
سپید: بهنام صفوی خواننده پاپ و پرطرفدار 
کشورمان در سال 94 به طور اتفاقی متوجه شد 
که مبتالبه تومور مغزی شده، با پیشرفت بیماری 
و وخامت حالش ناگزیر به انجام جراحی 
مغزی شد. پس از جراحی در سال 94 و طی 
کردن دوره ای نقاهت فعالیت های خود را از 
سر گرفت تا جایی که حتی اقدام به برگزاری 
کنسرت نیز کرد، البته برگزاری کنسرت برای 
مبتالیان به تومور مغزی به گفته جراحان مغز 
توصیه نمی  شود زیرا ممکن است فرد مبتال 
در حین برگزاری مراسم دچار غش شده و 
از هوش برود، اما بااین وجود بهنام صفوی 
کنسرت های مختلفی در حین بیماری و پس 
از عمل جراحی برگزار کرد و این بیماری 
نتوانست لطمه جدی به فعالیت های حرفه ای 
او درزمینه موسیقی بزند. او این روزها به 
گفته خودش همچنان تحت کنترل و درمان 
قرار دارد.  این خواننده جوان در دور تازه 
فعالیت های خود ضمن انتشار چند تک آهنگ 
برای برگزاری چند کنسرت در شهرستان ها 
آماده می شود.رضا فؤادیان مدیر برنامه های 
بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ کشورمان 
به مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های این 
خواننده گفت:» هم اکنون مشغول برنامه ریزی 
برای تولید چند تک آهنگ هستیم که در 
زمان های مختلف منتشر می شود. البته یکی 
با  مشترک  به صورت  که  آهنگ ها  تک  از 
»آیهان« خواننده آذری زبان تولیدشده با عنوان 
»خوشبختی« مجوزهای الزم را دریافت کرده 
و تا نیمه های ماه مبارک رمضان در دسترس 
عالقه مندان قرار می گیرد. البته سه تک آهنگ 
دیگر هم در مرحله آماده سازی قرار دارد که 
به زودی  در فضای مجازی منتشر می شود.«

او ادامه داد: »برای برگزاری دور جدید 
کنسرت ها نیز برنامه ریزی هایی انجام گرفته که 

بتوانیم بعد از پایان ماه رمضان این اجراهای 
صحنه ای را آغاز کنیم. بر این اساس تاکنون 
برای برگزاری کنسرت در کرمانشاه که مدت 
زیادی است میزبان کنسرت های پاپ نیست 
رایزنی های اولیه صورت گرفته و امیدواریم 
در صورت دریافت مجوز میزبان طرفداران 
برای  برنامه ریزی  البته  باشیم.  کرمانشاه  در 
برگزاری کنسرت در اهواز، تعدادی از شهرهای 
استان فارس و ماهشهر استان خوزستان نیز 
انجام گرفته که به طور حتم بعد از دریافت 
مجوزهای الزم درباره جزئیات کنسرت ها 

اطالع رسانی خواهیم کرد.«
فؤادیان درباره برنامه های کنسرت تهران هم 
گفت: »با توجه به اینکه تمامی امور مربوط به 

برگزاری کنسرت تهران تحت امتیاز شرکت 
»اکسیرنوین« به سرپرستی محمدرضا خان زاده 
است بنابراین دوستان در این شرکت باید 
درباره این کنسرت ها اطالع رسانی کنند. البته تا 
آنجا که بنده اطالع دارم برنامه ریزی هایی برای 
برگزاری کنسرت در تابستان پیش بینی شده که 
درباره تاریخ دقیق آن ها پس از طی پروسه های 

الزم اداری اطالع رسانی می شود.«
مدیر برنامه های بهنام صفوی در بخش 
کرد:  تصریح  خود  صحبت های  پایانی 
»متأسفانه طی ماه های اخیر به ویژه روزهای 
منتهی به انتخابات و حتی بعد از انتخابات 
سوی  از  بدی  اتفاقات  جمهوری  ریاست 
که  می افتد  مجموعه ها  و  رسانه ها  برخی 

واقعاً تأسف بار است. برخی از این عزیزان 
بدون آن که کوچک ترین اطالعی به نمایندگان 
و  در رسانه ها  بدهند  هنرمندان  و  گروه ها 
مجموعه های خود به ویژه شهرستان ها اعالم 
می کنند که فالن خواننده در حمایت از فالن 
فرد و گروه قرار است کنسرت یا برنامه ای را 
اجرا کند. این موضوع با توجه به مسائلی که 
برای ما طی روزهای اخیر افتاده نمود عینی 
داشته و مشکالت زیادی را هم به وجود 
آورده که من از همین جا خواهش می کنم تا 
مجموعه ها و گروه های مختلف سیاسی بدون 
اطالع مدیر برنامه ها و حتی خود خواننده 
نسبت به انتشار این اطالعیه های رسانه ای 

اقدام نکنند.«
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پاسخ عجیب شورای نظارت
 به پخش ربنای شجريان 

درپی نامه سید رضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به صداوسیما 
برای پخش ربنای محمدرضا شجریان 
در ایام ماه رمضان، محمدجواد الریجانی 
عضو شورای نظارت بر صداوسیما در 

نامه ای به او پاسخ داده است.
در متن این نامه آمده است:»در مورد 
نامه منتسب به جناب عالی خطاب به 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
دائربرضرورت پخش تالوت منتخبی 
از آیات چند سوره از کالم اهلل مجید با 
صدای هنرمند معروف آقای شجریان 
را  مهمی  نکته  که  دانستم  ضروری 

خدمتتان عرض کنم.
ازآنجاکه موضوع دفاع از ایشان یک 
مناقشه سیاسی شده است، لذا در تالوت 
مذکور توجه به آیت تحت الشعاع قرار 
می گیرد و این امر خالف موازین شرعی 
تالوت است. لذا خواهشمند است که 
سایر قطعات آوازی آن هنرمند را مطرح 
فرمانید که اتفاقاً دارای ساختار موسیقیایی 
مهم تری هم هستند. حتماً می دانید که 
تحت الشعاع قرار گرفتن توجه به آیات 
باهرات نسبت به مقارنات آن قدر مهم 
بوده که برخی از فقهای بزرگ تالوت 

ملحون را مورد شبهه قرار داده اند.
میان  در  حساسیت  این  البته 
هم  حرفه ای  و  بزرگ  موسیقی دانان 
مطرح است و آنان غالباً ابا دارند که 
قطعات مهم ترکیبی آنان همراه با آواز 
پخش شود، زیرا معتقدند توجه به الحان 
و معانی)و گاه حرکات متناظر بدنی( 
توجه به رموز و ظرافت های نهفته در 
تناسب های ایقاعی را که جوهر اصلی 
هنر موسیقی است تحت الشعاع قرار 

می دهد.«
مدیرعامل  نوربخش  حمیدرضا 
خانه موسیقی با اشاره به موضع گیری 
ایلنا گفت:  به  محمدجواد الریجانی 
»ایشان تشکیکاتی کرده اند که به ظاهر 
بیشتر از زاویه علم قرائت بوده است 
که البته مشخص نیست ایشان اساسا 
چقدر با مسئله قرائت آشنایی دارند؛ 
این یک مسئله است. سئوال من این 
است که آقای دکتر الریجانی از کدام 
جایگاه کارشناسی درباره ربنای استاد 
شجریان صحبت می کند؟ ایشان استاد 
قرائت هستند؟ یا کارشناس قرآن؟ یا 

مفسر هستند؟«
او ادامه داد:» استاد شجریان کسی 
است که در قرائت قرآن از طفولیت 
کار کرده اند وبا صوت قرآن بزرگ شده 
و با قاریان بزرگ جهان و شیوه های 
دارند.  و  داشته  آشنایی  قرائت شان 
حتی خودشان در مسابقات بین المللی 
قرائت قرآن مقام آورده است. در این 
میان چطور کسی که در وادی کار قرآنی 
هیچ سابقه ای نداشته؛ به خودش اجازه 
می دهد اینگونه جسورانه و با اعتماد به 
نفس درباره مقوله ای که اطالعاتی در 

موردش ندارد، سخن بگوید؟!«
ذکراست حسن روحانی  به  الزم 
ریاست جمهوری روز شنبه هم زمان 
با نخستین روز از ماه مبارک رمضان ربنای 
استاد محمدرضا شجریان را در صفحه 

اینستاگرام رسمی خود منتشر کرد. 
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خانه سینما چتر بیمه اش را فراگیرتر کندهنر هفتم
نشست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت ها و مؤسسات فیلم سازی ایران 

با حضورمحمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی برگزار شد.
رسول توکلی مدیر کمیته صیانت شغلی آیفیک با اشاره به مشکالتی که درباره 

تفسیری  بیمه  بحث  در  گفت:»  دارد  وجود  افراد  بیمه 
که متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی دارد باعث شده تا 
مشکالتی  برای ما به وجود بیاید و این سازمان تعریفی 
امروز وجود  آنچه  با  دارد  فیلم  تولید  دفاتر  درباره  که 

دارد متفاوت است.«
انتخاب  با تبریک  نیز  علی شیرمحمدی دبیر آیفیک 
مجدد  حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور گفت:» امید 
داریم که با رویکرد  دولت تدبیر و امید نسبت به امور 
بر حضور  فرهنگی  متولیان  تأکید  و  هنری  و  فرهنگی 

پررنگ اصناف قدم مثبتی برای گشایش معبرهای  صحیح و کارآمد حوزه تولیدات 
نمایش خانگی و آثار ویدئویی  باشد.« محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی 
بخش  باید  و  است  تقویت بخش خصوصی  ما  »سیاست  نیز طی سخنانی گفت: 
خصوصی داشته باشیم که در تولیدات سمعی و بصری و 

محتویات قوی عمل کند.«
 او ادامه داد: »باید به سمتی برویم که ما در بازارهای 
داخلی و خارجی صاحب سهم شویم و این کار فقط با تولید 
آثار باکیفیت و استاندارد و نظارت درست صورت می گیرد 
البته سازمان سینمایی نیز از چنین آثاری حمایت می کند.«
حیدریان در پایان گفت:» در بحث بیمه هم به نظر، باید 
صنعت  فعاالن  همه  تا  کند  فراگیر  را  چترش  سینما  خانه 

سینما بیمه شوند.«

رافت صراف مادربزرگ 86 ساله ای است که در این سن و سال شروع به نقاشی 
کرده و این روزها نمایشگاه نقاشی هایش با نام »ناگهان 8۴ سالگی« در گالری 
گلستان در حال برگزاری است. نمایشگاهی که شاید بستر بیماری و خستگی های 
ایام کهنسالی به صاحب آثارش اجازه حضور را نمی دهد اما بسیار پرشور است. 
       مهر

مرزبانان هنگ مرزی ضیایی ارومیه که در حال گشت زنی برای حفاظت 
از مرزهای کشورمان بودند با گروهک تروریستی پژاک درگیر شدند که 
در این درگیری فرمانده گروهان مرزی ضیایی سرگرد محمدرضا فیروزی 
و استواردوم جواد فرحی به درجه رفیع شهادت نائل و هفت نفر دیگر نیز 

مجروح شدند. مراسم تشییع این مرزبانان با حضور مسئوالن و مردم برگزار 
شد. 

       ایسنا

مجید نایینی سرمربی تیم فوتبال امیدهای پرسپولیس در روز پنجشنبه ، ۴ خرداد 
در پی سکته مغزی دچار مرگ مغزی شد و صبح دیروز جان سه تن را با اهدای 

سه عضو خود یعنی کبد و دو کلیه نجات داد.
                ایسنا

مانور اطفاء حریق در پاساژ عالء الدین شامگاه جمعه برگزار شد.
      مهر

در قالب طرح گروه های جهادی، بسیج جامعه پزشکی خوزستان روز پنج شنبه)۴خرداد 
ماه( به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، اکیپ پزشکی تخصصی و فوق تخصصی 

خود را به مناطق محروم خرمشهر اعزام کرد.
               ایسنا

آماده سازی چند تک آهنگ با بهبود حال 

بهنام صفوی در تدارک برگزاری کنسرت است

ایسنا: به گفته تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »پایتخت«، روز شنبه 
سر صحنه تصویربرداری این مجموعه، بدلکار این سریال دچار 
آسیب از ناحیه جمجمه شده و هم اکنون در حال درمان است.
الهام غفوری تهیه کننده مجموعه»پایتخت«، گفت: »روز شنبه 
)ششم خردادماه( سر صحنه تصویربرداری یکی از سکانس های 
سریال »پایتخت ۵«، امیرحسین خنجری، بدکار پروژه دچار 
آسیب از ناحیه جمجمه شد که همان موقع سریعاً به بیمارستانی 
در بابل منتقل شد و تا این لحظه تحت درمان قرا گرفته است.«
او ادامه داد: »خدا را شکر هیچ گونه خونریزی داخلی و 
مغزی نداشته و فقط دچار شکستگی شده اند. در حال حاضر 

منتظریم که دکتر او اجازه دهد تا بتوانیم او 
را به بیمارستانی در تهران منتقل کنیم.«
او افزود:» این بدلکار از ناحیه سر 
دچار شکستگی شد اما خوشبختانه 

آمبوالنس سر صحنه آماده بود و این 
بدلکار به سرعت به بیمارستان انتقال داده 
شد.« غفوری درباره روند درمانی این 
بدلکار اظهار کرد: »هماهنگی های الزم 
برای روند درمانی امیرحسین خنجری با 
بیمارستان نیکان و دکتر تابش انجام شده 

است و منتظر هستیم مصدوم به شرایط 
ثبات برسد تا بتوانیم او  را با آمبوالنس 
به  یو  سی  آی  سیستم های  به  مجهز 
بیمارستان نیکان در تهران منتقل کنیم 

تا عمل جراحی انجام شود.«
کارگردانی  به   »۵ »پایتخت  سریال 
شیرگاه  در  روزها  این  مقدم  سیروس 
می شود.زمان  تصویربرداری  مازندران 
قطعی پخش این سریال هنوز مشخص 

نشده است.

حادثه برای بدلکار سریال »پایتخت« 


