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ثبت ملي سينماهاي اللهزار

فيفتيسنت!

هومنجعفري -مثل اينكه اين خوانندگان
رپ جدي جدي دارند خيلي خودشان را جدي
ميگيرند! در ضمن انــگار واقعا فكر كردهاند
بايد عين خوانندگان رپ آمريكا هميشه يك
هفتتيري چيزي دمدستشان باشد! اخيرا
يكي از رپرهاي گمنام با شــليك شش گلوله
يك صاحب استوديو را به قتل رسانده كه تجهيزاتش را سرقت
كند! سوال اين است كه چرا شش گلوله؟ يكي دو تا هم كفايت
ميكرد ،ميخواستي اداي كه را در بياوري برادر؟ ميخواستي
اداي توپك را در بياوري يا فيفتيسنت شدهاي؟ جدا اين رپرها
چهشان شده؟ دستگيري دو رپر در يك ماه به جرم قتل؟ نفر
بعدي ميخواهد چه كند؟

يك تصوير ،يك روايت؛

نمابر88731431 :
تلفن سازمان آگهیها88534773 -4 -5 :
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شماره پيامك30008388 :

کافه سينما

  زندهياد رقيه چهرهآزاد -مادر ميمونه يه حلوا هديه صاحبان عزا به اهل قبور...
اين تنها شيريني ضيافت مرگ ،عطر و طعمش دعاست ...روغن خوبم تو خونه داريم...
زعفرونم هست ...اما چربي و شيريني مالك نيست ...اين حرمته كه زندهها به مردههاشون
ميذارن( ...ماهمنير و طلعت به گريه ميافتند) اجرشم نزول صلوات و حمد و قل هواهلل
است ...فقط دلواپس آردم ...خاطرجمع نيستم ...ميترسم مونده باشه...

گروه فرهنگ -روزگاري لقب «شانزهليزه
تهران» را داشت و قطب فرهنگي كشور بود؛
خياباني كه نمــاد نوگرايي و هنر ايران بود و
بسياريازكافهها،تئاترها،سينماها،رستورانها،
تجارتخانهها و فروشــگاههاي معروف در آن
قرار داشــتند .اما حاال سالهاست تبديل به
متروكخانهاي براي سينماهاي قديمي شده
و ديگر اثري از حال و روز خوش گذشــته در
آن نميبينيم .با اين حال مديركل ثبت آثار،
حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي كشور
از بازسازي جزء به جزء اين خيابان و تبديل
آن به پيادهراه فرهنگي ميگويد؛ اتفاقي كه به
دليل تغيير كاربري اين خيابان در سالهاي
گذشته كمي بعيد به نظر ميرسد.
فرهــاد نظري در پاســخ بــه اينكه چرا
سينماهاي اللهزار و حتي خود خيابان اللهزار
با جايگاه مهم فرهنگي و تاريخي كه در تاريخ
معاصر ما دارند ،ثبت ملي نميشوند ،توضيح
ميدهد« :به طور كلي خيابان اللهزار ،نام و تاثير
شگرفي در آغاز دوره مدرن ايران داشته است.
بسياري از نويســندگان ،شاعران ،هنرمندان
و روشــنفكران اينجا مراوداتي داشتند و آثار
فرهنگي و هنري خود را در اين خيابان ايجاد
كردند؛ اللهزار لوكيشن (محل) فيلمبرداري
فيلمهاي زيادي بوده و بســياري از سينماها
و تئاترهاي ايران براي اولين بار اينجا تاسيس
شده است».
او ادامه داد« :بنابراين خيابان اللهزار از نظر
من يك فضاي فرهنگي ( (cultural space
تمام عيار است كه متاسفانه با گذر زمان ،كاربرد
آن دچار استحاله شده و گونه به گون شده و به

قول علما لباس به لباس شده يعني آن لباس
زيبــاي فرهنگي از تنش بيرون آمده و لباس
تجاري به تن كرده است».
نظري در پاســخ به اهميــت ميراثي اين
مكان تاريخي بيان كرد« :مرحوم علياكبرخان
دهخدا در يادداشتهاي فرهنگياش به وفور
از خيابان اللهزار ياد ميكند و رد پا و نام اينجا
در يادداشتها و خاطرات بسياري از تئاتريها
و سينماگران و مشاهيري چون مجتبي مينوي
و صادق هدايت آمده است».
او ادامه داد« :حتي حسين گلگالب سرود
«اي ايران» را كه بعدها غالمحسين بنان آن
را اجــرا كرد ،با تاثيرپذيري از حادثه برخورد
نادرســت و توهينآميز يك سرباز انگليسي
نسبت به يك افسر ايراني كه در همين اللهزار
اتفاق افتاد ،سرود».
 بازسازي اللهزار به شكل قديم
مديركل ثبت آثار ميراث فرهنگي كشور
در پاســخ به ضرورت حفظ و احياي فضاي
نوستالژيك (خاطرهانگيز) بافت فرهنگي الل هزار
گفت« :اينجا يك محمل و فضاي فرهنگي است
كه از فرق سر تا نوك پا براي تهرانيها و ايرانيها
خاطره اســت .پس خود اين محور ميتواند
بهطور كلي ثبت و بازسازي شود به شكلي كه
حيثيت فرهنگياش به همان شكل قديم ،با
سينماها و تئاترهايش برگردد».
او تاكيد كــرد« :امروز بخــش مهمي از
چيزهايي كه ما به عنوان ميراث مستند ديداري
 شنيداري ميشناسيم از همين خيابان الل هزارتوليد شدهاند .اينها نهتنها ميراث تهران بلكه
ميراث تمام ايرانيان اســت چون آغازگر يك

پيشگام باشد ،ميراث فرهنگي كمك ميكند و
خانه سينما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
هــم هر يك در حوزه وظايفشــان پا پيش
بگذارند».
نظري به اين مساله كه مديري مثل شما
كه از دغدغه و بضاعــت فرهنگي برخوردار
است ،اگر سينماگران جلو نيامدند و شهرداري
بهانهتراشي كرد اينجا را رها ميكند ،پاسخ داد:
«بهتر است متوليان اصلي يعني خانه سينما
جلو بيايند و با بهرهگيري از شهرت و جايگاه
مردميشــان با مالكان خصوصي براي جلب
رضايت يا عالقهمندي آنها صحبت كنند و اين
نشان از احساس مسووليت سينماگران نسبت
به ميراث حوزه سينما دارد».
او اضافه كــرد« :اما اگر آنها چنين كاري
نكنند ،ما براي ثبت ملي زنجيرهاي سينماهاي
اللــهزار اقدام ميكنيم .باز هم تاكيد ميكنم
كه مشــاركت و پاي كار بودن اهالي سينما
نسبت به ميراث فرهنگي خود و مردم ،كار را
بسيار تسريع خواهد كرد و ما هم از واكنش و
حساسيت آنها استقبال ميكنيم».
اللهزار يكي از خيابانهاي قديمي و مركزي
شهر تهران است كه از جنوب به ميدان امام
خميني (توپخانه) و از شمال به خيابان انقالب
اسالمي منتهي ميشود.
اماكن و بناهاي تاريخي  -فرهنگي خانه و
باغ اتحاديه با شماره ثبت  ،۱۲۰۵۷تئاتر نصر
با شماره ثبت  ،۶۵۲۹تئاتر پارس با شماره ثبت
 ،۱۰۴۰۲گراندهتل با شماره  ،6528سفارت
دانمارك  ،7441خانه مشــيرالدوله پيرنيا با
شماره ،1899ساختمان تجاري غريب با شماره
 ،18675مســجد هدايت با شماره ،15785
مسافرخانه پارس با شماره  ،15783مدرسه
و كليســاي ژاندارك با شــماره ثبت ،2928
خانه معين التجار بوشهري با شماره ،31273
بهعنوان برخي از آثار ملي ايران در اين خيابان
به ثبت ملي رسيده است اما خيابان اللهزار به
عنوان يك بافت تاريخي واحد و  15سينما و
چند تئاتر تاريخي اين خيابان كه بنيان تئاتر
و سينماي كشور هستند ،هنوز از ثبت ملي
بيبهرهاند.

جريان روشــنفكري و يــك جريان هنري و
فرهنگي مدرن در ايران بوده است».
نظري اضافــه كرد« :اللهزار اين قابليت را
دارد كه به شكل اصيلش بازسازي و ساماندهي
شــده و به يك محور و پاتوق فرهنگي براي
هنرمندان و مردم تبديل شود».
او ادامه داد« :با ظرفيت فرهنگي و تاريخياي
كه اللهزار دارد ،درصورت بازســازي ميتواند
محيط اطرافش را هم تحتتاثير قرار دهد و از
يك منطقه فروش ابزار صنعتي و الكتريكي به
يك خيابان ممتاز فرهنگي رخ عوض كند».
  اينجا يك پيادهراه فرهنگي بينظير
ميشود
مديركل ثبت آثار ميراث فرهنگي كشور
عنوان كرد« :اين شأن و منزلت اللهزار است
كه ســينماها ،تئاترها ،پاتوقهاي فرهنگي و
كافههاي آن باز شود تا سيما و منظر آنجا احيا
شود و حتي ميتواند فقط «پيادهراه» شود كه
خوشبختانه اسناد تصويري زيادي هم براي
احياي آن از اللهزار قديم باقي مانده كه براي
تحقق اين امر به ما كمك ميكند».
نظــري در مقابل طرح ايــن موضوع كه
تخريب روزافزون سالنهاي سينما و تئاتر و
كافههاي برجامانــده اللهزار ،ثبت زنجيرهاي
آن را ضروريتر ميكنــد ،گفت« :بيترديد
مكانهــاي مذكور و ســينماها اين قابليت
را دارند و ما بايد نســبت به تاريخ سينماي
ايران حساسيت داشته باشيم زيرا ايران جزو
چند كشــور محدود دنياست كه از نظر هنر
ســينما داراي سبك مختص خود است و در
سايههاليوود و جريانهاي سينمايي دنيا محو
نشده است».
او كه با ايرنا ســخن ميگفت ،اضافه كرد:
«البته چيز عجيبي هم نيســت كه جايگاه
سينماي ما رفيع است چون ايران جزو اولين
كشــورهاي دنياست كه دو يا سه سال بعد از
اختراع دوربين عكاسي ،آن را در دوره قاجار در
خدمت گرفته و آرشيو غني عكاسي آن دوره
هم موجود است .پس ايران در شمار كشورهاي
پيشگام در صنعت سينما و عكاسي است».
نظري تبيين كرد« :كشــوري كه چنين
جايگاه و سابقهاي دارد ،بايد ميراث معماري و
شهرسازي سينمايياش را هم حفظ كند .اين
شانس نصيب كمتر كشوري شده كه سرمايه
بزرگي مثل مخزن «آلبوم خانه» عكاسي كاخ
گلستان را داشته باشد كه جزو دو سه مخزن
عكس تاريخي دنياست».
او در پاسخ به اين پرسش كه اگر قرار باشد
اللــهزار با احيا تبديل به يك محور فرهنگي
شود چه كســاني بايد پيشقدم شوند ،بيان
كرد« :چون مديريت اين مكان يك مديريت
چندوجهي است ،قطعا شهرداري تهران بايد
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نمايشگاه

افتتاح نمايشگاه مهرهاي حكومتي عهد قاجار

نمايشگاهي متشكل از مهرها و فرامين دوره قاجار با هدف
معرفي اموال فرهنگي و تاريخي اين كاخ جهاني سهشــنبه ۲۱
شهريور افتتاح شد .اين نمايشگاه با حضور محمدحسن طالبيان،
معاون ميراثفرهنگي سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و
گردشگري ســيداحمد محيططباطبايي رييس ايكوم ايران و
مسعود نصرتي مدير كاخ گلستان افتتاح شد.
طالبيان در حاشيه اين مراسم گفت :كل گنجينه ،معماري
و آثار اين كاخ بهويژه دوره قاجار آن در دنيا كمنظير اســت.
گنجينههاي مختلفي در اين كاخ وجود دارد كه نيازمند معرفي
و حفاظت هستند .او با بيان اينكه جريانهايي نظير برگزاري
اين نمايشگاه بايد گسترش يابد ،گفت :اين جريان فرهنگي
بايد در كاخها اتفاق بيفتد .چنين جريان زندگي فرهنگي در
كاخها مهم است و بايد از طريق چاپ كتاب ،بروشور ،برگزاري
نمايشگاه و ...كه جزو رسالت كاخهاست به مردم نمايش داده
شــود .طالبيان بيان كرد :دوره قاجار دورهاي است كه طبقه
متوســط و صاحب اسناد توســعه پيدا كردند و در اين دوره
شــاهد تحول در شكل مهرها ميشويم و جريان هنر نيز به
اين حوزه ورود پيدا ميكند .او اضافه كرد :اين مهرها سمبل
قدرت حاكمان آن دوره است و از ديد زيباييشناسي ،هنري،
تاريخي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و ...اين مهرها اسناد
مهمي براي شــناختن دوره قاجار هستند .مسعود نصرتي،
مدير كاخ گلستان نيز در اين مراسم گفت :در اين نمايشگاه
با عنوان «گزيدهاي از مهرهاي حكومتي عهد قاجار» حدود
 ۷۶قطعه مهر و دسته مهر به شكلهاي مختلف مانند انگشتر،
آويز گردنبند و سه نسخه از فرامين وليعهدي ناصرالدينشاه،
مظفرالدينشاه و احمدشاه به نمايش گذاشته ميشود.
نمايشگاه گزيدهاي از مهرهاي حكومتي عهد قاجار تا پايان
شهريور در محوط ه جهاني كاخ گلستان در ميدان ارگ تهران به
نمايش در آمده است.

نعمتاهلل فيلم كنسرت -نمايش سي ميسازد

٢
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  پيوستن ايران به اعالميه ملل متحد ( 1322ش)
در روز  ۳شــهريور
 ۱ ۳ ۲ ۰نير و هــا ي
شوروي از شمال و شرق
و نيروهاي بريتانيايي
از جنــوب و غرب ،از
زمين و هــوا به ايران
حمله كردند .شهرهاي
سر راه را اشغال كردند و به سمت تهران آمدند .ارتش ايران به
سرعت متالشي شد و رضاشاه ناچار به استعفا .متفقين با انتقال
سلطنت به پسر و وليعهد او -محمدرضا -موافقت كردند .پس
از اشغال ،راهآهن سراسري ايران براي انتقال كمكهاي نظامي
به پشت جبهه شوروي ،براساس قانون وام و اجاره مورد استفاده
قرار گرفت .ايران كه در آغاز جنگ بيطرفي خود را اعالم كرده
بود نهايتا در  ۱۷شهريور  ۱۳۲۲به آلمان اعالن جنگ داد .هدف
اصلي ايران از اعالن جنگ پيوستن به اعالميه ملل متحد و شركت
در كنفرانسهاي صلح پس از جنگ بود.
َّ
عبدالل انصاري» معروف به «پير
  درگذشت «خواجه
هرات» ( 481ق)
َّ
عبدالل بن محمد بنعلي هروي معروف به
ابواسماعيل ،خواجه
پير هرات و شيخ االسالم ،محدث ،عارف ،فقيه ،شاعر و از اعقاب
ابوايــوب انصاري از صحاب ه پيامبر(ص) ،در هرات به دنيا آمد .از
كودكي هوش و استعداد او مورد تعجب بود و در نوجواني شعر
ميسرود .در تصوف ،از شيخ ابوالحسن خرقاني تعليم گرفت و
جانشينش شد .خواجه در فقه ،روش احمد بن حنبل را داشت و
در حديث ،توانا و صاحب اطالعات بسيار بود و در هرات تعليم و
ارشاد ميكرد .از آثارش طبقات صوفيه ،از آثار بسيار معتبر فارسي
و تقريبا مشهورترين كتاب اوست .مناجات نامه ،كنزالسالكين،
ند ْرنامه و تفسير قرآن نيز از اوست.
زادالعارفينَ ،قلَ َ
خبرالسلطنه»
 مرگ«مهديقليهدايت»معروفبه« ُم
َّ
نخستوزير دوران پهلوي ( 1334ش)
السلطنه در سال 1243ش
مهدي قلي هدايت معروف به ُمخبر َّ
در تهران به دنيا آمد .او پس از اتمام دروس خود در دارالفنون ،به
رياست گمرك و پست آذربايجان رسيد و پس از مدتي به عنوان
مترجم آلماني در دربار مظفرالدين شــاه مشغول به كار شد..
مهديقلي پس از صدور فرمان مشروطه به وزارت علوم رسيد و
پس از حضور در چند كابينه و سپس به توپ بستن مجلس ،به
اروپا گريخت ،پس از عزل محمد علي شاه به ايران آمد به حكومت
آذربايجان فرستاده شد ولي بر اثر مخالفت با ستارخان و باقرخان،
بار ديگر به اروپا فراري شد .مهديقلي هنگامي كه به ايران بازگشت
پُستهاي متعددي را برعهده گرفت كه واليت آذربايجان يكي از
آنها بود و شهادت شيخ محمد خياباني و چند قيام محلي ديگر در
آن زمان اتفاق افتاد .او پس از كودتاي سيد ضياءالدين طباطبايي،
بارها به وزارتهاي مختلف دست يافت و سپس به رياست ديوان
عالي كشور رسيد .در خرداد 1306كه مستوفيالممالك از رياست
دولت كنارهگيري كرد ،قرعه فال به نام مخبرالسلطنه هدايت افتاد
و او به صدراعظمي دست يافت .سرانجام دوران او سپري شد و
در شهريور  1312از كار بر كنار شد و در  22شهريور 1334ش
در  91سالگي درگذشت.
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ژنتيك
عده بسياري از اهالي منطقه دامنكوه نابينا هستند.
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٤ ٢ ٥

پاسخ

«برخي از مالكان خصوصي زمينهاي اطراف محوطه جهاني
بيستون ،با كاشت نهال در زمينهاي خود ،درختاني را براي استفاده
از چوب ميكارند تا بعد از چند سال درو كنند؛ اقدامي با مجوزهاي
رسمي كه بعضا در حريم جهاني بيستون امكانپذير ميشود».
به گزارش ايســنا ،يكي از محليهاي منطقه بيستون با ارسال
تصاويري از بخش جنوب غربي محوطه بيســتون يعني دقيقا در
نقطهاي كه پايگاه ميراث جهاني اين محوطه قرار گرفته است ،از
قطع درختان به صورت نواري سبزرنگ خبر ميدهد كه چوبهاي
آنها نيز قطعه قطعه و در محلي تلنبار شدهاند.
درختان روئيده شده به سمت فضاي سب ِز مشرف
جالب است كه
ِ
به كتيبه «فرهادتراش» دستنخوردهاند .اين بومي منطقه معتقد
است همه درختان بريده شده ،كهنسال بودهاند ،در حالي كه معاون
پايگاه ميراث جهاني بيستون نظر ديگري دارد و معتقد است همه
درختان بريده شده جوان و چندساله بودهاند.
پيمان نعمتي ،معاون پايگاه ميراث جهاني بيســتون و مدير
داخلي پايگاه در اين زمينه توضيحات ديگري ميدهد .او با تاكيد بر
اينكه محدوده محوطه جهاني بيستون با فنسكشي مشخص شده
و ضوابط ميراثفرهنگي بر آن حاكم است ،ميگويد« :يكسري از
زمينهاي خارج از محدوده فنس كه مالك خصوصي دارند ،يكسري
درختهاي چنار را براي استفاده چوبِها پرورش ميدهند و چند
سال يك بار آنها را ميبرند ،جاي آنها بار ديگر نهالكاري ميشود و
اين اتفاق هر چند سال يكبار تكرار ميشود».
او ميگويــد« :در زمان قطع درختــان ،پايگاه ميراث جهاني
بيســتون اين اقدام را رويت ميكند و نســبت به بريده نشــدن
زمينهاي داخل محوطه تاكيد دارد ،چون اين اقدام منظر محوطه
را برهم ميزند».
نعمتي با اشاره به اينكه قطع درختان در پاييندست و قرارگرفته
در زمينهاي خصوصي به اين محوطه جهاني آسيب وارد نميكند،
ادامه ميدهد« :اين مجوزها براي قطع يكسري درخت چنار و سرو
صادر ميشود كه با هدف استفاده از چوب آنها ،پرورش مييابند و
هيچ ثمرهاي ندارند».مدير داخلي پايگاه ميراث جهاني بيستون اضافه
ميكند« :اين پايگاه ميراث جهاني اجازه نميدهد درختان نزديك
محوطه كه در منظر آن دخيل هستند ،بريده شوند اما در محوطهاي
كه از شهرداري و منابع طبيعي مجوز دارند ،نميتوانيم دخل و تصرف
درختان نزديك به يكديگر كه چسبيده
كنيم».او با اشاره به اينكه
ِ
به محوطه جهاني هستند ،قطع نميشوند ،ميگويد« :اين درختان
در واقع نوار سبز منظر جهاني بيستون را شامل ميشوند كه نبايد
تخريب شوند و ما بر حفظ آنها تاكيد داريم».
او محدوده فنسكشــي شده در اين محوطه جهاني را عرصه
محوطه ميداند و بيان ميكند« :اين درختان با مجوز شــهرداري
و منابــع طبيعي معموال در حريم ،عرصه ملي و حريم ملي بريده
ميشوند».
معاون پايگاه ميراث جهاني بيستون ادامه ميدهد« :هرچه از
محدوده ثبت جهانيشده دورتر شويم ،براساس خط و خطوطي كه
يونسكو براي ما ترسيم كرده و پرونده ثبت جهاني محوطه بر آن
اساس شكل گرفته است ،از عرصه دورتر شدهايم».
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شیراز

مشهد

مهمان امروز :علي حاتمي

علي حاتمي سال ۱۳۲۳در خيابان شاهپور تهران متولد شد .مادر او خان هدار بود و پدرش سمت
صفحهآرا در يك چاپخانه را داشت و دومين فرزند ذكور خانواده بود .شوق نمايشنامهنويسي پاي او
را به تماشاخانههاي الل هزار بازكرد و در آنجا مسحور بازي هنرمندانه جعفر توكلشد و آرزو ميكرد
روزي برسد كه توكل در نمايشي به كارگرداني خود او بازي كند .از همان ايام ،حاتمي تصميم ميگيرد
روي مايههايي از داستانهاي ملي و ايراني كار كند .موقعي كه در كالس نهم تحصيل ميكرد براي
آموختن اصول اوليه نمايشنامهنويسي به هنرستان هنرپيشگي تهرانرفت؛ پس از آن به هنرستان
آزاد هنرهاي دراماتيك رفت .سختگيري مهدي نامور ،رييس هنرستان نسبت به نمايشنامههايي كه
يدارد كه در فراگيري
هنرجويان نوآموز مينوشتند تا در سالن هنرستان اجرا شود ،حاتمي را بر آن م 
فنون و شگردهاي نمايشنامهنويسي ،به ويژه گفتوگوپردازي حساسيت و كوشايي از خود نشان دهد.
حاتمي نخستين نمايشنامهاش را با عنوان «ديب» (ديو) نوشت و در ارديبهشتماه 1344با حضور
كودكان در تاالر نمايش هنرهاي دراماتيك به مدت سه شب اجرا كرد .در سال  1345نمايشنامه
مدرني با عنوان «آدم و حوا» يا «برج زهر مار» مينويسد كه تحولي در كار او محسوب ميشود و همين
نمايش موجب آشنايي او با مسووالن تلويزيون ميگردد كه در آن ايام در كار جذب افراد مستعد بودند.
نخستين فيلمنامه كاملي كه ارائه ميكند «شب جمعه» ( )1346نام دارد كه به صورت يك فيلم
كوتاه درميآيد .سال 1348كيميايي و مهرجويي و تقوايي فيلمهاي قيصر ،گاو و آرامش را ميسازند
و حاتمي در تدارك ساختن حسنكچل است .هدف مشترك اين فيلمسازان دوري جستن از بازار
فيلمفارسي بود .علي حاتمي به صورت جدي وارد فعاليتهاي سينمايي شد و در سال 1375هنگام
ساخت فيلم جهان پهلوان تختي به علت بيماري دارفاني را وداع گفت.

كلوپعكس«فوكوس»بهعنواننمايندهفدراسيونبينالمللي
هنر عكاسي (فياپ) در ايران ،بهترين كلوپ شركتكننده در ab
 ۲۰۱۷ Awardsهند شناخته شد.
در ايــن جشــنواره همچنين عكــس  Lakeاز ميكائيل
بايزيدي از ايران موفق بــه دريافت جايزه CHAIRMAN
 CHOICEشد.
در اين جشنواره كه زير نظر فدراسيون بينالمللي هنر عكاسي
برگزار شد ،در مجموع  ۴۰عكس از عكاسان عضو كلوپ عكس
فوكوس پذيرفته شد كه عبارتند از :امين دهقان (شش عكس)،
ســودابه وطنپرست (پنج عكس) ،اوين عباسي (پنج عكس)،
مهدي رحماني (پنج عكس) ،ســهيل زندآذر (چهار عكس)،
آرش مهدوي (سه عكس) ،سعيد عبداللهي (سه عكس) ،لقمان
(ميكائيل) بايزيدي (سه عكس) ،اميرعلي نواده شهال (دو عكس)،
علي حنايي (دو عكس) ،امير نظري (يك عكس) و ريحانه شاداب
جوپشتي (يك عكس).
فدراسيون بينالمللي هنر عكاســي (فياپ) بهعنوان تنها
موسســه بينالمللي در زمينه عكاسي كه از طرف يونسكو به
رسميت شناخته شده است ،در سال  ۱۹۴۶پايهگذاري شد و از
آن سال تاكنون واسطهاي براي برقراري ارتباط بين موسسات
ملي عكاسي در كشورهاي مختلف جهان بوده است.
اين فدراسيون بهعنوان عضو اجرايي با موسسات ملي عكاسي
در سراسر جهان همكاري نزديك دارد كه تعداد آنها به بيش از
 ۹۰موسسه ملي در پنج قاره ميرسد .در حال حاضر تنها نماينده
رسمي فياپ در ايران كلوپ عكس فوكوس ( )FPCوابسته به
موسسه هنر خيام است.
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ايرنا -كنســرت  -نمايش
«ســي» كاري از «همايــون
شجريان» و «سهراب پورناظري»
و مديريت «تهمورس پورناظري»
پس از  30شــب اجرا امشب به
پايان ميرسد اما حميد نعمتاهلل
مشغول ساخت فيلمي از اين برنامه هنري است.
«حميد نعمتاهلل»  -كارگردان سينما -مشغول ساخت فيلمي
براســاس اين كنسرت -نمايش است كه با  120هزار مخاطب،
توانست ركورد تعداد مخاطبان اجراي زنده در ايران كه پيش از
اين در اختيار كنسرت «چرا رفتي» باز هم از همايون شجريان
بود را بشكند.

