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 سایت رادیو ایران 
انتخابات را لحظه به لحظه پوشش می دهد

همزمان با شروع رأی گیری در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، 
در کن��ار تمام رس��انه های دیداری و ش��نیداری که پوش��ش 
مستقیمی از انتخابات دارند، وب س��ایت رادیو ایران لحظه به 

لحظه، اخبار این رویداد بزرگ را مخابره می کند.

سیدوحید موسوی سردبیر سایت رادیو ایران گفت: با توجه به 
استقرار گزارشگران این رادیو در تمام مراکز استان ها، سریع ترین 
و دقیق ترین اخبار را در کمترین زمان منتش��ر خواهیم کرد. وی 
اف��زود: در همراهی با ویژه برنام��ه »روز انتخاب« که از صبح روز 

جمعه آغاز خواهد شد گزارش های تصویری متعددی نیز منتشر 
می ش��ود. در نهایت تالش بر این است که حضور پرشور مردم به 
نمایش گذاشته شود چراکه انتخابات نماد مردم ساالری دینی است 

و این وظیفه رسانه است که به بهترین نحو آن را پوشش دهد.

چن��د روزی بیش��تر از دومی��ن س��الگرد 
کش��ف پیکر مطهر ۱۷۵ ش��هید غواص و ايثار و شهادت

خط شکن کربالی ۴ نمی  گذرد که سردار 
باقرزاده از کش��ف پیکر مطهر شهدای غواص دیگری در منطقه 

همان عملیات خبر می دهد.
اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۴ بود که یک خبر از کش��ف پیکر 
مطه��ر ش��هدا، بمب خبری بزرگ��ی ایجاد کرد. خب��ر این بود: 
»کش��ف پیک��ر مطهر ۱۷۵ ش��هید غواص و خط ش��کن دفاع 
مقدس با دس��تان بس��ته« این ش��هدا که جمعی از غواصان و 
خط شکنان شهید عملیات کربالی۴ بودند در دی ماه سال 6۵ 
در جری��ان عملیات کربالی۴ که طرح آن توس��ط آواکس های 
آمریکایی لو رفته بود، خط عملیاتی اروند را شکس��تند و حتی 

از جزیره ام الرصاص هم عبور کردند. طبق ش��واهد موجود، این 
رزمندگان در حالی که بیشتر آنها مجروح بودند، جلوتر از خط 
مقدم به اسارت دشمن درآمدند و پیکرشان با دست ها و بعضاً با 
پاهای بسته شده در یک گور دسته جمعی دفن شده بود و پیکر 
مطهر آنان بعد از 30 سال توسط تیم تفحص پیکر مطهر شهدا 
کش��ف شد. نقطه ای که ش��هدا در آن پیدا شدند، ۱۵ کیلومتر 
 جلوت��ر از خ��ط مقدم یعنی ابوفل��وس در منطق��ه ابوالخصیب

عراق بود.

حاال چند روزی بیش��تر از دومین سالگرد کشف پیکرهای 
مطهر آن شهدا نمی  گذرد که خبر از پیدا شدن تعدادی دیگر از 
ش��هدای غواص همان عملیات کربالی ۴ با دستان بسته اعالم 

می شود.
س��ردار س��ید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست وجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در این باره گفت: پیکر پاک 
۱30 شهید تازه تفحص شده چهارم خرداد از عراق وارد کشور 
می ش��ود. پیکر پاک این ش��هدا در اس��تان های بصره، االماره و 

ش��هر کوت عراق طی یک ماه گذش��ته در عملیات های تفحص 
گروه جس��تجوی مفقودین پیدا شده است. ۱8 نفر از این شهدا 
از ش��هدای غواص عملیات کربالی ۴ هس��تند ک��ه در جزیره 

ام الرصاص با دست های بسته پیدا شده اند.
س��ردار باقرزاده با اشاره به مراسم استقبال این پیکر مطهر 
این ش��هدا گفت: پیکر پاک این ش��هدا روز چه��ارم خرداد ماه 
از آبراه اروندرود وارد کش��ور می ش��وند و مورد اس��تقبال مردم 

قدرشناس ایران اسالمی قرار می گیرند.
فرمانده کمیته جس��ت وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مس��لح در ادام��ه تصری��ح کرد: ش��هدا با چش��م های بینا ما را 
می بینند و وظیفه همه اس��ت که با شرکت پرشور در انتخابات، 

حافظ خون شهدا باشیم.
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یه بوس خوشمزه رهبر انقالب خواندنی شد
کت��اب »یه بوس خوش��مزه« ماجرای دی��دار رهبر 
انقالب با خانواده ش��هید رضایی نژاد از سوی نشر کتاب 

جمکران روانه بازار کتاب شد.
در ای��ن کتاب خواننده از زبان آرمیتا فرزند ش��هید 
رضایی نژاد به دیدار رهبر انقالب با خانواده ش��هید وارد 
می ش��ود و روایتی کودکانه از آن دیدار را می خواند. این 
کتاب برای کودکان نوشته شده و تصویرگری آن را سارا 

دستمالچیان انجام داده است.
در بخش��ی از این کتاب آمده است: »رهبر از آرمیتا 

اجازه می گیرند که یکی از نقاشی هایش را بردارند.
آرمیتا اجازه می دهد: »باش��ه همی��ن رو ببر.« و آقا 
نقاشی آرمیتا از خودش را بر می دارند. موقع خداحافظی، 
رهب��ر از آرمیتا می خواهند ک��ه »یک بوس خوش مزه« 
بدهد. آرمیتا هم همین کار را می کند و بعد هم خودش 

با بوسیدن صورت آقا، محبتش را تمام می کند... «
کتاب »یه بوس خوش��مزه« به قلم هدی حشمتیان در 
۱6 صفحه رنگی با قیمت 3000 تومان روانه بازار کتاب شد.

وزی سزان در گالری آتبین پیر
دومین نمایش��گاه نقاش��ی »رض��ا رزم« ب��ا عنوان 
»پیروزی سزان« از ۲۹ اردیبهشت تا ۹ خرداد در گالری 

آتبین برپا می شود.
پیروزی س��زان عنوان دومین نمایش��گاه نقاشی این 
هنرمند اس��ت که در این نمایش��گاه ۲0 نقاشی با تکنیک 
کاردک و رنگ پالس��تیک  به نمایش گذاش��ته می ش��ود. 
نقاش��ی های این مجموعه کامال فیگوراتیو هستند و شکل 
نویی از کادر بندی و پرسپکتیو را ارائه می دهند. البته نقاشی 
این مجموعه به هیچ وجه هایپررئال نیس��تند اما رئال هم 
نیستند چون تناسب نسبت ها و رنگ ها در این مجموعه بهم 

زده شده و حتی بخشی از کار نیز دفرمه شده است.
رض��ا رزم متولد ۱3۵۹ مس��جد س��لیمان و دانش 
آموخته کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس 
است و سال هاست که به عنوان طراح صحنه و لباس در 

عرصه سینما و تئاتر فعال است.
گال��ری آتبین در خیابان ول��ی عصر قبل از چهارراه 

پارک وی کوچه خاکزاد پالک ۴۲ واقع شده است.

ترنم احساس

بازدید رایگان از موزه سینمای ایران
بازدی��د از موزه س��ینمای ایران به مناس��بت روز 

جهانی موزه رایگان شد.
به گزارش فارس، همزمان با فرا رسیدن روز جهانی 
موزه در روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه بازدید از موزه 

سینمای ایران برای عموم رایگان است.
عالقمندان به بازدید می توانند از س��اعت ۹ تا ۱۷ 
ام��روز به این م��کان تاریخی در خیاب��ان ولیعصر، باغ 

فردوس مراجعه کنند. 
موزه س��ینمای ای��ران از تاالره��ای مختلف مانند 
ت��االر آبی، تاالر معاص��ران، تاالر بین الملل، نمایش��گاه 
دفاع مقدس، تماش��اخانه، نمایش��گاه کودک، نمایشگاه 
علی حاتمی، نمایشگاه نام آوران، نمایشگاه دوبله و صدا 

و خانه فرهاد تشکیل شده است.

 معرفی هیأت انتخاب بخش
»مسابقه سینمای ایران« جشنواره کودک

دبیر سی امین دوره جشنواره بین المللی کودکان و 
نوجوانان در احکام جداگانه اعضای هیأت انتخاب بخش 

»مسابقه سینمای ایران« این جشنواره را معرفی کرد.
علیرض��ا رض��اداد دبیر س��ی امین دوره جش��نواره 
بین الملل��ی ک��ودکان و نوجوانان عل��ی عبدالعلی زاده، 
غالمرضا رمضانی، س��یروس حس��ن پور، آزیتا حاجیان 
و ج��واد حاتمی را به عنوان اعض��ای هیات انتخاب آثار 
بخش »مس��ابقه س��ینمای ایران« س��ی امین جشنواره 

فیلم های کودکان و نوجوانان را معرفی کرد.

یع شد قسمت هشتم "عاشقانه" توز
هش��تمین قس��مت از مجموع��ه "عاش��قانه" ب��ه 
کارگردانی منوچه��ر هادی دیروز وارد ش��بکه نمایش 

خانگی شد.
برخ��الف برخ��ی ش��ایعات ک��ه خب��ر از توقی��ف 
»عاشقانه« می دادند، هشتمین قسمت از این مجموعه 
دیروز به صورت کامال قانونی در دسترس مخاطبان این 

مجموعه قرار گرفت.
محمدرض��ا گلزار، س��اره بیات، بهاره کیان افش��ار، 
فرزاد فرزی��ن، حمیدرضا پ��گاه، شمس��ی فضل اللهی، 
علیرضا س��وزنچی، علیرضا زمانی نس��ب، حسین یاری، 
پانته آ بهرام، مس��عود رایگان، هومن سیدی، یکتا ناصر، 
س��ارا رسول زاده مهناز افشار بازیگران اصلی »عاشقانه« 

هستند.
هوم��ن کبیری و مهدی گلس��تانه تهیه کنندگان و 
محمدرض��ا نادری و میالد علینقی س��رمایه گذاران این 

مجموعه هستند.

آه! انقالِب من، عاشق تو َام
مرتضی امیری اسفندقه

گاهپیشآمدهمخالِفتوبودهام
باوجوِدآنکهباتماِمدل
جوشمیزدمبرایتو

همچنانکهگاه
باوجوِداینکهسختازتوچشممیزدم

موافِقتوبودهام
اینزمانحلولکردهایتمامدرنگاِهبینقاِبمن

شاعرانهوبهشور
مثِلانفجارنور 

آه!انقالِبمن  
رشتهایبهگردنمفکندهای

میکشیمرابهتنِگلحظههایبازخواست
لحظههاِیکو؟چرا؟چهشد؟کجاست؟

میکشیمرابهچپ
میکشیمرابهراست

میکشیمرابههرکجاکهمیِلحضرِتشماست
اینزماناگرچهازسلوِکمن

خاطِرتوشادنیست
مثِلتوکماستومثِلمن

زیادنیست  
بحثبحِثانتخاِباعتقاِدتوست

بحِثرأِیاعتمادنیست
اینزمان

آه!اینزمان
نهمخالِفتوام 

نهموافِقتوام  
عاشِقتوام   

آگـهـي مـزايـده

سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان يک باب آپارتمان به مساحت ٩٤ مترمربع واقع در انتهاي اتوبان شهيد آقابابايي ، محله جلوان ، بلوک ٢١،  

طبقه اول را از طريق مزايده به فروش مي رساند. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد 

مزايده به دبيرخانه سازمان واقع در خيابان ابن سينا ، مقابل بانک ملي ، کوچه کدخدا، بن بست دوم مراجعه نمايند.

تلفن تماس: ٤-٣٤٤٨٤٨٩٢-٠٣١

سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان 

ت اول
نوب

شهرداري اصفهان 
سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان

خ داستان پرچمی به رنگ سبز، سپید، سر
مستند »سبز، سپید، سرخ« با موضوع تغییر و تحول 
و تکامل نمادهای پرچم ایران در طول دوره های مختلف 

تاریخی، امروز روی آنتن شبکه افق می رود.
مستند »سبز، سپید، سرخ« داستان تغییر و تحوالت 
در ط��رح و رن��گ پرچم ای��ران طی دوره ه��ای مختلف 
تاریخی اس��ت که در آن با اس��تناد به مدارک تاریخی و 
اسناد تصویری و تحلیلی و مصاحبه با مورخان و اساتید 
دانشگاه از جمله خسرو معتضد و میرجالل الدین کزازی 
به روند پیدایش پرچم ملی ایران تا تکامل آن در شرایط 
کنونی پرداخته می ش��ود. این نشانه ملی، گویای اندیشه 
و آداب و س��نن مردمی که تحت لوای آن پرچم زندگی 

می کنند و به دفاع از کشورشان می پردازند.
س��ید محمد رضا هاش��میان نویس��نده و کارگردان 
»سبز، س��پید، سرخ« است، مس��تندی که برای پخش 
از ش��بکه افق در روز پنجش��نبه ۲8 اردیبهشت ساعت 
۱۹:30 در نظر گرفته شده و تکرار آن هم ساعت ۲3:30 

و نیز ۹ و ۱۴:30 روز بعد روی آنتن می رود.

وزی می بایست می ُمرد در مولوی زنده شد ر
نمایش »روزی می بایس��ت می ُم��رد« به کارگردانی 
رضا موس��وی و براساس مکبث ویلیام شکسپیر در سالن 

بزرگ تاالر مولوی گشایش یافت.
در خالصه نمایش آماده اس��ت »سردار جنگی بنام 
مکبث توسط پیش��گویی جادوگران وسوسه می شود که 
پادش��اه بش��ود و با وسوسه همس��ر خود لیدی مکبث، 
پادش��اه را به قتل می رس��اند و خود بر تخت پادش��اهی 
می نش��یند، در نهایت لیدی مکبث از گناه عذاب وجدان 
خودکش��ی می کن��د و مکب��ث نیز در جنگ به دس��ت 

وفاداران به پادشاه کشته می شود.«
بازیگ��ران این نمایش عبارتن��د از: فریبا طالبی، ایرج 
تدین، تارا هجرت، نگار سلحش��ور، فاطمه سوهانی، نغمه 
گرجی��ان منش، س��االر صمدیان، فهیم��ه قنبری، نیکی 
ابراهیم شاه، الناز معرفت خواه، مینا طبیجی و رضا موسوی.

این نمایش تا جمعه ۱۹ خرداد ۱3۹6 هر روز رأس 
س��اعت ۲0:30 روی صحن��ه می رود. م��دت زمان این 

نمایش ۵۵ دقیقه است.

مراس��م اختتامی��ه نهمین جش��نواره طنز 
سوره، 3۱ اردیبهشت ۱3۹6 در تاالر سوره جشنـــواره

حوزه هنری برگزار می شود.
حام��د رهنما مدیرعامل موسس��ه فرهنگی و هنری س��پهر 
س��وره هنر درباره اهداف برگزاری نهمین جش��نواره طنز سوره، 
گفت: هدف از برگزاری این جش��نواره کش��ف، جذب و پرورش 
استعدادهای جوان در حوزه طنز است. از سوی دیگر می خواهیم 

طنز فاخر را در جامعه معرفی و ترویج دهیم.

او درب��اره تعداد آثاری که به جش��نواره رس��یده تاکید کرد: 
جشنواره امس��ال در بخش های استندآپ کمدی، داستان کوتاه، 
عکس، کاریکاتور، مقاالت پژوهش��ی، نثر و نظم برگزار می ش��ود. 
در همه این بخش ها ۲06۷ اثر به جش��نواره ارسال شده و از این 

میان ۲۱۷ اثر به مرحله نهایی راه یافته اند.
مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری سپهر سوره هنر با اشاره 

به برگزاری نمایش��گاه هایی با نمایش آثار برتر، گفت: آثار برتر در 
رشته عکاسی و کاریکاتور در نگارخانه های ایستگاه های مترو برای 
عم��وم مردم به نمایش درمی آین��د. همچنین آثار برگزیده  بخش 
کاریکاتور در گالری »ابوالفضل عالی« و در گالری خانه عکاس��ان 

ایران، آثار برگزیده  بخش عکاسی به نمایش گذاشته می شود.
رهنم��ا درب��اره زمان برگ��زاری اختتامیه تاکید کرد: س��ال 

گذشته و در بهمن ماه قرار بود اختتامیه ی نهمین جشنواره طنز 
س��وره برگزار ش��ود اما به دلیل رخ دادِن حادثه پالس��کو و برای 
همدردی با جانباختگان ای��ن حادثه، زماِن برگزاری اختتامیه را 
به اردیبهشت امسال موکول کردیم که اوایل هفته آینده در تاالر 

سوره برگزار می شود.
بناب��ر این گزارش، مراس��م اختتامیه نهمین جش��نواره طنز 
س��وره، 3۱ اردیبهشت ماه ۱3۹6 از ساعت ۱۷:00 در تاالر سوره 

حوزه هنری برگزار می شود.

 نگاهی به مسابقه جديد
رامبد جوان و گروه »خندوانه«

باز شدن 
پای جوانان 
به تلویزیون
 برنامه تلویزیونی »خندوانه« 

چند سالی است که کار خود جــام جــم
را در ش��بکه نسیم آغاز کرده 
اس��ت. برنامه ای که اگر چه در ابتدای کار کسی آن 
را جدی نمی گرف��ت؛ اما هر دفعه با قدرت و انرژی 
بیشتری اجرا می شد. انرژی که توسط رامبد جوان 
القا می شد؛ رامبد جوانی که راز موفقیت برنامه اش 
را گروهی معرفی می کند که با دل و جان برای هر 

روز »خندوانه« تالش می کنند. مس��یرها طی شد 
روزهای سخت کم کم رخت بسته و رفتند و امروز 
»خندوان��ه« محبوبتری��ن برنامه تلویزیون اس��ت. 
برنام��ه ای ک��ه اختی��ار مخاطب را در س��اعت ۲3 

می گیرد و ناخودآگاه او را به س��مت ش��بکه نسیم 
گسیل می دارد.

شاید وجه تمایز »خندوانه« با سایر برنامه های 
تلویزیون��ی خانوادگی ب��ودن آن بود؛ وجه تمایزی 

که محبوبیت آن را س��رعت بخشید و آن را به یک 
برنامه پیش��تاز بدل کرد. »خندوان��ه« تاکنون در 
فواص��ل زمانی گوناگون برنامه های ویژه بس��یاری 
داش��ته است که از این بین می توان به »خنداننده 

برتر«، »لباهنگ« و »خانواده باحال« اش��اره کرد؛ 
برنامه ه��ای وی��ژه ای ک��ه هر کدام ب��ه زمان خود 
طرفداران بس��یار پیدا کردن��د و این موضوع باعث 

شد »خندوانه« رکورد تماشاکننده را بشکند.
این بار »خندوان��ه« ویژه برنامه تازه ای را در نظر 
گرفته است»خندانده شو«؛ ویژه برنامه ای که این بار 
غیرس��لبریتی ها آن را اجرا می کنند، افرادی در حال 
حاضر ۲0 نفر هستند؛ ۲0 نفری که از بین 3 هزار نفر 
انتخاب شده اند و دست آخر تنها ۱6 نفر از آنها باقی 
می مانند. ۱6 نفری که قرار است در آینده چهره های 
کمدی تلویزیون و شاید هم سینما باشند. این مسابقه 
قرار است در شب های ماه رمضان به صورت ویژه در 
برنامه »خندوانه« آغاز شود که این موضوع به جذابت 

دوچندان این برنامه منتج خواهد شد.
دست آخر باید گفت که رامبد جوان در فصل 
چه��ارم از »خندوانه« کار بزرگی را ش��روع کرد و 
آن کار بزرگ میدان دادن به جوانانی بود علی رغم 
اس��تعداد بس��یار باال فرصت حضور در برنامه های 
تلویزیونی پیدا نمی کردند. کاری که شاید بسیاری 
انج��ام نمی دهن��د؛ افرادی که وقتی ب��ه جایگاهی 
می رس��ند پای به روی هم��ه چیز می گذارند تا آن 

موقعیت را از دست ندهد. )تسنیم(

چهارم خرداد باز همه دسته گل های ملت برمی گردند

کشف پیکر شهدای غواص با دست های بسته

اختتامیه جشنواره طنز سوره ۳۱ ارديبهشت ماه برگزار می شود


