
گیشه  و  رسید  پایان  به  نیز  ایران  سینمای  پاییز  فصل 
سینمای ایران با اکران ۲۳ فیلم سینمایی از ابتدای مهرماه 
تا پایان آذرماه توانست حدود ۴۹ میلیارد تومان عایدی به 

همراه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، سینما ایران از ابتدای فصل پاییز تا پایان آذرماه 
حدود ۲۳ فیلم سینمایی را روی پرده برد و با نمایش این تعداد 
فیلم توانست به مبلغی حدود ۴۹ میلیارد تومان دست پیدا کند 
که در مقایسه با سال گذشته همین موقع شاهد افزایش فروش 
هستیم اما آیا این افزایش فروش به نفع تمام فیلمهای اکران شده 
در این ایام بوده است؟ در حالیکه به گفته فعاالن این حوزه، تعدد 

اکران فیلمها در این فصل باعث برخی فیلم سوزی ها شده است.
در ادامه برای روشن تر شدن و ارزیابی اکران ، گیشه و شرایط 
نمایش فیلم ها این فصل ایسنا با برخی از فعاالن حوزه سینما، 

گفت وگویی انجام داد.
عدالت اکران رعایت شد؟ / هیچ فیلمی در گروه آزاد 

اکران نشد
غالمرضا فرجی مسئول پخش بهمن سبز و همچنین سخنگوی 
کارگروه اکران در گفت وگویی با ایسنا درباره شرایط اکران فصل 
پاییز سینمای ایران توضیح داد: خوشبختانه در سال ۹۷ از شروع 
نوروز تا امروز اکران فیلمهای سینمایی یکسان بوده، معنا و علت 
این حرف از آن جهت است که ما هیچ فیلمی را در گروه آزاد 
اکران نکردیم، به غیر از دو فیلم که برای نمایش دانش آموزی بودند 
بنابر این شرایط اکران برای تمام تهیه کنندگان و پخش کنندگان 
یکسان بود و در این میان خروجی بستگی به خود فیلم ها و 

چگونگی استفاده از ظرفیتهایشان برای جذب مخاطب دارد.
خروجی  می خواهند  تهیه کنندگان  اکثریت  کرد:  اضافه  او 
سرمایه شان هر چه سریعتر به دستشان برسد زیرا باید بتوانند برای 
ساخت اثر بعدی خود برنامه ریزی کنند بنابر این ترجیح می دهند 
فیلمشان زودتر اکران شود و در شرایط بهتری به نمایش درآید. 
قاعدتا فیلم هایی که در شش ماه اول سال اکران شود به دالیل 
متعدد فروش بهتری از دیگر ایام سال دارند. اما چه بسا شش ماهه 
دوم هم در برخی دوره ها فیلم های خوبی اکران شدند و با برنامه 

ریزی دقیق خروجی خوبی هم داشتند.
فروشمان تا پایان پاییز امسال بیش از کل فروش سال گذشته 

است
فرجی با مقایسه گیشه سال گذشته و امسال گفت: تا امروز 
یعنی اواخر آذرماه نسبت به سال گذشته آمار فروش و مخاطب 
ما باالتر بوده و زیرا سال گذشته کل فروش، ۱۷۰ میلیاردتومان 
بود اما امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیاردتومان عایدی سینمای 

ایران بوده است.
او با بیان اینکه "کارگروه اکران سعی کرده شرایط برابری برای 
تمام فیلم های اکران شده در نظر بگیرد" توضیح داد: اگر به نظر 
می آید که اتفاق شاخص و خاصی در پاییز رقم نخورده، بستگی به 
چندین آیتم دارد. یک شرایط اقتصادی مردم است، دوم شرایط 
آب و هوایی است. بخش دیگر به ظرفیت فیلم ها بستگی دارد. 
برخی فیلم ها در چرخه اکران شرایط خوبی را پشت سر می گذارند 
و اگر فیلمی باشد که به لحاظ تبلیغات و فضای مجازی حساب 

شده و با برنامه کار کند، اکران خوبی خواهد داشت.

پاییز  امسال  کرد:  اظهار  پایان  در  اکران  کارگروه  سخنگوی 
فیلم هایی در ژانرهای مختلف اکران شدند، در این میان فیلمی 
که توانست از ظرفیت جذب مخاطب خود به درستی استفاده کند 
در گیشه هم موفق عمل کرد و بحث تبلیغات امروزه از همه چیز 

مهم تر است که باید به آن توجه ویژه ای شود.
پاییز تمام شد، نگران گیشه زمستان باشیم!

سعید خانی از پخش کنندگان و تهیه کنندگان سینمای ایران 
در گفت وگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه "امسال هم مانند سال های 
گذشته شاهد تراکم اکران در این فصل بودیم" بیان کرد: امسال 
پاییز شاهد اکران فیلم های زیادی بر روی پرده بودیم اما با این 
نگران  باید  با فروش خوبی مواجه شدند. ولی  وجود فیلم های 

زمستان بود زیرا اکران فصل زمستان نگران کننده تر است.
او ادامه داد: ما نسبت به پاییز سال گذشته افت مخاطب نداشتیم 
البته که اواخر آذر با مقداری افت فروش مواجه شدیم اما میانگین 
فروش پاییز رو به رشد بوده. با این حال فیلم گیشه ای و بفروش 
خوبی هم اکران نشد. نکته دیگر در این فصل همزمانی ماه محرم 
و صفر با اکران پاییز بود و امکان اکران فیلم های کمدی به سهولت 

وجود نداشت.
پخش کننده فیلم سینمایی »آستیگمات« اضافه کرد: میانگین 
فروش در فصل پاییز نسبت به سال گذشته افت نداشت اما تعداد 
مخاطبان باال رفته است. از ابتدای امسال تعداد صندلی های سینما 
افزایش پیدا کرده و بر اساس آن باید تعداد مخاطب هم افزایش 

داشته باشد.

به جای ۱۰ فیلم ۱۰ میلیاردی، ۳۰ فیلم ۳ میلیاردی داشته 
باشیم!

این پخش کننده ادامه داد: یک تفکری از ابتدای سال وجود 
داشت و شورای عالی اکران ترجیح می داد به جای آنکه ۱۰ فیلم 
۱۰ میلیاردی داشته باشیم، سی فیلم سه میلیاردی داشته باشیم. 
اما این حرف درست نیست چون هزینه تولید باال رفته است و اگر 
قرار باشد اقتصاد سینما ادامه پیدا کند باید یک فیلم حدود هفت 
تا هشت میلیارد فروش داشته باشد. ما که در بخش خصوصی فیلم 

تولید می کنیم این میزان فروش برای ما کافی نیست.
گیشه ای  فیلم های  کنیم  تالش  باید  گفت:  پایان  در  او 
بیشتری داشته باشیم که الزمه آن در نظر گرفتن مکانیزمی 
اول سال  ماهه  در شش  پرمخاطب  فیلم های  تمام  که  است 
اکران نشود، در حقیقت نباید در ۶ماه ابتدایی هر سال آنچه 
که در چنته داریم را خرج کنیم و در فرصت باقی مانده سینما 
شرایط خوبی نداشته باشیم. پیش بینی می شد که تعدادی از 
فیلم ها فروش خوبی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد بعید 
می دانم در زمستان هم فیلمی داشته باشیم که فروشش باال 
باشد، زیرا هم جشنواره را داریم و هم جام ملت های آسیا بنابر 
برای  هم  پیش بینی خوبی  تا  عاملی می شود  اینها  همه  این 

فصل آینده نداشته باشیم.
هومن  ساخته  زنگ زده«  کوچک  »مغزهای  سینمایی  فیلم 
سیدی در این فصل بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص 
داده است و تا کنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان فروش داشته است 

و پس از این اثر که در ژانر اجتماعی قرار دارد، به ترتیب دو فیلم  
کمدی »لس آنجلس تهران« به کارگردانی تینا پاکروان با فروش 
بیش از هفت میلیاردتومان، »الزانیا« ساخته حسین قناعت با 
فروش بیش از چهار میلیاردتومان قرار دارند و پس از این سه فیلم 
»پیشونی سفید۲« به کارگردانی سید جواد هاشمی در ژانر کودک 
و نوجوان با فروشی نزدیک به چهار میلیاردتومان قرار گرفته است.
در این فصل که با آغاز بازگشایی مدارس همراه است تنها سه 
فیلم سینمایی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان به نمایش 
درآمد که در این میان دو انیمیشن و یک فیلم سینمایی موزیکال 

وجود دارد.
همیشگی  استقبال  و  ایران  سینمای  تاریخچه  به  توجه  با 
مخاطبان از فیلمهای کمدی و تعدد اکران این فیلم ها در گیشه 
ژانر فیلم های  این فصل شاهد تناسب بهتری بین  سینما، در 
سینمایی بودیم البته شاید همزمانی ماه محرم و صفر در این فصل 
هم بی تاثیر نبوده باشد. اما باز هم بین پنج فیلم پرفروش این 

فصل، سه فیلم کمدی بودند.
سینمای ایران در سال گذشته با اکران ۴۱ فیلم سینمایی و 
فروش بیش از ۳۶ میلیارد تومان گیشه اکران پاییزه اش را به پایان 
رساند که البته تعدادی از آنها اکران شان را پیش از شروع این فصل 
آغاز کرده بودند و نمایششان در این فصل ادامه داده اند و امسال 
نیز تنها در این فصل یعنی از ابتدای مهرماه تا پایان آذرماه ۲۳ 
فیلم سینمایی روی پرده رفتند که توانستند نزدیک به ۴۹ میلیارد 

تومان برای سینمای ایران عایدی داشته باشند.

6فرهنگی

 در تاالر وحدت تهران؛

شب یادمان چهره ماندگار موسیقی ایران برگزار شد

ارکستر ملی ایران شامگاه پنجشنبه کنسرت شب یادمان استاد »علی 
تجویدی« چهره ماندگار موسیقی ایران را با اجرای آثار ماندگار این هنرمند 

فقید برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار موسیقی ایرنا، ارکستر ملی ایران در آخرین اجرای فصل 
پاییز خود تحت امر فریدون شهبازیان روی صحنه رفت و با خوانندگی علی اصغر 
شاهزیدی و حسین علیشاپور گلچینی از آثار ماندگار استاد فقید تجویدی را اجرا 

کرد.
تجویدی متولد سال ۱۲۹8، آموختن موسیقی را از کودکی نزد پدرش هادی  
تجویدی آغاز کرد و پس از مدتی به فراگیری فلوت پرداخت. وی در شرح حال 
زندگی هنری خود گفته است که »از دوازده سالگی دستگاه های موسیقی ایرانی 

را می شناخته است.«
این چهره ماندگار موسیقی ایران از شانزده  سالگی نزد حسین یاحقی نواختن 
ویولن را آموخت و پس از دو سال به محضر درس ابوالحسن صبا راه یافت و به 
مدت هشت سال در مکتب او به فراگیری ویولن و سه تار پرداخت تا آنجا که شاگرد 

ارشد او شد.
این هنرمند پس از انقالب سال ها فقط در خلوت خود و گاهی در مجلس  و 
محفل های دوستانه دست به ساز می برد و فعالیت مهمی نداشت. با این حال او سال 
۱۳۷۷ به همت فرهاد فخرالدینی دوباره به کار بازگشت و اوایل دهه 8۰ خورشیدی 

به عنوان چهره ماندگار موسیقی معرفی شد.
تجویدی پس از سالها فعالیت موثر در عرصه موسیقی ایران سرانجام در ۲۴ اسفند 

۱۳8۴ در سن 8۶ سالگی تسلیم بیماری سرطان شد و چشم از جهان فروبست.
در کنسرت یادمان این چهره هنری ایران قطعات جام مدهوشی، سرو دلجوی، بهار 
من، حق ناشناسی، بگو چه کنم، دیدی که رسوا شد دلم، تزرو و سنگ خارا، سروش 
آسمانی و کاخ بلند که گلچینی بود از بیش از هفتاد اثر ماندگار او با خوانندگی 
شاهزیدی و علیشاپور و اشعاری از بیژن ترقی، درگاهی خراسانی، منیر طه، فردوسی، 

معینی کرمانشاهی، رهی معیری و پرویز وکیلی اجرا شد.
در این کنسرت عالوه بر آثار ماندگار تجویدی، چند قطعه بی کالم که از بین آثار 
هنرمندانی چون حسین دهلوی )قطعه به یاد صبا و سرود گل(، روح اهلل خالقی )دو 
 نغمه بختیاری( و فریدون شهبازیان )پرهیز عاشقانه( دستچین شده بود، به اجرا 

درآمد.
گفتنی است فرزند تجویدی در پیامی صوتی که در ابتدای این کنسرت پخش 
شد ضمن ابراز خرسندی از برگزاری کنسرت یادمان پدرش، از برگزار کنندگان این 

یادمان موسیقیایی تشکر کرد.

اجرای »خنکای ختم خاطره« به یاد دختران جان باخته 
سانحه آتش سوزی مدرسه زاهدان

نمایش»خنکای ختم خاطره« به یاد دختران جان باخته سانحه آتش سوزی 
مدرسه زاهدان روی صحنه رفت.

به گزارش ایسنا به نقل از مشاور رسانه ای گروه، نمایش » خنکای ختم خاطره 
« به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ شامگاه ۲۹ آذر ماه به یاد دختران 

جان باخته سانحه آتش سوزی مدرسه در زاهدان روی صحنه رفت.
آذرنگ پس از پایان پنجمین اجرای نمایش برای آرامش مادران غم دیده دعا 
کرد و ضمن گالیه مندی از بی مسئولیتی مدیران اجرا را به روح پاک این کودکان 

معصوم تقدیم کرد.
فاطمه معتمدآریا، حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی، مرتضی آقاحسینی، مجید 
رحمتی، امین میری، بهنام شرفی، پریا وزیری ، سارا شاهرودیان، امید سلیمی، هیراد 

آذرنگ و ماهرخ لک بازیگران این اثر هستند.
» خنکای ختم خاطره « تا ۲۱ دی ماه ساعت ۲۰ در سالن استاد سمندریان 

مجموعه ایرانشهر روی صحنه می رود.
خالصه داستان » خنکای ختم خاطره«از زبان نویسنده: » پس از سال ها سربازی 
از زیر خاک زنده بیرون می آید و تنها نشانی اش ناِم بی نشاِن اوست ... یوسف. حاال 

گروهی به دنباِل یوسف گمشده ها می گردند. «
وحید لک )مجری طرح و مدیرتولید(، رضا مهدی زاده )طراح صحنه(، الهام شعبانی 
)طراح لباس(، همراز بیان )طراح پوستر(، عباس عباسی )طراح گریم(، محمدجواد 
طالبی )موسیقی(، یوسف عبدالرضایی )عکس(، محمد گودرزیانی )دستیار کارگردان 
و برنامه ریز(، احسان دلدار )مدیر هماهنگی اجرا(، امیرعلی پریز )مدیر صحنه(،راضیه 
اسماعیلی )منشی صحنه(، آوا فیاض )مدیر تبلیغاتو مشاور رسانه ( و فواد خراباتی 
)مدیر روابط عمومی( ، فرزین طاهری )مستندساز( پیام نیکخواه )عکس پشت صحنه( 

عوامل این نمایش هستند.

مونسان:

پیگیر ثبت یلدا در میراث ناملموس جهان هستیم
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پیگیری ها 

برای ثبت جهانی شب یلدا در فهرست میراث ناملموس خبر داد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
گردشگری، »علی اصغر مونسان« در مراسم یادمان یلدا که شامگاه پنج شنبه ) 
۲۹ آذر ۹۷( با حضور نمایندگان و سفرای کشورهای مختلف، مسئوالن و مدیران 
سازمان میراث فرهنگی و استادان و صاحبنظران حوزه فرهنگ برگزار شد، گفت: 
میراث ناملموس و آیین های مشترکی که با کشورهای همسایه داریم بیانگر نفوذ 

فرهنگی ایران است.
وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت کشورهای همسایه و ثبت جهانی شب یلدا در 

فهرست میراث جهانی، مودت و مهرورزی در بین این کشورها افزایش پیدا کند.
معاون رییس جمهوری اظهار داشت: این میراث مشترک نشان می دهد ملت 
های فارسی زبان همیشه در کنار هم بوده اند و خوشحالیم که در حال ثبت این 
رویداد فرهنگی در فهرست میراث جهانی هستیم. رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری افزود: یلدا نقطه اوج مهرورزی ها است؛ خانواده ها در این 
درازترین شب سال به کتاب خواندن و آموختن می پردازند. مونسان تصریح کرد: 
جالب است که آیین های ایرانی به نوعی با سفارشات الهی عجین است، در کشور 
ما از ابتدا مردم یکتاپرست بوده و بر اخالق تاکید داشته اند نکته ای که در فرایض 
الهی نیز بر آن اصرار شده است، عجین شدن فرهنگ و دین از ارزش های این ملت 
است. وی با بیان این که تفال بر کتاب حافظ نشانه ای از یادگرفتن و کتاب خواندن 
است، ادامه داد: این همه داشته های فرهنگی برای یک ملت در دنیا بی نظیر است 
و افتخار می کنم که جزیی از ملت ایران و کشوری با این تعداد داشته های متنوع 

فرهنگی هستم.

اخبار

شنبه / ۱ دی ۱۳۹7 / شماره ۳۰8

 حاصل 17 سال ترجمه قرآن در مشهد رونمایی شد
حاصل هفده سال ترجمه قرآن کریم یکی از مترجمین پنجشنبه شب با حضور جمعی از قرآن پژوهان و استادان معارف اسالمی و مسئوالن شهری در جهاد دانشگاهی مشهد رونمایی شد. به گزارش ایرنا، این مترجم در مراسم رونمایی از حاصل 

کار خود گفت: در این کار تالش شده است ترجمه از نظر ادبی زیبا و جذاب باشد بدون اینکه خللی در معانی آن وارد شود. کمال الدین غراب افزود: هر ترجمه وامدار ترجمه های پیشین است اگر آنها را نگاه نکند کار غیرعلمی کرده است و در این 
ترجمه هم از ترجمه و تفسیرهای مختلف استفاده شده است. 
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سند این جشنواره به نام کرمان زده شده؟
در حالی مسووالن مربوطه تصمیم گرفته اند، دوازدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی همچنان در کرمان برگزار شود که محمدرضا درویشی، دبیر سابق 
چند دوره ی این جشنواره، همچنان معتقد است: »جشنواره موسیقی نواحی 

در کرمان عادی شده است«.
به گزارش ایسنا، بعد از گذشت هفت ماه از یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی 
ایران، جلسه ای درباره برگزاری دوازدهمین دوره این جشنواره برگزار و تصمیم گرفته 

شد این جشنواره همچنان در شهر کرمان برگزار شود.
محمدرضا درویشیـ  آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و مؤلف دائرةالمعارف سازهای 
ایران ـ پیش از این درباره جشنواره موسیقی نواحی به ایسنا، گفته بود: »جشنواره 
موسیقی نواحی با ساختاری که ما سال ها پیش برگزار می کردیم، به بن بست رسیده 

است«.
اهالی رسانه دلیل برگزاری هر ساله این جشنواره توسط مسووالن مربوطه در استان 
کرمان را بارها پیگیری کردند که هر مسوول توضیحات خود در این باره را مطرح کرد.

فرزاد طالبی ـ مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ  در 
دهمین دوره از این جشنواره، دلیل برگزاری این رویداد موسیقی نواحی در کرمان را 
تفاهم نامه سه ساله ی وزارت ارشاد با استانداری کرمان دانست و گفت: »این جشنواره 
می تواند در شهرهای دیگر هم اجرا شود، هرچند با توجه به این که دوره های متفاوتی 
در کرمان برگزار شده، آمادگی خوبی هم در این زمینه وجود دارد و ما باید از این 
فرصت استفاده کنیم، اما این موضوع به این معنا نیست که این جشنواره همچنان در 

کرمان باقی بماند.«
احمد صدریـ  دبیر یازدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحیـ  تصمیم گیری برای 
برگزاری دوره بعدی جشنواره را مربوط به سیاست کالن کشوری دانست که وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی باید درباره آن تصمیم گیری کند.
او همچنین درباره این موضوع در نشست خبری یازدهمین دوره جشنواره، گفته بود: 

»اگر تاکنون درباره این موضوع تصمیمی اتخاذ شده بود اعالم می شد اما این تفاهم نامه 
دوطرفه است. در طول این مدت پیشنهادهای بسیاری برای میزبانی جشنواره موسیقی 
نواحی داشته ایم که قابل بررسی هستند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی باید درباره 

آن تصمیم گیری کند. به همین دلیل من نمی توانم در این زمینه اظهارنظر کنم.«
فؤاد توحیدـ  دبیر پژوهشی یازدهمین جشنواره موسیقی نواحیـ   نیز اعالم کرده 
بود: »اگر اجازه ندهند این جشنواره در کرمان برگزار شود آن بخش از بودجه ای را که 
دفتر موسیقی پرداخت می کند خودمان تهیه می کنیم و جشنواره را بدون حضور ارشاد 
و با عنوان دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی برگزار می کنیم زیرا جشنواره 

متعلق به این استان و دبیرخانه آن در کرمان است.«
همچنین حمید مالنوری، معاون وقت سیاسیـ  امنیتی استاندار کرمان در مراسم 
اختتامیه یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی درخواست کرد تا معاون هنری وزارت 
ارشاد دستور دهد دبیرخانه دائمی موسیقی نواحی ایران در کرمان مستقر شود تا 

همچنان میزبان این رویداد باشند.
علی مغازه ای ـ پژوهشگر موسیقی و دبیر هنری فستیوال آینه دار ـ نیز درباره 
برگزاری این جشنواره در کرمان به ایسنا، گفته بود: »به نظر می رسد همه در این که 
جشنواره  موسیقی اقوام به بودجه بیشتری نیاز دارد، توافق دارند، زیرا اساس آن به 
بخشی از هویت فرهنگی ایران و تمام اقوام یک ملت مربوط است. از طرفی ریشه 
برگزاری این جشنواره در کرمان به همان دوره های اول باز می گردد که گویا این 
پیشنهاد از سوی آقای درویشی بود و باور دارم که دلیل او و مدیران وقت برای آن روز 
درست بوده، اما حاال می توان این جشنواره را به شکل متمرکز در تهران و نیمه متمرکز 

در تمام شهرهای کشور به صورت دوره ای اجرا کرد«.
سیدمجتبی حسینی ـ معاون امور هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ 
نیز درباره برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی اقوام به ایسنا، گفته بود: »بعد از 
تدوین آیین نامه جشنواره ملی موسیقی نواحی و بر اساس آن برای میزبانی کرمان در 

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی تصمیم گیری می کنیم«.
مجید فروغیـ  مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ـ درباره تدوین آیین نامه این جشنواره به ایسنا، توضیح داد: »آیین نامه جشنواره ملی 
موسیقی نواحی نوشته شده و در مرحله نهایی است که باید وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز آن را تایید کند. معیارهایی در این آیین نامه در نظر گرفته شده تا این 
رویداد در هر جایی که برگزار می شود از کیفیت کافی در این زمینه برخوردار باشد. بعد 

از تایید نهایی جزئیات این آیین نامه در اختیار رسانه ها قرار می گیرد«.

برگزیدگان بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی 
در مراسم پایانی این رویداد معرفی و تقدیر شدند.

امور  و  روابط عمومی  اداره کل  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
بین الملل، مراسم پایانی جشنواره بین المللی قصه گویی پنج شنبه 
۲۹ آذر با حضور فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، محمدرضا زمردیان رییس جشنواره، اعضای 
هیات داوران بخش های مختلف و مهمانان جشنواره در مرکز 

آفرینش های فرهنگی هنری برگزار شد.
برگزیدگان بخش های مختلف به شرح زیر اعالم شدند:

برگزیدگان بخش علمی:
رتبه اول: سارا نادری و الیق رحمانی از کرمانشاه

رتبه دوم: جلیل الیاسی سرزلی و صابر شریفی از کرمانشاه
رتبه سوم: فریبا فروزانفر از البرز، بهار ملک پور شهرکی، ریحانه 

کیوانی هفشجانی و زیبا علیخانی از چهارمحال و بختیاری
آذربایجان غربی،  از  فاطمه والدی  این بخش همچنین  در 
ریحانه رفیع زاده و زهرا رهبرنیا از اصفهان شایسته تقدیر دانسته 

شدند.
برگزیدگان بخش بین الملل

رتبه اول: نجمه احمدزاده مروست از یزد
رتبه دوم: آلیسیا دونجو بانگ از کره

رتبه سوم: فلور کانالس باستیداس از اسپانیا
همچنین فرزاد شیرمحمدی از تهران با قصه »شنگول و منگول 
و حبه انگور« و اولیویر ویالنوو از فرانسه شایسته تقدیر شناخته 

شدند.
برگزیدگان بخش ۹۰ ثانیه:

رتبه اول: نرگس حاجی زاده از استان بوشهر
رتبه دوم: درسا پارسا از استان تهران

رتبه سوم: کوثر فالح نژاد از استان البرز
مردمی  آرای  انتخاب  به  توجه  با  بخش  این  در  همچنین 

برگزیدگان به شرح زیر اعالم شدند:
رتبه اول: ستایش خلیلی از اصفهان

رتبه دوم: سهیال ابوالحسنی هنجنی از تهران

رتبه سوم: اعظم خزایی از خراسان رضوی
برگزیدگان بخش ملی

بخش دختران و پسران:
رتبه اول: نگار موحدی رودی از خراسان رضوی

رتبه دوم: مبینا جعفری از هرمزگان
رتبه سوم: کیمیا یعقوبی گودرزی از تهران

بخش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها:
رتبه اول: فاطمه موسوی از استان البرز

رتبه دوم: زهره خیراندیش از استان کرمانشاه
شایسته تقدیر: مهین شهمرادزاده از کرمان

بخش زنان و مردان
رتبه اول: فرانک حیاتی از استان کرمانشاه
رتبه دوم: عفت تفضلی از استان هرمزگان
رتبه سوم: فائزه خسروی از استان کرمان

همچنین در این بخش، هادی رفیعی از زنجان، نادیا بوستانی 
از یزد و سارا کوکب کاهبازیان از سیستان و بلوچستان به عنوان 

شایسته تقدیر اعالم شدند.
جایزه ویژه بخش ۹۰ ثانیه:

محمدحسین تقویان از استان خراسان رضوی
شیرین عبدالکریمی از استان تهران

دیپلم افتخار این بخش به یسنا قاسمی از استان گیالن و هانیه 
عابدی از استان قزوین اهدا شد.

همچنین در این بخش جایزه خبرنگاران نیز به المیرا حصارکی 
از تهران و مریم گلباز از تهران تعلق گرفت.

بر این اساس، با توجه به آثار ارسالی به بیست و یکمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی، رییس این جشنواره جایزه ویژه ای را برای دو 
نفر از قصه گویان؛ احمد عسگری در بخش زنان و مردان با قصه 
»امروز نه یک روز دیگر« از همدان و نگار طهماسبی در بخش 
دختران و پسران با قصه »کلیله و دمنه« از لرستان در نظر گرفت.

بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی از ۲۶ الی ۲۹ 
آذر در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان برگزار شد.

اعالم برگزیدگان بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی


