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اعالم ساعت کار تاالرهای کتابخانه ملی در ایام نوروز
با توجه به نزدیک ش��دن به ای��ام تعطیالت نوروز، اداره کل 
اطالع رسانی کتابخانه ملی، ساعات کاری تاالرهای این کتابخانه 

را اعالم کرد.
ساعت کاری تاالرهای کتابخانه ملی در روز 29 اسفند 95، تا 
ساعت 19 خواهد بود. همچنین تاالرهای کتابخانه ملی در روزهای 
سی ام اس��فند 95 و یکم فروردین 96 و شیفت شب کتابخانه در 

تاریخ های 29 و 30 اسفند و یکم فروردین تعطیل است.
س��اعت کاری این تاالرها از تاریخ دوم تا سیزدهم فروردین 
از ساعت 8 صبح تا 19 و ساعات شیفت شب در این تاریخ ها از 

ساعت 20 تا 7 صبح خواهد بود.

طب��ق اطالعیه اداره اطالع رس��انی کتابخانه ملی از روز 14 
فروردین 96، س��اعات کار تاالرهای کتابخانه ملی به روال عادی 
خود )از 8 صبح تا 21 و ش��یفت از س��اعت 22 ت��ا 7 صبح( بر 

خواهد گشت.

پیکر مطهر 165 ش��هید تازه فرهنگستان
تفحص شده دوران دفاع مقدس ايثار و شهادت

روز گذش��ته از طری��ق آب��راه 
اروند وارد خاک کشور شد.

پیکر مطهر 165 ش��هید تازه تفحص ش��ده که 
در روزه��ای اخیر توس��ط گروه ه��ای تفحص کمیته 
جست وجوی مفقودین س��تادکل نیروهای مسلح در 
استان های بصره و العماره عراق کشف شده با استقبال 
جمع کثیری از زایران راهیان نور، مردم ش��هید پرور 
آبادان، خرمشهر، اروندکنار و مینوشهر قرار روبرو شد.

فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستادکل 
نیروهای مس��لح با اش��اره به ش��هدای تازه تفحص 
ش��ده که وارد کشور ش��دند، گفت: تعدادی از پیکر 
این ش��هدا ب��رای زیارت کاروان ه��ای راهیان نور به 

معراج الشهدای اهواز منتقل و مابقی برای شناسایی 
به معراج الشهدای تهران منتقل می شود.

س��ردار س��یدمحمد باقرزاده، در حاشیه مراسم 

استقبال از پیکر 165 شهید تازه تفحص شده دوران 
دفاع مقدس در گفت وگو با پویا، گفت: پیکر شهدایی 
که طی روزهای اخیر پیدا شدند در مناطق عملیاتی 

کربالی4در جزایر اروند ش��امل ام الرصاص و سهیل، 
همچنین منطقه عملیاتی رمضان در کتیبان، محور 
شرق دجله و در عملیات های بدر و خیبر و عملیات 

محرم در محور زبیدات عراق کاوش شدند.
وی افزود: عملیات شناسایی بخشی از پیکر شهدا 
انجام شده و بخش دیگری از این شهدا نیز تا یک ماه 
آینده شناسایی خواهند شد. تعدادی از پیکر این شهدا 
برای زیارت کاروان های راهیان نور به معراج الشهدای 
اهواز منتقل و مابقی پیکر مطهر شهدا برای شناسایی 

به معراج الشهدای تهران منتقل می شود.
س��ردار باقرزاده در ادامه با بی��ان اینکه تفاوتی 
بین شهدا وجود ندارد گفت: تعدادی از این شهدای 
تازه تفحص ش��ده از ش��هدای غواص، تع��دادی از 
ش��هدای عملیات کربالی 4، تعدادی از شهدای تک 

پش��تیبانی عملیات والفجر8 و بخش عظیمی از این 
شهدا رزمندگان خراسانی و کرمانی هستند.

باق��رزاده درخصوص عملی��ات تفحص اخیر که 
منجر به کش��ف پیکر مطهر 21 ش��هید شده است، 
گفت: این شهدا در منطقه عملیاتی مسلم بن عقیل 
و کربالی6 و در محور عملیاتی کهنه ریک، س��لمان 
کش��ته، س��ان واوا،402 و ارتفاعات مقابل سومار در 

شهر مندلی عراق پیدا شده اند.
وی با اش��اره به اینکه احتمال افزایش پیکر این 
ش��هدا وجود دارد ادامه داد: مراسم تشییع پیکر این 
ش��هدا احتماالً در س��ال آینده و همزمان با سالگرد 
ش��هادت ش��هیدان پازوکی و شمسی پور خواهد بود 
و م��ردم اس��تان هم��دان از پیکر مطهر این ش��هدا 

استقبال خواهند کرد.

 قدردانی خانواده مرحوم "احمد عزیزی" 
از حمایت های رهبر معظم انقالب

خانواده مرحوم احمد عزیزی شاعر چیره دست انقالبی 
طی نامه ای از الطاف رهبر معظم انقالب قدردانی کردند.

 ابوالفض��ل عزیزی فرزند مرح��وم احمد عزیزی طی 
نام��ه ای از حمایت ه��ای رهب��ر معظم انق��الب در طول 
س��ال های بیماری احمد عزیزی و پس از درگذش��ت این 

شاعر چیره دست قدردانی کرد.
»بسم رب الشهداء و الصدیقین

این کمترین، یگانه فرزند ش��ادروان، ان ش��ا اهلل خلد 
آشیان، اس��تاد احمد عزیزی، شاعر متعهد، چیره دست و 
خالق انقالبی، حسب االمر فرزند ایشان که به عشق علمدار 

کربال و سقای دشت نینوا، مسمی به اباالفضل شده ام.
از طرف خاندان و یگانه فرزند معزای احمد عزیزی شاعر 
انقالب، مراتب تش��کر خالصانه قلبی مبتنی بر ارادت قبلی 
خویش را خدمت رهبر فرزانه و ممدوح آش��نا و بیگانه، عالم 
هنرپرور و درخت بارور علم و سدره سایه گستر بر سر این بوم 
و بر، شعر شناس نکته دان و هنرمند کاردان، حضرت آیت اهلل 
العظم��ی امام خامنه ای)حفظه اهلل تعالی(، خلف بر حق امام 
خمینی)ره( و دارای شرف حسنی و هدف حسینی، ریاست 
محترم جمهور، جناب دکتر حس��ن روحان��ی و معاون اول 
محترم ایشان، ریاست محترم مجلس شورای اسالمی، وزرای 
محترم ارشاد و امور اسالمی و خارجه و معاونین این بزرگواران، 
سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، روسای جمهور اسبق 
نظام پاینده اسالمی، ریاست محترم صداوسیمای کل کشور 
و استان کرمانش��اه، علمای اعالم و فقهای عظام، حوزه های 
علمیه، اس��تاندار، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر کرمانش��اه، ائمه جمعه سطح اس��تان و سیما حضرت 
آیت اهلل علما نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، 
نمایندگان معظم مجلس خبرگان رهبری و سایر مسئولین 
کش��وری و لشکری، مجمع نمایندگان استان و سایر وکالی 
ملت در مجلس شورای اسالمی، فرمانداران، شهرداران و سایر 
مسئولین محترم شهرستان های اس��تان کرمانشاه، ریاست 
محترم سازمان بسیج و سپاه پاسداران کل کشور، علما، ادبا، 
فضال، اساتید مبارز و صنادید معززی که از طریق ارسال پیام 
تسلیت، و یا شرکت در جلسات منعقده ترحیم به همراه سایر 
اقشار ملت، به این خاندان داغدیده که 9 سال را در کنار آن 
ش��به شهید رنج کشیده، بوده اند تعزیت گفته اند ابراز داشته 
و از خداون��د منان، ب��رای این بزرگان و عموم ملت انقالبی و 
هنردوست ایران، خیر فراوان و رحمت بی کران را در پناه قرآن 
و اهل بیت پیامبر آخرالزمان و هدایت گری ولی امر مسلمین 

جهان خواستاریم.
باتشکر مجدد و فراوان

حقیر ابوالفضل عزیزی - فرزند احمد عزیزی«

»امام موسی صدر«، کتاب عیدی می دهد!
موسس��ه امام موسی صدر در آستانه فرارسیدن سال 

نو، طرح »کتاب عیدی بدهیم« را آغاز کرد.
کتاب های انتش��ارات موسس��ه با تخفیف 15 درصد 
و ارس��ال رایگان )برای مخاطبان ساکن تهران( در طرح 

»کتاب عیدی بدهیم« به فروش می رسد.
این طرح در دو بازه زمانی 21 تا 25 اسفند امسال و 

19 تا 31 فروردین سال 1396 برگزار می شود.
عالقه مندان برای تهیه کتاب ها پیش از پایان سال تا 
24 اسفند فرصت دارند برای درخواست و ثبت سفارش با 
شماره  تلفن »3 – 88494162« تماس بگیرند. همچنین 
امکان خرید حضوری در محل موسس��ه تا ساعت 4 بعداز 
ظهر 25 اس��فند به نش��انی می��دان هفتم تی��ر، باالتر از 
مس��جدالجواد، کوچه ش��ریعتی، پالک 10 واحد 2 وجود 
دارد. س��فارش های تلفنی خریداری شده تا پایان روز 25 
اسفند ارسال خواهد شد. برای مشاهده فهرست کتاب های 

موسسه به بخش انتشارات سایت مراجعه کنید.
همچنین امکان خرید و هدیه دادن نس��خه اینترنتی 
کتاب های موسس��ه امام موس��ی صدر از طریق فروشگاه 
کتاب الکترونیک فارس��ی فیدیبو نیز وجود دارد و الزم به 

ذکر است خرید از سایت فیدیبو محدویت زمانی ندارد.

آخرین حلقه شعر آفتابگردان ها 
در سال ۹۵ برپا می شود

جلس��ه پایانی حلقه شعر آفتابگردان ها در سال 95 با 
عنوان »بفرمایید فروردین« برگزار می شود.

به گزارش مهر، آخرین جلسه حلقه شعر آفتابگردان ها 
در س��ال 95 با عنوان »بفرمائید فروردین« امروز ساعت 
17 ب��ا حضور ش��اعران مط��رح و جوان کش��ور در محل 
موسسه فرهنگی و هنری شهرستان ادب برگزار می شود.

حلقه شعر آفتابگردان ها چهارشنبه های هر هفته در 
محل شهرس��تان ادب پذیرای ش��اعران کشور است. این 
جلسه توانس��ته اس��ت، به یکی از حلقه های شعر مطرح 

پایتخت و همچنین سراسر کشور تبدیل شود.
»بفرمایید فروردین« عنوان ویژه برنامه حلقه آفتابگردان ها 
برای اس��تقبال از عید نوروز است که طی سال های اخیر در 
روزهای پایانی اسفندماه برگزار می شود. عنوان این برنامه از 
مطلع یکی از غزل های زنده یاد قیصر امین پور گرفته ش��ده 
است: »بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما / نه بر لب، بلکه 

در دل گل کند لبخند های ما«
امس��ال نیز ش��ب ش��عر بفرمایید فروردی��ن عالوه بر 
ش��عرخوانی ش��اعران جوان آفتابگردان با حضور ش��اعران 
مطرح��ی چ��ون حاج  علی انس��انی، ناصر فی��ض، مرتضی 
امیری اس��فندقه، س��عید بیابانکی، حمیدرضا شکارسری، 
س��یداکبر میرجعف��ری، علی محمد مودب، عل��ی داودی، 
محمود اکرامی فر، حاج سعید حدادیان، بیژن ارژن، مصطفی 
محدثی خراسانی، محمدمهدی سیار، محمود حبیبی کسبی، 

فاطمه نانیزاد و فاطمه یوسفی برگزار خواهد شد.
این برنامه عصر امروز در محل موسس��ه شهرس��تان 
ادب به نشانی: خیابان شریعتی، باالتر از خیابان طالقانی، 

روبرو سینما صحرا، پالک 168 برگزار می شود.

برج آزادی میزبان نوروزی گروه بمرانی می شود
گروه موس��یقی »بمرانی« به سرپرستی و خوانندگی 
بهزاد عمرانی در قالب ویژه برنامه »نوروز با آزادی«، 8 و 9 

فروردین در برج آزادی روی صحنه خواهد رفت.
 بمران��ی در بخش اول از فصل »اجراهای گذش��تن 
و رفتن پیوس��ته«، نخستین کنس��رت سال 96 خود را با 
اجرای قطعاتی چون گذشتن و رفتن پیوسته، پپرونی و... 
که آلبوم جدید گروه بیشترین بخش را به خود اختصاص 

می دهد؛ در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه می برد.
کنس��رت گروه موس��یقی »بمرانی« به سرپرستی و 
خوانندگی به��زاد عمرانی در قال��ب ویژه برنامه »نوروز با 
آزادی«، 8 و 9 فروردین از ساعت 20 در سالن اصلی برج 

آزادی برگزار خواهد شد.

شرکت تعاوني روستايي مينودشت در نظر دارد به استناد صورتجلسات شماره ٦١٢ 

و ٦٠٦ هيات مديره و مصوبه مجمع عمومي عادي سال ١٣٩٤ شرکت، ٢ واحد 

آپارتمان مسکوني خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان 

مي توانند از تاريخ چاپ به مدت ١٥ روز با مراجعه به شرکت يا تماس از طريق 

تلفن هاي ٠٩١١٩٩٦٦٤٩٤ و ٣٥٢٢٠٨٢٤ و ٣٥٢٢٢١٦١ نسبت به تحويل فرم و 

بازديد از ساختمان شرکت اقدام نمايند.

آدرس ملک: مينودشت– خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي-ساختمان شرکت 

تعاوني روستايي نبش شکوفه ١٤

 

آگهي مزايده مرحله اول 

 شرکت تعاوني روستايي مينودشت 

آگهى مناقصه عمومى تك مرحله اى
شركت مخابرات ايران 
 منطقه آذربايجان غربى

  موضوع مناقصه : خريد ٣٠ لينک راديوي ديجيتال با کليه تجهيزات مربوطه و بر اساس اسناد مناقصه پس از نهائي سازي LOM شامل :

FE وSTM1,E1  25 لينک راديو مايکرويو (1+1) و با قابليت انتقال-

30KM براي فاصله هوائي باالي STM1 16و با  بستر انتقالE1-4FE  5لينک راديو مايکرويو-

الف – مراحل اجرائي : 

١-تاريخ فروش اسناد :  از تاريخ ١٣٩٥/١٢/٢٢ لغايت ١٣٩٦/٠١/٠٧ 

١٣٩٦/٠١/١٩ :  LOM ٢-آخرين مهلت نهائي سازي

٣-آخرين تاريخ تحويل پاكتهاي پيشنهادي به دبيرخانه : ١٣٩٦/٠١/٣١

٤-تاريخ گشودن پاكات :  ١٣٩٦/٠٢/٠٣

ب- شرايط متقاضيان 

١- داشتن شخصيت حقوقي

٢- دارا بودن امكانات ، تجهيزات و توانايي فني – برنامه ريزي – نرم افزاري – مالي 

٣- داشتن حسن سابقه اجرايي در كارهاي قبلي

٤- ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ (ششصد ميليون) ريال

٥- دارا بودن امكانات انجام خدمات پشتيباني 

تهيه اسناد مناقصه به يکي از طرق ذيل:  

 روش اول: مراجعه به وب سايتwww.tcwa.ir  جهت اخذ رايگان اسناد 

روش دوم: واريز مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ريال، به حساب سيبا شماره ٠١٠٦٠٥٦٨١٢٠٠٥ بانك ملي ايران، قابل واريز در کليه شعب، به نام شركت مخابرات ايران-منطقه آذربايجان 

غربي و ارائه آن در ساعات اداري به مديريت تداركات  به آدرس اروميه، بلوار ارتش، ساختمان مركزي مخابرات، طبقه پنجم، اتاق ٥٢٤، جهت دريافت اسناد مزايده.  

مكان تحويل اسناد: دبيرخانه اين شرکت به آدرس: اروميه – بلوار ارتش – ساختمان مرکزي مخابرات – طبقه دوم - اتاق ٢٢٢. ضمنًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفن 

٣١٩١٣٥٢٤– ٣١٩١٣٥٣٢ و يا دورنگار ٣٣٤٥٠٦٤٥ تماس حاصل و يا صفحه اصلي سايت www.tcwa.ir  را مالحظه فرمائيد.

شركت مخابرات ايران- منطقه آذربايجان غربى

   شماره:   الف/٩٥/١٧٨               

  تاريخ:   ١٣٩٥/١٢/١٧
آگهی حصر وراثت

 خانم نسرین حسینقلی به شماره شناسنامه 1057 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 950728 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار 
داشته که شادروان مرحومه فاطمه خداوردی به شماره شناسنامه 1307 در تاریخ 92/3/24 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 
1- نس��رین حسینقلی فرزند محمود به شماره شناس��نامه 1057 صادره از تهران فرزند 
اوناث متوفی 2- سیمین حسینقلی فرزند محمود به شماره شناسنامه 2009 صادره از تهران 
فرزند اوناث متوفی 3- نس��ترن حسینقلی فرزند محمود به شماره شناسنامه 71496 صادره 
از تهران فرزند اوناث متوفی 4- مجید حس��ینقلی فرزند محمود به ش��ماره شناسنامه 7792 
صادره از تهران فرزند مذکر متوفی 5- س��عید حس��ینقلی فرزند محمود به شماره شناسنامه 
15099 صادره از تهران فرزند مذکر متوفی 6- مس��عود حس��ینقلی فرزند محمود به ش��ماره 
شناس��نامه 5703 صادره از تهران فرزند مذکر متوفی 7- هادی حس��ینقلی فرزند محمود به 
ش��ماره شناس��نامه 4466 صادره از تهران فرزن��د مذکر متوفی 8- مهدی حس��ینقلی فرزند 
محمود به ش��ماره شناس��نامه 4468 صادره از تهران فرزند مذکر متوفی 9- محمود حسینقلی 

فرزند حاج اقا به شماره شناسنامه 1112 صادره از دماوند همسر متوفی
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مذبور را در یک نوبت آگه��ی می نماید تا 
هرک��س اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد در این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختالف حوزه 1 دماوند 

روز گذشته صورت گرفت

ورود پیکر مطهر
 ۱6۵ شهید دفاع مقدس

 به خاک کشور

برخی کارشناس��ان معتقدند اگر نرخ بلیت 
س��ینما در س��ال جدید و بر اساس تصمیم گیـــــشه

شورای صنفی نمایش با رشد 100 درصدی 
مواجه ش��ود، مخاطب را از حضور در س��الن های س��ینما و دیدن 

فیلم منصرف می کند و بار دیگر رکود به سینما باز می گردد.
به گزارش فارس، سینما در کشور ما یکی از مراکزی که مورد 
استفاده جوانان و بعضاً خانواد ه ها قرار می گیرد. نمایش فیلم هایی 
که با ذائقه مخاطب همراه اس��ت چندس��الی است که باعث شده 
س��الن های س��ینما از رکودی که اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 

گریبانگیر آن شده بود، خارج شود.
اگر نگاهی به آمار فروش بلیت سینماها در سال 93 بیندازیم 
خواهی��م دی��د میزان آن براس��اس اعالم ش��ورای صنفی نمایش 
نسبت به سال 92 در تهران و شهرستان ها بین 60 تا 100 درصد 

افزایش داشته است. این در شرایطی است که در این سال ها رشد 
قیمت بلیت را در س��ینماها ش��اهد نبودیم اما در سال 94 قیمت 
بلیت حدود 15 درصد رش��د داشت و  بلیت سینماهای مدرن به 
8 ه��زار تومان افزایش پیدا کرد، در این س��ینماها قیمت بلیت ها 
از ش��نبه تا چهارش��نبه 7 هزار تومان و پنجشنبه و جمعه 8 هزار 
تومان فروخته ش��د. همچنین بلیت سینماهای ممتاز به 6 هزار و 

500 تومان رسید.
در س��ال 95 قیمت بلیت رش��د حدود 12 درصدی را تجربه 
کرد و قیمت بلیت س��ینماهای مدرن روزهای پنج شنبه و جمعه 
10 هزارتومان، س��ایر روزها 8 هزار تومان و سه ش��نبه ها 5 هزار 

تومان شد. 
پیشنهاد شورای صنفی اکران برای فیلم های نوروز 96 قیمت 
شناور بلیت سینماها با توافق پخش کننده و سینمادار خواهد بود. 

حال باید دید سیاست سازمان سینمایی درخصوص قیمت شناور 
بلیت چه خواهد بود زیرا قیمت بلیت شناور توسط شورای صنفی 
نمایش مصوب ش��ده که باید سیاست های سازمان سینمایی هم 
درباره این افزایش قیمت مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تصمیم 
اتخاذ ش��ده از سوی ش��ورای صنفی نمایش قیمت بلیت با رشد 
100 درصدی مواجه خواهد ش��د که برخی کارشناسان معتقدند 
این نوع افزایش قیمت ممکن است مخاطب را از حضور در سالن 
س��ینما و دیدن فیلم منصرف کرده و ش��اهد یک رکود دیگر در 

سال 96 باشیم. اما عده ای معتقدند براساس نیاز سنجی مخاطب 
بلیت سینماها در برخی از سالن ها افزایش قیمت خواهد داشت و 

مخاطب سینماهای خاص تغییری نخواهد کرد. 
حال باید دید در جلس��ه امروز ش��ورای صنف��ی نمایش چه 
تصمیم��ی اعالم می ش��ود؟ فیلم هایی که هم این��ک پیش فروش 
بلیت شان در سالن های سینما آغاز شده با قیمت 10 هزار تومان 
اس��ت و به نظر می رس��د وزارت ارشاد درباره افزایش قیمت بلیت 

تردیدهایی دارد. 

اما و اگرهای بلیت ۲۰ هزار تومانی سینما

آيا رکود دوباره به سینما باز می گردد

نادر مشایخی اینتر ارکستر را رهبری می کند
نخستین کنسرت »اینتر ارکس��تر تهران« به رهبری 
ن��ادر مش��ایخی و با اج��رای قطعات��ی از دوره ب��اروک و 

قطعه هایی از آهنگسازان مدرن برگزار می شود.
»اینتر ارکس��تر« ای��ده اجرایی نادر مش��ایخی برای 
همنش��ینی سازهای سمفونیک و ایرانی است. این ارکستر 
به ط��ور خصوصی و با همکاری نادر مش��ایخی )به عنوان 
رهبر دائم و مدیر هنری ارکس��تر( و وحید افتخار حسینی 
)به عنوان دس��تیار رهبر و مدیر ارکستر( از آذر ماه امسال 

تشکیل شد.
»اینتر ارکس��تر« در نخس��تین اجرایش قطعه هایی از 
آروو پ��رت، آهنگس��از محبوب و نام آش��نای معاصر، ژان 
باتیست لولی آهنگساز باروک فرانسوی و نادر مشایخی را 
با همراهی س��ازهای سمفونیک و ایرانی در ترکیبی مدرن 
اجرا خواهد کرد. همچنین بهرنگ ش��گرف کار قطعه ای از 

یوهان سباستین باخ را خواهد خواند.
تاالر آس��مان یکی از س��الن های زیبا و مناس��ب برای 
کنس��رت در تهران با ظرفیت 450 نفر در منطقه زعفرانیه 
اس��ت که پس از مدت ها میزبان اجرایی ارکسترال خواهد 
بود. کنسرت »اینتر ارکستر« به رهبری نادر مشایخی امشب 
ساعت 21:30 در تاالر آسمان برگزار می شود. تاالر آسمان 
در خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه )فالحی( نرس��یده به 

خیابان فیروزکوه، مجتمع فرهنگی آسمان، قرار دارد.
عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال 

به آدرس tiwall.com مراجعه کنند.

ُدیاُدالم نوین کتاب گویا شنیدنی شد
آلبوم اجرای ش��عر و موس��یقِی »ُدیاُدالم«، اولین اثر 
رس��می »ارژنگ آقاجری«، از سوی موسسه  »نوین کتاب 

گویا« منتشر شد.
در کتاب گویای »دیادالم«، از اش��عار س��ه ش��اعر از 
ش��اعران یک جریان شعری  مدرن موسوم به »شعر دیگر« 
و مربوط به دهه ی 40 و 50 شمس��ی اس��تفاده شده است 
که محتوای هر سه ش��عر نگاهی متفاوت به داستان کهن 

»لیلی و مجنون« است. 
ُدیاُدالم پرفرمنس��ی شنیداری است، از سه مواجهه با 
سوگس��تاِن لیلی و مجنون، در ش��عر ُمدرن ایران. این کار 
در سه پرده با استفاده از جریان »شعِر دیگر« ساختار پیدا 
کرده است، اما خود نیز به تنهایی رفتاری است موسیقایی 
با این اش��عار و تجربه ای است نو، در جایی که موسیقی به 

خوانِش شعر برخاسته است.
در ای��ن اثر میث��اق مهرپور، کوُرش قزوینه، س��یاوش 
ولی پ��ور، امیرحس��ین کیان پور، نبیل یوُس��ف  ش��ریداوی 
و س��اناز حمیدی به عن��وان نوازندگان فعالیت داش��ته و 
ارژنگ آقاجری خوانِش اش��عاِر فارس��ی، مهدی ساکی آواز 
و خوانش اش��عار عربی و حمیده موس��وی آواپردازی را بر 

عهده داشته است.
همچنین کتاب »ُدیاُدالم« مکمل س��ی دی صوتی اثر 
بوده و ب��ا بخش هایی همچون تاریخچه ی »ش��عر دیگر«، 
تاریخ داس��تان »لیلی و مجنون«، متن اشعار و... همراه با 

این اثر عرضه شده است.

پالسکو با عشق و آتش در خانه هنرمندان
نمایش��گاهی از عکس  ه��ای حادثه پالس��کو با عنوان 

»عشق و آتش« در خانه هنرمندان ایران برپا شد.
 حادثه تلخ آتش س��وزی و ریزش س��اختمان قدیمی 
پالس��کو از س��ویی روح و روان ایران و ایرانی را آزرده کرد 
و از س��وی دیگر جلوه هایی بی بدیل از غیرت و جانفش��انی 
آتش نشانان را در خدمت رسانی و یاری هموطنان را فراروی 
افکار عمومی داخلی و خارجی قرار داد. حادثه پالس��کو در 
چنین فضایی از چش��م تیزبین عکاس��ان خبری دور نماند 
ت��ا آنان نیز پا به پای قهرمان��ان و مبارزان با آتش، لحظات 
تاریخی و حماسی ثبت کنند. از همین رو باشگاه پویا اقدام 
به برپایی نمایش��گاهی از آثار عکاسان خود کرده اند که روز 

گذشته در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان گشایش یافت.
ه��دف از برگ��زاری نمایش��گاه عکس »عش��ق و آتش« 
گرامیداش��ت یاد و خاطره 16 ش��هید آتشنش��انی است که 
ب��ه هنگام انجام ماموریت به کام آتش و آوار گرفتار ش��دند  و 
این نمایش��گاه نمایشی از 9 شبانه روز تالش بی وقفه نیروهای 
آتش نشان و امدادگر در عملیات آواربرداری و مهار آتش است.

قرار اس��ت کتاب عکسی از آثار عکاس��ان در رابطه با 
عکس های نمایش��گاه حادثه پالس��کو چاپ و در مراس��م 

اختتامیه نمایشگاه در 25 اسفند رونمایی شود.
اختتامیه نمایشگاه »عشق و آتش«  25 اسفند ساعت  
14 به طور رس��می با حضور ش��هردار منطقه 6  و جمعی 
از خانواده شهدای آتش نشان و مقامات و مسئوالن برگزار 

می شود.

آغاز پیش فروش بلیت آباجان
پیش فروش بلیت »آباجان« س��اخته هاتف علیمردانی 

نیز در سینماهای تهران آغاز شد.
دی��روز پیش ف��روش بلیت فیلم س��ینمایی »آباجان« 
ساخته هاتف علیمردانی نیز در دو سینما کورش و زندگی 
با قیمت 10000 هزار تومان در پردیس کورش آغاز شد. 
فیلم س��ینمایی »آباج��ان« هفتمین س��اخته هاتف 
علیمردان��ی در بخش س��ودای س��یمرغ س��ی و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر حضور داشت.  
در خالصه داس��تان این فیلم آمده اس��ت: داستان این 
فیلم در دهه شصت می گذرد و زندگی اجتماعی مردم در آن 
سال ها روایت می شود. زن جا افتاده ای است که در سال های 
جنگ در شهر زنجان زندگی می کند. پسرش خلیل در جبهه 

مفقوداالثر شده اما او امیدوارتر است که خلیل بازگردد.
در ای��ن فیلم فاطم��ه معتمدآری��ا، س��عید آقاخانی، 
حمیدرضا آذرنگ، ش��بنم مقدمی، فریبا متخصص، ملیسا 
ذاک��ری، محمدرضا غف��اری، محمود نظرعلی��ان و ماهان 

نصیری به ایفای نقش می پردازند. 
س��ایر عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده و تهیه کننده: 
هاتف علیمردان��ی/ مدیر فیلمبرداری: حس��ین جعفریان/ 
تدوین: امیر ادیب پرور/ طراح صحنه و لباس: کامیاب امین 
عشایری/ طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی/ صدابردار: 
محمود خرسند/ آهنگساز: افشین عزیزی/ طراح جلوه های 
ویژه: محمد لطفعلی/ منش��ی صحنه: نسیم سیدعلیخانی/ 

عکاس: علی نیک رفتار


