیمت بلیت سینماها، تنها دو اثر توانستند 

از مرز فروش ۲۰ میلیارد تومان عبور کنند.
به گفته محمود گبرلو سینمای ما در هفته های اخیر 
روزهای خوشــی را پشت سر نگذاشته ایم و حتی با 
وجود اکران نسبتا موفق فیلم های سینمایی در پاییز 
و زمستان ســال ۱۴۰۰ اما این امید سینماگران تا 
به اآلن ناامید شــده اســت. بدی اوضاع فروش در 
سینماها به قدری پیش رفته که حتی تهیه کنندگان 
و صاحبان فیلم های اکران نوروزی، در درخواســتی 
مشترک از سازمان سینمایی خواستار افزایش مدت 

اکران فیلم هاشان شدند.

دریچـــه

مســعود فراســتی در نشست »ســینمای ایران از امید تا 
سیاه نمایی« با تاکید براینکه سینما آینه  اجتماعی خودش 
نیست، گفت: این موضوع دعوای من با مرتضی آوینی بود.
نشست نقد و بررسی »سینمای ایران از امید تا سیاه نمایی« 
با حضور مسعود فراستی و با اجرای میالد دخانچی در تاالر 

سوره حوزه هنری برگزار شد.
در ابتــدا، »میالد دخانچی« مجری برنامــه به فیلم »کاپرا 
کجاست؟« اشاره کرد و گفت: عمده استدالل این فیلم روی 
مفهوم ســینما به مثابۀ آینه و تایید و رد این گزاره طراحی 
شده است. فیلم انصاری تالش می کند این گزاره را به مشکل 
تبدیل کند و اثبات کند که این گزاره چقدر درست یا غلط 
است. وی گفت: موضع فیلمساز در اثر »کاپرا کجاست؟« این 
است که فیلمساز با مخفی شدن پشت گزاره سینما به مثابۀ 
آینه یا انعکاس دهنده وضع موجود از مسئولیت اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی خودش شانه خالی می کند.
این مجری در ادامه به تشــریح وضعیــت آینه پرداخت و 
با طرح این ســوال که اساســاً آینه چیست و اگر بخواهیم 
آن را فلســفی تجزیه و تحلیل کنیم چــه کارکردی دارد، 
عنــوان کرد: آینه در قــدم اول چیزی اســت که انعکاس 
دهنده ماســت. ما جلوی آینه قرار می گیریم که بازتابی از 
خودمان داشته باشــیم و این تعریف ساده و منطقی است 
امــا کارکرد آینه ریزه کاری هایــی دارد چراکه هیچ وقت ما 
جلوی آینه قرار نمی گیریم که فقط خودمان را ببینیم بلکه 
خودمان را در معرض آینه قرار می دهیم برای سودای بهتر 
شــدن تا خودمان را بهتر کنیم. دخانچی با تأکید براینکه 
هیچ وقــت کارکرد آینه انعکاس نیســت، تصریح کرد: آینه 
ســودا و ترغیب بهتر شــدن را به مثابۀ کارکرد همراه دارد؛ 
کارکرد آینه نفی وضع موجود اســت. در ادبیات روان کاوی 

مفهومی وجود دارد و روانشــناس معروف فرانسوی درباره 
مرحله آینه ای ســخن می گوید. در ایــن مرحله کودک با 
خــوِد متفاخر خــودش همذات پنداری می کنــد. یعنی با 
خوِد آرمانی خــودش همذات پنداری می کند لذا در تعالیم 
روان کاوی آینه کارکرد مواجهه ما با نسخه  بهتر و متعالی تر 
از مــا دارد. وی اظهار داشــت: آینه فقط انعکاس دهنده ما 
نیست بلکه آینه تولید خودآگاهی می کند در عین حالی که 
ما را از خودمــان بیگانه می کند. در آینه نفی وضع موجود 
قرار دارد و ســودای متفاخر شــدن و بهتر شدن و انعکاس 
نسخه واال شــده  ما را قرار است محقق کند. حال اگر همه 
این کارکردهای آینه را به ســینما نســبت بدهیم آن وقت 
است که می توانیم بگوییم آری سینما به مثابۀ آینه می تواند 
عمــل کند اما آینه ای که همه  کارکردهای آینه را برای آن 

متصور شویم. دخانچی افزود: سینمایی سینماست که تولید 
خودآگاهی می کند و نسخه آرمانی از ما می تواند نشان دهد 
و حتی ما را در غفلتی حتی کوتاه می برد و ضد قهرمان در 
آن وجود دارد و هرجا ضد قهرمان وجود دارد حتما قهرمان 
وجود دارد. خالصه اینکه سینما مثل آینه است اما با درنظر 

گرفتن همه کارکردهای پیچیده ی آینه.
مســعود فراســتی در بخش دیگر این نشست در پاسخ به 
سوال دخانچی گفت: من معتقدم سینما آینه نیست و ابداً 
هنر، آینه نیســت. هنر به نظر من اگر هم آینه باشد، آینه 
هنرمند است. سینما وقتی آینه فیلمساز است ]فیلمسازی 
که من دوست داشته باشم یا نداشته باشم[؛ فیلم مشخص 
اســت که متعلق به او یا تهیه کننــده و یا هردو نفر آن ها 

است و در چه دوره ای ساخته شده است.

این منتقد سینما با تاکید براینکه هیچ فیلمسازی در تاریخ 
ســینما آینه  اجتماعی خودش نیســت، گفت: این مسئله 
دعوای قدیمی من و مرتضی آوینی عزیز بود. اما ســینمای 
امروز ما خیلی آینه اوضاع اســت؛ نه اینکه فیلمساز اینقدر 
تعهد داشــته اســت که اوضاع را منعکس کنــد؛ نه! اصال 
تعهــدی ندارد اما این میزان رانت خواری در ســینما آینه 
اوضاع فیلمساز اســت. این میزان بی ارتباطی با مخاطب و 
مسائل او واقعا نوبر است. وی گفت: در سینمای جدی دنیا 
از شــکل و ریتم و شکل آن خواهید فهمید یک اثر متعلق 
به چه مقطعی از زمان اســت اما مخاطب از سینمای ایران 
چنین چیزی نمی فهمد؛ مقداری کهنگی فیلم ها می گوید 
دهه ۶۰ است و یا آپارتمان نشینی آثار ۲۰ سال اخیر نشان 
می دهد فیلم متعلق به دو دهه اخیر است، همین. سینمای 
ایران هیچ ارتباطی با مخاطب ندارد و در ســال تنها یک یا 
دو فیلم ممکن است با مخاطب ارتباط جدی داشته باشد.

فراســتی با تاکید براینکه ســینمای ایــران آینه آدم های 
خودش است، افزود: سینمای ایران به جای اینکه خودآگاه 
را به مخاطب نشــان دهد، ناخودآگاه را نشــان می  دهند؛ 
یعنی تمام بیماری هایش را نشــان می دهد. نه فقط درباره 
ما هنر بازتاب ناخودآگاهی صاحب اوســت، بلکه در جهان 
نیز چنین است. اگر هنر خودآگاه بود هنری خلق نمی شد 
چراکه انگیزه ای برای نوشــتن و ساختن آنچه به آن آگاه 
اســت وجود ندارد. این منتقد پیام را خودآگاه دانســت و 
گفت: فیلمســاز اگر قصد انتقال پیام داشــته باشد باید به 
تلگراف خانه برود و ربطی به سینما ندارد چراکه هنر پیام 
نمی دهد، بلکه حس هــای انســانی را برمی انگیزد؛ کاری 
که فلســفه و هیچ چیز دیگر از انجام آن عاجز اســت لذا 

برانگیختگی حس اساساً کار هنر است.
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وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی می گوید که »برای انجام کارهای 
ماندگار نیازی به بودجه نیســت. اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنگرود برای سرود 

»سالم فرمانده« دو میلیون تومان هزینه کرد که باعث جهانی شدن آن شد.«
چهارمین نشست سراســری افق تحول با محوریت صنایع دستی و هنرهای سنتی با 
حضور سید عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونان 
و مدیران کل اســتانی و ستادی صبح سه شــنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ در سالن آمفی 
تئاتر وزارتخانه برگزار شــد. ضرغامی در ابتدای این نشست با خیرمقدم به حاضران، 
بیان کرد: هدف از برگزاری دوره ای این جلسات این است که تمام مدیران و بازیگران 
اصلی وزارتخانه در تمام بخش ها در جریان راهبردهای اصلی، شیوه های اجرا و ادغام 
 وزارتخانه قرار بگیرند.او ماموریت های وزارتخانه را ملی، حســاس و تاریخی دانست و 
افزود: شــعار هفته صنایع دستی امسال ما به خوبی انتخاب شده است. تقاضا دارم در 
تمام جلسات، صحبت ها و تصمیم گیری ها این چهار واژه راهبردی را در نظر بگیرید.

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی تصریح کرد: اشکاالتی اساسی در 
صنایع دستی داریم که موجب شده این حوزه رونق نگیرد. بخش بزرگی از هنرمندان 
صنایع دســتی جزو فرودستان اقتصادی هســتند و زندگی سختی را می گذرانند. این 
مشــکالت باید رفع شود تا صنایع دستی رونق بگیرد و در نتیجه مسئله آموزش، بیمه 
و … رفع می شــود. ضرغامی ادامه داد: در رســانه ها به اشتباه موضوعاتی مطرح شد 
که صنایع دســتی در حوزه ثبت محور کردن مجوزها عقب است. یک بخش آن مشکل 
وزارت اقتصاد بود که ســامانه های دیجیتال آن فعــال نبود و فرصت دوماهه گرفتند 
که رو به اتمام اســت اما هنوز برطرف نشده است. آقای رئیسی به وزیر اقتصاد تذکر 
دادند تا با کمک وزیر ارتباطات این مشــکل را برطرف کنند. یک بخش دیگر هم به 
برخی از رشته های صنایع دستی برمی گردد که باید استانداردهای خاصی را برای ثبت 
مجوز رعایت می کردند. ما در این حوزه سخت گیری کردیم تا ایمنی مردم حفظ شود.
ضرغامی با اشــاره بــه فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جهــاد تبیین بیان کرد: 
جهاد تبیین  تکلیف اداری و مدیریتی صرف نیســت؛ بلکه یک تکلیف انقالبی اســت. 
باید نســبت به حوزه ماموریتی خود جهاد تبیین داشته باشید که این موضوع در دو 
بخش مربوط به مردم و خواص است. بخش اول مربوط به مردم  و افکار عمومی است 
که باید گزارش دهید و به آن ها آموزش دهید تا توجیه شــوند. بخش دیگر مربوط به 
خواص اســت. برخی خواص نسبت به برخی ماموریت های ما آگاه نیستند و نسبت به 

برخی محدودیت ها بی اطالع هستند که باید نسبت به این محدودیت ها آگاه  شوند.

ضرغامی:

 ۲ میلیون خرج »سالم فرمانده« کردند
 و جهانی شد

سینمای ایران از امید تا سیاه نمایی 

فراستی:سینما آینه  اجتماعی خودش نیست

آگهی مزایده و تجدیدعمومی یک مرحله ای

محسن حمیدی – شهردار اسالمشهر

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق برگزاری مزایده و تجدید مزایده عمومی اقدام 
نماید. بدینوسیله  از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده و تجدید مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  اقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 02156363090 تماس حاصل نمایند.
1-  مشخصات موضوع مزایده و تجدید مزایده عمومی

2- به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم مزایده و تجدید مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- بدیهی است کلیه فرآیند مزایده و تجدید مزایده ،الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

6- سایر شرایط در مزایده و تجدید مزایده عمومی درج گردیده است .            
7- چاپ اول : 1401/03/25 
8- چاپ دوم: 1401/04/01  

موضوع مزایده و ردیف
تجدید مزایده عمومی 

مدت مجوز
اجرا

مبلغ پایه کارشناسی صالحیت
ماهیانه )ریال(

مبلغ سپرده شرکت درمزایده
 و تجدید مزایده عمومی)ریال(

اجاره عرصه پیشانی 1
دوربرگردانهای روی زیر 
گذر کاشانی جهت انجام

 امور تبلیغات -
 تجدید مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه - مجوز رسمی از وزارت فرهنگ12ماه6/1/985
 و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط - رزومه کاری مرتبط

 اشخاص حقیقی : تصویر مدارک شناسایی - مجوز رسمی از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط -

 رزومه کاری مرتبط

180/000/000330/000/000

واگذاری اجاره زمین اسکیت 2
پارک مصطفی خمینی واقع در 
زرافشان - چهارراه حافظ - 

تجدید مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی : تصویر اساسنامه - پروانه کسب از اداره3سال6/1/987
 تربیت بدنی یا فدراسیون اسکیت و تاییدیه هیات  اسکیت -

 رزومه کاری مرتبط
اشخاص حقیقی : تصویر مدارک شناسایی - پروانه کسب از 

اداره تربیت بدنی یا فدراسیون اسکیت و تاییدیه هیات اسکیت - 
رزومه کاری مرتبط

45/000/000243/000/000

تهیه و نصب و واگذاری 3
اجاره بهاء )بهره برداری( از 

سازه های تبلیغاتی الیت باکس 
در سطح شهر - 

تجدید مزایده عمومی

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه - دارای  رسمی از وزارت5سال6/1/169
 فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط 

اشخاص حقیقی : تصویر کارت شناسایی - دارای رسمی از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط 

535/000/0001/605/000/000

واگذاری زمین چمن مصنوعی 4
واقع در اسالمشهر - بعد از 

میدان والیت - پارک نور
)بصورت اجاره ( -

 تجدید مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی اسناد و مدارک مربوط به شرکت -پروانه کسب3سال6/1/689
 از اداره تربیت بدنی یا هیات فوتبال - رزومه کاری

)در صورت فعالیت قبلی(
اشخاص حقیقی : تصویر کارت شناسایی - پروانه کسب از اداره 

تربیت بدنی یا هیات فوتبال - رزومه کاری )در صورت فعالیت قبلی(

95/000/000600/000/000

واگذاری مدیریت پارکینگ واقع 5
در اسالمشهر - شهرک واوان 

- ابتدای خیابان ولیعصر )عج( 
CNG جنب جایگاه -
)بصورت اجاره (- 

مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی : تصویر اساسنامه مرتبط با موضوع مزایده ، 12ماه5/2/2223
روزنامه رسمی - حداقل یک نمونه قرارداد مرتبط با موضوع

 مزایده ، تاییدیه از نیروی انتظامی
اشخاص حقیقی : تصویر کارت شناسایی - دارابودن پروانه کسب 

از اتحادیه تعمیرکاران موتور سیکلت و دوچرخه ، حداقل یک نمونه 
قرارداد مرتبط با موضوع مزایده ، تاییدیه از نیروی انتظامی 

300/000/000172/000/000

نوبت اول 

همایون شــجریان پس از حواشــی که در پی متوقف شــدن روند فروش بلیت 
تازه ترین دور کنســرت هایش با آن رو به رو شــد، ضمن ارائه توضیحانی در این 

زمینه، اعضای ارکستر »سیاوش« را هم معرفی کرد.
به گزارش مهر، همایون شــجریان خواننده موســیقی ایرانــی که طی روزهای 
گذشــته بــرای برگــزاری تازه ترین دور کنســرت های خود با حواشــی زیادی 
در حــوزه فروش بلیت به دلیــل تراکم باالی مراجعه کننده به ســامانه فروش 
 مواجه شــده بــود، ضمن ارائه توضیحاتی اعضای ارکســتر این کنســرت را نیز 

معرفی کرد.
این خواننده موسیقی ایرانی که طی سال های اخیر صفحه شخصی خود را برای 
اطالع رسانی فعالیت هایش انتخاب کرده و این فضا از زمان بستری شدن مرحوم 
محمدرضا شــجریان در بیمارستان و دیگر فعالیت ها قالب خبری پررنگ تری به 
خود گرفته، در تازه ترین نوشته هایش برای حاشیه های فصل تازه کنسرت هایش 
توضیــح داد: »مخاطبان محترم، با ســپاس از مهر و لطف شــما، پس از پیش 
آمدن اتفاقات روز ۲۲ خرداد در ســامانه ]فروش بلیت[ گزارشی از موضوع را به 

استحضار عالقه مندان می رسانم.
ســامانه ]فروش بلیت[ با آگاهی از اشتیاق مخاطبان، آمادگی الزم برای مراجعه 
چندین برابر نسبت به پیشینه ظرفیت فروش را با ارتقا و افزایش امکانات سخت 
افــزاری و نرم افزاری تدارک دیده بود. از آنجا که تعــداد مراجعه کنندگان روز 

یکشــنبه ۲۲ خرداد در همان ثانیه های نخستین بســیار فراتر از تصور به بیش 
از ۱۵ برابر رســید، این ]ســامانه[ با کندی مواجه گردیــد که بالفاصله تصمیم 
بــه متوقف کردن فرآیند فروش گرفته شــد. با توجه به موضــوع فوق در زمان 
 کوتاه باقیمانده تا شــروع اجرای کنســرت ها چند راهکار میسر و عملی بررسی 

و نهایی شد.
۱- تعداد روزهای اجرای برنامه از ۵ اجرا به ۱۱ اجرا در تیرماه افزایش یافت.

۲- ســامانه ]فروش بلیت[ مجدداً نســبت به ارتقا بیشتر و افزایش امکانات فنی 
سخت افزاری و نرم افزاری الزم برای افزایش ظرفیت ]سامانه[ خود اقدام نمود.

۳- از آنجا که بخش جدی از مشــکل پیش آمده به دلیل مراجعه همزمان عالقه 
مندان در راس ســاعت اعالم شــده بود، برای مدیریت ایــن موضوع و پرهیز از 
ترافیک لحظه ای بیش از اندازه عالقه مندان می توانند به فراخور در روز سه شنبه 
۲۴ خرداد برای خرید بلیت به ســامانه ]فروش بلیت[ مراجعه نمایند و ســاعت 

مشخص اعالم نمی شود.«
شــجریان در پست قبلی خود با نامگذاری تازه ترین دور کنسرت های خود با نام 
»به رنگ صدا« به معرفی گروه نوازندگان و گروه اجرایی برنامه خود پرداخته بود.
آرش گوران رهبر ارکســتر، سحر فروزان مدیر برنامه، آزاد میرزاپورنوازنده عود و 
سه تار، مهیار طریحی نوازنده سنتور، مهرزاد اعظمی کیا نوازنده کمانچه، حسین 
رضایــی نیا نوازنده دف - طبل باس- بندیر- شــیکر، همایــون نصیری نوازنده 
بندیرباس – کاخن – کوزه – اســتیر- درام- راید- های هت، آیین مشــکاتیان 
نوازنده تمبک – کوزه – کاخن، میثم مروستی، پدرام فریوسفی، دانیال جورابچی 
و فرشــاد شیرانی نوازنده ویولن یک، نیلوفر محبی، آرمین قضاتی، علیرضا چهره 
قانی و بهار فلســفی نوازندگان ویولن دو، مازیار ظهیرالدینی- پیمان ابوالحسنی 
و پرهــام میالنی نوازندگان ویولن آلتو، مهدی عبدی و یاســمن کوزه گر نوازنده 
ویولنسل، هادی اســماعیلی نوازنده کنترباس، امیردارایی نوازنده پیانو، غالمرضا 
صادقی صدابردار، رضا موســوی طراحی و کارگردانی صحنه، مصطفی طباطبایی 
و گروه همراه ســاخت و اجرای دکور، محمد صیدآبادی طراح نور، آیدا آب پرور 
تولید تصاویر، خشــایار لهراسبی طراحی و ســاخت ویدئو کلیپ »دیار عاشقی 
هایم«، آیدین کشــاورز و گروه همراه اجرای مپینگ، شــیما میرحمیدی طراح 
لبــاس و کامیار مینوکــده عکس اعضای گروه اجرای کنســرت »به رنگ صدا« 

همایون شجریان را تشکیل می دهند.

گزارش یک حاشیه

 همایون نوازندگان کنسرت 
»به رنگ صدا« را معرفی کرد

 تلویزیون وارد
»دورهمی« جدید می شود

"اقیانوس آرام" قرار اســت به زودی »دورهمی« جدیدی را 
در تلویزیون آغاز کند اما این بار نوجوانان را گردهم می آورد.

به گزارش تســنیم، ســه فصل از برنامــه »اقیانوس آرام« 
روی آنتــن تلویزیون رفت؛ اســتودیویی مملو از نوجوانان 
که هرکدام بــا میهمان صحبت می کردنــد.در یکی از آن 
برنامه ها، مرحوم علی سلیمانی در استودیو حاضر شد و چه 
روِز جالب و به یادماندنی رقم خورد. هرکدام از نوجوانان در 
»اقیانوس آرام« شبیه به یک بازیگر در انتقال احساس شان 
موفق بودند؛ در این میان کار کارگرداِن برنامه خیلی سخت 

به نظر می رسید که این نوجوان ها را به خوبی کنترل کرد. 
امروز نوجوان ها به برنامه های نوجوانانه ای نیازمندند که در 
آن به شــبهات، سؤاالت و نکات شان پاسخ داده شود و این 
فرصت را »اقیانوس آرام« برای مخاطبان ایجاد می کرد. حاال 
این برنامه به فصل چهارم خود رسیده و قرار است به زودی 
از آنتن سیما پخش خود را آغاز کند.  در خبری که سازمان 
هنری رسانه ای اوج اعالم کرده، در فصل جدید این برنامه 

بیش از ۵۰ مهمان حاضر شــده اند تا روایت زندگی شــان 
را بــرای نوجوانان روایت کنند. این بــه نوعی »دورهمی« 
جدیدی اســت که تلویزیون قرار است به زودی آغاز کند. 
برخــی از مهمانان برنامه عبارت اند از: احســان عبدی پور 
)فیلمساز و مستندساز(، حامد عسگری )شاعر و نویسنده(، 
وحید شمسایی )فوتسالیست(، نجم الدین شریعتی )مجری 

تلویزیون(، فواد صفاریان پور )تهیه  کننده (، و ...


