
آغاز سال نو با نوروز خوانی در پردیس تئاتر
نمای��ش »نوروزخوانی« به نویس��ندگی و کارگردانی 
»ج��واد انصافی« از تاریخ ۸ فروردی��ن ماه همزمان با آغاز 
س��الن نو در تماشاخانه مش��ایخی پردیس تئاتر تهران به 

روی صحنه می رود.
این نمای��ش حاصل پژوهش پنج س��اله کارگردان در 
ارتباط با نوروز اس��ت که ش��امل نوروزخوانی های سراس��ر 
کش��ور مانند حاجی فیروز، تکم چ��ی در آذربایجان، نوروز 
سلطان در مازندران، عروس گله ئی در گیالن، آتش افروز و... 
می ش��ود. در واقع داستان این نمایش از برخورد کودکی با 
عمو نوروز و حاجی فیروز آغاز می شود که این دو شخصیت 
در قالب روایت و ترانه به سؤاالت کودک در ارتباط با نوروز 
پاس��خ می دهند. این نمایش در اشکال مختلف در اجراها و 

جشنواره های متعدد روی صحنه رفته است.
در این نمای��ش بازیگرانی چون جواد انصافی، امیرمحمد 
انصافی، امیرحسین انصافی، فروغ یزدان، محمدرضا لوانی، تینا 
نوروزی، فرش��ته اعظمی، نیلوفر سیاری و احمد آهسته ایفای 
نقش می کنند. همچنین حامد نصرآبادیان طراح حرکت، ساسان 
فرهادپور طراح صحنه، فروغ یزدان طراح لباس، امیرحس��ین 
انصافی آهنگس��از، حبیبه رضایی و فروغ یزدان عروسک ساز، 

سمیرا انصافی منشی صحنه این نمایش هستند.
پردی��س تئات��ر تهران در اتوب��ان امام عل��ی جنوبي، 
خروجی ش��هید محالتی شرق، خیابان ش��هید شاه آبادی 
جنوب��ی، بعد از میدان مالک اش��تر، خیابان ش��هید بقایی 

واقع شده است.

مبارک هم به جمع فیلم های نوروزی پیوست
فیلم سینمایی رئال- انیمیشن »مبارک« در نوروز ۹۶ 
نی��ز به اکران خود در پردیس های س��ینمایی و تعدادی از 

سینماهای سراسر کشور ادامه می دهد.
با اعالم مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری س��ازمان 
تبلیغات اسالمی فیلم سینمایی رئال- انیمیشن »مبارک« 
در نوروز ۹۶ نیز به اکران خود در پردیس های سینمایی و 

تعدادی از سینماهای سراسر کشور ادامه می دهد.
»مبارک« تاکنون بی��ش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان فروش داشته است.
از روز ۷ فروردی��ن م��اه بیلبورده��ای خیابان��ی فیلم 
در ش��هر نصب می ش��ود و تبلیغات تلویزیون��ی آن نیز با 
هماهنگی هایی که با س��ازمان صدا و س��یما صورت گرفته 

شده است، از سر گرفته می شود.
»مبارک« داس��تان دختری اس��ت به نام گل پری که 
درگیر ماجرای عروسک هایی می ش��ود که از داستان های 

نقالی پدر بزرگش وارد زندگی او شده اند.
الناز شاکردوس��ت ، امیر رهبری ، تورج نصر ، منوچهر 
آذر ، حس��ن کری��م خان زند ، مرجان س��پهری به عنوان 

بازیگر در این فیلم حضور دارند. 
کارگردان��ی این اثر بر عه��ده محمدرضا نجفی امامی 

بوده و بهروز واقعی هم نویسنده فیلمنامه آن است.
تهیه کنن��دگان این اثر علی نجفی امامی و علی پایاب 
هستند و مدیریت فیلمبرداری هم بر عهده علیرضا برازنده 

بوده و  تدوین کار را سپیده عبدالوهاب انجام داده است.

چنگ رودکی از همنوازان فاخته منتشر می شود
تازه تری��ن اثر گروه موس��یقی »همن��وازان فاخته« با 
عنوان »چنگ رودکی« در قالب کلیپ تصویری اوایل سال 

آینده منتشر و در دسترس مخاطبین قرار می گیرد.
مراحِل ضبط و میکس موسیقی این اثر به خوانندگی 
محبعلی بخش��ی، به پایان رسیده است و بعد از تعطیالت 
نوروز ضبط تصویری کار ش��روع می شود. همنوازان فاخته 
که از س��ال ۱۳۸۶ با اجرای کنسرتهای متعدد و حضور در 
جشنواره های معتبر فعالیت های خود را ادامه می دهد، در 
حال حاضر مش��غول ضبط مراحِل پایانی یک آلبوم صوتی 
و یک کلیپ تصویری هس��ت که ه��ر دو اثر به زودی وارد 

سبد فرهنگی عالقمندان موسیقی خواهد شد.
گروه همن��وازان فاخته تاکن��ون در ژانرهای مختلفی از 
جمله موسیقی مقامی دوره تیموری، موسیقی دستگاهی دوره 
قاجار و موسیقی رادیویی دهه چهل ایران به اجرا و آهنگسازی 
پرداخته است و آلبومی که از این گروه در دست انتشار است 
به سبک موسیقی مقامی دوره تیموری با خوانندگی »مهدی 
امامی« اس��ت و کلیپ تصویری این گروه نیز به س��بک دوره 
رادیویی با خوانندگی »محبعلی بخشی« خواهد بود، البته هر 
دو اثر با رویکردی معاصر و سازبندی جدید ارائه خواهند شد.

 هدای��ت کالری )ب��م تار(، مهدی ش��یخ )تار(، آرمان 
حیدریان )کمانچه(، هامون بهرامی مقدم )سنتور(، حسین 
گازر )تنبک(، علیرضا رس��ولی )کمانچه آلتو(، نیما داغمه 
چی )تار( و خش��ایار پارسا )س��نتور( به عنوان نوازنده در 

گروه همنوازان فاخته حضور دارند.

بربریت مدرن در بازار کتاب
کتاب »بربریت مدرن: تاملی بر اکنون و آینده داعش« 

به اهتمام مهدخت ذاکری منتشر شد.
ظهور پدیده دولت اس��المی عراق و ش��ام موس��وم به 
داعش، جهانیان را با معادالت جدیدی درعرصه بین الملل 
مواجه س��اخته اس��ت. از بنیان های ش��کل گی��ری ترور 
وخش��ونت این محصول ق��رن ۲۱، تا فن��ون درآمدزایی، 
تجارت خون و برده داری مدرن این گروه، همه از مباحثی 
اس��ت که فهم آن به واکاوی پدیده و مقابله احتمالی با آن 

راهگشا خواهد بود. 
بی ش��ک پژوهش��ی درخ��ور توجه درخص��وص گروه 
شورش��ی داعش، نیازمند رویکردهای مختلف و نگریستن 
به این پدیده از زوایای متفاوت است. در این کتاب از منابع 
مختلفی به زبان های فارس��ی، انگلیس��ی، فرانسه و کردی 
استفاده ش��ده اس��ت که این خود می تواند نشانگر تنوع و 
عم��ق تحقیقات باش��د. عالوه بر این، با توجه به اس��تفاده 
از منابع دس��ت اول و نیز کارشناس��ان بومی در این کتاب، 
می توان مدعی بود که این مجموعه مقاالت که در نوع خود 
شیوه ای نوین در سبک نگارش کار علمی در ایران محسوب 
می شود، با رویکردی بدیع به موضوع نگریسته است. شایان 
ذکر اس��ت که این کتاب با رهنمودهای دلسوزانه، تالش ها 
وکمک ه��ای بی بدیل جناب آقای دکت��ر قدیر نصری عضو 

هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به ثمر نشست.
این کتاب را پژوهش��کده مطالع��ات کاربردی قلم، در 
۲۱4 صفحه و به قیمت ۲5۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

با حضور چهره های هنری
علی معلم به سوی خانه ابدی 

بدرقه شد
مراس��م تشییع پیکر زنده یاد علی معلم در 

ویژه حالی صبح دیروز برگزار شد که نمایندگان گ�زارش 
جامع��ه س��ینمایی در س��خنان خ��ود به 
اس��تقالل وی و تالش��ش ب��رای ارتقای س��ینمای ای��ران اذعان 

داشتند.
ب��ه گزارش مهر، مراس��م تش��ییع پیکر علی معل��م، منتقد، 
کارش��ناس و تهیه کننده س��ینما با حضور جمع��ی از هنرمندان 
در س��اختمان ش��ماره ۲ خانه سینما برگزار ش��د. در ابتدای این 
مراس��م عزیزاهلل حاجی مشهدی منتقد س��ینما شعری در وصف 

علی معلم خواند.
جواد طوسی سپس پشت تریبون قرار گرفت و گفت: چه پایان 
و آخر خط تلخی داش��ت امسال. علی معلم استقالل عمل زیادی 
داش��ت، او رفاقت را از دید خود معنا می کرد. او عاشق بی نظیری 
در مورد س��ینمای سرزمین خودش و آدم کاربلدی بود. علی معلم 
بر پایه رفاقت جش��نی ب��ه نام حافظ برگزار می کرد، جش��نی که 
ناخواس��ته به آدم غیر خودی در یک صفحه روزنامه تبدیل شد. او 
رفته رفته به انزوا رفت، علی معلم باید بیشتر در حوزه فرهنگی به 

کار گرفته می شد اما ما باز درمورد یک رفیق دیر رسیدیم.
مس��عود جعف��ری جوزانی نیز در این مراس��م عنوان کرد: به 
نظر من علی س��په ساالر س��ینمای ایران بود. او در دهه ۷۰ فکر 
می کرد همه دنبال فیلم ساختن هستند بر همین مبنا گفت باید 
بسترس��ازی کنیم و ب��ه این ترتیب مجل��ه ای راه اندازی کرد. او 
در ادامه راه با همه وجودش احس��اس می کرد باید یک جشنواره 
مردمی برپا ش��ود تا از کس��انی که گاهی کارش��ان به چشم نمی 
آی��د تجلیل کند. او کلیت س��ینما را می دید و قصد نداش��ت که 
خ��ودش تنها فردی ش��ود که کاری انجام می دهد. او با س��رمایه 

خودش با دیگر کش��ورها برای سینمای ایران البی می کرد، همه 
وجود انرژی بود.

وی اف��زود: علی افق های بلندی را می دی��د، حتی زمانی که 
کس��ی چنین چی��زی را تصور نمی کرد. عده ای ش��اید از قلم او 
می ترس��یدند ام��ا او رهبری جمع را می فهمی��د، وقتی خبر فوت 
او رس��ید باورم نمی شد و س��اعت ها به چند نفر زنگ می زدم و 
وقتی در انتها باور کردم از خودم پرسیدم چرا علی؟ چرا او با همه 
انرژی، هیجان و ش��هامت؟ من یکی از عش��اق علی هستم، علی 

یکی از تاثیرگذارترین اهل قلم بود.
در ادامه سعید راد ضمن خواندن شعری اظهار کرد: شاید بیش 
از ۶ ب��ار با علی معلم به بهش��ت زهرا رفتیم و حیف که خیلی زود 
نوبت او رس��ید. معلم عشق، دوست، رفیق بود. با چه مشقت هایی 
جشنی راه می انداخت، استادان ما حرف خوبی زدند که چرا از علی 
معلم قدردانی نشد، ماها خیلی دیر می فهمیم که چه گوهرهایی را 
از دست دادیم ، او در آرزوی ساخت فیلم »کوروش« از دنیا رفت.

سپس ابوالحسن داوودی پش��ت تریبون قرار گرفت و عنوان 
ک��رد: من جاهای مختلف صحبت کردم اما تنها جایی که صحبت 
نکردم در مراس��م تش��ییع پیکر یک دوست بوده است. به راستی 
نمی توانم حرف بزنم، من متنی نوشته ام که حرفی با خداست که 
لطفی کند و شر را از سینمای ایران بردارد و به فرشته اش بگوید 
دس��ت از سر س��ینمای ایران بردارد، خیلی جاها این استحقاق را 

دارد که مرگ به سراغشان برود، چرا سینما؟
او در ادام��ه متنی در همین باره خواند که نوش��ته بود خدایا 
به خودت قس��م می دهم که سبد س��ینمای ایران پر شده است. 
خیلی ها اس��تحقاق این را دارند؛ نوبتی هم باش��د نوبت آنهاست، 
چرا عزراییل س��راغ آنها نمی رود، بعض��ی ها مدام منتظر مرگند 
و برخی فکر می کنند مرگ سراغش��ان نمی رود. علی سرش��ار از 
زندگی بود چه ش��د که او رفت. مرگ اشتباه کرد یا علی؟ او یک 
کم��ال طلب بود، تهیه کننده قابلی بود که بعید بود به این زودی 
از مرگ رو دس��ت بخورد، علی معلم و من س��ی و چند ساله هم 
را می شناس��یم، صفت مش��ترکی داریم که آن شهرستانی بودن 
اس��ت با تمام خصوصیتش. ش��ما هر چه می خواهید بگویید من 

غیرممکن است که باور کنم او رفته است.
پ��س از صحبت ه��ای ابوالحس��ن داوودی، س��یروس الوند با 
خواندن ش��عری گف��ت: بعضی ها حتما خوش��حالند؛ همان تنگ 
نظران��ی که هم از مرگ عباس کیارس��تمی خوش��حالند و هم از  
جایزه اصغر فرهادی ناراحتند، همان هایی که نس��بت به جش��ن 
حافظ موضع داشتند. همه داغداریم و این سال بد و نحس و بخیل 
تمام شدنی نیست، خوشبختانه کسانی هستند که علی، معلم آنها 

بود تا ما حس کنیم که او همچنان زنده و در میان ما است.
در این بخش مراس��م پیکر علی معلم وارد حیاط س��اختمان 

شماره ۲ خانه سینما شد.
س��پس جهانگیر الماسی به عنوان س��خنران اظهار کرد: من 
باور نمی کنم. خدایا این وجود نازنین را بیامرز و به بازماندگانش 
ع��زت بده، از اینکه این جماعت ب��رای وداع با یکی از چهره های 
سینما حضور دارند تشکر می کنم. علی معلم را از دهه ۶۰ و وقتی 
جوان بود می ش��ناختم، وقتی که بایکدیگر درباره معرفت صحبت 
می کردیم. الماس��ی در ادامه بخش��ی از کتابی که علی معلم به او 

هدیه کرده بود، خواند.
در ادامه علیرضا رییس��یان ضمن خواندن ش��عری بیان کرد: 
آخرین مراس��م یادبودی که من صحبت کردم هفت س��ال پیش 
در مراس��م سیف اهلل داد بود و حاال من و علی باز اینجاییم، کاش 

جای من و علی عوض می شد.
او در حال��ی که بغض کرده بود گفت: فرزندانش به او افتخار 

می کنند. علی ما به یاد تو هستیم تو هم به یاد ما باش.
س��پس هیوا مسیح منتقد و شاعر پش��ت تریبون قرار گرفت 
و ش��عری خوان��د و بیان ک��رد: از علی معلم گفتن ت��وان بزرگی 
می خواهد، پس از سال ها مردی را یافتم که به آنچه که می گفت 
ایمان داش��ت، همه افرادی که او را می شناختند و نمی شناختند 
او را دوست داشتند، او یک تنه هزار تن بود که رنج های سینمای 

ایران را به دوش می کشید.
وی افزود: آقایان! گرده های این سرزمین زخمی است. بدانید 
که مردانی همچون علی معلم تکرار نمی ش��وند. رد آثار و سخن و 
عمل او در تاریخ این س��رزمین فراموش نمی شود. سال ۹5 سال 

بد، سال سیاه دست از سر این سرزمین بردار، علی معلم از گردونه 
پیاده ش��د و دشمنانش ش��اد و دوس��تانش غمگین شدند مردان 

بزرگ بعد از مرگ آغاز می شوند و او از همین االن آغاز شد.
حس��ین انتظامی معاون مطبوعاتی نیز اظه��ار کرد: به همه 
تس��لیت می گویم. علی معلم ۲ وجه داشت بخشی در سینما بود 
و بخش��ی در مطبوعات. خیلی از سینماگران از ساحت مطبوعات 
به س��ینما رس��یدند، او پایمردی کرد و زمانی که مجله اش دچار 
مشکل شد او روزنامه نگار مولف بود، امیدوارم همه ما تالش کنیم 

تا سرمایه او در مطبوعات را حفظ کنیم.
امید معلم فرزند علی معلم سپس عنوان کرد: می دانم خیلی 
از ش��ماها از راه دور آمدی��د، اگ��ر او اینجا بود ب��ه من می گفت 
احترام همه واجب اس��ت. معموال وقتی آدم ها هس��تند قدرشان 
را نمی دانی��م من برای این ش��رایط آماده نبودم ولی مس��یر علی 
معلم را ادامه می دهم. مس��یر او توس��ط فرزندان و جوانانی که او 
به جا گذاش��ته قطع نمی ش��ود، این را خطاب به تمام آنهایی که 

خوشحالند می گویم.
در ادامه مراسم آذر معماریان همسر علی معلم به صحنه آمد 
و گفت: س��الم ای کس��انی که علی برای شما کار می کرد! دست 
تک تک ش��ما را می بوس��م. در این چند شبی که روحم در خانه 
نبود ش��ماها کنارم بودید. من از ۱۹ سالگی کنار او بودم، او امروز 
همه معلومات خود را زیر خاک می برد، او آنقدر بزرگ و ش��ریف 
و انس��ان بود که هیچ چی��زی را در قضاوتش دخالت نمی داد. او 
ش��ب تا صبح می خواند و مطالعه می کرد تا بتواند کاری برای این 

کشور انجام دهد.
سپس منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما اظهار کرد: 
ش��ب اول که این حادثه رخ داده بود و به منزل او رفتم یک علی 
معلم ج��وان به نام امید معلم دیدم. او ن��ام خوبی برای ادامه راه 

علی معلم دارد.
جمش��ید مشایخی س��پس ش��عری خواند و گفت: علی زنده 

است اما باز به شما تسلیت می گویم.
در پایان پیکر علی معلم بر دوش سینماگران و سینمادوستان 

به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا بدرقه شد.
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نرم افزار »بانو« منتشر شد
نرم افزار »بانو« همزمان با فرارس��یدن میالد حضرت فاطمه 

زهرا)س( تولید شد.

 ای��ن نرم افزار با موضوعاتی از قبی��ل: مقام و جایگاه زن در 
اسالم، الگوی زن مسلمان، زن و آزادی، حجاب، حضور اجتماعی 
زن��ان، زن و ازدواج، رابطه زن با ش��وهر و رابطه زنان با فرزندان 
به مجموعه ای از پرس��ش ها و شبهات و پاسخ های علمی آنها در 

خصوص مقام و منزلت زن پاسخ گفته است.
طبقه بندی موضوعی س��واالت، اتقان پرس��ش و پاس��خ  ها، 
معرفی منابع بیش��تر برای هر پاس��خ، نمایش پاورقی مربوط به 
پاس��خ ها، نمایش پاسخ مربوط به هر سوال با ساختاری مناسب، 

حجم کم، دسترسی آسان و عدم نیاز به نصب و گرافیک مناسب 
از ویژگی  ها و قابلیت های نرم  افزار »بانو« است.

عالقه من��دان جهت تهیه رایگان این نرم اف��زار می توانند به 
www.andisheqom.com مراجعه کنند.

فرهنگستان

پیکر خسرو شجاع زاده
 از مقابل تاالر وحدت تشییع می شود

پیکر خسرو ش��جاع زاده، پیشکسوت تئاتر، سینما و 
تلویزیون امروز از مقابل تاالر وحدت تشییع می شود.

تشییع پیکر خسرو شجاع زاده هنرمند تئاتر سینما و 
تلویزیون امروز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ساعت۹:۳۰ صبح 
از مقابل تاالر وحدت به س��مت بهشت زهرا تشییع و در 
قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود. مجلس ترحیم 
این هنرمند عرصه تئاتر روز شنبه مورخ ۲۸ اسفند ماه در 

مسجد نور از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار می شود.
 خس��رو ش��جاع زاده )زاده ۱۳۲4 در بندر ترکمن - 
درگذش��ت ۲4 اس��فند ۱۳۹5 در ته��ران( بازیگر ایرانی 
س��ینما و تلویزی��ون بود. ش��جاع زاده ک��ه دانش آموخته 
رش��ته بازیگری از هنرکده هنره��ای دراماتیک بود بازی 
در س��ینما را از س��ال ۱۳4۸ ب��ا ب��ازی در فیل��م گاو به 
کارگردانی داری��وش مهرجویی آغاز نمود. در فیلم غریبه 
و م��ه بهرام بیضایی نقش اّول م��رد را بازی کرد. وی در 
سریال پدرس��االر نیز بازی کرد. شجاع زاده سه شنبه ۲4 
اسفندماه ۱۳۹5 به دلیل سکته مغزی در سن ۷۱ سالگی 

چشم از جهان فروبست.

ساعت بازدید از موزه سینما 
در ایام نوروز تغییر کرد

با فرا رسیدن ایام نوروز سال ۱۳۹۶ ساعات کار موزه 
سینمای ایران تغییر کرد.

به گزارش مهر، با فرا رس��یدن ایام نوروز سال ۱۳۹۶ 
س��اعت بازدید از موزه س��ینما تغییر ک��رد و عالقمندان 
می توانند از تاری��خ ۲ فروردین تا پایان روز ۱۱ فروردین 
ماه از س��اعت ۹ تا ۱۶ از مجموعه تاالرهای موزه س��ینما 

بازدید کنند.
طبق روال تعطیلی موزه س��ینما در روزهای ش��نبه، 
تاالرهای این موزه س��ینمایی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال 
جاری و دو تاریخ 5 و ۱۲ فروردین ماه تعطیل خواهد بود.

دو س��الن سینما توگراف و س��ینما فردوس از تاریخ 
۲ فروردین باز اس��ت و فیلم های روز سینمای ایران طبق 
جدول زمان بندی در این دو سالن نمایش داده می شود.

همچنین مجموعه فرهنگی موزه س��ینمای ایران در 
تاریخ های ۲۹ و ۳۰ اس��فند ماه س��ال ۱۳۹5 و دو تاریخ 

اول و ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تعطیل است.
غرفه ه��ای ف��روش محص��والت فرهنگ��ی و کاف��ی 
ش��اپ های موزه س��ینمای ایران همه روز ب��ه غیر از ۱۳ 

فروردین باز است.

اسعدیان رئیس و علی قائم مقامی 
سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما شدند

دومین نشس��ت هیئ��ت مدیره جدید خانه س��ینما 
بعدازظهر دیروز چهارشنبه ۲5 اسفند ماه در خانه سینما 

برگزار شد.
 دومین نشست هیئت مدیره جدید خانه سینما برگزار 
و همایون اس��عدیان به عنوان رئیس، مرتضی رزاق کریمی 
)نایب رئیس(، سید علی قائم مقامی )سخنگو( و روانبخش 

صادقی به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب شدند.
در ادامه جلس��ه، هیئ��ت مدیره به اتف��اق آراء ابقا و 
استمرار فعالیت منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل 

خانه سینما را تصویب کرد.

رییس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی 
منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوان��ان محس��ن حموله به عن��وان رییس 
دبیرخانه ش��ورای نظارت بر س��اخت، طراحی، واردات و 

توزیع اسباب بازی منصوب شد.
 علیرضا حاجیان زاده در این حکم به تعهد، شایستگی 
و سوابق ارزش��مند حموله اشاره و اظهار امیدواری کرده 
اس��ت با توکل به خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای 
مق��ام معظ��م رهب��ری »مدظله العالی« و با مش��ارکت و 
همکاری نمایندگان دس��تگاه ها و سازمان های ذیربط در 

انجام امور محوله اهتمام ورزد.
حموله مس��ئولیت های مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون، مدی��رکل آفرینش های فرهنگی و امور 
اس��تان های کانون و مس��وولیت دبیرخانه دایمی هفته ی 

 ملی کودک را در سابقه مدیریتی خود دارد.

فروش حدود ۳۰۰ هزار جلد کتاب
 در طرح عیدانه

دومی��ن طرح »عیدانه کتاب« ک��ه اجرای آن از ۱5 
اسفند در ۷۶۱ کتابفروشی کشور آغاز شده است، با ثبت 
رکوردی تازه ظرف ۱۰ روز در مقایس��ه با طرح مشابه در 
سال قبل، از مرز فروش ۲۸۹ هزار نسخه کتاب گذشت.

به گ��زارش روابط عموم��ی خانه کتاب، ب��ا ورود به 
یازدهمی��ن روز از اج��رای پنجمی��ن ط��رح حمایتی از 
کتابفروش��ی ها با عنوان »عیدانه کتاب« به منظور تزریق 
یارانه کتاب از مس��یر کتابفروشی ها به مصرف کننده های 
کت��اب، تعداد کتاب های ب��ه فروش رفته ب��ه ۲۸۹ هزار  
۳4۹ نس��خه رسیده است. این درحالی است که در طرح 
»عیدانه کتاب« سال گذشته در بازه زمانی یک ماه ۲۸۶ 

هزار و 5۸۰ نسخه کتاب به فروش رسید.
بر اس��اس این آمار، با استقبال گسترده کتابفروشان 
از سراسر کش��ور ۷۶۱ کتاب فروشی در این طرح ثبت نام 
کرده ان��د که از ای��ن میان، 5۸۷ کتاب فروش��ی در مرکز 
استان و ۱۷4 کتابفروشی از شهرستان عضو طرح شده اند 
که میزان مش��ارکت کتابفروش��ی ها در مقایس��ه با طرح 
عیدانه سال گذشته افزایش چند برابری را نشان می دهد. 
به طوری که در عیدانه س��ال گذش��ته ۳۷۶ کتابفروشی 

برای عضویت در این طرح اقدام کرده بودند.
همچنی��ن مطاب��ق این گزارش، در بین اس��تان های 
سراسر کش��ور، تهران با ۱4۱ کتابفروش��ی در صدر قرار 
دارد و پس از آن اصفهان با ۹۲ کتابفروش��ی و قم با ۸۹ 
کتابفروشی در طرح عیدانه کتاب شرکت کرده اند. پس از 
آن خراسان رضوی با ۷۰،   فارس  با 44، آذربایجان شرقی  
با ۳۲، کردس��تان  با ۳۰،   کرمان با ۲۶، خوزستان با ۲4،   
مازن��دران با ۲۳،   گیالن با ۲۱، یزد با ۲۰، همدان با ۱۷، 
کرمانشاه با ۱5، آذربایجان غربی با ۱4، خراسان جنوبی با 
۱۳، گلستان  با ۱۱، مرکزی با ۱۱، لرستان  با ۸، سمنان 
با ۸، بوش��هر با ۸، البرز با ۷، چهارمحال و بختیاری با ۶، 
زنجان با ۶، اردبیل با ۶، ایالم با 5، خراس��ان ش��مالی با 
4، قزوین با 4، سیس��تان و بلوچس��تان با ۲، کهگیلویه و 
بویراحمد با ۲ و هرمزگان با ۱ کتابفروش��ی در این طرح 

شرکت کرده اند.

افشین یداللهی درگذشت، باید این خبر را باور کنیم

گاهی مسیر جاده 
به بن بست می رود

باورکردن��ی نبود، اما افش��ین 
ن م����ا د یا

گروه فرهنگ و هنر
یداللهی ش��اعر و ترانه سرای 
کش��ورمان صبح دیروز بر اثر 

سانحه رانندگی درگذشت.
فک��ر می کردی��م با رفت��ن علی معل��م، پرونده 
غم های س��ال ۹5 بس��ته می ش��ود، اما انگار افشین 
یدالله��ی خودش پیش بینی ک��رده بود که این قصه 
هنوز به صفحه آخرش نرس��یده اس��ت. وقتی برای 

رفتن علی معلم نوشت:
»»یک بار

از لحظه ی مرگم
بی تفاوت گذشته ام

بی آنکه
بفهمم یک روز

در چنین لحظه ای
خواهم ُمرد

بعضی مرگ ها غیرمنتظره است
با اینکه #مرگ، غیرمنتظره نیست

هنوز چند روز به پایان سال ۱۳۹5 مانده،
این سال پر مسافر، #کبیسه هم هست...«

افشین یداللهی متولد دی ماه ۱۳4۷ در اصفهان 
و بزرگ ش��ده ته��ران اس��ت. وی دکتر روانپزش��ک 
)متخصص اعصاب و روان( اس��ت که با وجود عالقه 
به ش��عر و ترانه به رش��ته تحصیلی اش وفادار مانده 
و معالجه بیم��اران را در اولویت کاری اش قرار داده 

است. 
ترانه سرای شناخته شده کشورمان، کار حرفه ای 

را در سال ۱۳۷۶ با سرودن ترانه ای در باب شخصیت 
امام حس��ین)ع( ش��روع کرد که با آهنگسازی فواد 
حجازی و خوانندگی خش��ایار اعتمادی در ارکستر 
س��ازمان صداوس��یما اجرا ش��د. کار دوم وی، ترانه 
»از فارس تا خزر« با آهنگس��ازی شادمهر عقیلی و 

خوانندگی خشایار اعتمادی اجرا شد. 
وی ب��رای بس��یاری از س��ریال های مان��دگار 
تلویزیونی ترانه س��روده، آخرین کارش ترانه تیتراژ 
س��ریال »معمای ش��اه« اس��ت که ترانه آن توسط 
ساالر عقیلی خوانده شد. وی همچنین با خوانندگان 
مطرح موسیقی ملی و پاپ در آلبوم های موزیک شان 
همکاری کرده اس��ت. مردم وی را با س��رودن ترانه 
س��ریال »شب دهم« ساخته حس��ن فتحی که ۱۰ 

سال پیش از صداوسیما پخش شد، می شناسند.
ترانه های تیتراژ س��ریال تبریز در مه از س��االر 
عقیل��ی، ترانه تیتراژ س��ریال مس��یر زاین��ده رود از 
احس��ان خواجه امیری، ترانه تیتراژ س��ریال غریبانه 
از احس��ان خواجه امیری، ترانه تیتراژ س��ریال میوه 
ممنوعه از احسان خواجه امیری، ترانه تیتراژ سریال 
م��دار صف��ر درجه از علیرض��ا قربانی، تران��ه تیتراژ 
س��ریال پول کثیف از احس��ان خواجه امیری، ترانه 
تیتراژ سریال شب دهم از علیرضا قربانی و ترانه های 
برای آخرین بار، خیال تو، غریبانه، وقتی که نباش��ی 
و... از آلبوم »برای اولین بار« احس��ان خواجه امیری- 
ترانه ه��ای ف��ال، تب تلخ، رفتن از آلب��وم فصل تازه 
از احس��ان خواجه امیری بخشی از آثار شاخص این 

هنرمند است. 

تسلیت معاون فرهنگی وزیر ارشاد
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درگذش��ت افش��ین یداللهی؛ ش��اعر و ترانه سرا را 

تسلیت گفت.
متن پیام معاون فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد 

اسالمی به این شرح است:
درگذش��ت ناگهانی دکتر افشین یداللهی؛ شاعر 
و ترانه سرای شناخته شده ی کشورمان در روزهای 

پایانی سال موجب تاثر گردید.
ترانه های ایشان که همواره ماندگار و خاطره انگیز 
اس��ت هرگ��ز فراموش نخواهد ش��د و یادش��ان در 
سروده های شان جاری خواهد ماند. این ضایعه را به 
جامعه ادبی وهنری کش��ور و نیز به خانواده محترم 
ایشان تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق برای آن 

مرحوم مغفرت و برای بازماندگان شکیبایی مسئلت 
می کنم.

تسلیت انجمن موسیقی
مدیرعامل انجمن موس��یقی ایران درگذش��ت 

افشین یداللهی را تسلیت گفت.
به��رام جمال��ی در پیامی، درگذش��ت افش��ین 
یداللهی - ش��اعر و ترانه س��را - را به جامعه ادبی و 

خانواده او تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت او به این شرح است: 

»انا هلل و انا الیه راجعون
رحل��ت دوس��ت مهربان، ش��اعر و ترانه س��رای 
سرش��ناس کش��ورمان، مرح��وم افش��ین یداللهی 
موجبات حزن و اندوه جامعه ادبی بویژه دوست داران 

وی را فراهم آورد.
ای��ن ضایعه را به عموم هموطن��ان عزیز، بویژه 
جامعه فرهنگ و هنر کش��ور تسلیت عرض می کنم 
و از خداون��د متعال برای آن زنده ی��اد علو درجات، 
آمرزش و آرامش و برای خانواده محترم ایشان صبر 

و شکیبایی مسئلت می نمایم.«

تسلیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی
بنیاد ش��عر و ادبیات داس��تانی با صدور پیامی، 
درگذشت افش��ین یداللهی، ترانه سرای کشورمان را 

تسلیت گفت.
 مت��ن این پیام بدین ش��رح اس��ت: »افش��ین 
یداللهی یکی از ترانه س��رایانی ب��ود که در دهه ۷۰ 
در جان گرفتن دوباره تصنیف و ترانه، نقش ویژه ای 
داش��ت. این نقش در کنار تأثیرگذاری او در تربیت 
نس��ل جوان ترانه س��را با برگزاری مداوم جلس��ات 
خان��ه تران��ه وی را به یک��ی از مؤثرترین چهره های 

ترانه سرایی روزگار ما تبدیل کرده بود.
درگذشت او در س��ال هایی که می توانست اوج 
ش��کوفایی وی و تاثیرگذاری بیش��ترش در جریان 
ترانه سرایی باشد، دردی فراموش نشدنی و ضایعه ای 

بزرگ است.
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ضمن عرض 
تس��لیت به جامعه ادبی و هنری کشور، برای خانواده 

آن مرحوم، صبر و شکیبایی آرزومند است.«

تشییع پیکر افشین یداللهی روز جمعه
مراسم تشییع پیکر مرحوم افشین یداللهی روز 
جمعه ۲۷ اس��فند ماه از مقاب��ل تاالر وحدت برگزار 

می شود.
بر اس��اس این گزارش، این مراس��م از ساعت ۹ 
صبح از مقابل تاالر وح��دت آغاز و پیکر آن مرحوم 
به س��مت قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( تشییع 

می شود.
همچنی��ن مجلس ترحیم مرح��وم یداللهی روز 
یکش��نبه ۲۹ اس��فند ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در 

مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.


