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شکایت
رسمیخانواده آتنا
فرهنگی و هنری اصالنی از امیر تتلو!

خانواده آتنا اصالنی از هنرمندان خواستند تا آنها را در شکایت علیه امیر تتلو حمایت کنند .خانواده آتنا اصالنی امروز از امیرحسین مقصودلو (تتلو) به دلیل آنچه
به گفته آنها ،توهینهایی که این چند وقت اخیر به خانوادهاش و دخترش کرده شکایت کردند .امیر تتلو پس از قتل آتنا اصالنی اظهار نظر عجیبی کرده است که
همین موضوع باعث شد تا خانواده آتنا از او شکایت کند .پدر آتنا اصالنی با انتشار ویدیویی از هنرمندان خواست تا از شکایتشان علیه امیر تتلو حمایت و نامه شکایت
را امضا کنند.ئ گفتنی است ،امیرحسین مقصودلو که اینروزها همواره با ایجاد حاشیههایش خود را روی زبانها انداخته ،بار دیگر خبرساز شده و به تازگی با درگیری
لفظیاش با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال باردیگر حاشیه تازهای برای خود ساخته است.

ناگفتههایی از «مریم میرزاخانی» در گفت وگو با اساتید مریم و رییس دانشگاه شریف

شفقنا :مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی و
استاد دانشگاه استنفورد بود .میرزاخانی در سال
 ۲۰۱۴بــه خاطر کار بر «دینامیک و هندســه
ســطوح ریمانی و فضاهای پیمانهای آنها»
برنده مدال فیلدز شــد ،که باالترین جایزه در
ریاضیات اســت .وی تنهــا زن و تنها ایرانی
برنده مدال فیلدز اســت .مریم میرزاخانی در
دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران،
برنــده مدال طــای المپیــاد جهانی ریاضی
در ســالهای ( ۱۹۹۴هنگکنــگ) و ۱۹۹۵
(کانادا) شــد و در این سال بهعنوان نخستین
دانشآموز ایرانی نمره کامل را به دست آورد.
وی نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی
ایران طال گرفت و به تیم المپیاد ریاضی ایران
راه یافت ،و نخســتین دانــش آموز ایرانی بود
که دو ســال مدال طال گرفت .او ســپس در
سال  ۱۹۹۹مدرک کارشناسی خود را در رشته
ریاضی از دانشگاه شریف و دکتری خود را در
ســال  ۲۰۰۴ازدانشــگاههاروارد به سرپرستی
کورتیس مکمولن ،از برنــدگان مدال فیلدز،
گرفت .از مریم میرزاخانی بهعنوان یکی از ده
ذهن جوان برگزیده سال  ۲۰۰۵از سوی نشریه
پاپیوالر ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشته
ریاضیات تجلیل شد .میرزاخانی برنده جوایزی
چون جایزه ســتر از انجمن ریاضی آمریکا در
ســال  ۲۰۱۳و جایزه کلی بود .وی از یازدهم
شــهریورماه ( ۱۳۸۷اول ســپتامبر  )۲۰۰۸در
دانشگاه اســتنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر
رشــته ریاضیات بود .پیش از این ،او اســتاد
دانشگاه پرینستون بود.
این نابغه برجســته ایرانی سرانجام پس از ۴
سال دست و پنجه نرم کردم با بیماری سرطان
بدرود حیات گفت و جهانی را در غم از دســت
دادن این استاد برجسته ریاضیات متاثر کرد.
به گفته دکتــر محمودیان ،مریم میرزاخانی
در ســال  ۲۰۱۴به دلیل پژوهش در موضوع
«دینامیــک و هندســه ســطوح ریمانــی و
فضاهای پیمانهای آنهــا» برنده مدال فیلدز
شد که باالترین جایزه در ریاضیات است .وی

بانوی نابغهای که در تاریخ ماندگار شد

نخستین زن در جهان اســت که برنده مدال
فیلدز شد.
دکتر محمودیان با بیــان اینکه نظریهای با
عنــوان «مریم میرزاخانی» در دانشــگاههای
جهان تدریس میشــود ،افــزود :در حقیقت
وی قبل ازخروج از ایران ســه مقاله منتشــر
کرد که البته رفرنسهــای خوبی هم گرفت.
بهطوریکــه یکی از این مقالهها هم به کتاب
درسی راه یافته است.
همچنین دکتر بیژن ظهــوری زنگنه یکی
دیگر از اســاتید ریاضی مریــم میرزاخانی در
دانشگاه صنعتی شــریف اظهار کرد :پروفسور
میرزاخانی هیچ عالقــه و تمایلی برای مطرح
شدن در عرصه رســانهها را نداشت ،متاسفانه
وی حدود چهار ســال پیش با بیماری سرطان
درگیر بود .که البته در این مدت کامال محکم،
امیدوار و مقاوم بود .بهطوری که بســیاری از
کارهای برجسته علمیاو نظیر دریافت «جایزه
فیلدز» و تربیت دانشــجویان در دوره بیماری
او اتفاق افتاد.
به گفت ه اســتاد مریم میرزاخانــی ،او بعد از
دریافت جایــزه بزرگ ریاضی جهان؛ «فیلدز»
همواره از مطرح شــدن در عرصه رســانهای
میترســید ،به طوریکه حتی بعد از دریافت
جایــزه و آمدن به ایران ،ســعی کــرد فقط
ارتباطــش را در حد مالقات خانوادگی محدود
کند .وی همچنین در آمریکا نیز دنبال مطرح
شــدن نبود و تنها جوایز علمیو پســتهای
علمــیرا میپذیرفت و هــر جایزه و تقدیری
کــه غیر علمی بود را قبــول نمیکرد .بهطور
کلی پروفسور میرزاخانی در هیچ محفلی ،غیر
از محفل علمیوارد نشــد و آنچه که برای او
مهم بود ،داشــتن آرامش و انجام فعالیتهای
علمیبود.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :مریــم
میرزاخانی هیــچ مصاحبهای با هیچ رســانه
داخلــی و خارجی انجام نداد ،بــه طوری که
یکی از اساتید دانشگاه امیرکبیر مصاحبهای با
او در زمینــه علمیانجــام داده بود و قرار بود

این مصاحبه در خبرنامه انجمن علمیکشــور
منتشــر شــود ،با وجود اینکه متن مصاحبه از
طرف او تایید شــده بود ،اما مجدد از انتشــار
آن در خبرنامه منصرف شــد و مایل نبود وارد
عرصه رسانهای شود.
دکتر زنگنــه تصریح کرد :پروفســور مریم
میرزاخانی فردی کامــا متواضع ،با اخالق و
مــودب بود ،خصوصیات اخالقی او به گونهای
بــود که با وجود نابغه بــودن ارتباط خود را با
دوســتان دوره دانشآموزی و دانشجویی قطع
نکرد و بهگونهای رفتــار نمیکرد که دیگران
احساس کند که با فردی نابغه ارتباط دارند.
در ادامه دکتر محمود فتوحی ،رئیس دانشگاه
صنعتی شــریف در پی فوت «پروفسور مریم
میرزاخانی» ،نابغه ریاضــی جهان اظهار کرد:
وقتی من به دانشــگاه صنعتی شریف پیوستم،
خانــم میرزاخانی در آمریکا تحصیل میکرد و
مــن از نزدیک این شــخصیت را ندیده بودم،
ولی اطــاع دارم که وقتی خانــم میرزاخانی
در سال ســوم دبیرستان بود و هنوز وارد دوره
پیشدانشــگاهی نشــده بود ،برای امتحانات
المپیــاد جهانی عازم خارج از کشــور شــد و
درالمپیــاد جهانی مدال طال گرفت ،ســپس
در دانشکده ریاضی دانشــکاه صنعتی شریف

پذیرفته شد.
فتوحی ادامه داد :آنطور که من شنیدم ،مریم
میرزاخانی در طول تحصیل در آمریکا چندین
بار به ایــران مراجعه کــرد و نتایج تحقیقات
علمیخود را با دانشــجویان و اســاتید داخل
کشور در میان گذاشت.
عالوه بر اظهارنظرهای داخلی رســانهها و
شــخصیتهای خارجی نیز به خبر درگذشت
پروفســور میرزاخانــی واکنــش نشــان داد.
بهطوریکه “مارک تســیر الویــن” ،رئیس
دانشگاه “استنفورد” دانشگاهی که میرزاخانی
به عنوان استاد در آن مشغول فعالیت علمیبود
با انتشــار بیانیهای درگذشت مریم میرزاخانی
را غمانگیــز توصیــف کرد و گفــت :او یک
ریاضیــدان ،نظریهپرداز درخشــان و در عین
حال متواضع بود که جوایز را فقط به این دلیل
دریافت میکرد تا برای دیگر زنان الهامبخش
باشد .تا مسیر وی را در پیش بگیرند“ .مریم”
خیلی زود از میــان ما رفت اما تاثیر وی روی
هزاران زنی که میرزاخانی منبع الهامشان برای
در پیش گرفتن مســیر علم بوده ،زنده خواهد
بود”.
وی افزود“ :سهم او به عنوان یک دانشمند و
نقش اساسی وی مهم و پایدار است و جای او

در اینجا ،دانشــگاه استنفورد و در سراسر دنیا،
عزیز و خالی خواهد بود”.
اســتیون کرشهف ،یکی از اســاتید ریاضی
دانشگاه استنفورد و یکی از همکاران پروفسور
میرزاخانی گفت :چیزی که میرزاخانی را خاص
کــرده و وی را از دیگر ریاضیدانــان متمایز
میســاخت ،اصالت و ابتکاری بود که وی در
کنار هم قرار دادن مسائل مختلف داشت.
در ادامــه رالف ال کوهــن و باربارا کیمبال
براونینگ ،اساتید ریاضی استنفورد و همکاران
پروفســور میرزاخانی در واکنش به درگذشت
میرزاخانی گفتند :مریم یک همکار فوق العاده
بود .وی نه تنها یک پژوهشــگر بی باک بود،
بلکه یک مشاور دکتری بینظیر نیز بود .مریم
تجســم هر آن چیزی بود که یک ریاضیدان
و دانشمند باید باشــد؛ مجاهدت و حوصله در
حل مســائلی که تا به حال حل نشــدهاند یا
فهمیدن مسائلی که تا به حال غیر قابل درک
بودهاند .این حاصل از کنجکاوی فکری و لذت
و رضایتی بود که مریم از کوچکترین موفقیت
خود داشت.
مــدال «فیلــدز» که هر چهار ســال یکبار
به برتریــن ریاضیدانان زیر  ۴۰ســال جهان
اعطا میشــود ،در ســال  ۲۰۱۴به پروفسور
میرزاخانی ،برنده مدال طــای المپیاد دانش
آموزی ریاضی جهان در ســالهای  ۱۹۹۴و
 ،۱۹۹۵دانشآموخته دانشــگاه صنعتی شریف
در مقطع کارشناســی -و دانشگاه “هاروارد”
مقطع دکتری -و اســتاد دانشگاه “استنفورد”
آمریکا اعطا شد میرزاخانی میگفت“ :به رغم
گستردگی برنامههای کاریام از ریاضیات لذت
میبرم ،چرا که دارای ظرافت خاصی است ”.
او در ســالیان اخیر با همکاری الکس اسکین
از دانشگاه شــیکاگو به دنبال حل آن دسته از
چالشهای ریاضی بود که قریب به یک قرن
اســت که مورد بحث فیزیکدانان است؛ مسیر
یــک توپ بیلیــارد در یک میــز چند ضلعی.
متاسفانه سرنوشــت و تقدیر امکان ادامه این
مسیر را به بانوی نابغه و سدشکن ایرانی نداد.

کارشناس گالری خانه هنرمندان :

تمرکز ما از روی فروش آثار برداشته شده است

فاطمــه کافــی زاده کارشــناس گالریهــای خانه
هنرمندان معتقد است سیستم فروش اثر هنری در همه
گالریها از جمله گالریهای خانه هنرمندان ایران دچار
چالش جدی است.
به گــزارش خبرنگار مهر ،خانه هنرمندان به واســطه
داشــتن  ۷گالری و فضــای پر رفت و آمــد ،هر هفته
میزبان نمایشــگاههای متعدد انفرادی و گروهی اســت.
حتی بســیاری از رویدادهای تجسمیکه برای برگزاری،
هــر هفت گالــری را در اختیار میگیرنــد نیز عموما به
ایــن محل فرهنگــی مراجعه میکنند .هــر چند بخش
مهمیاز پتانسیل نمایشگاهی خانه هنرمندان این روزها
در اختیار انجمنهای هنرهای تجسمیاســت تا بتوانند
مکانی برای برپایی نمایشــگاههای خود داشته باشند اما
تنوع برپایی نمایشــگاه در خانه هنرمندان باالست.

با وجود این ظرفیت ۳ ،انتقاد همیشه به نمایشگاههای
خانه هنرمندان وارد بوده است؛ اطالع رسانی نامتناسب
با این ظرفیت نمایشــگاهی ،نامتناســب بــودن میزان
کار ارائه شــده در نمایشــگاه از چهره شاخص هنرهای
تجسمیبه نســبت تعداد نمایشــگاهها و مهمتر از همه
شــبکه ضعیف خرید و فروش آثــار هنری در این مکان
فرهنگی که روزانه بازدیــد باالیی از فعالیتهای متنوع
آن صــورت میگیرد و توریســتهای بســیاری از آن
بازدید میکنند.
کارشــناس گالریها از زمان مدیریت جمشید حقیقت
شــناس در خانه هنرمندان ایران به سمت حرفه ای تر
شــدن پیش رفتند و به حضور آنها بهای بیشتری داده
شــد .فاطمه کافی زاده یکی از کارشناسان گالریهای
خانه هنرمندان ایران درباره تعریف فعالیت کارشــناس
گالریهای این مکان فرهنگی بــه خبرنگار مهر گفت:
کیوریتــوری ،فعالیت در زمینه فــروش آثار و در برخی
مواقع کارشناســی اثر جزو وظایف ما است .البته وظیفه
اصلی هولدینگ یک نمایشگاه از زمان ورود آثار هنری
به خانه هنرمندان تا خارج شــدن آن شامل چیدمان اثر،

خبر رسانی ،قیمت گذاری و جلب خریدار است.
وی در پاســخ بــه این پرســش که چرا فــروش اثر
هنــری در خانه هنرمندان پایین اســت بیان کرد :حجم
فعالیتهای خانه هنرمندان بسیار زیاد است.
ما در هفته چندین نمایشــگاه برپــا میکنیم و همین
باعث شــده تمرکــز از روی بحث فــروش به صورت
ناخوداگاه برداشــته شود و بیشــتر روی روال برگزاری
نمایشگاه تمرکز شود.
گالریهای خصوصی خودشــان انتخاب میکنند چه
کســی بیاید در گالری نمایشــگاهی برپــا کند و عموما
ماهی  ۲نمایشــگاه یا حتی ماهی یک نمایشــگاه دارند.
برای همین آنها میتوانند تمرکز بیشتری روی فروش
داشته باشند.
کافــی زاده گفت :یکی دیگر از مشــکالت ،سیســتم
فروش در گالریهای خصوصی اســت که روی کار ما
تاثیر میگذارد .یک عدم اعتماد بین خریدار با سیســتم
دولتی ایجاد شده اســت .صاحبان گالریهای خصوصی
بــه گونه ای تبلیغ میکنند کــه خریداران فقط به آنها
مراجعــه کنند .ضمــن اینکه انجمنها که بســیاری از

نمایشــگاههای خانه هنرمندان توســط آنها پیشنهاد و
برپا میشود ،تمرکزی روی فروش ندارند .بیشتر تمرکز
آنها هــم روی فعالیت هنری و برگزاری نمایشــگاه و
دادن آمار اســت .در همه جنبهها کمیت در اولویت قرار
گرفته است.
وی یکی دیگــر از دالیل افت فــروش گالریها را
متوجه خود هنرمندان دانســت و بیــان کرد :هنرمندان
با خریداران ارتباط برقرار میکنند و در آتلیه شــخصی
خود اثر را به خریدار میفروشــند و در این شکل درصد
گالری حذف میشــود و قیمت هم پایین تر میآید .در
این شــرایط خریدار تمایل دارد از آتلیــه هنرمند خرید
خود را انجام بدهد.
به طور کلــی روی بحث خرید و فــروش اثر هنری
مدیریــت متمرکزی وجود ندارد و حســاب و کتابی هم
نیست.
امــا با یک نگاه کالن میشــود گفت در حال حاضر
هنرمندانی آثارشــان فروش میرود که پیش از این هم
آثارشان فروش میرفته و هنرمند جدیدی به طور جدی
وارد چرخه اقتصادی هنر نشده است.

اصغر همت خبر داد:

ارائه خدمات ویژه به اعضای خانه تئاتر

اصغر همت در گفتوگویی با ایســنا بیان کرد :با
کمک صنــدوق اعتباری هنر و لطفــی که معاونت
هنــری به ما کرد ،شــرایط ویژهای بــرای اعضای
خانه تئاتر فراهم شــده که بر این اساس و به دنبال
پیگیریهای صنفی توانســتیم ،سوبســید بیشتری
برای حق بیمهای که اعضا میپردازند دریافت کنیم.
او با اشاره به اینکه ثبت نام اعضا که عضو صندوق
نیز هســتند برای بیمه تکمیلی در محل خانه تئاتر،
با همراه داشــتن رمز دوم کارت بانک و شماره شبا
انجام میشود و تا  ۱۵مردادماه هم ادامه دارد ،افزود:
طبق این سوبسید ،مبلغی که اعضا پرداخت میکنند
نسبت به حق بیمه صندوق اعتباری هنر یا خانههای
دیگر هنری مانند ســینما و موســیقی تفاوتهایی
خواهد داشــت و به این ترتیب اعضــای خانه تئاتر
با شــرایطی که برای خود آنها مشــخص است در
سه سطح میتوانند از بیمه تکمیلی برخوردار شوند.
وی بــا تأکید بر اینکه این سوبســید ویژه فقط به
اعضای خانه تئاتر تعلــق دارد ،گفت :تفاوت مبلغی
که به آن اشاره شــد برای هر نفر  ۱۸۰هزار تومان
اســت و اعضای خانه تئاتر میتوانند در سه سطح با
پرداخــت مبالغ  ۱۲۰ ،۶۰و  ۳۶۰هزار تومان از بیمه

تکمیلی براساس انتخاب خود برخوردار شوند.
همت با بیان اینکه شــرایط در نظر گرفتهشده
امســال برای بیمه نسبت به ســال گذشته بهتر
اســت ،گفت :قرارداد ما با بیمه رازی منعقد شده
اســت .البته بیمههــای مختلفی به ما پیشــنهاد
داده بودنــد اما در نهایت طبــق توافق جمعی به
لحــاظ کیفیت و کمیت ،بیمه رازی انتخاب شــد
و تضمینهــای الزم هم برای ارائه خدمات خوب
از آنها گرفته شــده است و امیدوارم در ادامه هم
روند کار به درســتی ادامه یابد تا همکاری با این
بیمه را دنبال کنیم.
به گفته مدیرعامل خانه تئاتر ،حداقل تعرفهای که
صندوق اعتباری هنر برای بیمه تکمیلی اعالم کرده
 ۳۰۰ ،۶۰و  ۵۴۰هزار تومان است.
همت همچنین در پاسخ به اینکه کسانی که عضو
خانه تئاتر نیســتند و بهویژه هنرمندان تئاتری که در
شهرستانها ســاکن هستند چهطور میتوانند از این
خدمات ویژه برخوردار باشند ،گفت :به هر حال خانه
تئاتــر به عنوان یک مجموعــه صنفی تالش کرده
تا این سوبســید را برای اعضای خود کســب کند.
بنابراین این حق شــامل حال صنف میشود و برای
کســانی که در این خانه عضو باشند امکان استفاده
وجود دارد.
او در پایان در پاسخ به اینکه آیا قرار نیست اصناف
مختلف خانه تئاتر همچون خانه ســینما روند قانونی
شــدن را در وزارت کار طی کنند ،گفت :برای خانه
ســینما هم هنوز این اتفاق به صورت کامل پیگیری
نشده است اما مشکل اساسی ما این است که حرفه
ما اصال در ســطح کالن به رســمیت شناخته نشده
است .ما هنوز شغل نیستیم که در ابتدای امر باید به
رسمیت شناخته شویم.

در نشست خبری این گروه مطرح شد؛

جزئیات کنسرت گروه «دات» با حضور سه بازیگر زن سینما

رســانه نوا نشست خبری کنســرت گروه دات با حضور شهره
سلطانی ،شبنم قلی خانی ،شهره لرستانی و عباس لطیفی صبح امروز
برگزار شــد .شهره سلطانی در ابتدای نشست خبری کنسرت گروه
دات گفت :تحصیالت هنرستان و دانشگاهی من در زمینه موسیقی
بوده اما در آن زمان امکانی برای کنسرت مجزا به بانوان داده نمیشد
و بــه همین دلیل ما مجبور بودیم کــه در کنار آقایان به نوازندگی
بپردازیم .چند سال پیش متوجه شدم که بانوان هم میتوانند کنسرت
بگذارند و این باعث شــد تا فعالیت خود را در این زمینه آغاز کنم.
او ادامه داد :از ســه سال پیش که تصمیم به تشکیل گروه گرفتم؛
مراحل را در دفتر موســیقی پیش بردیم و گروه دات تشکیل شد.
این پنجمین کنســرت گروه ماست و ما سال گذشته  ۴سانس اجرا
داشتیم .خوشــبختانه گروه ما همواره اجراهایش در زمان کوتاهی
تمامیبلیتهایش به فروش میرسد و امسال نیز همین اتفاق افتاد.
سلطانی همچنین توضیح داد :من تالش کردم به یک پرفورمنس
برســم .من از دو چهره بازیگر روی صحنه استفاده میکنم .خانم
لرســتانی و قلی خانی در کنار ما حضــور دارند و اجرای متفاوتی را
رقم میزنند.
شهره لرستانی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد :دوستی من با
شهره ســلطانی به هزاران سال پیش بر میگردد و ما بارها تالش
میکردیم که باهم تاتر اجرا کنیم اما نشد .من در تالش بودم در یک
کاری از تمام تواناییهایش استفاده کنم اما نشد و نهایتا یکبار او را

به به عنوان خواننده روی صحنه دیدم که یادم رفت او را به عنوان
بازیگر میشناختم .شهره سلطانی از من خواست تا در این اجرا دکلمه
کنم و به هیچ وجه قرار نیست خواننده باشم.
شــبنم قلیخانی عنوان کرد :من فکر میکنم موسیقی بانوان در
طی این سالها بسیار مهجور واقع شده است و دوست دارم اندکی
به این جریان کمک کنم .من با کسی کار میکنم که از سن خیلی
کم ساز زده و تحصیالت موسیقی دارد .صدای ایشان هم بسیار گرم
و دلنشین است و من با کمال میل پذیرفتم در کنار ایشان اشعاری را
دکلمه کنم .عباس لطیفی در ادامه این نشست گفت :در این اجرا،
مــا قطعات را با چند نوازنده جدید تنظیم کردیم و این باعث افتخار
اســت که برای بانوان موسیقی کشور کاری انجام دهم .معموال در
فضای موســیقی به بانوان کم لطفی میشود و من امیدوارم با این
اجرای خوب بشــود ثابت کرد بانوان جایگاه خودشان را پیدا کنند.
اعضای گروه دات برای این کنسرت متشکل از نگین پارسا ،سحر
شــاطری ،مهتاب فتح اهلل نوری ،مهشید خیرالدین ،خزر چکاوک،
طراوت ابابخانلو واست.
گفتنی است کنسرت گروه دات به خوانندگی شهره سلطانی و با
همراهی شبنم قلی خانی و شهره لرستانی  ۲۲و  ۲۳مرداد به همت
موسسه فرهنگی هنری آوای مهر میهن به مدیریت کیارش حسین
زاده در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
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تمدید زمان ثبت نام جایزه
آهنگسازی سیمف ۱۳۹۶
روابط عمومیاولین دوره مسابقه آهنگسازی جایزه سیمف امروز اعالم کرد که
کمیته برگزاری این جایزه ،مهلت ثبت نام در آن را تا پایان ساعت  ۲۴یکشنبه
 ۱مرداد تمدید کرده است.
جایزه ســیمف که بــه همت انجمن اســیمس و موسســه فرهنگى هنرى
شــهر آفتاب با همکارى آنســامبل الترنانس( )Alternanceو کا ان ام-برلین
( )KNM-Berlinامســال در شهر شیراز برگزار میشــود به علت استقبال از
عالقمندان مهلت ثبت نام را افزایش داده است.
کلیه آهنگســازان مقیم ایران ،بدون در نظر گرفتن شرایط سنى ،حق شرکت
در این مسابقه را دارند و اعضای هیئت داوران جایزه آهنگسازی سیمف را ژان
لوک هروه ،نمایند ه کا ان ام-برلین ،نماین د ه الترنانس ،على گرجى ،سارا اباذری،
مهدی کازرونی ،علیرضا فرهنگ ،مهدی خیامی ،آروین صداقت کیش و ارسالن
عابدیان تشکیل میدهند.
مســابقه آهنگسازی سیمف در ســه مرحله برگزار خواهد شد که در مرحله
اول آهنگســازان واجد شرایط جهت پذیرهنویسی و شرکت در مسابقه ،حداکثر
میبایســت تا  ۱مرداد  ۱۳۹۶از طریق فرم آنالین قرارگرفته بر روی وب سایت
مسابقه ثبت نام کرده و  ۳پارتیتور خود را همراه سایر مدارک خواسته شده در
فرم فراخوان ارسالنمایند.
همچنین توضیحات بیشتر در خصوص نحوه انجام مراحل دوم و سوم و اعالم
نتایج راه یافتگان به مرحله بعد به همراه زمانبندی آنها در وب ســایت سیمف
به آدرس  http://www.a-c-i-m-c.orgتشریح شده است.

تدوین
فیلم جدید
عبدالرضا
کاهانی تمام
شد
آیسینما :عبدالرضا کاهانی کارگردان سینمای ایران با انتشار پستی در صفحه
توییتر خود از پایان تدوین جدیدترین ســاخته خود خبر داد .کاهانی فیلم «ما
شما را دوســت داریم خانم یایا» را در کشور تایلند جلوی دوربین برده است و
در آن رضا عطاران ،حمید فرخنژاد و نیتایا چایسری بازیگر زن تایلندی به ایفای
نقش میپردازند.
کاهانی که دو فیلم توقیفی «وقت داریم حاال » و «ارادتمند نازنین بهاره تینا»
را در کارنامه خود دارد ،در حالی فیلم «ما شما را دوست داریم خانم یایا» را در
کشور تایلند ساخته که هنوز مشخص نیست او میخواهد این فیلم را در ایران
به نمایش درآورد یا خیر.
اما این کارگردان که اخیرا یادداشت انتقادیاش ،حواشی بسیاری را به وجود
آورده ،امروز در صفحه توییتر خود از پایان یافتن تدوین فیلم «ما شما را دوست
داریم خانم یایا» خبر داده است.
کاهانی با انتشــار عکســی از خود و عوامل این فیلم سینمایی نوشته است:
«يك خبر معمولى اما اميدبخش كه نگويند كاهانى فقط دنبال سياهنمايى است.
پايان مونتاژ فيلم ســينمايى «ما شما را دوست داريم خانم يايا» توسط شيما
منفرد

یک مرداد؛ آغاز ثبتنام آزمون جامع
گردشگری

داوطلبان شــرکت در آزمون جامع دورههای کوتاهمدت گردشــگری فرصت
دارند از یکم تا هفتم مردادماه در سامانه جامع آموزش گردشگری این سازمان
ثبت نام کنند.
طبق اعالم رسمیدفتر مطالعات آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون جامع دورههای
کوتاه مدت گردشــگری را دارند ،میتوانند از ساعت  ۸صبح روز یکشنبه ،یکم
مردادماه تا ساعت  ۲۴روز شنبه  ۷مردادماه به سامانه جامع آموزش گردشگری
به آدرس edutourism.ichto.ir:مراجعه و ثبت نام کنند.
متقاضیان  ۳۱اســتان و مناطق آزاد کشــور در قالب رشتههای «راهنمایان
ایرانگردی و جهانگردی»« ،راهنمایان طبیعت گردی»« ،راهنمایان ژئوتوریسم»
و نیز «مدیریت فنی بند (ب) » در آزمون جامع دورههای کوتاهمدت گردشگری
به رقابت خواهند پرداخت.
شــرکت فراگیران در آزمون جامع گردشــگری منوط به تایید موسســات
آموزشی مربوطه در بازه زمانی تعریف شده است.
این سازمان هنوز تاریخ دقیق برگزاری آزمون جامع راهنمایان گردشگری و
مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی را اعالم نکرده است.

با اجرای کنسرت «اشاره بر اشارات»

کنسرت «سازهای کوبهای اشاره» در
نیاوران برگزار میشود
کنسرت موسیقی سنتی تلفیقی گروه
«ســازهای کوبهای اشاره» به سرپرستی
حمیــد جبــاری و خوانندگــی مجتبی
گلمحمدی دوشنبه  ۲مردا د ماه ساعت
 ۲۱در ســالن خلیجفارس فرهنگسرای
نیاوران اجرا میشود.
در ایــن کنســرت قطعاتــی همچون
«شب ســرخ»« ،تو مرو»« ،یاروم یاروم»،
«اشارات نظر» ســاخته میالد درخشانی
و قطعههای «افســونگر شــهر آشوب»،
« بهار»« ،ندای ســهراب» از ساختههای
حمید جباری اجرا میشود.
اعضای گروه موسیقی «سازهای کوبهای اشاره» عبارتند از :حمید جباری:
سرپرســت و نوازنده دف ،عرفان شکری :نوازنده دف و دمام ،المیرا احمدی:
نوازنده دف و پرکاشن ،سپند کهزادی :نوازنده درامز و تنبک ،بهنوش حافظی:
نوازنده پرکاشن ،تنبک ،الهام خراسانی :نوازنده دف ،الهام شجاعیزاده :نوازنده
دف ،سینا مرشد :نوازنده پرکاشن ،شیما یادگاری :نوازنده دف ،عماد ستاریان:
نوازنده دف ،مجتبی گلمحمدی :خواننده ،حامد حبیبپور :نوازنده سنتور،
آرش ســعیدیان :نوازنده عود ،نوید زمردی :نوازنده گیتار ،فرشــاد رضایی:
نوازنده گیتاربیس

