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علیرضا قزوه: وظیفه مان حمایت است

خرب فرهنگ و هرن 

نخستین شــماره از مجله تخصصی پژوهشی »کتاب تئاتر« منتشر شــد. نخستین شماره از مجله 
تخصصی پژوهشی »کتاب تئاتر« با مدیریت حسن پورگل  محمدی و سردبیری بهزاد خاکی نژاد منتشر 
شد. این مجله  پژوهشی با حمایت هیأت مدیره صنف مدرسان تئاتر و با مقاله هایی از سیمین امیریان، 
ابوالقاسم دادور، شــاهد پیوند، ابوالفضل دژاکام، مهدی صدیقی، رضا عباسی، شه ناز روستایی، عسل 
عصری ملکی، مهتاب مبینی و سیده آسیه میرحسینی منتشر شده است. کتاب تئاتر در بهار 1400 مجوز 
گرفت اما به دلیل تشکیل انجمن مدرسان تئاتر در تابستان 1401، انتشار آن تا پایان سال جاری به طول 

انجامید و در نهایت مجله در تاریخ 30 بهمن ماه وارد بازار نشر شد./مهر

ایرج کالنتری معمار ایرانی در سن ۸۵ سالگی درگذشت. ایرج کالنتری در سال 131۶ در تهران چشم به 
جهان گشود. او تحصیالت خود را در رشته معماری ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده 
هنرهای زیبا دانشگاه تهران را در سال 1341 اخذ کرد. کالنتری پیش از شروع فعالیت های اجرایی، در زمینه 
مشاوره در وزارت کشور به کار تخصصی مشغول بود و به عنوان نماینده  این وزارتخانه در کمیته فنی شورای 
عالی شهرسازی و کمیته بررسی و تجدید نظر در قانون نوسازی و عمران شهری فعالیت داشت. از جمله آثار 
این هنرمند می توان به بنای سفارت ایران در گرجستان، مدیریت و طراحی پروژه فرودگاه بین المللی امام 

خمینی)ره(، مدیریت و طراحی دانشگاه بین المللی قزوین امام خمینی )ره( و ... اشاره کرد./ایسنا

معمار فرودگاه »امام خمینی« درگذشتمجله »کتاب تئاتر« منتشر شد

ارکستر سمفونیک سازمان صداوســیما به رهبری آرش 
امینی در چهارمین روز از برگزاری سی و هشتمین جشنواره 

موسیقی فجر روی صحنه رفت.
ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما از مجموعه های فعال 
موسیقی کشورمان در حوزه ارکسترال که طی سال های اخیر 
حضور پررنگی در جشنواره موسیقی فجر داشته، طی تازه ترین 
کنسرت خود روز دوشنبه اول اسفند ماه و در سومین روز از 
برگزاری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر به رهبری 

آرش آمینی در تاالر وحدت روی صحنه رفت.
در این کنســرت که علیرضا قزوه مدیر دفتر موســیقی، 
شعر و سرود سازمان صدا و ســیما و محمد الهیاری مدیرکل 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مهمانان ویژه 

آن را تشــکیل می دادند، عالوه  بر اجرای تعدادی از قطعات 
ملی- میهنی چند اثر در حوزه موسیقی کالسیک هم در میان 

استقبال خوب مخاطبان اجرا شد.
علیرضا قزوه مدیر دفتر موسیقی، شعر و سرود سازمان صدا 
و سیما پس از پایان اجرای این برنامه ضمن اشاره به برنامه های 
پیش روی ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما بیان کرد: 
تمرینات ارکستر سمفونیک صدا و سیما به طور مرتب برقرار 
بود و هر ماه اجراهایی برگزار کردند و آقای آرش امینی با جدیت 
در این ارکستر حضور و فعالیت دارند. این ارکستر متشکل از 
نوازندگان با تجربه و خوبی است و تالش داریم در سال آینده 
هم این اجراها هر ماه برگزار شــود. وظیفه ما حمایت از این 
ارکستر است و حامی ارکستر سمفونیک صدا و سیما هستیم.

روشنک نوشی )فلوت(، الهه سادات موسوی )فلوت(، حسام 
صدفی نژاد )ابوا(، شمیم کیانی )ابوا(، اکرم سلطانی فیروز )ابوا(، 
محمد ملک لی )کالرینت(، پگاه ولی خانی سامانی )کالرینت(، 
آنیتا یعقوبی )کالرینت(، امیرحســین محمدیان )فاگوت(، 
امیر ملکی زاده )فاگوت(، نیما ســرایی )هورن(، هومان باقی 
)هورن(، ریحانه رفیعی )هورن(، حســن فراهانی )ترومپت(، 
فرید شــیخی )ترومپت(، کیمیا خانزادی )ترومپت(، مریم 
حسین پور )ترومپت(، حسین شریفی )ترومبون(، امیرعلی 
حصارکی )ترومبون(، علیرضــا ترابی)ترومبون(، کیومرث 
ناصری )توبا(، محمود منتظم صدیقی )تیمپانی تعدادی از گروه 
نوازندگان ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما را تشکیل 

می دادند./مهر


