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ساخت سری دوم سریال «محکومین»

حمید فرخ نژاد با انتشــار یادداشتی به
نامزد نشدن فیلم «التاری» واکنش نشان
داد .در بخشی از این یادداشت آمده« :از
صحبتهای چند تــن از داوران محترم
جشــنواره فیلم فجر چنین بر می آید
که عدم رضایت از مضمون فیلم _ترویج
خشونت_اجماع کلی داوران به صرف نظر از داوری سایر رشتههای فنی و
بازی بازیگران این فیلم انجامیده ،این نگاه برای حذف یا حضور کلی یک
فیلم در پروسه رقابت به عهده هیئت انتخاب است نه هیئت داوری»..

بهروز مفید تهیه کننده سریال «محکومین» درباره
میــزان رضایت مخاطبــان از ایــن مجموعه گفت:
اطالعات دقیقی از میزان مخاطبان این سریال ندارم.
اگر میخواهیــد اطالعات آماری و جامعی داشــته
باشید ،بهتر از اداره آمار شــبکه یک سیما بپرسید؛
اما بازخوردهایی که از سمت مدیران شبکه داشتیم،
نشــانگر این موضوع بود که مردم این کار را دوست
داشتند .با سفارش شبکه یک سیما قرار است سری دوم مجموعه «محکومین»
نیز ساخته شود.

امیر خان در چین  ۱۰۰میلیون دالری شد

بازیگر نامدار بالیوود در باکس آفیس
چین موفق به فروشــی بیش از ۱۰۰
میلیون دالر شد .باکس آفیس چین،
بدترین هفته از نظر فــروش را تجربه
کرد و در عین حال فیلم جدید امیرخان با عنوان «سوپراســتار مخفی»
موفق شــد تا بار دیگر رأس بازار فروش را در دست داشــته باشد .در بازار
چین «سوپر اســتار» همچنان به موفقیت خود ادامه داد و  ۸.۶۱میلیون
دالر دیگر فروش کرد تا پس از  ۲۴روز فروشــش را به  ۱۰۹میلیون دالر
برساند.
کوتاه از فرهنگ

انتقادکارگردان«فیلشاه»ازداورینشدنفیلمشدرفجر

حمایتنکنیدولیجیب
ماراهمنزنید!
سهراب ضیایی | گروه فرهنگ و هنر
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تولید انیمیشن بهخالف فیلمهای رئال
سینمایی زمانبر است و حوصله زیادی
میطلبد .همچنین نیازمنــد هزینه و
تخصص باالیی است .انیمیشن «فیلشاه»
از جمله آثاری بود که در بخش سودای
سیمرغسیوششمینجشنوارهفیلمفجر
شرکت داشت؛ اما مانند آثار دیگر مورد
داوری قرار نگرفت! این اولین بار است که
در تاریخ جشنواره فیلم فجر ،فیلمی در
بخش سودای سیمرغ داوری نمیشود.
رســول صدرعاملی ،عضو هیئت داوران
سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر
نیز در این رابطه میگوید :انتقادی که به
سیاستگذاری جشنواره وارد است ،این
است که  4فیلم کوتاه ،دو فیلم مستند و
یک فیلم انیمیشن را در ترکیب فیلمهای
رئال قرار دادند که داوریشان امکانپذیر
نبود؛ لذا ما هــم داوری نکردیم و به دبیر
جشــنواره گفتیم به هرگونهای که فکر
میکند؛ از این آثار تقدیر کند .در ادامه
صحبتهای کارگردان این اثر را در رابطه
با این رویداد میخوانیم.
اصرار داشتند
هادی محمدیان کارگردان انیمیشــن
«فیلشاه» که در بخش سودای سیمرغ
سیوششمین جشنواره فیلم فجر حضور

داشت ،بیان کرد :فضای امیدوارانهای که
در ابتدای جشنواره برای ما وجود داشت،
از آنجایــی آمده بود که دبیرجشــنواره
اصرار بر این داشتند که این انیمیشن به
جشنواره بیاید و حتما در بخش سودای
سیمرغ حضور داشته باشــد و در اعالم
اســامی فیلمهای حاضر در جشــنواره
نیز این انیمیشن را از دیگر فیلمها جدا
نکردند و گفتند  ۲۳فیلم سینمایی داریم
و تاکید داشتند که مانند دیگر فیلمها در
جشنواره رقابت خواهد کرد؛ اما داوران در
برنامه «هفت» اعالم کردند که این فیلم را
اصال داوری نکردند .دبیر جشنواره بیان
کرده بود که از این انیمیشن در جشنواره
تقدیر شود؛ اما این کار هم صورت نگرفت.
با این اوصاف فضا کامال شــفاف شد .به
گمانم این اولین بار اســت که در تاریخ
جشنواره فجر ،فیلمی در بخش سودای
سیمرغ داوری نمیشــود .محمدیان با
اشاره به اینکه تغییر جو مثبتی که برای
این انیمیشن در ابتدای جشنواره وجود
داشت ،از اواسط جشــنواره تغییر کرد،
گفت :این ماجرا از جایی شروع شد که ما
در نشست خبری جشنواره اعالم کردیم
که متقاضی اکران نوروزی هستیم ،از آن
زمان ورق برگشــت .ما در سینماهای
عوامل فیلم و خانه سینما همچنین باغ
کتاب هم نمایشــی نداشتیم ولی بعد از

نقد ادبی
شاعران شهرستانی صدایشان
بهجایی نمیرسد
مجیدگلدار
نسل فردا

اکبر قنبــر زاده را از اردوهــای آفتابگردانها
میشناسم .جوانی اهل اهر آذربایجان شرقی و
بسیار مستعد ،صمیمی ،ساده و بی حاشیه که
متأسفانه جدیدترین قربانی سرقتهای ادبی
حمید هیراد شده اســت؛ البته این سرقتها
توسط حمید هیراد بیسابقه نیست ،چنانکه
چند وقت پیش هم جناب علیرضا بدیع به این
موضوع در برنامه چشم شب روشن پرداخته
بود که ظاهرا هیراد شعر سرکار خانم مهتاب
یغما را به نام خود خوانده بود.
نمیدانم چه بگویم ،فقط میدانم که شاعران
شهرســتانی صدایشــان بهجایی نمیرسد،
اگر ایــن ابیــات از یکی از پایتختنشــینان
دزدیدهشــده بــود ،االن زمیــن و آســمان
را به هــم میدوختند و نغمه وامصیبتا ســر
میدادند و کمپینها تشــکیل میشــد؛ اما
صدای ما را کســی نمیشــنود به جرم غیر
تهرانی بودنمان.
بگذریم ،دلم پر است از جامعهای که روزبهروز
عقبماندهتر و بیســوادتر و ســطحینگرتر
میشود ،میخواهم باال بیاورم از دست مردمی
کــه ترانههای حامــد همایون را در ســبک
شــاهنامه فردوسی و اشــعار موالنا میدانند
و روزبهروز بــه توهم این بیســواد یکالقبا
میافزایند .خستهام از موسیقی که در دست
انواع باندهای بند تنبانی یا افراد از خانه پدری
قهر کرده افتاده است و هر روز یک افتضاح را به
گنجینه هنر پارسی -که این روزها به زبالهدانی
تبدیلشده -اضافه میکنند .باید گریست به
خاطر این جامعه ســلبریتی پرست که غالبا
افراد تهیمغز تر از خودشان را دنبال میکنند.
باید در صداوســیما را گِل گرفــت که یکی
از پربینندهترین شــوهای خود را به سکوی
پرتــاب ایــن موجــودات مــوذی تبدیــل
کرده است.
پ.ن :از علیرضای بدیع نازنین میخواهم که از
بازتاب این مسائل دست برندارد.
پ.ن  :۲اگــه همینجور پیش بــره منم میرم
اشعار حافظ و سعدی و ...رو با کمی تغییر به
اسم خودم چاپ میکنم .کی به کیه؟
پ.ن  :۳به حمید هیراد بگیــن حداقل بقیه
کتابای باباطاهرو از کتابخونه شخصیشون بدن
به موزه دورهمی تا مــردم از هم ه کتابهاش
استفاده کنن.

اعتراضهای ما یک سانس در ساعت ۱۱
شب در باغ کتاب اضافه کردند؛ در صورتی
که هر کدام از فیلمهای جشنواره دو نوبت
اکران داشتند.
کم نمیآوریم
این کارگردان انیمیشن با تاکید بر اینکه
انیمیشــن «فیلشــاه» مانند یک فیلم
سینمایی داستانی است ولی در حقش
اجحاف شــد ،تصریح کرد :اگر قرار نبود
این فیلم داوری شــود ،چرا اعالم کردند
که در جشنواره ثبت نام کنید و آن را در
بخش سودای سیمرغ قرار دادند؟ چقدر
پز حضور این انیمیشن را مسئوالن دادند
و گفتند که انیمیشــن ایــران به مرزی
رسیده است که به استانداردهای جهانی
نزدیک شده ولی واقعا با این شرایطی که
ایجاد شد ،زحمت دو ساله  ۲۲۰نفر آدم
دیده نشد .این چه حمایتی است؟ االن
انیمیشن نیاز به حمایت دارد .جشنواره
فیلمفجر مانند ویترینی است که فیلمها
در آن دیــده و راجع بــه آنها صحبت
میشود و ما دوست داریم که در آن حضور
داشته باشیم و نمیخواهیم این جبهه را
خالی کنیم؛ زیرا حق خودمان میدانیم
که نمایندهای از حوزه کودک و انیمیشن
در این جشــنوارهها حضور داشته باشد.
حضور در این جشــنواره برای ما مثبت
بود؛ زیرا باعث شــد مخاطبان زیادی به
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بازدید مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه سنگاپور از موزه انقالب
اسالمی و دفاعمقدس
همزمان با ایام اله دهه فجر ،مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه سنگاپور همراه
با معاون و کارشناسان اداره کل خاورمیانه سنگاپورو رئیس میز سنگاپور وزارت
امور خارجه ایران از موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس بازدید داشتند .مدیرکل
خاورمیانه وزارت امور خارجه ســنگاپور پس از بازدید از موزه اظهار کرد :موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،نمایشی بسیار قدرتمند و پویا از پاکی و شجاعت
مردم ایران است که اطالعاتی بسیار فشرده و متقاعدکننده را در رابطه با جنگ
عراق علیه ایران ارائه میدهد .وی این بازدید را تجربهای عالی از بازدید یک موزه
دانست و از بازدید موزه در آستانه  22بهمن ابراز خوشحالی کرد.

تماشای آن بیایند و این را میدانیم که
مسئوالن هر سال در باغ سبز به ما نشان
میدهند ،مانند امسال که هیئت انتخاب
همه میگفتند که نمیشــود این فیلم
را ندید و در بخش مســابقه نیاورد ،ولی
نتیجه چه شد؟ این در برنامه ما نیست
که دیگر در جشنواره شــرکت نداشته
باشیم؛ بلکه امیدواریم در سالهای آینده
متقاضی این بخش آنقدر زیاد باشد که
خود به خود بیشــترین تعداد سودای
سیمرغ به این فیلمها تعلق بگیرد؛ البته
باز هم هیچ اعتباری به نظرات دوستان
و در باغ ســبزهایی که نشان میدهند
نیست.
توهین بزرگ
این کارگردان دربــاره اینکه چه زمانی
متوجه شدند که فیلمشان داوری نشده
اســت ،گفت :ما در گفتوگویی که در
برنامه هفت صورت گرفت ،متوجه شدیم
که این انیمیشــن ،اصال داوری نشــده
اســت .این حق ما نبود که هیچ سهمی
از جشنواره نداشته باشیم وحتی نامزد
دریافت جایــزه هم نشــویم .ابتدا فکر

میکردیم این سلیقه هیئت داوران بوده
ولی این نکته که گفته شــد «فیلشاه»
اصال داوری نشــده ،توهین بزرگی برای
ما بود .همه این اتفاقات درحالی رخ داد
که خود جشــنواره تقاضا کرد فیلم به
بخش رقابتی بیاید؛ اما تا آخر هم اعالم
نکردند که قرار نیست داوری نشود .اگر
در برنامه هفت یکی از داورها نمیگفت،
چه کسی این موضوع را میفهمید و همه
میگذاشتند به حساب اینکه «فیلشاه»
بی کیفیت است .این در تاریخ جشنواره
فجر وجود نداشته که فیلمی در بخش
مسابقه حضور داشــته باشد ولی داوری
نشــود! اگر قرار بود داوری انجام نشود،
چرا از ما خواســتند فیلم را به جشنواره
بیاوریم حداقل به ما اطالع میدادند که
این کار قرار نیست داوری شود .آن وقت
میدانستیم بناست چه برخوردی با فیلم
شود!
اکران نوروزی
او در ادامه صحبتهایــش به این نکته
اشــاره کرد که این کار نه تنها حمایت
از انیمیشــن نبود؛ بلکه پشت پا زدن به

طفلی بود که تازه دارد پــا میگیرد .ما
میگوییم شما حمایت نکنید ولی حداقل
جیب ما را هم نزنید! ما اصال نمیگوییم
به ما باید ســیمرغ میدادند؛ اما حداقل
سهم ما را جدا میکردند و اسمی از این
انیمیشن به میان میآوردند .اکنون نام
ایران جزو  10کشوری است که توانایی
تولید انیمیشن دارد ولی این حمایت در
کشور ما کجاست؟ با تمام سختیهایی
که در ایران داریم ،اگر نمیخواســتید
حمایت کنید حداقل توهین و پشت پا
نمیزدید! بی احترامی و نامالیمات زیادی
بهانیمیشنشدهاستولیقطعاانیمیشن
جریان آینده سینمای ایران را میسازد
امیدوارم این نامهربانیها در اکران عمومی
از بین برود .کارگردان انیمیشن «فیلشاه»
با تاکید بر اینکه «ما به شــدت متقاضی
اکران نوروزی هستیم» بیان کرد :حدود۶
ماه است که پروانه اکران گرفتیم و حوزه
هنری که پخشکننده این انیمیشــن
است ،گفتند که امسال سهمیهای برای
گروه کــودک و نوجوان در ایــام نوروز
اختصاص پیدا خواهد کرد.

برگزاری نهمین نشست تخصصی پایگاههای میراث جهانی و ملی
نهمین نشست تخصصی پایگاههای میراث جهانی و ملی  ۲۵بهمن در سازمان
میراثفرهنگی برگزار میشــود .فرهاد عزیزی (مدیر امــور پایگاههای میراث
فرهنگی) گفت :پایگاه میراث فرهنگی محور ساســانی فــارس ،پایگاه میراث
جهانی شهر تاریخی یزد ،پایگاه میراث فرهنگی اورامانات و پایگاه میراث جهانی
میدان امام اصفهان از جمله محورهای این نشســت یکروزه به شمار میرود.
در این نشست که بهمناسبت بزرگداشت دهه فجر برگزار میشود ،ساماندهی،
حفاظت ،مرمت و فرآیند آمادهسازی پرونده ثبت جهانی منظر باستانشناسی
ساسانی فارس ،ساماندهی ،حفاظت و مرمت و فرآیند شهر تاریخی یزد در فهرست
میراث جهانی ،پژوهش و شناخت ارزشهای برجسته منظر فرهنگی اورامانات،
چالشها ،اقدامات و برنامههای آینده همچنین خالصهای از برنامه مدیریت میدان
امام اصفهان و گزارشی از روند حفاظت ،مرمت و احیای کاخ عالیقاپو مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد.
محفل شعر آئینی «عقیق اشک» برگزار میشود
محفل شــعر و مرثیه خوانی «عقیق اشک» ،در ایام شــهادت حضرت فاطمه
زهرا (س) و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  ۲۵و  ۲۶بهمن ماه ،از ساعت ۱۸
در خانه مهر رضا برگزار میشود .در این مراسم که با اجرای محمود حبیبی کسبی
همراه است ،شاعران برجسته آئینی همچون محمدعلی مجاهدی ،مرتضی امیری
اسفندقه ،سعید بیابانکی ،احمد علوی ،احمد بابایی ،سیدمحمدجواد شرافت،
هادی جانفدا ،قاســم صرافان ،محمد رســولی ،پیمان طالبی ،فاطمه بیرامی و
عارفه دهقانی به شعرخوانی و عرض ارادت به محضر حضرت صدیقه طاهره (س)
خواهند پرداخت و محسن عرب خالقی و حنیف طاهری نیز مرثیه خوانی خواهند
کرد .محفل شعر عقیق اشک ،توسط «خانه مهر رضا» و «سازمان فضای مجازی
سراج» و با همراهی «موسسه فرهنگی آئینی عقیق» برگزار میشود.

عکاسخانه
تصاویر اولین نمایش فیلم سینمایی آنسوی ابرها

کارناوال مردان
پوشالی در سوئیس

اولین اکران مردمی فیلم سینمایی آنسوی ابرها به
کارگردانی مجید مجیدی با حضور هنرمندان در پردیس
کوروش برگزار شد.

کارناوال زمستانی
مردان پوشالی در
روستای اوولن سوئیس
برگزار می شود.
نمایشگاه عکس و چیدمان و ویدئو
نمایشگاه انفرادی ویدئو ،عکس و چیدمان لیال
جوینده با عنوان «افتاده» در گالری ویستا دایر
است.

پروندهخانه«نیمایوشیج»درحالبررسی

از ثبت در فهرست آثار ملی تا سفره خانه!
بیستم دیماه امسال ،خبری منتشر
شدمبنیبراینکهخانهنیمایوشیجواقع
در محله دزاشیب تهران توسط دیوان
عدالت اداری در تاریخ  ۱۵آبان ۱۳۹۶
از فهرست آثار ملی کشور خارج شده
اســت .این خبر را سپیده سیروسنیا،
معاون میراث فرهنگی اســتان تهران
خروج خانه نیما
اعالم کرده بود .خبر
ِ
از فهرست آثار ملی کشــور در حالی
منتشر شد که بیش از دو ماه از این اتفاق
میگذشت و خبر خیلی دیر به بیرون
درز پیدا کرده بود .در ابتدای بهمن ماه
بود که رئیس سازمان میراثفرهنگی
در نامهای به معــاون میراثفرهنگی

کشور خواستار ساماندهی و رسیدگی
به وضعیت خانه نیما یوشــیج شد .در
متن نامه علیاصغر مونســان خطاب
به محمدحســن طالبیان آمــده بود:
«با توجه به اتفاقات اخیر درخصوص
تهدید خانه نیما یوشیج ،وظیفه روشن
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری در حفظ آثار تاریخی و
فرهنگی ،ضروری است اقداماتی عاجل
درخصوص حفظ این اثر صورت گیرد .با
عنایت به ثبت خانهنیما یوشیج در سال
 ۱۳۸۰از سوی سازمان میراثفرهنگی
به شماره  ۴۶۰۳در فهرست آثار ملی
ایران ،بهرغــم رأی اخیر دیوان عدالت

اداری مبنی بر خروج اثر مذکور از این
فهرســت ،این خانه همچنان از منظر
کارشناسی واجد ارزشهای ثبتی است.
لذا از جنابعالی انتظــار میرود از تمام
امکاناتواختیاراتقانونیوحقوقیبهره
جستهومانعهرگونهتخریبوآسیببه
ارزشهای این اثر شوید و در اسرع وقت
نیز گزارش اقدامات انجامشده را به این
جانباعالمکنید».
سفرهخانهتاپاتوق
چندی پیش نیز از سوی فرهاد نظری،
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور
اعالم شد «خانه نیما یوشیج در کمیته
میراثفرهنگیتهرانمطرحودرکمیته

هِنارس
آلبومموسیقی«هِنارس»با آهنگسازی
و صدای حســین رضا از خوانندگان
موسیقی مقامی کشورمان با محوریت
موسیقی لری به زودی در بازار موسیقی
منتشر می شود .این آلبوم مشتمل بر
 ۹قطعه به نامهای «هنارس»« ،آمان
گلیا»«،میمنای»«،هرنگ»«،آوازگالرا»«،پالمار»«،چلسرو»«،چلهبر»و«سارخس»است.حسین
رضاازجملههنرمندانیکهتاکنوندرمحضراستادانیچونمحمدرضاشجریانوحمیدرضانوربخش
تعلیمدیدهوباپیشکسوتانیچونمجیددرخشانیوحسینپیرنیابهفعالیتپرداختهاست.

ملی ثبت شد ».این در حالی است که
معاون میراث فرهنگی اســتان تهران
میگوید :پروند ه خان ه نیما ،در شورای
ثبت و حریم سازمان میراث فرهنگی
مطرح شده و با ثبت مجدد آن موافقت
کردهاند ولی هنوز خبری مبنی بر ثبت
مجددآنبهمااعالمنشدهاست.تاشماره
ثبت خانه هم صادر نشود ،این خانه به
فهرست آثار ملی کشور بازنمیگردد.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور
نیز اینطور میگویــد در حال حاضر،
معاونت حقوقی میراث در حال بررسی
پرونده خانه نیماست و دارد آن را دنبال
میکند.ممکناستبهایننتیجهبرسند
که این خانه در فهرست آثار ملی بماند.
ما منتظر نتایج بخش حقوقی هستیم.
فع ً
ال هنوز خبری مبنی بر ثبت مجدد
این خانه به ما داده نشــده و منتظریم

که معاونت حقوقی بر سر این موضوع
به نتیجه برســد .گفتنی است پس از
انتشار خبر خروج از ثبت خانهنیما ،تنها
بر پای ه یکسری گمانهزنیها راجعبه
ی ِآینده این خانه ،از سفرهخانه تا
کاربر 
پاتوقی برای دوستاران کتاب یا مرکزی
برای جایزه شعر نیمایی که هنوز وجود
خارجی ندارد و  ،...مطالبی از سوی افراد
مختلف منتشر شد .در تمام این مدت
گویی نظر اولین مالک خانه و ســپس
صاحب فعلی خانه که آن را از ثبت ملی
نیز خارج کرده ،اهمیت نداشت .حتی
پیبرقراری
مسئوالنمیراثفرهنگیدر ِ
یک گفتوگو با صاحب خانه نبودهاند .با
پیگیریهای برای یافتن شماره تلفنی
از خانوادهی شــریفنیا ،معلوم شد که
هیچکس نه در دفتــر حقوقی میراث
فرهنگی استان تهران و نه در ادارهکل

آلبومموسیقی

جادوی خاص

اولینآلبومرسمیسیناشعبانخانیخوانندهموسیقیپاپبا
عنوان «جادوی خاص» به زودی در دسترس مخاطبان قرار
خواهد گرفت .آلبوم موسیقی «جادوی خاص» ،مشتمل
بر پانزده قطعه است که فرهاد جهانی ،سید محمد حسین
نجفی،سیناشعبانخانی،نرگسجعفریوحدیثدهقاندر
آنبهعنوانترانهسراحضوردارند.همچنینامیرعباسحسن
زاده ،فؤاد غفاری و سینا شعبانخانی نیز به عنوان آهنگساز در
تولید آلبوم مشارکت داشته اند .در بخش تنظیم قطعات نیز
هنرمندانی چون حامد برادران ،نیمان ،هومن آزما ،معین راهبر ،آرش پاکزاد و ...همکاری داشته اند.

سازمان شماره تماسی از این خانواده
ندارد.ازگفتههایمسئوالننیزاینگونه
برمیآید که حداقل تــا امروز به دنبال
برقراریِ یک مکالمه کوتاه بر سر آینده
این خانه نبودهاند.
کاربریفرهنگی
ســیروسنیا در همینباره میگوید:
هنوز میراث فرهنگــی وارد هیچگونه
گفتوگویــی با صاحبخانه نشــده
است و دربار ه کاربری آن نیز صحبتی
درنگرفته ولی ما ترجیح میدهیم یک
کاربری فرهنگی به آن داده شــود .ما
مکاتباتمانراباشهرداریانجامدادهایم
مبنی بر اینکه از صدور هرگونه مجوز
ساختمانی پرهیز کند .فرهاد نظری نیز
در واکنش به این بحث اظهار میکند:
این گفت ه درستی است که میراث باید
با این خانواده وارد گفتوگو شود؛ چراکه

آنها نیز یک طرف قضیهاند؛ اما این کار
ابتدا باید از طرف میراث استان تهران
صورت بگیرد .فرضــاً اگر یک خانهای
در چابهار یک چنین وضعیتی برایش
پیش بیاید ،آیا من به عنوان مدیرکل
دفتر ثبت آثار تاریخی باید اطالع داشته
باشم؟ اداره کل استان نماینده سازمان
میراث فرهنگی است .قاعده به همین
منوال است.
در ابتدای امر که نباید ما مســتقیماً
مداخلهکنیم.ادارهکلهراستاننماینده
تمام فعالیتهای سازمان مرکزی است.
اگر از دفتر حقوقی به نتیجه رسیدیم و
این خانه مجددا ًبه ثبت رسید ،احتماالً
میراثفرهنگیوشهردارینیزاقداماتی
درخصوصمعرفی،مرمت،وساماندهی
اینخانهبرایحفظآنانجامخواهندداد
و قدمهایی برداشته خواهد شد.

دَقَ دووم
آلبوم موســیقی «دَقَ دووم» دومین اثر رسمی نقی
صاحبقرانی از نوازندگان و آهنگسازان موسیقی ایرانی
در دسترس مخاطبان قرار گرفت .در این اثر نوید مثمر،
احمد حسن آبادی ،محسن نامدار ،سوادا صفریانس،
حمیدرضاجدیریونقیصاحبقرانیبهعنوانآهنگساز
و تنظیم کننده حضور دارنــد« .ناغارام»« ،تعقیب»،
«شوشتر»« ،هشتری پاپوریسی»« ،سفر»« ،کابوکی»،
«واویال»« ،بیلیرســن ازون»« ،تخــت روان» و «دَقَ
دووم» از جمله قطعاتی هستند که در این آلبوم وجود دارند.

