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شکوفایی استعداد ها در ستاره البرز

طاهره نصیــری خبرنگار راه مــردم :ورود به
دنیای موســیقی مستلزم هزینه و ســرمایه گذاری
باالیی اســت .کسی که این سرمایه گذاری را انجام
می دهد ابتدا باید اســتعداد خــود را محک بزند.در
دنیای موسیقی هم مثل همه هنرها خیلی ها آمدند
و ماندگار شدند و گروهی هم نتوانستند بمانند.
امیر رضا شــرقی با اســم هنری امیر شرقی تا
بحال  5البوم به بازار موســیقی بــه نام های طرح
پاییز،ناخونده،یاد من باش،بازیچه و پالن آخرعرضه
کرده اســت.از پنج ســال پیش با سبک کاری پاپ
ســنتی و پاپ بصورت حرفه ای کار را شروع کرده
ودرابتدا در گــروه کارو با سرپرســتی پوریا پیرزاده
به عنوان خواننده مشــغول فعالیت شــد .در سالن
کهریزک ،محک  ،شــمس  ،رعدو پردیس سینمایی
کوروش اجراهای زنده داشــته و سرپرستی گروهی
به نام ترنم باران بر عهده اوســت .وی در این مورد
گفت :در سالن پردیس ســینمایی کوروش با اینکه
امکانات کمی در تهیه نور و صدا به ما داده بودند،اما
از مدیریت ســالن تشــکر می کنم که ما را حمایت
کردنــد .نکته حائز اهمیتی کــه باید اضافه کنم این
است که ،اخیرا مجوز ساخت برنامه ای به نام ستاره
البرزجهت اعتالی خواننده هایی که اســتعداد بالقوه
دارنــد ولی به دالیــل مالی ویا هــر دلیل دیگری
نتوانســتند این استعداد ها را بالفعل تبدیل کنند  ،به
بنده دادند که برای اولین بار از اســتان البرز و شبکه

سراســری پخش خواهد شد .این برنامه مسابقه ای
اســت که در آن بوســیله فراخوان از طریق پیامک
،پخش رادیویی،زیرنویس و یا تیزر صدا و ســیمای
استان البرزاطالع رســانی می شود .قطعاتی توسط
هنرمندانی که ثبت نام می کنند اجرا شــده وارزیابی
می شــوند .ظرفیت ثبت نام  5هزار نفر اســت وبعد
از اجــرای قطعات ما نفرات اول تا ســوم را انتخاب
کرده وهدایای ارزشــمندی را تقدیــم این عزیزان
خواهیم کرد.شــرکت فرهنگی هنری جهان نوا که
بنده مدیریت آن را برعهده دارم ،مجری طرح برنامه
ســتاره البرز است .و نفرات اول تا سوم از طریق این
شــرکت به آموزش گاه های موسیقی معرفی شده و
در اســتودیویی که متعلق به شرکت است برای این
هنرمندان  4قطعه شــعر و ترانــه به صورت رایگان
ســاخته می شــود.هدایا بعد فرهنگی و نقدی دارند
که از طرف اسپانســر ها در اختیار این عزیزان قرار
خواهد گرفت.برنامه در  26قســمت برگزار می شود
که بعد از فراخوان و ثبت نام اســتارت می خورد و از
شبکه های ملی پخش می شود.
هزینه های مالی این برنامه از چه طریق تامین
می شــود؟ هزینه ها کامال شــخصی است.و کمک
دولتی نداشــتیم  .این فعالیــت در هیچ جای جهان
سابقه نداشته ومسابقات موسیقی از شبکه های ملی
پخش نمی شــود.ما به سختی توانستیم برای اولین
بارمجوز را برای پخش در شــبکه ملی بگیریم .البته

کار مشــکلی در پیش داریم ،زیرا باید به تمام ابعاد
برنامه خصوصــا بعد فرهنگی توجه شــود .در اکثر
مسابقات از این قبیل ،قطعات تنظیم شده و شرکت
کنندگان روی قطعات تنظیم شده می خوانند  .اما ما
با رعایت قوانین صدا و سیما ،قطعات توسط ارکستر
زنده اجرا می شود ،که این هم بی سابقه است.
ارزیابی شــما از هنر و هنرمند چیست؟ به زعم
من خلق زیبایی ها را هنر و خالق آن را هنر مند می
گویند.خداوند به هنرمند حتما عنایت ویژه ای داشته
کــه در وجودش چنین توانایی را به ودیعه گذاشــته
است .متاســفانه در همه هنرها من جمله موسیقی
افرادی هستند که اهدافشان از ادامه دادن این مسیر
چیز دیگری اســت.به بعد فرهنگی و اجتماعی هنر
توجه نداشته ویا در اجراهای زنده ضعیف ظاهر می
شوند .دوسال پیش در شورای موسیقی ارشاد پیشنهاد
دادم که وزارت ارشاد ممنوعیت برای اجرای قطعات
 play backبگذارد ،تا هر کسی و با هر دلیلی وبا
هر رانتی مجوز خوانندگی نگیرد .اگرخواننده بصورت
زنده اجرا کند بعد هنری قویتری دارد.در حال حاضر
وزارت ارشــاد برای دادن مجوز به گــروه ها از آن
ها فایــل تصویری می گیــرد .در حالیکه در همین
فایل ها امکان بازســازی هست  .کارشناس محترم
ارشــاد از طرف شورای موســیقی به سالن تمرین
مراجعه و اجرای زنــده خواننده را ببیند.یکی از ایتم
های خیلی مهم این اســت که خوانندگی یک پکیج
اســت  .یعنی فقط این نیست که شما صدای خوب
و یا تکنیک خوبی داشته باشید.خوانندگی یک پکیج
کاملی از اکت ،ارتباط با حضار،طرزنگاه به مخاطبین
و استفاده از تکنیک صدا وشبیه سازی نبودن به یک
خواننده دیگر،اســتفاده از طراحان لباس وغیره است
که همه آن ها ،مجموعا خواننده را محبوب می کند.
ما می توانیم با تمام محدودیت هایی که در اســتیج
داریــم  ،کار بهینه ای ارائه دهیم.االن خواننده های

بســیار خوش لباسی در استیج داریم و هیچ سازمانی
هم ازاین کار ممانعت نمی کند.پس کج ســلیقگی و
انتخاب های غلط را نباید گردن نظام حاکم انداخت.
اگــر از قوانین نظام پیروی کــرده و از خط قرمز ها
عبور نکنیم مساعدت هایی هم از طرف دولت به این
هنرمندان می شــود.نه در ایران بلکه در همه جای
دنیا شما نمی توانید از قوانین آن کشور تخطی کنید.
ما در یک کشــور اسالمی هستیم و قشر عظیمی از
مردم ما مذهبی هستند و خواننده بایستی این مسئله
را در حیطه کاری خود در نظر بگیرد.من ترانه هایی
در مــدح حضرت علی (ع) و حمایــت از بنیاد های
خیریه اجرا کردم تا تشویقی در حمایت از این بنیادها
از جانب مردم صورت بگیرد.
برای ســاماندهی موســیقی هــای غیر مجاز
زیرزمینی چه تدابیری در نظر گرفته شــده است؟اگر
من به عنوان ادمی کــه مجری یک طرح فرهنگی
هستم،طعم شهرت وطعم درامد پیدا کردن از مسائل
هنری و فرهنگی را به کســی بچشانم و بدلیل ذیق
مالی این شخص نتواند ادامه دهد،در حق او خیانت
کردم .ورود کردن به دنیای موسیقی مستلزم هزینه
و سرمایه گذاری باالیی است.و کسی که این سرمایه
گذاری را می کند اول باید اســتعداد خود را محک
بزند.در دنیای موســیقی هم مثل همه هنر ها خیلی
ها آمدند و ماندگار شــدند و گروهی هم نتوانســتند
اثرگذار باشــند .هیچ جا نمــی توانند جلوی کارهای
زیر زمینی را بگیرند .شــخص با حداقل هزینه ترانه
ای را مــی خرد وآهنگی را برای کار تنظیم می کند
و در قبــال پرداخت هزینه ای در ســایت ها پخش
می کند .تداوم وبه جهت مثبت نرفتن این مسیرمی
تواند راه را به بیراهه بکشاند.اساسا هدف از برگزاری
ســتاره البرز این است که افراد قبل از اینکه سرمایه
خود را به خطــر بیاندازند،میزان محبوبیت و حمایت
ملی خود را بســنجند ،تا در یابند که مناسب این کار

اینکه به اســلو عالقه دارم ولی اکتیو و پاپ ســنتی
هم اجرا کردم.ما با همکاری ســرکار خانم پریچهر
خلوتی در حال تاســیس گروه همخوانی هســتیم
به نام گروه پریشــاد،که بعد از مــاه مبارک رمضان
از قطعات نوســتالژیک و قدیمی استفاده کرده و با
همخوانی دو خواننده مرد و دو خواننده زن به صورت
شــش نفره در تاالر وحدت اجرا می کنیم.که انشاال
با اســتقبال خوب مردم عزیز روبرو شود.من به این
نتیجه رسیدم که در ایران هم که بسیاری از جوانان
فکر می کنند محدودیت
دارند ،می توان کار خوب
و تکنیکی ارائه داد ،نباید

هســتند یا خیر.من تا االن  70قطعه اجرا کردم که
درصدی از این ها مورد تایید قشری بوده و تعدادی
دیگر از قطعه ها مورد تایید اقشــار دیگرجامعه قرار
گرفته اســت.به هــر جهت خواننده بایســتی برای
موفقیت دراین حوزه ســایق مختلف را بســنجد.
اخرین کار پخش شــده من به نام صحنه است که
مــن حرف های خــودم را در رابطه با هنرمند بودن
در روی صحنه گفتم.شــعر و آهنگ از خودم اســت
واز شش هنرمند در این قطعه از جمله جناب آقایان
محمداصفهانی ،علیرضا عصار،محسن چاووشی،رضا
صادقی،بهنام صفوی ومرحوم مرتضی پاشایی تقدیر
شده اســت.که امیدوارم مورد پسند مردم قرار گرفته
باشد.
در زمینــه
ورود به دنیای موســیقی مستلزم هزینه و سرمایه گذاری باالیی
موســیقی به کدام
یک از شاخه های
است .کسی که این ســرمایه گذاری را انجام می دهد ابتدا باید
آن عالقه دارید؟
استعداد خود را محک بزند.در دنیای موسیقی هم مثل همه هنرها
من در زمینه
خیلی ها آمدند و ماندگار شدند و گروهی هم نتوانستند بمانند
آواز و خوانندگــی
حرفــه ای تر کار
کــردم و در حال
حاضــر تعدادی را برای آمــوزش پذیرفتم .ایده من سیاه نمایی کرد .روشنایی ها و مساعدت های دولتی
این اســت که برای بهتر شــدن یک قطعه تنظیم را هم در نظر گرفت.در همه دولت ها موسیقی و هنر
و اهنگ ســازی و ترانه را به اشــخاص متخصص پیشرفت داشته و نباید خیلی به سیاه نمایی ها توجه
بســپریم .اعتقاد دارم که ماندگار ترین خواننده ها نه کرد .در  5ســالی که بصــورت حرفه ای کار کردم
تنها در ایران ،بلکه در دنیا کســانی هستند که صرفا از حمایت های دولتی راضی بودم و خوشــحالم که
خوانندگی کردند.و در اجراهایی روی صحنه داشتند دکتر روحانی دوباره این فرصت را دارد که پروژهایی
دســت به ساز نبردند .موسیقی مورد عالقه من اسلو که در دوره قبل اســتارت زده را تکمیل کند.در واقع
است .اعتقاد من این اســت که خواننده برای اینکه باید گفت انتخابات مرحله دوم ریاســت جمهوری با
توان خود را نشــان دهد باید اسلو بخواند .زیرا اسلو دموکراســی تعامل دارد و بازتــاب رضایت مردم از
بسیار حســی و خواننده بایستی مانند یک بازیگر با رییس جمهورسنجیده می شــود.که مردم ما نشان
کلمات بازی و از تکنیک های خاص خودش استفاده دادند که همیشه در صحنه هستند وبرای تصمیمات
کند .کارهای اکتیوخیلی تــوان زیادی الزم ندارد.با مهم کشوری همراه و هم گام با نظام پیش می روند.

همایش فعاالن صنعت گردشگری

الناز مقدم فرکوشــی-راه مردم :مجتمعهای
خدمــات بین راهی و جمعی دیگر از فعاالن صنعت
گردشگری و هتلداری کشور به میزبانی هتل هویزه
تهران و در محل سالن همایشهای «ملل» برگزار
خواهد شد.
بر اســاس این گزارش «کشایی» مدیرعامل
گروه هتلهای کوثــر« ،خیامیان» مدیرعامل گروه
هتلهای هما»،تاوتلی» مدیرعامل گروه هتلهای
ایرانگردی و جهانگردی« ،حمزهزاده» رئیس جامعه
هتلــداران ایران« ،بیدگلی» دبیــر جامعه هتلداران
ایران« ،فرخمهر» رئیس اتحادیه هتلداران اســتان
تهــران« ،قانعی» رئیس اتحادیه هتلداران اســتان
خراســان رضوی»،ســلطانمرادی» رئیس جامعه
هتلداران استان مازندران« ،شیروانی» رئیس جامعه
هتلداران اســتان همدان« ،حرمتی» رئیس جامعه
هتلداران استان خوزســتان« ،بذری» رئیس جامعه
هتلداران استان اردبیل« ،اسکندریون» رئیس جامعه
هتلداران استان زنجان« ،چرسیزاده» رئیس جامعه
هتلداران اســتان هرمزگان« ،قادری» رئیس مرکز

مطالعات گردشــگری دانشــگاه عالمه طباطبایی،
«رحیمپور» مدیرعامل شــرکت مهر سیاحت سبا،
«رشــیدی» رئیس جامعه ســفرهخانهداران استان
تهران« ،الریجانی» رئیس تشکل واحدهای پذیرایی
هــراز« ،ردایی» رئیس تشــکل واحدهای پذیرایی
چالوس« ،ابوالفتحی» بهرهبــردار مجتمع پذیرایی
ورونیکا در زنجان و «ساعدینیا» بهرهبردار مجتمع
پذیرایــی مهر و مــاه در قم اعضــای این کارگروه
هتلداری و شورای عالی سیاستگذاری تدوین سند
ملی توسعه گردشــگری کشور را تشکیل میدهند.
همچنین حمید کشــایی ،مدیرعامل گروه هتلهای
کوثر ســمت دبیر کارگروه هتلداری و شورای عالی
سیاســتگذاری تدوین سند ملی توسعه گردشگری
کشور را بر عهده دارد .این نشست به دعوت «حمید
کشــایی» دبیر کارگروه هتلداری و شــورای عالی
سیاســتگذاری تدوین سند ملی توسعه گردشگری
کشور و مدیرعامل گروه هتلهای کوثر به میزبانی
هتل هویزه تهران و در محل ســالن همایشهای
«ملل» این هتل برگزار شــد .سید مهدی حسینی،

مدیرکل هتل هویزه تهران با اشاره به اهمیت باالی
برگزاری این نشست ،اظهار داشت :این برای اولین
بار در ابتدای ســال جاریست که نشستی در چنین
ســطح و با حضور اکثر تصمیمگیرندگان ارشــد و
رده باالی صنعت هتلداری و گردشــگری کشور به
میزبانی هتل هویزه برگزار میشود .وی افزود :این
کارگروه به منظور بررسی و تدوین سند جامع توسعه
گردشگری کشــور و با حضور مدیران ارشد صنعت
گردشگری و هتلداری کشــور تشکیل شده است.
الزم به ذکر است هتل هویزه تهران سال گذشته نیز
میزبانی از نشست کارگروه جذب سرمایهگذاریهای
خارجی در صنعت هتلداری و گردشــگری کشور با
حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کشــور و مدیران گروههای هتلداری
کشور را بر عهده داشت.

فراخوان روزنامه راه مردم

از عالقمندان و شاغلین تحصیل در دانشکده خبری در صورت
تمایل دعوت بعمل می آید تا از امکانات خبرنگاران افتخاری در
روزنامه راه مردم بهره مند شوند.

شماره تماس7 7 9 4 7 0 3 2 :

