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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، گفت: ۵۲ قلم اشیای تاریخی و فرهنگی 
مربوط به کشفیات علمی و توقیفات یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران شناسایی و در سامانه جام 
به ثبت رسید. صادق برزگر با اشاره به اینکه اشیای تاریخی و فرهنگی مربوط به کشفیات یگان حفاظت 
میراث فرهنگی مازندران شناسایی و در سامانه جام به ثبت رسید، گفت: از تعداد اشیای کشف شده 30 
قلم آن مرمت شده و گزارش آن در سامانه بارگذاری شده است. وی با اشاره به این مطلب که مابقی اشیاء 
نیز در حال مرمت و ثبت است، افزود: در میان این اشیاء انگشتر مهر، دستبند، سرپیکان، بشقاب، سنجاق 

سر قرار دارد که حاصل کاوش علمی و توقیف های یگان حفاظت میراث فرهنگی است./ایسنا

کمال اجتماعی جندقی، شاعر و طنزپرداز، در 93 ســالگی به علت کهولت سن از دنیا رفت. کمال 
اجتماعی جندقی عالوه بر سرودن شعر، سر ویراستار بوده و آثار شاعرانی چون محمدرضا شفیعی کدکنی 
را ویراستاری کرده بود. اجتماعی جندقی روز جمعه )پنجم اسفندماه( به علت کهولت سن از دنیا رفت. 
با توجه به اینکه فرزند وی خارج از کشور است، احتماال مراسم تشییع و خاکسپاری  او روز سه شنبه )نهم 
اسفندماه( در قطعه نام آوران بهشت زهرا تهران برگزار می شود. کمال اجتماعی جندقی، متولد سال 1308 
در شیراز، شاعر و طنزپرداز بود. او در غیاب حبیب یغمایی، مدیر مجله یغما بود و با نام های مستعار کمالو، 

نیمسوز و کماج با نشریات طنز توفیق، چلنگر و آهنگر همکاری داشت./ایبنا

شاعر و طنزپرداز شیرازی درگذشتثبت 52 قلم اشیای تاریخی و فرهنگی مازندران 

بخش پاپ، همواره ویترین جشنواره موسیقی فجر بوده و همیشه 
هم با استقبال قابل توجه تری به نسبت بخش های دیگر همراه بوده 
است. برای امسال، این بخش با حرارت باالیی مواجه شد و توانست 

مشتاقان بسیاری را به سالن های اجرا بکشاند.
از جمله رکوردهایی که در جشنواره موسیقی فجر امسال شکسته 

شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. وقتی اســامی خوانندگان پاپ حاضر در جشنواره به صورت 
رسمی منتشر شد، بسیاری متعجب  شــدند. حداقل طی سالیان 
اخیر، سابقه نداشت که 1۲ خواننده در طول ۶ روز، به اجرای برنامه 

بپردازند. 
۲. بهنام بانی، بیشترین میزان تقاضا از هوادارانش برای کف زدن، 

سوت و جیغ کشیدن و روشن کردن نور فلش گوشی را داشت.
3. بهنام بانی، شادترین کنسرت را اجرا کرد. سینا شعبانخانی هم 

در رتبه دوم این فهرست قرار می گیرد.
4. غمگین ترین کنسرت، متعلق به رضا بهرام بود که البته خود 
وی در آغازین دقایق اجرا اعالم کــرد که با غمگین ترین رضا بهرام 

طرف هستید.
۵. ناصر زینعلی تنها خواننده جشنواره بود که از ابتدا گفت هر چه 

شما بگوئید، من همان را می خوانم و همین کار را هم کرد.
۶. رکورد اجرای بیشترین تعداد آهنگ معروف که در جامعه صدا 

کرده بود، به مسعود صادقلو اختصاص داشت.
7. رکود کمترین مدت زمان کنســرت با ۵۵ دقیقه به مســعود 

صادقلو تعلق می گیرد.
8. طوالنی ترین کنســرت را هم راغب با 90 دقیقه اجرا، به خود 

اختصاص داد.
9. رکورد بیشــترین تعداد ترانه اجراشده با 17 آهنگ به مجید 

رضوی اختصاص داشت.

10. علی یاسینی، تقریبا تنها خواننده ای بود که حتی یک بار نیز 
از هوادارانش نخواست که کف بزنند یا جیغ بکشند.

11. رکورد باحال ترین کنسرت، با اختالف، به معین زندی تعلق 
دارد. این خواننده با تیپ، نوع ادبیــات و کارهایی مثل حرف زدن 
خودمانی با ارکستر، بدون توجه به اینکه صدا دارد برای مخاطبان 
پخش می شود، لحظات بسیار مفرحی را برای مخاطبان فراهم کرد.

1۲. تنها خواننده ای که از مخاطبان خود نپرسید کدام آهنگ را 
دوباره اجرا کنم، مسعود صادقلو بود.

13. تنها، کنسرت راغب بود که نوازنده خانم داشت.
14. رکورد پربغض ترین خواننده جشنواره به گرشا رضایی رسید. 
او قبل از اجرای کنسرت متوجه شــد که پدرش زیر دیالیز، سکته 
مغزی کرده اما با این حال، با یک بغض فروخورده، از هیچ تالشــی 

برای شاد کردن مخاطبانش فروگذار نکرد.
1۵. کم  تاخیرترین اجرای جشنواره متعلق به اجرای آرون افشار 
با ۵ دقیقه و بیشــترین تاخیر باحدود ۲۵ دقیقه نیز به اجرای ناصر 

زینعلی اختصاص داشت.
1۶. مجید رضوی تنها خواننده ای بود که در اثنای کنســرت و 
زمانی که گروهش مشغول تک نوازی بود، دقایقی از سن خارج شد 

و به پشت صحنه رفت.
17. بیشترین میزان گرفتن میکروفن به سمت مخاطب، متعلق 
به اجرای میثم ابراهیمی است که گاها بیش از نیمی از یک آهنگ 

را دربرمی گرفت.
18. تنها خواننده ای که در جشنواره، برای دقایقی با عینک دودی 

به اجرای برنامه پرداخت، مجید رضوی بود.
19. تنها خواننده ای که آهنگ شاد را غمگین خواند، رضا بهرام بود.

۲0. رکورد جوان ترین مخاطبان جشــنواره نیز به کنسرت علی 
یاسینی اختصاص دارد./ ایرنا

2۰ رکورد جالب از جشنواره موسیقی فجر امسال


