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جشنواره »ماهور« نخستین مسابقه »سحرخوانی ایرانیان« با مشارکت انجمن موسیقی ایران برگزار 
می شود. سیدمحسن حسینی دبیر جشنواره »ماهور« درباره این جشنواره توضیح داد: در آستانه فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان، سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران در نظر دارد جشنواره »ماهور« نخستین 
مسابقه »سحرخوانی ایرانیان« را با مشارکت انجمن موسیقی ایران برگزار کند. او با اشاره به موسیقی رمضان 
به عنوان یکی از انواع شاخص و شناخته شده موسیقی مذهبی گفت:  جشنواره »ماهور« را با هدف آشنایی و 
تقویت بخش مناجات خوانی در موسیقی مذهبی و آیینی در سه حوزه سحرخوانی، مناجات خوانی و نیایش 

در آئینه اقوام، طراحی کرده ایم که هر شرکت کننده می تواند همزمان در هر سه حوزه شرکت کند./ایسنا

برخی از خوانندگان و هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان به ویژه در حوزه موسیقی پاپ طی روزهای 
باقی مانده از اسفندماه سال 1401 کنسرت هایی را در تهران و سایر شهرهای کشورهای برگزار می کنند. 
این در حالی است که شنیده شــده برخی از این هنرمندان نظر به در پیش رو بودن تعطیالت نوروزی 
تصمیم دارند کنسرت هایی را نیز در سال 1402 برگزار کنند. این کنسرت ها در حالی برگزار می شود که 
افزایش نسبی قیمت بلیت کنسرت ها و فقدان نظارت الزم در این زمینه پس از مدت ها تعطیلی اجراهای 

زنده یکی از چالش های مهم فصل تازه کنسرت ها بعد از وقفه چهار ماه گذشته بوده است. 
میانگین قیمت بلیت های این کنسرت ها از150 هزار تا ۷00 هزار تومان اعالم شده است./مهر

بفرمایید بلیت ۷۰۰هزارتومانیجشنواره سحرخوانی ایرانیان برگزار می شود

دیپلماسی کودک و نوجوان جواب می دهدحکیم نظامی بر برج آزادی نقش بست اشعار طنز مخاطبان رادیو صبا کتاب می شود
 کتاب »خوش بیان« مجموعه اشعاری از مخاطبان شبکه رادیویی 

صبا منتشر می شود.
حمید رضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا درباره کتاب »خوش 
بیان« که مجموعه اشعاری از مخاطبان این شبکه است گفت: برنامه 
صباهنگ رادیو صبا اصالتاً یک برنامه موسیقی محور است که از سال 
گذشته شعر را به عنوان یکی از ارکان اصلی موسیقی با کالم به بخش 
اصلی برنامه تبدیل کرده اســت و در کنار نقد ترانه های روز بخشی را 
برای شاعرانه های شنوندگان خود طراحی کرده که اتفاقاً با استقبال 
هم روبروســت. اتاق فکر این برنامه هر روز مصرعی اعالم می کند تا 
شنوندگان در طول 90 دقیقه برنامه آن را تکمیل کنند. وی افزود: پس 
از گذشت یک سال از اجرای این ایده تعاملی و مشاهده مشارکت باالیی 
شنوندگان این برنامه بر آن شدیم تا با پاالیش و انتخاب از میان هزاران 
بیت کامل شده، بخشی از این شاعرانگی طنازانه را به تفکیک روز با نام 

شاعر در قالب کتابی به نام »خوش بیان« به چاپ برسانیم./مهر

برج نگاره بزرگداشــت حکیم نظامی، در آستانه روز 21 اسفند 
روز بزرگداشت حکیم نظامی و در هفته نکوداشت این شاعر بر برج 
آزادی نقش بست.  روز 21 اسفندماه در تقویم رسمی کشورمان به 
عنوان روز بزرگداشت نظامی گنجوی نامگذاری شده است.حکیم 
نظامی، شاعر و داستان ســرای ایرانی پارسی گوی در سده ششم 
هجری )دوازدهم میالدی( اســت که به  عنوان صاحب ســبک و 
پیشوای داستان سرایی در ادبیات پارسی شناخته شده  است. آرامگاه 
نظامی گنجوی، در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره 
گویندگان توانای شعر پارسی است، که نه تنها دارای روش و سبکی 
جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعراِن پس از 
او آشکارا پیداست.خمسه نظامی یا پنج گنج نظامی  حدود 28900 
بیت دارد و شامل؛ مخزن االسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، 
هفت پیکر، سروده و اسکندرنامه مشتمل بر دو قسمت به نام های 

شرفنامه و اقبال نامه است./برنا

در نشست رایزن فرهنگی چین و معاون فرهنگی کانون پرورش 
فکری، هردو طرف بر لزوم افزایش همکاری میان ایران و چین در قالب 
دیپلماســی کودک و نوجوان و برگزاری برنامه های فرهنگی تأکید 
کردند.  فرهاد فالح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری گفت: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اینکه در حوزه دیپلماســی 
فرهنگی، به بحث کودک و نوجــوان ورود پیدا کند قصد دارد در این 
زمینه اقدام هایی داشته باشــد و ما با وزارت خارجه در حال تعامل و 
گفتگو هستیم. برای این کار الزم است زمینه یک همکاری گسترده 
و رسمی بین مقامات کشور چین و مقامات جمهوری اسالمی ایران 
برای امضای یک تفاهم نامه و شکل گیری دیپلماسی فرهنگی کودک 
و نوجوان شکل بگیرد. ما با کشور روسیه هم درباره دیپلماسی کودک 
و نوجوان صحبت خواهیم کرد. اگر این کار را انجام دهیم عمال در همه 
جشنواره ها تبادل اطالعات و تجربیات، فروش محصوالت: سینمایی، 

کتاب و ... به راحتی شکل می گیرد./میزان

نشست ســید مجید پوراحمدی مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر با اهالی رســانه صبح روز 

گذشته 2۱ اسفند برگزار شد.
مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر گفت: این 
صندوق تمام فعاالن حــوزه فرهنگ و هنر را با 
داشتن شرایط الزم تحت پوشش قرار می دهد. 
وظیفه این صندوق، حمایت از نویســندگان، 
خبرنگاران، هنرمندان و قاریان قرآن است و هر 
هنرمندی خدمات صندوق را می خواهد باید عضو 
صندوق شود. او ادامه داد: در استان ها مشکالت 
عمده داشــتیم که با ایجاد کارگروه توانستیم 
این مشــکالت را حل کنیم. برای رسیدن به این 
خواسته کارگروه هایی که در استان ها تشکیل شد 
کمک زیادی به ما کردند. به واسطه این کارگروه ها 
بســیاری از موانع پیش روی هنرمندان از بین 
رفتند و آنها بدون نیاز برای حضور در تهران به 

عضویت صندوق در آمدند.
پوراحمدی در این نشست گفت: با اصالح روند 
عضویت و برطرف شدن نواقص، با اضافه شدن ۱4 
هزار عضو از سال گذشته تاکنون، سبب شد تعداد 

اعضای عضو به ۹7 هزار نفر برسد. 

او ادامه داد: در زمینه خدمــات بیمه تامین 
اجتماعی تاکنون 54 هزار نفــر عضو خدمات 
دریافت کرده اند و 24۰ میلیارد تومان بابت بیمه 

از دولت گرفته و پرداخت شده است.
مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر همچنین 
ادامه داد: 42 هزار نفــر در زمینه بیمه تکمیلی 
عضوگیری شده اند و تاکنون چه در بیمه تامین 
اجتماعی و چه تکمیلی، برای حدود 3۰۰۰ نفر در 
بیمه تکمیلی و ۱۰۰۰ نفر در تامین اجتماعی، تمام 
هزینه ها را صنــدوق پرداخت می کند.   خدمات 
تامین اجتماعی ما توانســت در سال گذشته ۱۰ 
هزار نفر افزایش داشته باشــد و رقم کل به 54 
هزار نفر برسد. همچنین در سال گذشته عده ای 
توسط صندوق به بازنشستگی رسیدند. او ادامه 
داد: در  طرح جوانی و شــمیم ۱55۱ نفر در قالب 
ازدواج و فرزندآوری، 5 میلیون تومان بالعوض و 
3۰ میلیون تسهیالت ارزان قیمت در اختیار اعضا 
گذاشته شده است. وی همچنین اظهار داشت: 
امســال صندوق اعتباری هنر در جشنواره های 
تاتر، فیلم، موسیقی و تجسمی فجر حضور فعال 

داشت./صباخبر

وظیفه صندوق اعتباری هنر حمایت است


