
چهرهحاشیه

حمیدرضا عظیمی|  »برخی اتفاقاتی که برای 
برخی هنرمندان افتاده، توسط پاره ای از مراجع است 
و....« اینها بخشی از ســخنان وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی درباره تعدادی از هنرمندان ممنوع الکار 
است. سخنانی که از ســوی باالترین مقام اجرایی 
حوزه فرهنگ و هنر مطرح شده است؛ باالترین مقامی 
اجرایی که البته باید در فضایی پر از نهادهای موازی و 

ذیمدخل کار کند. 
موضوع اما داســتان مکرر ممنوع الکاری اســت. 
داســتانی مکرر که از هر زبان بشنوید، نامکرر است! 
موضوع بحثی اساسی است که هرازگاهی خبری از 
آن روی خروجی رســانه ها قرار می گیرد و به قدری 
اهمیت دارد که بخشی از فضای ذهنی اهالی هنر و 
البته فراتر از آن اهل فرهنگ را به خود مشغول کرده 
و خواهد کرد. ممنوع الکاری موضوعی است که به نظر 
رواج زیادی بین ما دارد؛ زیــاد از این منظر که یک 
موردش هم زیاد به حساب می آید. سینماگران از این 
موضوع می نالند. نویسنده و اهل کتاب از آن می نالند؛ 
اهل رســانه از آن گله دارند و اهالی موسیقی هم به 
آن گرفتارند؛ به ویژه اهل موســیقی که به نظر تعداد 
بیشتری از آنها هیچ گاه فرصت کار رسمی به دست 
نمی آورند و برخی از آنها هم هر چند امکان کار زیر 
زمینی دارند اما به نظر چون امیدوارند به فضای رسمی 

کار هنری برگردند، خیلی به آن سو تمایل ندارند. 
ممنوع الکاری و ارشاد

همین چندی پیش بود »حسین زمان« خواننده 
شناخته شــده، گایه های اساســی ای را در زمینه 
سال ها ممنوع الکاری خود بیان کرد که در »شهروند« 
هم منتشر شــد. ممنوع الکاری ای که از حوزه هنر و 
موسیقی به تدریس و کار آکادمیک هم کشیده شده 
است. حسین زمان به  عنوان فردی که سوابق خاص 
مبارزاتی و حتی نظامی )به عنوان فرمانده مخابرات 
نیروی دریایی سپاه در زمان جنگ( را هم در کارنامه 
دارد و همین موضوع ممنوع الکاری او را بیشتر زیر نگاه 
نقادانه قرار می دهد. او گفتــه بود: در زمان مدیریت 
علی الریجانی در صداوسیما نامه  مکتوبی به تمامی 
شبکه ها و زیرمجموعه ها ارسال شد که تمامی آثار من 
اجازه پخش ندارد و دلیل آن حرف های سیاسی اي 
بود که بیان کرده بودم. زمان احمدی نژاد هم جلوی 
همه فعالیت های من گرفته شــده و هنوز در زمان 
دولت های آقای روحانــی این وضع ادامه دارد. حتی 
به کارهایی که خودم بخواهم تولید کنم، اجازه انتشار 
نمی دهند. نمی توانم نه آلبوم منتشر کنم، نه کنسرت 

بگذارم و نه هیچ فعالیت دیگری داشته باشم.
از میان تمام این حرف ها دو موضوع بســیار مهم 
است؛ موضوعاتی که هم در حرف های آن روز حسین 
زمان منعکس شد و هم رگه هایی از آن در حرف های 
دیروز وزیر ارشاد منعکس شده است. آن روز زمان بر 
این موضوع تأکید کرد که بعد از ممنوع الکار شدنم، 
این موضوع را در دولت های بعد نیز پیگیری کردم. 
در دوره 8 ســاله دولت آقای احمدی نژاد من بارها 
به وزارت ارشــاد رفتم؛ ولی هر بــار به من گفتند ما 
نمی توانیم به شما مجوز بدهیم. پس از بارها پیگیری 
در دولت آقای احمدی نژاد باالخره ناامید و خســته 
شدم و کار را رها کردم؛ تا این که دولت آقای روحانی 

سر کار آمد و من باز امیدوار به این شدم که می شود 
کاری کرد؛ به  هر حال گفته بودند در این دولت هم 
تدبیر هســت و هم امیدواری. از این رو چندین بار به 
وزارت ارشــاد و دفتر موسیقی و معاونت امور هنری 
ارشــاد مراجعه کــردم که آنها همین پاســخ دوره 

احمدی نژاد را به من دادند.
این پاسخ مشــترک همان چیزی است که دیروز 
در سخنان غیرشفاف و مبهم وزیر ارشاد هم انعکاس 
یافته و وزیر ارشــاد با به کار بــردن واژه هایی مانند 
»برخی« و »پاره ای«؛ کدهایی داد که به هر ترتیب 

 موضوع ممنوع الــکاری را به خــارج از وزارت خود
 ارجاع داد. 

پذیرش ممنوع الکاری؛ یک گام به جلو
داســتان ممنوع الکاری البته به این سرراستی و 
شفافی نیســت و به نظر این یک رویه باشد که تا به 
حال وقتی در هر زمینــه از ممنوع الکاری حرف به 
میان آمده، سیلی از تکذیب ها هم در میان بوده که 
ممنوع الکاری وجود ندارد. این موضوع البته با چنین 
برداشتی به وزارت ارشاد هم نسبت داده شده و بعد از 
نخستین نشست خبری سید عباس صالحی، چنین 

منعکس شد که وزیر ارشاد هم وجود ممنوع الکارها 
را تکذیب کرده است. آن روز که سیدعباس صالحی 
برای نخســتین بار در قامت وزیر ارشــاد در میان 
خبرنگاران حاضر شد، به ســوالی درباره موضوع با 
اهمیت ممنوع الکاری پاسخ داد. آن روز از او پرسیدند: 
»کسانی به  هر حال بعد از انقاب ممنوع الکار هستند، 
آیا امیدی به بازگشــت آنها در زمان شما وجود دارد 
یا خیر؟« پاسخ وزیر ارشاد که آن روز به گونه ای دیگر 
برداشت شد، دیروز هم تکرار شده است. صالحی در 
پاسخ به این ســوال گفت: از سمت وزارت فرهنگ و 

ارشاد هیچ هنرمندی ممنوع الکار نیست.
درست بعد از همین اعام نظر بود که عده ای این 
پیام را بازنشر دادند که صالحی وجود ممنوع الکاري 
را تکذیب کرده است. شاید چنین برداشتی ریشه در 
این داشته باشد که پیش از آن حسین نوش آبادی، 
سخنگوی وقِت وزارت ارشاد گفته بود که در ارشاد 
ممنوع الــکار نداریم. موضوعی کــه مدیرکل دفتر 
موسیقی ارشاد، هم تأیید کرده و گفته بود »هنرمند 
ممنوع الکار« وجود ندارد! بر همین اساس هم وقتی 
حسین زمان گایه های خود را با رسانه ها طرح کرد، 
این را گفت: بعد از سخنان سخنگوی وزیر ارشاد که 
گفت ما ممنوع الکار نداریم، به وزیر نامه دادم و گفتم 
حداقل صداقت داشته  باشــید و واقعیت را بگویید. 

دروغ نگویید که ممنوع الکار نداریم.
شاید همه این موضوعات حاال باعث شده که وزیر 
ارشاد از روزی که بر مســند این وزارتخانه نشسته 
است، تلویحا وجود ممنوع الکارها را پذیرفته و هم 
در نخستین نشست خبری خود اعام کرده است 
که ارشــاد کســی را ممنوع الکار نکرده و هم حاال 
کدهایی داده است که ممنوع الکاری را به خارج از 
این وزارتخانه ربط می دهد. سید عباس صالحی در 
بیانی غیرشفاف و مبهم، در پاسخ به این سوال که 
برخی خواننده ها و موزیسین ها مانند حسین زمان، 
آریــا آرام نژاد و هومن خلعتبری بشــدت خواهان 
بازگشت به عرصه کار رسمی هستند. آنها در انتظار 
موضع رسمی وزارت ارشــاد درباره بازگشت به کار 
خود هستند؛ پاسخ شــما به آنها چیست؟ گفت: 
برخی از اتفاقاتی کــه برای برخــی از هنرمندان 
افتاده توسط پاره ای از مراجعی است که آن مراجع 
نظراتی را در خصوص این هنرمندان ابراز کرده اند. 
تاش ما این است که تجدید نظر و تغییر دیدگاهی 
ازسوی این مراجع نسبت به کسانی که در حوزه هنر 
فعالیت داشته و دارند، صورت بگیرد و در این رابطه، 
ان شاءاهلل ما گفت وگوهای متقابلی را ادامه می دهیم. 
مهمتر از این سخنان امید وزیر ارشاد به حل مشکل 
اســت و وقتی در مواجهه با این سوال که »آیا امید 
به حل مشکل وجود دارد« قرار گرفته، گفته است: 
این گفت وگوها حتما امیدوارکننده بوده است که ما 

تاش می کنیم.
امیدی برای حل پدیده ممنوع الکارها )ممنوع القلم، 
ممنوع الدوربین و...( وجــود دارد اما باید پذیرفت در 
دوره نخست دولت حســن روحانی، تاش ها ظاهرا 
به جایی نرســیده و حتی این ســوال که چه کسی 
هنرمندان را ممنوع الکار می کند، هم پاسخی دقیق 

و شفاف دریافت نکرده است. 

 افتتاح برلین به  دست وس اندرسون 
انیمیشــن اســتاپ موشــن جزیره سگ ها 
جدیدترین ساخته وس اندرســون، کارگردان 
مولف آمریکایی به  عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره 
فیلم برلین 2018 اکران جهانی می شــود. این 
نخستین بار است که برلیناله با نمایش یک فیلم 
انیمیشــن آغاز به کار می کنــد. ورایتی در این 
زمینه می نویســد که این انیمیشن همچنین 
چهارمین ساخته اندرســون در بخش مسابقه 
برلیناله خواهد بود. او در گذشــته با ســه فیلم 
خانواده اشــرافی تننبام، زندگی در آب با استیو 
زیســو و هتل بزرگ بوداپســت برای به دست 
آوردن خرس طای برلین رقابت کرده اســت. 
هتل بزرگ بوداپست نیز به  عنوان فیلم افتتاحیه 
جشنواره برلین روی پرده رفت و موفق به دریافت 
جایزه بزرگ هیأت داوری شد. دیتر کوسلیک، 
دبیر هنری برلیناله درباره انتخاب فیلم افتتاحیه 
دوره جدید گفته است: بی اندازه خوشحالم که 
وس اندرسون قرار اســت دوباره بخش مسابقه 
برلیناله را افتتاح کند. او همچنین اضافه کرده 
جزیره سگ ها نخستین فیلم انیمیشنی است که 
جشنواره برلین را افتتاح می کند و حال و هوای 
وس اندرســونی اش با مخاطبان ارتباط برقرار 
خواهد کرد. داستان فیلم جدید فیلمساز 48ساله 
در آینده رخ می دهد؛ زمانی که شیوع آنفلوآنزای 
خوکی باعث می شود شــهردار شهری در ژاپن 
تمام سگ ها را به جزیره ای که محل دفن زباله 
اســت، تبعید کند. ماجراجویی ها از جایی آغاز 
می شود که سر و کله پسری 12ساله برای یافتن 

سگ محبوبش در جزیره پیدا می شود.  

 پایان یک هفته حرف و حدیث

عصبانی نیستم بر پرده می آید
شــهروند| در شــرایطی که هفته گذشته 
حواشــی بســیاری برای ثبت قرارداد اکران دو 
فیلــم رفع توقیف شــده »عصبانی نیســتم« و 
»آشغال های دوست داشتنی« به وجود آمد، روز 
گذشته سخنگوی شورای صنفی نمایش با اعام 
خبر اکران فیلم بحث ها را حداقــل درباره فیلم 
درمیشیان خاتمه داد و گفت که فیلم »عصبانی 
نیستم« از 29 آذرماه در ســینماهای کشور به 
نمایــش درمی آید. غامرضــا فرجی همچنین 
درباره دیگر فیلم مشکل دار هفته گذشته اظهار 
داشت که فیلم »آشــغال های دوست داشتنی« 
مثل هفته گذشته که قراردادی به شورای صنفی 
نمایش ارایه نداده بود، روز گذشته نیز به شورای 
صنفی نمایش ارایه نشد. سخنگوی شورای صنفی 
نمایش درباره مصوبات جلسه روز گذشته شورای 
صنفی نمایــش گفت: قــرارداد فیلم »عصبانی 
نیســتم« برای دو هفته آینده یعنی اکران از 29 
آذر ثبت شد و این فیلم در گروه آزاد اکران خواهد 
شد. قرارداد فیلم »آشغال های دوست داشتنی« 
برای ثبت در شورای پروانه نمایش این هفته ارایه 
نشده است.   فرجی درباره دیگر مصوبات جلسه  
اخیر شورای صنفی نمایش گفت: فیلم آینه بغل 
به جای انزوا از روز چهارشنبه 15 آذرماه در گروه 
سینمایی استقال اکران می شود و فیلم خفگی 
هم فقط در سرگروه زندگی تعویض خواهد شد 
اما اکران انزوا و خفگی در زیرگروه های خود ادامه 

خواهد داشت 

دریچه اتفاق

شهروند|  تاریخ برگزاری جشنواره موسیقی فجر 
مشخص شد و قرار بر این شد که جشنواره موسیقی 
امســال یا به عبارت بهتر سی و ســومین جشنواره 
موسیقی فجر نیز برای عدم تاقی با جشنواره فیلم در 
زمانی قبل از آغاز روزهای دهه فجر، از بیستم تا سی ام 
دی ماه برگزار شود. خبر برگزاری جشنواره موسیقی 
در این تاریخ را حمیدرضا نوربخش، مدیر جشنواره 
در نشست خبری سی و سومین جشــنواره فجر با 
خبرنگاران و سایر اهالی رسانه مطرح کرد و گفت: 
برای برگزاری جشنواره که با 90 اجرا در 6 سالن شهر 
تهران انجام خواهد شــد، یک بودجه یک میلیارد و 
هشتصد میلیون تومانی مشخص شده؛ اما پیام هایی 
داده اند که شاید بودجه به همین میزان تأمین نشود.

صحبت هــای حمیدرضا نوربخش در نشســت 
خبری جشنواره سی و سوم پر بود از تیترهای مختلف 
برای رسانه هایی با سلیقه های گوناگون. نوربخش با 
بیان این نکته که »امسال نخستین سالی است که 
تکلیف مدیریت جشنواره از  سال گذشته روشن بوده 
و به همین دلیل ما راحت تــر و روان تر امور را پیش 
بردیم و برای بیش از 90 اجرا در بخش های مختلفی 

چون موســیقی ردیف دســتگاهی، 
ارکســترال، بانوان، نواحــی، پاپ، 
تلفیقی، پژوهشــی و بین الملل 
برنامه ریزی کردیم« به استقبال 
بخش های بحث انگیزتر سخنانش 
رفت: تقدیر از اســتاد شــجریان 

وظیفــه همه نهادها و مردم اســت. 
منتها موضوع تقدیر، بخشی از آن مربوط 

به ما و بخشــی هم مربوط به خود استاد شجریان 
است. در ســال های گذشــته هم ده ها بار از سوی 
نهادهای مختلف پیشنهادهایی برای تقدیر از استاد 
شجریان مطرح شده است اما خود ایشان هیچ وقت 
این مسأله را نپذیرفته است؛ حتی دکترای افتخاری 
دانشگاه تهران را نپذیرفتند. تقدیر هم به همین شکل 
است. ما وظیفه داریم که یاد و نام شجریان را همیشه 

گرامی بداریم. او عاوه بر این گفت که 
»امسال دو اجرای موسیقی نواحی 
بانــوان داریم« و اضافــه کرد که 
»عاوه بر این گروه هــای پاپ و 
تلفیقی هم در جشــنواره حضور 
دارنــد« و همچنیــن برخــاف 
همیشــه که معیارهای خاصی برای 
حضور چهره ها و گروه ها در جشنواره قایل 
بودند، عنوان کرد که »ماک انتخاب گروه های پاپ، 
پرمخاطب بودن گروه هاست و در این بین از مشورت 

آقای رجب پور بهره برده ام«. 
نوربخــش درباره جایــزه باربــد و جایزه 60 
سکه ای جشــنواره نیز ســخن گفت: این جایزه 
نقطه عطف جشــنواره ماســت. امروز در سینما 
همه چیز حول محور ســیمرغ سینماست. باید 

این اتفاق برای باربد هم رخ دهد. درواقع هر چقدر 
این جشنواره را پررنگ تر کنیم و بیشتر به آن بها 
دهیم، منشأ تحول و خیر برای موسیقی ما خواهد 
بود. به این دلیل هم مدلمان را از مدل های مشابه 
خارجی گرفتیم. امسال یک جایزه ویژه داریم که 
60 سکه است و دیگر جوایز هم در حدود 10 و 20 
سکه است. نوربخش در ادامه ضمن اعام این که 
»در بخش موســیقی انقاب 6 گروه  موســیقی 
نوســتالژیک دوره انقاب را اجــرا می کنند« از 
بخش بین الملل جشــنواره گفت و از چهره هایی 
چون فرانچسکو کافیفو نوازنده ساکسیفون ایتالیا، 
مانو کچه نوازنده درامز از فرانسه، شهید پرویزخان 
از هند، فرناندو ریبرو، گروه آیســو اتریش، تریو 
شوسون و گروه هایی از اسلوونی، ژاپن، سنگال و 

چین به عنوان میهمانان این دوره نام برد.
در پایان مراسم از پوستر سی و سومین جشنواره 
موسیقی فجر نیز رونمایی شد. گفتنی است جشنواره 
موسیقی امسال در تاالر وحدت، سالن رودکی، برج 
آزادی، فرهنگســرای نیاوران، بــرج میاد و مرکز 

همایش های ایرانیان برگزار خواهد شد.

در نشست خبری جشنواره موسیقی فجر مطرح شد

دکترای شجریان، تقدیر از استاد، موسیقی بانوان و 
جشنواره موسیقی انقالب!

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

  

کاتکات

  ارکستر سمفونیک تهران در اجرایی مشترک با ارکستر جوانان جهان در کلیسای سانتا ماریا رم روی   کنسرت همایون شجریان، تهمورس و سهراب پورناظری در تاالر وزارت کشور برگزار شد   بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است 
صحنه رفت 
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سیدعباس صالحی از نظر خاص مراجعی صحبت به میان آورده که درباره اهل هنر رایج است

»ممنوع الکار«ها  را چه کسی »ممنوع الکار« می کند

 اصغر فرهادی
 از زنان ایران می گوید

شــهروند|  با پایان فیلمبرداری همه 
می دانند حاال همــه منتظرند ببینند 
فرهادی چه  اصغر  دســتپخت جدید 
مزه ای از آب درآمده است. شاید به این 
دلیل هم باشد که این روزها کوچکترین 
نقل قول های این کارگردان تحسین شده 
ازجمله  پیدا می کند.  بی نهایت  بازتابی 
ســخنانی که خبرگزاری افه با عنوان 
موضع گیری فرهادی درباره وضع زنان 
در ایران منتشر کرده است. خبرگزاری 
افه عنوان می کند که فرهادی در نشستی 
در مادرید گفــت: فیلمی که در آن فقط 
کارگردان دیده شود، کارکرد ندارد، بلکه 
کارگردان باید در اثر خود نامریی باشد. 
هر اندازه حضور کارگردان کمتر باشد، 
فضای بیشتری برای بیننده وجود دارد. 
درباره خاویر باردم هم گفت که او متعلق 
به نژاد بازیگرانی است که باید به آنچه اجرا 
می کند، معتقد باشد. باردم، بازیگری است 
که مجبور شدم با او بیشترین صحبت را 

حتی تا آخرین پالن فیلم داشته باشم.
فرهادی افــزود: کارگردانی به معنی  
دانســتن بیشــتر از دیگران نیست، 
من بایــد حرف دیگــران را نیز گوش 
کنم. اگر فقط یک متــن را اجرا کنیم، 

خسته کننده است.
این کارگردان ایرانی درباره وضع زنان 
گفت: روی زنان فشارهای بسیاری از نحوه 
لباس پوشیدن گرفته تا حقوق اجتماعی 
وجود دارد، اما به رغــم همه آنها، نتایج 
ویژه ای کسب شده ا ند. در ایران زنان به 
نسبت مردان فعال تر هستند. ما عکاسان 
و کارگردانان زن بسیار خوب  و بیشتر از 

دیگر کشورها داریم. 

 بهترین های آمریکا
 ترامپ را حذف کردند!

شــهروند|  لیونل ریچــی خواننده 
افسانه ای آمریکایی که به دلیل حضور 
رئیس جمهوری آمریکا از پذیرش جایزه 
هنرمند برگزیده  سال انصراف داده بود، 
بعد از انصراف ترامپ جایزه اش را گرفت. 
او در این تصمیمش تنهــا نبود و نورمن 
لیر تهیه کننده تلویزیون نیز تصمیمی 

مشترک با او گرفته بود.
رویتــرز در این زمینه در گزارشــی 
نوشت: در مراســمی که غیبت ترامپ 
در آن حضوری معنادار داشــت، مرکز 
کندی از هنرمندان شــاخص برای یک 
عمر دســتاورد هنری تجلیل کرد. این 
درحالی بــود که چهره هــای هنرمند 
امســال اعالم کرده بودند جایزه خود 
را از دســت ترامپ نخواهند گرفت؛ و به 
این دلیل اهدای این جوایز بدون حضور 
ترامــپ و مالنیا برگزار شــد. رویترز از 
لیونل ریچی، گلوریا اســتفان خواننده 
کول جی  ال.ال.  آمریکایــی،  کوبایی- 
رپر، نورمن لیر تهیه کننده تلویزیون و 
کارمن دو الوالیــد بازیگر به عنوان پنج 
چهره ای که امسال مدال مرکز کندی را 
برای مشارکت تاثیرگذارشان در عرصه 
هنر دریافت کردند، نام می برد؛ که نورمن 
لیر و لیونل ریچی از شــرکت در مراسم 
سنتی اهدای این مراسم خودداری کرده 
بودند، اما استفان گفته بود؛ از این مراسم 
به عنوان راهی برای به چالش کشــیدن 
رئیس جمهــوری در مــورد مســأله 
مهاجرت استفاده خواهد کرد. دوالوالید 
۸۶ســاله هم گفته بود نمی تواند پس از 
موضع گیری های نژادپرستانه ترامپ در 

این مراسم شرکت کند.

درخشانی بعد از سه  سال ممنوعیت در شهرستان ها  
روي صحنه رفت

شهروند|  مجید درخشانی بعد از سه  ســال وقفه در فعالیت هایش در داخل ایران، تور 
کنسرت هایش را از خوزســتان به همراه گروهی از نوازندگان جنوبی آغاز کرد. او قرار است 

کنسرتی را نیز با همکاری حسام الدین سراج روی صحنه ببرد.
درخشانی درباره این موضوع گفت: سه  سال بود که در کشورمان روی صحنه نرفته بودم 
و پس از این مدت شروع بسیار خوبی را تجربه کردم؛ چون بچه های جنوب، بسیار جوانان 
خونگرم و دوست داشتنی هستند و تاکنون روزهای خوبی را با این نوازندگان جوان جنوبی 
پشت سرگذاشته ایم و امیدوارم در روز باقیمانده نیز این تجربیات خوب ادامه پیدا کند. البته 
استقبال بسیار خوبی هم از ســوی مردم خونگرم جنوب از کنسرت ما اتفاق افتاد که واقعا 
دلگرم کننده بود. این آهنگساز و نوازنده تار درباره برنامه های آینده خود گفت: در حال حاضر 
در خوزستان هستیم و مشغول برگزاری برنامه های کنسرت های مان هستیم. تاکنون 5 اجرا 
در خوزستان داشته ایم که برخی از آنها تمدید شــده اند؛ ما دو اجرای دیگر در این استان 
خواهیم داشت سپس روزهای 15 و 18 آذر در رشت کنسرت خواهیم داشت. بعد از آن نیز به 
تبریز می رویم و در دی ماه نیز دو اجرای دیگر در شاهرود و سمنان روی صحنه خواهیم برد. 
مجید درخشانی درباره حل شدن مشکل ممنوعیتش برای برگزاری کنسرت در استان هایی 
غیر از تهران عنوان کرد: اوایل تیر به من گفته بودند هیچ مشکلی نخواهد بود و از تاریخی 
به بعد دیگر واقعا مشکلی برای برگزاری کنسرتم در شهرستان ها برای مان به وجود نیامد 
و دوســتان مان برای گرفتن مجوز ارشاد استان ها مراجعه می کردند که خوشبختانه هیچ 

مشکلی نبود و انصافا هم همکاری های الزم برای انجام این برنامه ها صورت گرفته است.


