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فرهنگ و هنر

آغاز شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی

بر بال خیال

چراغ های «سن» دوباره روشن شد
گروه فرهنگ و هنر
چــراغ هــای «ســن» در استان ،پس از مــدت ها
دوبـــاره از دی ــروز روشــن شــد و فرصتی دوبــاره
بــرای هنرنمایی اهالی تئاتر فراهم شده است
تا توانمندی های فــراوان خود را باری دیگر در
معرض نمایش قــرار دهــنــد .خــراســان شمالی
ظرفیت های بسیار زیادی در عرصه تئاتر دارد
و میزبانی جشنواره سراسری تئاتر رضــوی در
سال های گذشته و حضور نام آوران این عرصه
در استانُ ،مهر تأییدی بر این ظرفیت ها و توانایی
اهالی تئاتر این خطه بوده است که البته با ُپر نور
شدن بیشتر چراغ تئاتر پس از روزهای کرونایی
می توان شاهد تکرار روزهای خوش گذشته بود.
شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی،
صبح چهارشنبه آغاز شد و دیروز در مجموع 4
نمایش روی صحنه رفتند.

 I Iنمایش هایی که اجرا شدند و می شوند

«قویتر» به کارگردانی «علی سعادتی» از بجنورد،
نخستین اثری بود که دیروز در تماشاخانه شمس
در ساعت  10:30روی صحنه رفــت و چــراغ
جشنواره شانزدهم روشــن شــد .نمایش «بیوه
سیاه ،بیوه سفید» به کارگردانی «آرام نیستانی»
از بجنورد نیز دیگر اثر نمایشی بود که ساعت 16
روی صحنه رفت .تماشاخانه «محراب» و مجتمع
فرهنگی و هنری «غدیر» شیروان نیز میزبان 2
اثر نمایشی «مهمانی جعبه ها» به کارگردانی
«دانیال قاسمیان» و «جابر موسوی» و «به نام من
دیوانه» به کارگردانی «زکریا شیرمحمدزاده» در
ساعت  18و  19:30بودند .این جشنواره که 7
اثر در آن با یکدیگر رقابت می کنند ،امروز هم
ادامه می یابد« .سرزمین ممنوعه» به کارگردانی
«مرتضی رستمی» در ساعت  10:30و «قبل از
طلوع آفتاب» به کارگردانی «مصطفی شکاریان»

در ساعت  16و «اتــاق  »1216به کارگردانی
«امیرحسین جان نثار» ساعت  19:30امروز در
تماشاخانه شمس بجنورد روی صحنه خواهند
رفـــت .ســاعــت  18امــــروز ،نــمــایــش خیابانی
«مضحکه ای در مــیــدان ب ــزم» بــه کــارگــردانــی
«مهدی فخران» در محوطه مجتمع فرهنگی و
هنری گلشن بجنورد اجرا خواهد شد .مراسم
پایانی این جشنواره ،فردا برگزار می شود.

 I Iروشن نگه داشتن چراغ تئاتر

«امــیــن فــرحــی» دبــیــر شانزدهمین جشنواره
تئاتر خــراســان شمالی می گوید :ارزش هــا و
دستاوردهای انقالب اسالمی و دفــاع مقدس،
بهره گیری از مفاهیم و جلوه های فرهنگ ،تاریخ
و ادبیات غنی ایرانی و اسالمی ،فرهنگ و آداب
و رسوم بومی و محلی استان ،نگاه کاوشگرانه
و مدبرانه به جامعه ،مسئولیت پذیری و اخالق
مدنی ،ایجاد روحیه نشاط و امیدبخش در جامعه
با توجه به آمار خراب روانی ناشی از شیوع جهانی
کرونا ،توجه به مفاهیم و ارزش های واالی فراگیر
و جهانی ،آگــاهــی بخشی دربـــاره آسیب های
اجتماعی موضوعات شهروندی ،مضامین مرتبط
با شعار سال(تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)
از موضوعات و محورهای این جشنواره است.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان شمالی
اضافه می کند :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان ،در
راستای سیاست های راهبردی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و به منظور ارتقای سطح کیفی
تئاتر و ارتباط موثر تماشاگران با آثار نمایشی از
طریق جشنواره تئاتر و اجرای عمومی ،روشن نگه
داشتن چراغ تئاتر و رونق آن در شرایط کنونی،
شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی را
در راستای معرفی آثار منتخب به جشنواره بین
المللی تئاتر فجر برگزار می کند.

خبر مرتبط

زمان قطعی جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر
شانزدهمین
جشنواره
تئاتر خراسان
شمالی ،صبح
چهارشنبه
آغاز شد و
دیروز در
مجموع 4
نمایش روی
صحنه رفتند.
این جشنواره
که  7اثر در
آن با یکدیگر
رقابت می
کنند ،امروز هم
ادامه می یابد

 I Iجمعه ،جلسه نقد و بررسی آثار

از سوی دیگر« ،ابوالحسن حیدری» معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان شمالی هم می گوید :جلسه نقد و بررسی آثار ساعت
 10:30روز جمعه ،پنجم آذر در تماشاخانه شمس برگزار می شود .وی با بیان این
که به لحاظ رعایت شیوه نامه های بهداشتی ،این جشنواره با  50درصد ظرفیت
سالن برگزار می شود ،اظهارمی کند :اولویت در این زمینه با گروه های نمایشی
است.

 I Iداوران جشنواره

وی «حسن عابدی»« ،عباس کریمی» و «علیرضا صمدی شادلو» را داوران بخش
نهایی آثار شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی بیان و خاطرنشان می کند:
آیین اختتامیه این جشنواره ،ساعت  18جمعه ،پنجم آذر برگزار و آثار منتخب برای
معرفی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر مشخص خواهد شد.

زمان برگزاری جشنواره فیلم کوتاه روستا و عشایر
دومین جشنواره فیلم کوتاه روستا و عشایر از هفتم تا نهم دی به میزبانی خراسان شمالی برگزار
می شــود .مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد:
امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخورد تا شاهد حضور مردم و روستاییان برای تماشای آثار این
جشنواره باشیم« .حسین فرخنده» خاطرنشان کرد :در این دوره از جشنواره ،محورهایی همچون
خانواده ،کوچ ،آیین ها و باورها ،زبان ،فرهنگ و اقتصاد روستا و در قالب داستانی،
پویانمایی و مستند مدنظر قرار گرفته است .وی تصریح کرد :با توجه به گزارش هیئت
انتخاب ،خوشبختانه آثار این دوره از جشنواره نسبت به دوره اول برگزاری آن از
لحاظ کیفی رشد خوبی داشته است.

نیمه بلند بخش مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره
«سینما حقیقت» معرفی شدند که نام « رضا غالمی
مطلق» هنرمند فیلم ســاز بــجــنــوردی در میان
هنرمندان راه یافته به چشم می خورد« .ابوالحسن
حیدری» با بیان این که  ۶۵۰اثر کوتاه ،بلند و نیمه
بلند متقاضی حضور در پانزدهمین جشنواره فیلم
مستند ایــران «سینما حقیقت» بــرای شرکت در

دبیر چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره
زمان قطعی برگزاری این دوره از جشنواره ،گفت:
چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از  ۱۰تا
 ۲۰بهمن برگزار خواهد شد و مراسم افتتاحیه این
دوره روز  ۱۰بهمن و روز اختتامیه نیز روز  ۲۰بهمن
خواهد بود.
«حسین مسافرآستانه» در گفت و گو با مهر درباره
این که آیا مانند برخی دورههای برگزاری جشنواره
تئاتر فجر پیش از زمــان بــرگــزاری بخش اصلی،
بخشهای جنبی برگزار خواهند شد یا نه؟ تأکید
کرد :تمام بخشهای جشنواره چهلم در زمان معین
شده یعنی  ۱۰تا  ۲۰بهمن برگزار میشوند و قبل یا
بعد از جشنواره برگزار نمیشوند.
«مسافرآستانه» دربــاره بخش بینالملل جشنواره
چهلم و این که آیا آثاری متقاضی اجرا در جشنواره
هستند یا نه؟ یادآور شد :فراخوان بخش بینالملل
چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شده
و تعدادی از گروههای خارجی متقاضی اجــرا در
جشنواره هستند که ارزیابی آثار در دست بررسی
است .دبیر چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
تأکید کرد :بخش بینالملل این دوره از جشنواره
به صورت رقابتی برگزار نمیشود و در قالب بخش
«ملل» برگزار خواهد شد.
ضمن این که اجرای حضوری آثار بینالملل تابع
شرایط کرونایی است و اگر شرایط به خوبی پیش
برود ،آثار خارجی نیز به صورت حضوری روی صحنه
خواهند رفت.

اعالم آمادگی حوزه هنری برای تولید کتابهای صوتی
همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی و در بازدید رئیس حوزه هنری خراسان شمالی و معاون امور فرهنگی این مجموعه  ۴۵عنوان کتاب
از سوی حوزه هنری خراسان شمالی به کتابخانه «آیت ا ...مهماننواز» اهدا شد و اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان شمالی به
منظور مشارکت با حوزه هنری استان برای تولید کتابهای صوتی اعالم آمادگی کرد .به گزارش روابط عمومی حوزه هنری خراسان
شمالی« ،اکرم صدیقی کالته» رئیس حوزه هنری خراسان شمالی در بازدید از بخش های مختلف کتابخانه «آیت ا ...مهمان نواز» با اشاره
به فعالیت حوزه هنری در زمینه تولید آثار صوتی و با توجه به برگزاری دورههای آموزشی فن بیان از بهرهگیری از ظرفیت این مجموعه
برای تولید کتابهای صوتی سخن گفت .وی به نخستین کتاب صوتی تولید شده برای انتشارات سوره مهر در سال  ۹۰به همت حوزه
هنری استان و استقبال گسترده از آن اشاره کرد و خواستار انجام فعالیت های مشترک در راستای تولید آثار صوتی شد« .صدیقی» به
خوانش کتاب برای نابینایان در قالب دورهمی با استفاده از ظرفیت های موجود این مجموعه در قالب شکل گیری  NJOاشاره کرد.

راهیابی «یاشماق» به جشنواره بین المللی
مستند نیمه بلند «یاشماق» به تهیه کنندگی «رضا
غالمی مطلق» هنرمند خراسان شمالی به بخش
«مسابقه ملی» پانزدهمین جشنواره بین المللی
فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» راه یافت .معاون
امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی در همین زمینه گفت:
با پایان کــار اعضای هیئت انتخاب ۲۷ ،مستند

کیمیا

بخش «مسابقه ملی» بودند ،تصریح کرد« :یاشماق»
مستندی از زندگی «صاحب جمال رحیمی» به تهیه
کنندگی «رضا غالمی مطلق» و «فرهاد سلیمانی»
است .وی خاطر نشان کرد :پانزدهمین جشنواره
بین المللی فیلم مستند ایــران «سینما حقیقت»
از  18تا  25آذر به دبیری «محمد حمیدی مقدم»
برگزار میشود.

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو سرودن مرا کم است!
اکسیر من! نه این که مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است
سرشارم از خیال ،ولی این کفاف نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است
تا این غزل شبیه غزل های من شود
چیزی شبیه عطر حضور شما کم است
گاهی تو را کنار خود احساس می کنم
اما چقدر دل خوشی خواب ها کم است
خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است!



محمد علی بهمنی

چمدان

این چیست که چون دلهره افتاده به جانم
حال همه خوب است ،من اما نگرانم
در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر
مثل خوره افتاده به جانم که بمانم
چیزی که میان تو و من نیست غریبی است
صد بار تو را دیدهام ای غم به گمانم؟
انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت
اینقدر که خالی شده بعد از تو جهانم
از سایه سنگین تو من کمترم آیا؟
بگذار به دنبال تو خود را بکشانم
ای عشق ،مرا بیشتر از پیش بمیران
آن قدر که تا دیدن او زنده بمانم

فاضل نظری



دریا
دل من بی تو دریا را بلد نیست
مسیر سبز گل ها را بلد نیست
زبانم منكر عشق است اما
نگاه ساده حاشا را بلد نیست



بهمن نشاطی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان شمالی (سهامی خاص)،
به شماره ثبت  5994و شناسه ملی 14009006050در روز یک شنبه مورخ 1400/09/21راس ساعت  8:00صبح

در محل صندوق به آدرس :خراسان شمالی ،شهرستان بجنورد ،بخش مرکزی ،دهستان آالداغ ،روستا تخته ارکان ،جاده

(نمایشگاه بین المللی بجنورد) ،جاده (جاده ارکان) ،پالک  ،0طبقه همکف ،واحد ، ۳کد پستی  9453155457با

رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.از کلیه سهامداران محترم درخواست می گردد حضور به هم رسانند .

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول )

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان شمالی (سهامی خاص)
به شماره ثبت  5994و شناسه ملی 14009006050در روز شنبه مورخ 1400/09/20راس ساعت  10:00در محل
صندوق به آدرس :خراسان شمالی ،شهرستان بجنورد ،بخش مرکزی ،دهستان آالداغ ،روستا تخته ارکان ،جاده (نمایشگاه

بین المللی بجنورد) ،جاده (جاده ارکان) ،پالک  ،0طبقه همکف ،واحد  ، ۳کد پستی  9453155457با رعایت تمام
پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد .از کلیه سهامداران محترم درخواست می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :انتخاب هیئت مدیره اصلی
با آرزوی توفیق الهی
دکتر مهران گرمه  /دکتر عبدالحسین طالبی نجف آبادی
نائب رئیس هیئت مدیره  /مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی خراسان شمالی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان شمالی (سهامی خاص) به شماره ثبت
 5994و شناسه ملی 14009006050در روز شنبه مورخ 1400/09/20راس ساعت  8:00صبح در محل صندوق
به آدرس :خراسان شمالی ،شهرستان بجنورد ،بخش مرکزی ،دهستان آالداغ ،روستا تخته ارکان ،جاده (نمایشگاه بین
المللی بجنورد) ،جاده (جاده ارکان) پالک  ،0طبقه همکف ،واحد ، ۳کد پستی  9453155457با رعایت تمام پروتکل
های بهداشتی برگزار می گردد .از کلیه سهامداران محترم درخواست می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :نقل و انتقال سهام

با آرزوی توفیق الهی

دکتر مهران گرمه  /دکتر عبدالحسین طالبی نجف آبادی

نائب رئیس هیئت مدیره  /مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی خراسان شمالی

دستور جلسه:
ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به  ۳۰اسفند 1399
ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به  ۳۰اسفند 1399
تصویب صورت وضعیت مالی ،صورت سود و زیان ،صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه
انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و انتخاب حسابرس مستقل
تعیین روزنامه کثیراالنتشار
تصویب بودجه سال ۱۴۰۰
تعیین حق الزحمه حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره
تقسیم سود
با آرزوی توفیق الهی
دکتر مهران گرمه  /دکتر عبدالحسین طالبی نجف آبادی
نائب رئیس هیئت مدیره  /مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی خراسان شمالی

