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کیهان کلهر ،نوازنده کمانچه و آهنگ ساز برجسته کشورمان ،برنده جایزه معتبر بینالمللی  Human Spiritایزاک اشترن شد .به گزارش ایسنا ،این جایزه که از سال
 ۲۰۱۶بنیانگذاری شده ،به منظور احترام به گروهها یا افرادی است که سهم برجستهای در کمک به بشریت و مسائل انسانی از طریق موسیقی داشتهاند .آزمون
(مسابقه) بینالمللی ایزاک اشترن در کنار آزمونهای بینالمللی چایکوفسکی و کوئین الیزابت از معتبرترین آزمونهای موسیقی جهان است.

...

موسیقی
انتقاد شهرام ناظری به صدا و سیما
شهرام ناظری ،از نبود حق کپی
رایت در صدا و سیما گفت .او به
ایــران گفت :سال  56در اولین
کنکور موسیقی سنتی و در رشته
آواز شاگرد اول شدم و به همین
دلیل در همان دوران استخدام
رسمی رادیو و تلویزیون ملی ایران شدم .از صدا و سیما
بیرون آمدم و تا امــروز که  40سال می گذرد هیچ گونه
همکاری با آن جا نداشته ام .در این  40سال بدون اجازه
من آثارم را به صورت گوناگون پخش کرده اند و هیچ گونه
حق کپی رایت آثار من را در نظر نگرفته اند .در این سال ها
ما هنرمندان تالش کردیم معرف فرهنگ و هنر خودمان
باشیم و رسانه خودمان شده ایم.

ساز باید در همه جای شهر دیده شود
حسین علیزاده از اجرای خیابانی
موسیقی حمایت کرد .او در این
بــاره گفت :به نظر من هر نــوع و
هرشکل موسیقی به هر انگیزه ای
در شهر جریان داشته باشد ،خوب
است .تمام نوازندگان مترو پاریس
مجوز دارند .البته مجوز آن ها ارشادی نیست ،بلکه کیفی
است .نظر من کامال مثبت است که این تابو شکسته و در
تمام شهر ساز دیده شود .من شخصا دست تمام کسانی را
که در خیابان ساز بزنند و بخوانند می فشارم .زیرا تلویزیون
که ساز را نشان نمی دهــد .او به ایسنا گفت :امیدوارم
مسئوالن به مــردم اعتماد کنند .ایــن نداشتن اعتماد
می تواند دوطرفه باشد که نتیجه خوبی در پی ندارد.

رقابتآوازخوانهادرجشنواره موسیقی جوان
در چــهــارمــیــن روز اج ــراه ــای
دو بخش موسیقی دستگاهی
ایـــران و موسیقی کالسیک در
جشنواره ملی موسیقی جوان،
شرکت کنندگان در بخش آواز
در تاالر رودکی به اجرا پرداختند.
هیئت داوران این بخش متشکل از حمیدرضا نوربخش،
هنگامه اخوان ،علی اصغر شاه زیدی و مظفر شفیعی بود.
هنگامه اخــوان یکی از داوران این بخش دربــاره کیفیت
اجراها به مهر گفت :برخی از شرکت کنندگان صداهای
فوق العاده ای داشتند اما بلد نبودند به خوبی از آن استفاده
کنند .در مجموع از نظر من همه عالی بودند اما باید از آن ها
حمایت شود .این حمایت باید هم مالی و هم آموزشی باشد.

کیهان کلهر برنده جایزه معتبر
شانگهای چین شد

 11شهریور؛ روز ملی صنعت چاپ

مروری بر تار یخچه چاپ و چاپخانه در ا یران
فراگیریفنچاپوراهانداختننخستینچاپخانهدرتبریزکرد.میرزازینالعابدین
گروهادبوهنر-یازدهمشهریوربرایاهالیصنعتچاپاهمیتبسیاریدارد
تبریزیدرسال ۱۲۳۳هجریقمریابزارآالتچاپحروفیرابهتبریزآوردوتحت
چرا که در این روز ،صنعت چاپ ایران با بیش از دو سده قدمت دارای هویت شد و
حمایتعباسمیرزاکهدرآنزمانحکمرانآذربایجانبود،چاپخانهکوچکیبرقرار
«روزملیصنعتچاپ»نامگرفت.اینروزیادآورتالشمستمروزحمتمداومجمع
کرد.شایدعلتجایگزینیچاپسنگیبهجایچاپسربیاینبودکهافرادی،به
بزرگیازکارگران،صنعتگرانوهنرمندانودریکجملهوامدارتالشبزرگمردان
چاپ سربی و حروف آن با بدبینی نگاه میکردند و آن را عالمت کفر
فرهنگایرانزمیناست.شایدامروزکهبهصندلیخودتکیهدادهایم
این روزها به
میدانستندیاچونحروفماپارسیبودباحروفسربیدرآنزمان
ومشغولدیدنمطالبمختلفدرمیانپایگاههایاینترنتیهستیم،
دلیل نبود و
نمیتوانستیم تنوع در خطوط داشته باشیم در صورتی که در چاپ
به باعث و بانی این اتفاق تا به حال فکر نکرد ه و نیندیشیدهایم که
گرانی کاغذ،
سنگی از خوشنویسها کمک گرفته میشد.حدود 90سال پس از
اگر چاپ نبود چگونه دانش منتقل میشد .چاپ یعنی زندگی،
صنعت چاپ
تاسیسنخستینچاپخانهدرتبریز،نوهحاجزینالعابدین(کسیکه
یعنی حیات ،پویایی و تحرک ،فکر این که در نبود چاپ جامعه با چه
مشکالتی روبهرو میشود ،غیرقابل تصور است .اگر چاپ نباشد کشور به سمت
نخستینچاپخانهسنگیوسربیرادرایراندایرکرد)ماشینچاپی
هیچ کارت شناسایی برای معرفی هویت ما وجود ندارد ،خبری از ورشکستگی گام راازاروپاخریداریوازطریقکشورمصرواردبندراستانبولدرترکیه
فعلیکردوازاینبندرازطریقچهلگاومیشبهتبریزانتقالداد.
اسکناسهایرنگارنگنیستوکتابومجلهایچاپنخواهدشد بر می دارد و در
واگرصفحاتوبراچاپنوینبنامیم،دیگرسرگرمیبهناماینترنت صورت ادامه این
▪نامگذاریروزملیصنعتچاپ
معناندارد.
روند قطعا باید
باگذشتزماناهمیتصنعتچاپبرهمهروشنشد،نامگذاریروز
منتظر یک فاجعه  11شهریورماهبهعنوانروزملیصنعتچاپدرتقویمایرانیاندرسال
▪اختراعحروفچاپی،ازمهمترینرخدادهایتاریخبشریت
گ در نشر و
یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ بشریت ،اختراع حروف چاپی بزر 
شاسدا...جامی(مدیركلوقتدفترامورچاپوزارت
 1382وباتال 
چاپ باشیم
فرهنگ و ارشاد اسالمی) انجام شد .در آن زمان اهالی صنعت چاپ
مستقلودستگاهچاپبودهاست.نخستینبار،یوهانسگوتنبرگ
به شورا ی فرهنگ عمومی درخواست دادند و توضیحات
آلمانی در سال ۱۴۵۶میالدی چاپ را اختراع کرد اما در حقیقت
بسیار ی برا ی لزوم ورود ا ین روز در تقو یم مطرح کردند ؛ در
اختراع فن چاپ به قرنها پیش از گوتنبرگ مربوط میشود ،شاید
نهایت 11شهریورماهبهعنوانروزملیصنعتچاپدرتقویم
وقتی به کتیبه حقوق بشر کــوروش هخامنشی نگاه میکنیم،
نامگذاریشد.
نشانههاییازاینصنعتقابلمشاهدهباشد.
▪پیدایشصنعتچاپدرایران

نخستینچاپخانهدرایراندرشهرتبریزتاسیسشد.عباس
میرزا نایبالسلطنه ،میرزا زینالعابدین تبریزی را مامور
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▪آیندهصنعتچاپکشوردرابهام

غیرازقوانیندستوپاگیریکهفعالیتدرصنعتچاپرا
با مشکالتی روبه رو میکند ،این روزها فعاالن این عرصه

بامعضالتیهمچونتهیهوتامینمواداولیه،
نبود و گرانی کاغذ نیز دست به گریبان
انــد کــه بــه گفته کارشناسان و
فعاالن این حوزه استمرار آن
میتواندآیندهفعالیتهای
تولیدی در کــشــور را به
خطربیندازد.صنعتیکه
تا یک دهه قبل یکی از
صنایعمادروقدرتمند
ایران به شمار میآمد،
درطولسالهایاخیربهدلیلاعمالسیاستهای
نادرست فرهنگی و اقتصادی از سوی عوامل این
حوزه و همچنین کمتوجهی مسئوالن به آن ،دچار
گرفتاریهای بسیاری است.این روزهــا به دلیل
نبود و گرانی کاغذ ،صنعت چاپ کشور به سمت
ورشکستگی گام بر می دارد و در صورت ادامه این
روند قطعا باید منتظر یک فاجعه بزرگ در نشر و
چاپ باشیم.

...
ادبی

انتشار«قصههایمجید» باصدایمهدی پاکدل

نخستینبار،
یوهانس
گوتنبرگ
آلمانی در سال
 ۱۴۵۶میالدی
چاپ را اختراع
کرد

پیشرفتهایصنعتچاپاززمانگوتنبرگتاقرنبیستم
 ۱۷۹۶آلومیسزنهفلدرروش لیتوگرافی راابداعکرد
 ۱۷۹۹اختراعنخستیندستگاه کاغذسازی توسط«اوبیرو»درپاریس
 ۱۸۱۱ساختنخستینماشینسیلندریتوسطکونیکمخترعآلمانی
 ۱۸۲۲ویلیامچرچ اولینماشینحروفچینیرابهثبترساند
 ۱۸۴۴ریچاردهودرایاالتمتحدهماشینچاپرتاتیورابهثبترساند
 ۱۸۶۶درایاالتمتحدهاولینماشینچاپباکاغذرولبهثبترسید
 ۱۸۷۴کارلکلیچ اهلچکباکاغذکاربن،تهیهفرمرابهبودبخشید
 ۱۹۱۲ماشینچاپپشتوروزنافستتوسطکاسپارهرمانساختهشد
 ۱۹۶۵دکترهلدستگاهاسکنرراساخت
 ۱۹۷۶بهکارگیریاشعهلیزردردستگاههایفتولیتوگرافیوحروفچینی

کنسرت رایگان معتمدی ،بی حاشیه تمام شد

لغو کنسرت خواننده جهانی به خاطر فلسطینی ها

فروش 28میلیونی دو عکس ازکیارستمی

کنسرت رایگان محمد معتمدی به همراه ارکستر سازهای
چهره ها
ملی در بوستان آب و آتش به پایان رسید .معتمدی به
خواننده سنتی
مهرگفت« :در ابتدای این حرکت نواقصی وجود داشت اما
قطعا قدم رو به جلو و مثبتی است که باید برگزاری بی حاشیه آن را به فال نیک
گرفت».حجتنظریعضوشورایشهرتهرانهمدرتوئیتینوشت«:کنسرت
یا ارکستر در فضای باز یا هر اسم دیگر ،نامی برای یکی از خواسته های مردم
است و مخالفت با آن ،مخالفت با اراده و خواست ملت است».

«النا دل ری» خواننده جهانی پاپ شامگاه جمعه از لغو
چهره ها
کنسرت خود در سرزمین های اشغالی فلسطین خبر داد.
خواننده پاپ
او در صفحه توئیتر در توجیه این تصمیم خود نوشت که از
آن جایی که نمی تواند کنسرت خود را برای طرفداران فلسطینی اش اجرا
کند ،از این رو هرگز برای طرفداران اسرائیلی خود نیز اجرا نخواهد کرد .النا
دل ری ،خواننده و ترانه سرای آمریکایی ترانه سرایی را از  18سالگی شروع
کرد و تک آهنگ اصلی فیلم «گتسبی بزرگ» را هم نوشته است.

در تازه ترین حراج تابستانی یکی از گالری های تهران دو
چهره ها
عکس از عباس کیارستمی 28میلیون تومان فروخته شد.
عکاس وکارگردان
در هفته نخست22 ،عکس در حراج تابستانی گالری مژده
تهرانبهفروشرسیدوهمانطورکهانتظارمیرفتعباسکیارستمیپیشتاز
این حراج است .در این رویداد ،عکس هایی از  78عکاس از چهار نسل هنر
کشور برای فروش به نمایش گذاشته شد .قیمت گذاری آثار از سیصدهزار
تومان آغاز و اکثر عکس ها زیر دو میلیون تومان عرضه شده است.

نسخه صوتی«قصه هــای مجید»
هوشنگ مرادی کرمانی با صدای
«مهدی پاکدل»منتشر شــد .این
کتاب صوتی به همت انتشارات
ن ــوی ــن ک ــت ــاب گ ــوی ــا آمــــــاده و با
آهنگسازیمهدیزارعضبطشده
است«.قصه های مجید» در سال  1364به عنوان برگزیده
جایزه کتاب سال شناخته و طی  10سال بعد از آن به عنوان
یکاثرپرفروشدوازدهبارتجدیدچاپشد.بهگزارشتسنیم
ازکتابصوتی«قصههایمجید»جمعه16شهریورهمزمانبا
سالروزتولدهوشنگمرادیکرمانیدرسالناستادشهنازبا
حضورنویسندهوخوانندهکتابرونماییخواهدشد.

کانگ،همسفرنویسنده«ملتعشق»شد
محرمانه ترین کتابخانه جهان
حــاوی کتاب هایی است که فقط
نویسندگان از متن آن آگــاه انــد و
تا یک قرن دیگر هیچ کس به این
کتابهادسترسینخواهدداشت.
هان کانگ نویسنده کره ای برنده بوکر کتاب«گیاهخوار»
پنجمیننویسندهایاستکهبهاینپروژهباعنوان«کتابخانه
آینده» می پیوندد .این پروژه از سال  2014با ابتکار کیتی
پترسون آغاز به کار کرد .به گزارش خبرآنالین برای تامین
کاغذانتشاراینکتابهادریکقرنبعد1000درختکاجدر
اسلوپایتختنروژکاشتهشدهاست.الیفشافاکخالقترکیه
ای«ملتعشق»،مارگارتآتوودنویسندهسرشناسکانادایی،
دیوید میچل از انگلیس و سیون شاعر و نویسنده ایرلندی،
هنرمنداندیگریهستندکهبهاینپروژهپیوستهاند.

حقکپیرایتبهنفعمترجماست
ســهــم کــپــی رایــــــت در تــقــابــل
نــویــســنــده و مــتــرجــم ،مــوضــوع
هم اندیشی میان نویسندگان و
مترجمان درهمایش حق مالکیت
ادبــی بــود .به گــزارش مهر ،آبتین
گلکار مترجم ادبیات روس در این
نشست گفت :مسئله قیمت کتاب ،دلیل موجهی برای
نپیوستن ما به کنوانسیون برن نیست .مترجمانی که مخالف
پیوستنبهاینکنوانسیونهستند،میگویندزمانیکهکتابی
درکشورهایدیگرمعروفمیشودمسابقهناشرانشروعمی
شود.درنتیجهممکناستکتابباترجمهایبدبهبازاربیاید.
ولی این دلیل خوبی نیست چرا که وقتی ناشر حق کپی رایت
کتابیرابخردزمانبیشتریبرایترجمهدراختیاردارد.
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