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 گروهفرهنگوهنر
چندین سال است که کنسرتی در سیرجان اجرا
نکرده و بیشتر زمانش را به آموزش پرداخته .بدون
استاد موسیقی را فرا گرفته و سال  73در تهران
موسیقی خوانده است .احمد انصاری و گروه مهرگان
چهار شب در سیرجان برنامه اجرا کردند و اجرایشان
توگوی پیش رو از
با استقبال مواجه شد .او در گف 
چگونگی آشناییاش با موسیقی صحبت کرد و در
مورد اولین اجرایشان در سالهایی که اجرا در ایران
تقریباممنوعبودگفت.
 چند سال دارید؟
بنده متولد سال  1335هستم و تقریبا  64سال
دارم.
 اولینبارچهسازیدستگرفتید؟
ساز نی
 چه سالی؟
سال  .1348سیزده سال داشتم و سال اول
دبیرستان بودم .اما آواز را از هشت سالگی آغاز کردم.
 چگونه با آواز آشنا شدید؟
عمویم کاظم انصاری مداح است ،قدیمها ایشان
میرفتندکویتکارمیکردندوتابستانهممیآمدند
تآباد داشتیم .ایشان آواز
خانه ما .ما خانهباغی در نصر 
میخواندند و به من میگفت این آواز افشاری است
عمو جان .من هنوز شعر نمیتوانستم بخوانم و خیلی
کوچک بودم .هفت ،هشت ساله بودم .مادرم به اخوی
میگفتچندشعربهبرادرتیادبده.آوازازهمانموقع
برای من شروع شد .آواز در دستگاهها کمکم برایم جا
میافتاد.خیلیعالقهداشتموعموهمکمککرد.بعد
همدردبیرستانبهمسابقاترامسررفتم.
مسابقاتچگونهبود؟
از اول دبیرستان تا سال پنجم در شهرستان اول
میشدم .بعد هم در مسابقات کرمان اول میشدم و
تابستان ما را به رامسر میبردند .پنج سال میرفتم .هر
سال من از استان انتخاب میشدم و رقیب نداشتم.
حاال میگویند جشنواره اما قبال میگفتند مسابقات
هنری .در سیرجان کسی ساز نمیشناخت و آنجا من
با ساز آشنا شدم.
 مقام هم آوردید؟
یک سال آوردم و تهرانیها حقم را خوردند و
نگذاشتنداولبشوم.
 صدا یا فیلمی از آن موقع ندارید؟
نه ندارم .فکر میکنم عکس داشته باشم.
 کی ساز نی خریدید؟
همان سال اول دبیرستان .سیرجان که گیر
نمیآمد.
 از کجا خریدید؟
بعد از مسابقات رامسر من آمدم سیرجان .پدرم

مشهد بود و اینجا که ساز گیر نمیآمد.
با تلفن هندلی با بابا تماس گرفتم و
گفتم یک نی برایم بگیر .ایشان هم
برایم گرفتند .بابا یک نی خرید و آورد.
چهار سالی روی نی زحمت کشیدم.
 کسی بود که از او آموزش
ببینید؟
نه اصال .در مسابقات رامسر
میدیدم که نی را در دهانشان
میگذارند و م یزنند .از رادیو هم
نوای نی را میشنیدم .شروع کردم و
البته چند سال نی را اشتباه در دهانم
میگذاشتم .سال پنجم مسابقات در
رامسر یک نفر در اردوگاه نی میزد ،من
از او پرسیدم شما چطوری صدای نی را
در میآورید .من جگرم کنده میشود
تا صدای نی را در میآورم .ایشان گفت
نی را کجا میگذاری من هم گذاشتم و
او گفت اشتباهت همین است و جای
درست را در دهانم به من یاد داد .بعد
دیدم چقدر راحت است و تازه یاد
گرفتم چگونه نی را در دهانم قرار دهم.
 در سیرجان اجرا هم
داشتید؟
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
فقط مسابقات بود .دبیرستان
ابنسینا سالنی داشت که اگر برنامهای
گفتوگو با احمد انصاری به بهانه برگزاری کنسرت بعد از  18سال
بود در آن اجرا میکردیم .معموال
فرهنگیانمیآمدند.
 معموال در آن زمان
خانوادهها با نواختن ساز در
شهرهای کوچک مخالفت
سیرجانی بود ،به سیرجان آمد .وقتی شنید که من در
بله سال  .1365در سیرجان که اولین گروه بودیم خیلی خوب بود .بعد از آن تا سال 70در استان کرمان
میکردند.خانوادهشمامشکلینداشت؟
سیرجان آواز میخوانم با من آشنا شدند .گفت تار بخر که بعد از انقالب اجرا کردیم .فکر میکنم در ایران هم هم گروهی به این شکل نداشتیم و ما در تمام استان
نه اصال .هم پدر و هم اخوی میخواندند .حتی مادر و من در خدمت شما هستم و به شما یاد میدهم .من جزو معدود گروههایی بودیم که توانستیم اجرا کنی م اجرامیکردیم.
آوازمیخواندوخوشصدابود.برعکسآنهاتشویقهم هم تار خریدم .البته ایشان چیزی به من یاد ندادند .یکی از افتخارهای بنده این بود .آن موقع سازها را
 چند شب اجرا کردید؟
میکردند .همان تشویقها باعث شد من پیشرفت نم یدانم چی در من دید که گفت تار بخرم .ولی وقتی میشکستن .د
 10شب .تقریبا هر سال دهه فجر کنسرت
کنم .حمایت هموالیتیها هم بو د همسایهها خیلی ایشان تار میزد من نگاه میکردم و یک چیزهایی یاد
 چطور شد که مجوز دادند؟
میگذاشتیم .البته تا سال  73که به دانشگاه رفتم و
تاثیر داشتند .آن موقع برق نبود و ما در نصر 
تآباد گرفتم .باز هم بدون استاد شروع کردم به تارنوازی.
تنها اتفاق خوب این بود که تمام مسئوالن دررشتهموسیقیتحصیلکردم.
زندگیمیکردیم.هرشبهمسایههاجمعمیشدندو
برایاینکهازیکموزیسینمبتدیبیرون شهر مرا میشناختند .یک مشکل با رییس وقت
 شما شغل دیگری هم داشتید ،درست
میگفتند بخوان ،من هم میخواندم .همه خوششان بیاییدچقدرتمرینمیکردید؟
آموز 
شوپرورش پیش آمد ولی آن هم حل شد .من است؟
میآمد و حسابی برای آواز خواندن تشویقم میکردند.
مثال از  11شب میرفتم در حمام و اینقدر ساز رفتم مجوز گرفتم و در سالن قدیم ارشاد برنامه اجرا
شوپرورش بودم .من عاشق
بله من دبیر آموز 
 بعد از نی چه سازی را انتخاب کردید؟
میزدم که از انگشتهایم خون بیرون میزد .خانمم کردیم.
موسیقیبودم.
سال  ،53کالس  12بودم .یک سنتور به مبلغ  50میآمد و میگفت نمیخواهی مدرسه بروی؟ یعنی
 چهکسانیعضوگروهتانبودند؟
 تاسال 73کهبهدانشگاهرفتیدموسیقی  
تومانخریدم.دیگربهسازهاآشنابودمومبتدینبودم .صبح شده بود و من متوجه گذر زمان نشده بودم.
سیدرضا شجاعی ،توکلی ،عظیم میرزاده ،علی راگوشییادگرفتید؟
خودم هفت هشت سالی با زیر و بم سنتور آشنا شدم .آرتروز گردن گرفتم و دکتر گفت پس از یک ساعت سعی دآبادی ،محمد شاهرخی و بقیه را یادم نیست.
بلهتقریبا.بیشترازبرنامههایگلهایرادیو.
استادداشتید؟
تمرینحتمااستراحتکن.
من میخواندم و تار میزدم آهنگها هم از خودم بود.
 شما که گوشی یاد گرفتید فالش
نه باز هم خودم تمرین میکردم و یاد میگرفتم.
 شما اولین گروهی بودید که در سیرجان
مشکلیبرایتانپیشنیامد؟
نمیخواندید؟
سال  63سلیمان رسولی که از اساتید موسیقی و اجراداشتیددرستاست؟
نه اصال .هیچ سازی نشکستند و استقبال خیلی
نهاصال.اگرفالشمیخواندمکهمردممیفهمیدند.

برنامه گلها معلم اصلی من بود

فقط نت کار نمیکردم .نوارهای
کاستشهست.
 چهشدبهدانشگاهرفتید؟
عشق به موسیقی باعث شد به
دانشگاه بروم .معلم بودم و کال با
خانواده به تهران رفتیم .کنکور دادم و
دانشگاه قبول شدم .سه مرحله بود .اول
کنکورسراسری،مرحلهدومسوالهای
تخصصی و مرحله سوم هم آزمون
عملیداشتیم.
آزمونعملیآقایداریوشطالیی،
علیرضا مشایخی و داریوش صفوت
امتحان میگرفتند .آقای طالیی
گفتند چه سازهایی م یزنید من هم
گفتم تار م یزنم .ایشان گفتند بزن.
گفتم بخوانم؟ گفتند بخوان .وقتی
تمام شد ،چشمهایم را باز کردم دیدم
همه تعجب کردهاند .رو کرد به یک
دانشجوی دیگر که آنجا بود و گفت:
حداقل باید  15سال ساز بزنید تا به
ایشانبرسید.
 دانشگاهمفیدبود؟
خیلی نه .واحدهای درسهایی که
بهدردمانمیخوردکمبود.بایدکالس
خارج از دانشگاه میرفتیم .آنجا که
بودمروزیسهساعتتمرینمیکردم.
البته استادهای دانشگاه هم تغییر
کردند و اوضاع بد شد.
 نت را آنجا یاد گرفتید؟
بله کامال یاد گرفتم .االن دیگر
هنرجو را روبرویم مینشانم و نت را
برعکسرامیخوانم.
 تا قبل از دانشگاه گوشی یاد میدادید؟
کمینتمیدانستم.
 در آن زمان چه موسیقیای گوش
میدادید؟
نوای تار ،اول از استاد فرهنگ شریف و بعد هم
استاد جلیل شهناز گوش م یدادم .خواننده هم ایرج،
گلپا ،محمودی خوانساری ،پریسا و استاد شجریان.
کسانی که برنامه گلها را اجرا میکردند .من از اینها
خیلییادگرفتم.اینهامعلماصلیمنبودند.تادانشگاه
من استادی نداشتم .آقای طالیی میگفت استادتان
کی بوده؟ من هم گفتم از روزی که دانشگاه آمدم
استاد را از نزدیک میبینم .از خوانندههای جدیدی
همباهمایونشجریانوساالرعقیلیارتباطمیگیرم.
 در تهران که با اساتید از نزدیک آشنا
شدیدموسیقیبرایتانجدیترنشد؟

تاثیرزیادیداشت.منحتیپیشفرهنگشریف
هم کالس رفتم .حتی همراه ایشان خواندهام .ولی
خیلی دلم نمیخواست عکس بگیرم و صدا را ضبط
کنم .وقتی از دانشگاه برگشتم موسیقی برایم جدیتر
شد.
چرابعدازدانشگاهبهسیرجانبرگشتید؟
دلممیخواستدرتهرانبمانم.آقایتوکلیتماس
گرفتند و گفتند در تهران نمونه شما هست و ما در
سیرجان به شما نیازداریم و بیاید برای همشهریهای
خودمان کار کنیم .البته یک سری مسایل خانوادگی
همداشتم.
 دانشگاهکیتمامشد؟
سال  78دانشگاه تمام شد و به سیرجان آمدم.
فکر میکنم جزو اولین آموزشگاههای استان کرمان
راسال 80افتتاحکردم.
 آخرین کنسرت شما حدود سال 80بود.
چرابعدازآنتاامسالکنسرتینگذاشتید؟
اولاینکهدوستانقدیمیگرفتارزندگیشانبودند.
من هم درگیر آموزش شدم .هنرجویان آموزشگاه اجرا
داشتندولیخودمنبودم.
 اسم مهرگان از کجا آمده؟
در دانشگاه برای اجراها گروهی تشکیل دادیم .من
پیشنهاددادمکهاسمگروهمهرگانباشد.ازجشنهای
ایرانی خوشم میآید .همه قبول کردند .بعد اسم
آموزشگاه را مهرگان گذاشتم و حاال هم اسم کنسرت.
 این گروه از کی شکل گرفت؟
چند ماه پیش با آقای ارجمند که در گروه ویولن
یزنندصحبتکردیموبهایننتیجهرسیدیمکهیک
م
گروه تشکیل دهیم .کمکم بچهها جمع شدند .همه
یکدیگر را میشناختند .از این بچهها به غیر از یک نفر
بقیه هنرجوی من بودند .اولین اجرای این گروه است و
خیلیخوبهستند.
 کی تمرین را شروع کردید؟
دو ،سه ماهی قبل از محرم تمرین را شروع کردیم.
قرار بود قبل از محرم اجرا کنیم که مشکلی پیش آمد
و کنسرت به بعد از محرم موکول شد.
 قطعاتساختهکیبود؟
پنجقطعهبودندکههمگیراخودمساختهام.شعر
یکیازقطعاتهمازخودماست.میشوداینآهنگها
را جوری تنظیم کرد تا تکنیکیتر شوند ولی برای این
نوع اجراها همین خوب است .ممکن است تکنیکی
شوندشنوندههاخستهشوند.آهنگهاپیچیدهنیستند
و عامه مردم با آنها ارتباط برقرار میکنند.
 از برگزاری کنسرت راضی بودید؟
بله خیلی خوب بود .فکر نمیکردم استقبال
اینگونه باشد .مسئوالن همکاری کردند و کنسرت به
آرامی برگزار شد.

سفیران اقتصادی جهان از مجتمع جهانفوالد سیرجان بازدید کردند

پیشرفتهترین «مجتمعفوالدسازی» جنوب شرق کشور میزبان سفیران خارجی
 پاسارگاد
سفیران و رایزنان اقتصادی  15کشور جهان روز
چهارشنبه هشتم آبان ماه  98به سیرجان آمدند .آنها
ابتدا در جشن بزرگ گلیم و پسته که با حمایت شرکت
جهانفوالد سیرجان در روستای دارستان برگزار شد،
شرکت کردند و در ادامه سفر خود ،روز پنجشنبه نهم
آبان ماه با ورود به منطقه گلگهر از شرکت جهانفوالد
سیرجان به عنوان بزرگترین مجتمع فوالدیسازی جنوب
شرق کشور دیدن کردند تا در جریان ظرفیتهای
تولیدی و صادراتی این شرکت قرار بگیرند .در این بازدید
مسئوالن شهرستان و استان نیز حضور داشتند .آنها
در جریان اشتغالزایی و میزان تولید و میزان صادرات
محصوالت فوالدی توسط شرکت جهانفوالد سیرجان
قرار گرفتند .مهمانان و رایزنان اقتصادی از قسمتهای
مختلف این شرکت بازدید کردند و اطالعات اقتصادی
مجتمع جهانفوالد مورد توجه آنها قرار گرفت.
دکتر غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی
وزارت امور خارجه ضمن بازدید از کارخانه عظیم
فوالدسازی جهانفوالد سیرجان ،اظهار داشت« :با
دیدن رشد و توسعه در شرکت جهانفوالد ،به آن افتخار
میکنیم .اقدامات این شرکت باعث باال بردن اعتماد به
نفس در ما و مردم میشود و به اهداف بزرگ اقتصادی
کشور به ویژه صنعتی بسیار کمک میکند .در شرایط
فعلی کشور باید به دنبال صادرات این محصوالت به
بازارهایی باشیم که این محصوالت مورد نیاز آنها
است» .دکتر انصاری اضافه کرد« :وزارت امور خارجه نیز
به تبع سیاستهای اقتصادی کشور ،کمک میکند تا از
خامفروشی جلوگیری شود».
 جهان فوالد در تولید شمش موفق است
شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در

شورای اسالمی در خصوص محصوالت تولیدی مجتمع
جهانفوالد گفت« :به دنبال صادرات مواد معدنی و
صنایع به جای نفت هستیم و اینکه بتوانیم کشور را با
سرمایه و تولید ایرانی اداره کنیم .در شرکت جهانفوالد
از خامفروشی به مرحله تولید نهایی فوالد یعنی تولید
شمش رسیدهایم .مجتمع جهانفوالد با مدیریت موفق
مهندس عباسلو به کار خود ادامه میدهد و در تولید
شمش موفق عمل کرده است».

محمد محمودآبادی سرپرست فرمانداری ویژه
شهرستان سیرجان در بازدید از شرکت جهانفوالد بیان
کرد« :فرصتی پیدا شد تا بتوانیم ارزشمتدترین ذخایری
را که داریم به دنیا معرفی کنیم و ضمن سفر رایزنان
اقتصادی به سیرجان ،شرکتهای بزرگی چون جهانفوالد
را معرفی کنیم .شرکتی که توانسته سنگ آهن را به
شمش و میلگرد و ...تبدیل کند .این شرکت بخش زیادی
از نیروهای سیرجان و استان را مشغول به کار کرده است.

جهانفوالد در واقع توانسته در رونق تولید و حل مشکل
بیکاری سهم عظیمی داشته باشد».
 شبانهروز کار کردیم
مهندس علی عباسلو مدیرعامل شرکت جهانفوالد
سیرجان در این بازدید گفت« :این کارخانه تنها مرکز
تولید فوالد کشور است که زنجیره تولید از استخراج
سنگ آهن تا تبدیل آن به کنسانتره ،گندله و شمش
فوالد را یکجا متمرکز کرده و هیچ بخشی از مواد معدنی

به صورت ماده اولیه به خارج از کارخانه ارسال نمیشود».
وی ضمن اشاره به سرمایهگذاری چند هزار میلیارد
تومانی در مجتمع جهانفوالد سیرجان ،اظهار کرد« :در
مجتمع جهانفوالد سیرجان در شرایط سختی کار را
شروع کردیم و همهی همکاران به صورت شبانهروزی
کار کردند .خدا را سپاس که توانستیم به مرحله تولید
برسیم و بتوانیم از خامفروشی جلوگیری کنیم .اکنون به
مرحله صادرات محصوالت فوالدی رسیدهایم .بخشی از
محصوالت تولیدی جهانفوالد به مصرف داخلی میرسد
و بخشی دیگر را صادر میکنیم ».وی ظرفیت تولید فوالد
توسط کارخانههای شرکت جهانفوالد را یک میلیون و
 200هزار تن فوالد در سال عنوان کرد .مهندس عباسلو
ظرفیت اشتغال در این شرکت را دو هزار نفر اعالم کرد
و از اشتغال تعدادی دیگر خبر داد و گفت« :با اجرای
طرحهای توسعه تا پایان سال  500نفر دیگر نیز در این
کارخانه مشغول به کار خواهند شد».
گفتنی است مجتمع جهانفوالد سیرجان ،کار
خود را در اوج تحریمها و شرایط نامناسب اقتصادی
شروع کرد .این شرکت توانست به بهرهگیری از
توانمندیهای متخصصان داخلی با دستاوردهای
مهمی دست یابد و اکنون اولین تولیدکننده
آهناسفنجی و شمش فوالدی در شهرستان سیرجان
و بزرگترین تولیدکننده شمش فوالدی و میلگرد در
جنوب شرق کشور میباشد .تولید میلگرد از سایز
 ۸الی  ۳۲محصول کارخانه نورد بردسیر وابسته به
مجتمع جهانفوالد است.
همچنین در برنامه سفر سفیران اقتصادی کشورهای
خارجی و بازدید آنها از شهرستان ،شرکت جهانفوالد
سیرجان به عنوان حامی برگزارکنندگان جشن گلیم و
پسته در روستای دارستان -روستای جهانی گلیم بود.

