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شوالیهآوازایرانبهنفعسیلزدگانمیخواند
شهرام ناظری: همراه با دانشگاه صنعتی شریف پیش قدم شدم با همکاری کانون 

 موسیقی این دانشگاه کنسرتی را به نفع مردم سیل زده لرستان؛
خوزستان و گلستان برگزار کنم

کاهش 40 درصدی تولید خودرو 
در ایران

 راه اندازی قرارگاه فرهنگی
جهت کمک به مناطق سیل زده

برانکو: همه می خواهند قهرمان 
ایران را پایین بکشند

 سریال سازی
خطرناک شده است

اهالی موسیقی به وزیر ارشاد چه گفتند؟
هفتاقلیم

2

پنجرهمجازی

تیمتراکتورسازیتبریزنبردحساسهفتهبیستوپنجمرا
بهسپیدرودواگذارکردتاازکورسقهرمانیکمیعقببیفتد.

شجاعیودژاگهباانتشارپستینسبتبهاینموضوع...

صفحهاینستاگرامیتجربیاتساکنانخارجازکشور،استوری
دربارهکمکهایپاکستانیهاوعراقیهایمقیمایرلند

منتشرکرد.

صابرابرازیاسربختیاریکهاینروزهاباانتقادبرخیاز
خوانندههایپاپوطرفدارانآنهامواجهشدهاستحمایتکرد:

تومهمیبرایاینشهر...

وزیرکشوراکوادورازوزیرخارجهاینکشورکهپناهندگیبه
آسانژدرسال۲۰۱۲دادهبودانتقادکرد.وزیرخارجهاکوادور

همدرپیامیدرتوییترنوشت:منهیچهکرروسی...

ديدار نوروزى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با هيأت مديره خانه 
موسيقى و جمعى از هنرمندان موسيقى در خانه موسيقى برگزار 
شد.در اين ديدار سيد مجتبى حسينى، معاون امور هنرى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى و على ترابى، مديركل دفتر موسيقى 

حضور داشتند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به اينكه نگاه به موسيقى و 
سياست گذارى ها در موسيقى بايد به ثبات برسد، گفت: اين اتفاق 

نياز به كار مشترك دارد.
ســيد عباس صالحى با تاكيد بر اين مطلب افزود: براى رسيدن 
به اين هدف نيازمند پيشنهاد و راه كارهايى هستيم تا ببينيم كه 
چگونه مى توان اين موضوع را پيش برد و اين تنها با جلســات با 

پيشكسوتان و متخصصان ميسر مى شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: اينكه موسيقى چه جايگاهى 
مى تواند در فضاى ايران داشته باشــد نياز دارد كه ما مسؤوالن و 

هنرمندان و استادان موسيقى دست به دست هم دهيم. هويت يك 
ملت با شاخصه هايى مانند خط و زبان و … تعريف مى شود اما از 
نظر تاريخى موســيقى مقدم بر خط و زبان است. تاريخ و هويت 
انسانى با موسيقى آغاز مى شود و اگر به هويت هاى متنوع انسانى 
و مليت هاى مختلف جامعه انسانى نگاه و توجه داشته باشيم، اين 
تكثر باعث مى شود جامعه انسانى جامعه معروف شود و بخشى از 
هويت ها كه ملت ها را با شاخصه هاى خود تعريف مى كند، موسيقى 
است و موسيقى ملل مى تواند تكثر جامعه انسانى را در عين وحدت 

انسانى به هم وصل كند.
صالحى در ادامه گفت: چنان كه انسان ها بدون هوا و آب و غذا 
نمى توانند زندگى كنند، بدون موســيقى هم نمى توانند زندگى 
كنند و اگر ما غذاى موسيقى را متناسب با اقليم و خاك به جامعه 
و انســان ها ندهيم، غذاى موســيقى را از جاى ديگرى مى گيرند 
كه ريشــه در اين اقليم ندارد. اگر نياز به موسيقى را به رسميت 

نشناسيم، افراد سراغ غذاى موسيقى غيررسمى مى روند كه ممكن 
است ســنخيتى با اقليم آنان نداشته باشد. امروز كه دوره تنهايى 
انسان است مصرف موســيقى در انسان مدرن و فرامدرن افزايش 
يافته است و موسيقى، جز مكمل انسان تنهاى امروز است. هم نياز 
به موسيقى طبيعى است و هم مصرف موسيقى در اين دوره باالتر 
است و اگر آن موسيقى را كه با فرهنگ و هنجارهاى زندگى ايرانى 
هماهنگ است، نداشته باشيم، افراد سراغ شبه غذاهاى موسيقى 
مى روند. بنابراين ما به يك گفتگو درباره موســيقى در ســطوح 
مختلف نياز داريم و بايد تالش كنيم اين ادبيات و گفتگو را مؤثرتر 
در ســطوح مختلف قرار دهيم. ضرورت دارد كه موسيقى از نظر 
نوع نگاه و سياستگذارى ثبات نسبى داشته باشد و اين به يك كار 
مشترك نياز دارد كه در اين زمينه معاونت هنرى، دفتر موسيقى، 

خانه موسيقى و هنرمندان بايد كمك كنند.
وى افزود: اگر مسير موســيقى را به رسميت نشناسيم و در آن 

مشــاركت نكنيم كار سخت خواهد شــد، امام راحل (ره) و رهبر 
معظم انقالب در اين فضا حركت كردند اما جريان سنتى ترى هم 
در جامعه هستند كه عكس اين جهت حركت مى كند پس ما بايد 
اين ادبيات را در سطوح مختلف غنى تر كنيم.وزير فرهنگ و ارشاد 
اســالمى خاطرنشان كرد: ترســيم و تصوير روشن از حركت هاى 
زيرزمينى كه در روى زمين ديده مى شوند مخاطرات و هشدارهايى 
را براى موسيقى به همراه دارد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: 
اگر ميدان بر موســيقى اصيل تنگ شــود، پرونده موسيقى بسته 
نمى شود بلكه ممكن است موســيقى هايى جايگزين آن شود كه 
متناسب با اقليم و هنجارهاى فرهنگى ما نيست. ضرورت دارد كه 
در فضاى آموزش و پرورش و نهادهاى تعليم و تربيت گوش ها را به 
شنيدن موسيقى اصيل عادت دهيم و بخشى از اين گفت وگو هم 
با نهاد تعليم و تربيت بايد شــكل بگيرد.عضو شوراى عالى انقالب 
فرهنگى در مورد وضعيت موســيقى بانوان نيز تصريح كرد: وقتى 
موسيقى بانوان محدود شود، پرونده موسيقى زنان بسته نمى شود 
بلكه به ماركت هاى خاصى ميدان داده مى شــود كه موسيقى به 
تجارت تبديل مى شــود. وقتى ما موســيقى زنان را تحريم كنيم 
اين عرصه موسيقى به شــكل ديگرى رخ مى دهد، هرگاه ما پنجاه 

درصــد از فضاى جامعه را از صداى هم جنــس خود محروم كنيم 
قطعاً آسيب هاى خود را به همراه خواهد داشت، از گذشته بانوان در 
جلســات مذهبى مى خواندند و موسيقى آنها در تاريخ ريشه دارد، 
پس بايد محافل موســيقى بانوان را فراهم كرد.صالحى در پايان 
در مورد قانون جديد مجلس مبنــى بر تخصيص ده درصد درآمد 
كنسرت ها براى زيرساخت هاى موســيقى، گفت: تالش ما بر اين 
اســت كه با همكارى همكاران و هنرمندان به گونه اى عمل كنيم 
كه كمترين آســيب بر اســاس اين مصوبه به موسيقى وارد شود.
فرهاد فخرالدينى در اين ديدار گفت: اميدواريم برخالف حوادثى 
كه در ابتداى ســال رخ داد و دل همه را به درد آورد، امسال سالى 
پر از آرامش و آســايش بخصوص براى هنرمندان باشد تا بتوانند 
در آرامش كار كنند و روزى شود كه بسترى مناسب براى پيشبرد 
هنر فراهم شود و كار كند و كسانى كه خدمت مى كنند موانع سر 
راهشان نباشــد.تقى ضرابى نيز در اين ديدار گفت: كار موسيقى 
دشوار اســت و ضرورت دارد به آموزش درست در آموزشگاه هاى 
موسيقى توجه شود چون در آموزشگاه هايى آموزش نادرست داده 
مى شود و افرادى كه آموزش غلط ديده اند، كارهايى انجام مى دهند 

كه متناسب با شرايط اجتماعى و فرهنگى ما نيست. 
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جدالدیـروقـت! کی روش: آقای تاج اهداف تیم ملی فوتبال ایران

 
را خدشه دار کرد و باعث شد تا تیم

 
گروگان اهداف تیم فوتبال قطر شود؛
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