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جزئیات همایش شیرخوارگان حسینی اعالم شد
مصالی امام خمینی)ره( امسال نیز همچون سال های گذشته 

میزبان شرکت کنندگان در همایش شیرخوارگان حسینی است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، همایش ش��یرخوارگان 
حسینی در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با 31 شهریورماه 
در شبس��تان مصلی برگزار خواهدشد. در مراسم امسال به تبع 
س��ال های گذش��ته، مادران صبح اولین جمعه محرم، به همراه 

کودکان شیرخوار خود به مصلی می آیند و بعد از تالوت قرآن و 
سخنرانی، به عزاداری برای شهید شش ماهه کربال می پردازند.

مراسم ش��یرخوارگان حس��ینی برای دهمین سال متوالی 
درمصالی امام خمینی)ره( و با تدارک برنامه های جانبی متفاوتی 

که روزهای آینده اعالم می ش��ود برپا خواهد شد. جهت دریافت 
اخبار صحیح در رابطه با همایش شیرخوارگان حسینی به سایت 
این مجموعه به نشانی musalla.ir و کانال تلگرامی مصلی به 

نشانی telegram.me/MusallaTehran مراجعه کنید.

ترنم احساس

شببیستاره
رضا اسماعیلی

زمین بیا ز بهاران دوباره دعوت کن
دعای چلچله را جان گل اجابت کن

کنون که سبزه لگدمال خشم پاییز است
بیا برای خدا، سبزه را حمایت کن

عطش دوباره به دنبال آب می گردد
بیا به گوش عطش، چشمه را تالوت کن

شکسته بال و پر مهربان پروانه
بیا به باغ و به پروانه ها محبت کن

به چشم پنجره ها روزن امیدی نیست
بیا به سوی دل آسمان اشارت کن
در ازدحام شب بی ستاره می پوسی

بیا به شهر سحر، با سپیده خلوت کن

چهار فصل جهان گرچه فتنه باران است
به زیر بارش این فتنه استقامت کن

حدیث عاشقی ما نمی شود کهنه
بیا حکایت این شرح بی نهایت کن

بررسی فاجعه منا موضوع سری سوم مجموعه 
»از شما چه پنهون«

سری س��وم مجموعه روایت های کوتاه »از شما چه 
پنه��ون« با موضوع واکاوی فاجعه من��ا مراحل تولید را 

سپری کرد.
مجموعه برنامه »از ش��ما چه پنهون« که در ساختار 
تولیدی میان برنامه )TV feeler( تولید می شود کاریست 
از گروه برنامه های تلویزیونی بسیج رسانه ملی که محمدرضا 
رضائیان کارگردانی و حمید مراوندی تهیه کنندگی آن را 
بر عهده دارند. در فصل س��وم »از شما چه پنهون« زوایای 
متفاوت فاجعه من��ا با حضور اعضای خان��واده تعدادی از 

قربانیان این فاجعه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
خانم حسینی همسر شهید منا، المیرا شریفی مقدم 
گوینده شبکه خبر، مصطفی حاجی حسنی کارگر، استاد 
قرآن کریم و برادر ش��هید حاجی حسنی کارگر، فرشته 
روح افزا )همسر شهید حاتمی( و زهرا رکن آبادی دختر 
شهید غضنفر رکن آبادی از جمله افرادی هستند که در 

سری سوم با آنها گفت وگو شده است. 

وش بلیت فیلم »میالنی«   آغاز پیش فر
با قیمت نیم بهاء

فیلم سینمایی »ملی و راه های نرفته اش« همزمان 
با روز ملی س��ینما پیش فروش اینترنتی  اش را با قیمت 

نیم  بهاء آغاز کرد.
این فیلم اولین فیلمی است که آغاز اکران آن همزمان با 
طرح نیم بها بلیت در سینماها است و هم اینک پیش فروش 
آن در سالن های کورش، آزادی، مگامال، چارسو و زندگی 
آغاز شده است. فیلم سینمایی »ملی و راه های نرفته اش« 
داستان ملیحه، دختر جوان و کم تجربه ای است که عاشق 
جوانی به نام سیامک می شود و بر خالف میل خانواده، با او 
ازدواج می کند و به زودی تفاوت دیدگاه و اختالف فرهنگی 

بین این دو آشکار می شود.
میالد کی مرام، ماهور الوند، الس��ا فیروزآذر، جمشید 
هاش��م پور، افس��ر اس��دی، جمش��ید جهان��زاده، فرزانه 
نش��اط خواه، ستاره اسکندری، س��ارا خویینی ها، مسعود 

فروتن، فلور نظری و... از بازیگران این فیلم هستند.

 مسعود نجفی 
وابط عمومی جشنواره فیلم فجر شد مدیر ر

ابراهیم داروغه زاده دبیر س��ی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر در اولین حکمش مس��عود نجفی را به عنوان 
مدیر روابط عمومی این دوره جشنواره را منصوب کرد.

 در بخش��ی از ای��ن حکم آمده اس��ت: »با عنایت به 
تجارب ارزش��مند و درایت جنابعالی در حوزه رس��انه، به 
موجب ای��ن حکم به عنوان مدیر روابط عمومی س��ی و 
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر منصوب می شوید. توفیق 
روز افزونتان را در جهت پیش��برد اهداف عالی سینمای 

شریف ایران، از درگاه خداوند متعال خواستارم.«

ت اول
نوب

آگهي فراخوان عمومي
(ر-ش-٨-١٣٩٦)

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي به نمايندگي از طرف سازمان ملي زمين و مسکن ، باستناد مصوبه شماره ٤٠٨٩/ه ن مورخ ٩٠/١/٢٣ هيات مديره محترم 
سازمان ملي و ابالغي به شماره ٦٠٩/٣٢٠٠ مصوبه مورخ ٩٣/٩/٦ کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شوراي برنامه ريزي استان و مجوز شماره ٩٣/٩٤/١٤٢٠٦ 
مورخ ٩٤/٤/٢٤ سازمان ملي زمين و مسکن و مصوبه ٢٥/ه ن مورخ ٩٦/٣/٢٠ هيات نمايندگي سازمان ملي زمين و مسکن يک قطعه زمين از پالک ٢/٧٦٤ اصلي 
مفروز و مجزا شده از ١/٥٣٢ اصلي به متراژ ١٠ هکتار با کاربري صنوف مزاحم با کاداستر ١٧٩٠٦ واقع شهر خمين را به بخش غيردولتي به قيمت کارشناسي به 
مبلغ ٣٣٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال را به عنوان قيمت پايه به صورت اجاره يک ساله به متقاضياني که داراي موافقت نامه اصولي يا مجوز تاسيس از مراجع ذيصالح مرتبط با 
کاربري مورد واگذاري باشند، از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد لذا کليه متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد و مدارک شرکت در فراخوان (فرم پيشنهاد 
قيمت و ضمانت نامه بانکي) به نشاني اين اداره کل مراجعه نمايند و حداکثر تا تاريخ ٩٦/٧/١٧ فرم شرکت در فراخوان (ذيل اين آگهي) را با قيمت پيشنهادي 
خود را از طريق پست سفارشي به نشاني مديريت امالک و حقوقي اين اداره کل واقع در اراک ، خيابان ١٥ خرداد اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي صندوق 

پستي ٣٨١٩٧٨٣١١٤ ساختمان شماره يک ارسال نمايند.
شرايط شرکت در فراخوان :

١- متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد و مدارک شرکت در مزايده (فرم پيشنهاد قيمت و ضمانتنامه بانکي ) به نشاني اين اداره کل مديريت امالک و حقوقي 
بحساب  واريز  يا  بانکي  را صورت ضمانتنامه  ريال  پايه ١٦/٨٠٠/٠٠٠  قيمت  معادل ٥ درصد   ، مزايده  تضمين شرکت در  ، جهت  بايستي  متقاضي  نمايند.  مراجعه 

٢١٧٢٧١٥٣٠٤٠٠٧ سيبا بانک ملي و اصل ضمانتنامه بانکي و يا فيش واريزي را به پيوست تقاضاي شرکت در فراخوان ارسال نمايند.
٢- چنانچه تقاضاهاي واصله فاقد موافقت اصولي يا مجوز تاسيس بوده و طرح پيشنهادي با کاربري و مشخصات زمين مورد فراخوان مطابقت نداشته باشد اداره کل 

راه و شهرسازي استان مرکزي نسبت به رد تقاضا اقدام خواهد نمود.
٣- به پيشنهادهاي مبهم ، فاقد سپرده يا کمتر از ٥درصد يا ارسال شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. به منظور رعايت صرفه و صالح دولت 

انتخاب خريدار با در نظر گرفتن بهترين مبلغ پيشنهادي و نحوه پرداخت اعم از پيش پرداخت اولي به و مدت زمان واريز اقساط در زمان کوتاهتر مي باشد.
٤- کليه هزينه هاي مربوط به آماده سازي زمين ، عوارض و جرائم شهرداري ، ماليات و بطور کلي هرگونه هزينه اي به مورد واگذاري تعلق گيرد بر عهده برنده 

فراخوان مي باشند.
٥- بر اساس بند (د) تبصره ٣ اليحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي ، کارکنان دولت از شرکت در اين فراخوان منع گرديده اند.

٦- برنده فراخوان بايستي بصورت مکتوب و با تائيد بانک توان اقتصادي و مالي خود را جهت انجام پروژه ارايه نمايد.
٧- برنده فراخوان بايستي حداکثر ظرف ١٠ روز پس از اعالم اسامي برندگان (از طريق اعالم کتبي اين اداره کل ) نسبت به واريز وجه اعالم شده از سوي اين 

اداره کل اقدام نموده و رسيد آن را به واحد امور مالي تحويل نمايد.
٨- انتقال سند مالکيت مشروط به احداث بنا، اجراي کامل طرح متناسب با ضوابط شهرسازي و رعايت تناسب عرصه و اعيان از سوي متقاضي و ارائه پايان کار 
و گواهي بهره برداري از سوي مرجع صادر کننده موافقت اصولي و تسويه حساب با امور مالي و درآمد و جري ساير تشريفات اداري وقانوني اداره کل راه و 

شهرسازي مي باشد.
٩- به پيشنهادهايي که از طريق نمابر يا پست الکترونيکي ارسال مي گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١٠-عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده فراخوان به منزله انصراف از خريد تلقي شده و سپرده متقاضي به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
١١- برنده فراخوان بايستي کليه تضامين معتبر مورد نياز امور مالي و درآمد اداره کل راه و شهرسازي را تحويل نمايد.

١٢- کاربري زمين فقط صنوف مزاحم مي باشد و به اشخاص واجد شرايط صنوف مزاحم شهري قابل واگذاري است و به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي در آينده 
تغيير کاربري داده نخواهد شد.

١٣- کليه مستندات ارسالي مي بايست برابر اصل ارائه گردد.
١٤- با توجه به ارائه مجوز از مراجع ذيصالح فراخوان با ارسال يک پاکت نيز بازگشايي خواهد شد.

توضيحات: 
- اسناد و مدارک پيشنهاد در فراخوان بايد به ترتيب زير و برابر اصل شده در پاکتهاي ارسالي قرار داده شود:

١-١ پاکت «الف» مربوط به ضمانتنامه تضمين شرکت در فراخوان با قيد مربوط به شماره آگهي (ر-ش-٨-٩٦)
٢-١ پاکت «ب» مربوط به اسناد و مدارک موضوع فراخوان شامل مدارک هويتي ، موافقت اصولي ، طرح پيشنهادي ، مدارک مربوط به توان اقتصادي مورد تاييد 
بانک مبني بر موجودي حساب و گردش مالي حساب و تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي (قابل دريافت 

از سايت اداره) و همچنين برابر اصل نمودن کليه مدارک با قيد مربوط به شماره آگهي (ر-ش-٨-٩٦)
٣-١ پاکت (ج) مربوط به پيشنهاد قيمت با قيد مربوط به شماره آگهي (ر-ش-٨-٩٦) فرم پيشنهاد قيمت بايستي فقط با امضاي صاحبان امضاي مجاز باشد.

٢پاکات فراخوان در تاريخ ٩٦/٧/٢٩ راس ساعت ١٠ صبح بازگشائي مي گردد.
٣-يک نسخه از اين آگهي در سايت اينترنتي اين اداره کل به نشاني: www.Rumarkazi.ir موجود است. 

م الف/١٤

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي

آگهي تجديد مزايده 

سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان دو باب مغازه تجاري واقع درخيابان عبدالرزاق ،مجتمع تجاري عبدالرزاق(به صورت مالکيت و سرقفلي) به شرح ذيل را از طريق 

مزايده به فروش مي رساند:

٣-طبقه همکف،شماره ٨٠ به مساحت ٢١/٨٤متر مربع.

٤-طبقه اول،شماره١٢٣ به مساحت ١١/٣٥متر مربع.

 لذا متقاضيان 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 کد خدا،

بن بست دوم مراجعه نمايند.

سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهانتلفن تماس:٤-٣٤٤٨٤٨٩٢-٠٣١

ت دوم
نوب

شهرداري اصفهان 
سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه عمومي 

مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره م م/٩٦/٠٢٦٢ مربوط به پروژه احداث ٣٩٥٩ متر خط لوله “ ٦ نفت 

از چاه موقعيت شرق ٠٤٩ شمال تا مجتمع تفکيک گر شماره ٥ رگ سفيد ١

امور حقوقي و قرادادها- شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

الف- شرح مختصر خدمات: 
- تجهيز کارگاه شامل ساخت انبار سيمان ، تامين يک دستگاه کاروان جهت دفتر کار و غذاخوري و تهيه روزانه يک وعده غذا براي ٤ نفر از ناظرين شرکت 

- احداث خط لوله ”٦ نفت به ضخامت ١/٧ ميليمتر از نوع5lx-52  از چاه موقعيت شرق ٠٤٩ شمال تا مجتمع تفکيک شماره ١ رگ سفيد يک بطول تقريبي ٣٩٥٩ متر
- اجراي کارهاي سيويل از قبيل ساختمان جاده ساخت انبار ، ايجاد جاده دسترسي ، ساخت و نصب تکيه گاه ها و نگهدارنده هاي فلزي و بتني، احداث فنسهاي مورد نياز و غيره.

- اجراي کارهاي ابزار دقيق مورد نياز
- بارگيري ، حمل ، تخليه ، ديپو ،  انبار کردن ، رديف کردن لوله ها و کاالهاي پروژه و غيره.

- آزمايش و توپک راني خطوط لوله 
- راه اندازي پروژه 

- دوره نگهداري 
- تسويه کاال 

ب- محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:
محل اجراي خدمات در خوزستان ، جاده اميديه – ديلم جنب پاسگاه دار بهاره جاده بهره برداري رگ سفيد راه بند شماره ١ رگ سفيد و مدت انجام آن ٣ ماه مي باشد.

ج- برآورد کارفرما:
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/٢/٤٩٧/١٧٦/٧٩٠ ريال و تعديل پذير مي باشد.

د- شرايط مناقصه گران متقاضي:
-مناقصه گران داراي حداقل پايه ٥ رشته نفت و گاز 

- توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/١٢٤/٨٥٨/٨٤٠ ريال که بايستي به يکي از دو صورت زير ارائه گردد:
الف: ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب ٢١٧٤٦٥٢٢١٣٠٠٢ نزد بانک ملي شعبه کوي فدائيان اسالم ، اهواز کد ٦٥١٨ حساب سيبا 

بنام شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به ميزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت (٩٠ روز) معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم کارفرما براي مدت (٣٠ روز) ديگر قابل تمديد باشد. همچنين 

بدينوسيله تاکيد مي گردد که قيد شماره وعنوان مناقصه روي رسيد وجه نقد و ضمانتنامه بانکي ضروري و الزامي است.
- توانايي ارائه ٥ درصد مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمين انجام تعهدات

 http://sajar.mporg.ir داشتن ظرفيت آزاد (تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه و نيز معتبر بودن اسم شرکت در پايگاه ساجار به آدرس -
هـ- محل و مهلت دريافت اسناد

از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان ضمن اعالم آمادگي بصورت کتبي جهت دريافت اسناد با ارائه اصل فيش بانکي و معرفي نامه کتبي معتبر در 
يکي از روزهاي اداري به يکي از آدرس هاي ذيل الذکر مراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده ١٢ قانون برگزاري مناقصات (ارزيابي ساده) به عمل آيد.

١- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ١٣٩٦/٧/١٠ لغايت ١٣٩٦/٧/١٩
٢- محل دريافت اسناد: واقع در اهواز ، کوي فدائيان اسالم، خيابان پارک ٤ (روبروي امور مسافرت) مجتمع اداري امور حقوقي و قراردادها ، اتاق کنترل و توزيع اسناد قراردادها (اتاق شماره ١) 

و يا تهران ، ميدان آرژانتين ، ابتداي خيابان بيهقي ، پالک ٢٨ ، ساختمان مرکزي يازدهم ، شرکت ملي نفت ايران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگي امور حقوقي و قراردادهاي مناطق نفتخيز جنوب.
٣- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب واريز مبلغ ٨٥٠/٠٠٠ ريال به حساب سيبا شماره ٢١٧٤٦٥٢٢١٣٠٠٢ نزد بانک ملي شعبه کوي فدائيان اسالم ، اهواز کد ٦٥١٨ و ارائه فيش مربوطه به امور 

حقوقي و قراردادهاي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
و- محل ، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها:

متقاضيان مکلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ١٥/٣٠ روز يکشنبه مورخ ١٣٩٦/٨/٧ به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز ، کوي فدائيان اسالم ، خيابان نفت ، ساختمان پنج طبقه ، بلوک ١ ، 
طبقه دوم ، اتاق ج ٢٥١ ، تسليم نمايند. ضمنًا پيشنهادات در ساعت ٠٨/١٥ روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٨/٨ گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسايي 

معتبر بالمانع است.
همزمان ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه يک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي مي باشد. 
شماره مجوز ١٣٩٦/٢٧١٨
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.

ش��اعران انقالب اسالمی در 
دی�د نسل کش�����ی زاوی�ه محکومی��ت 

مس��لمانان مظلوم و بی دفاع 
روهینگیایی در میانمار بیانیه صادر کردند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آن زمان که حضرت حق)جّل جالله الّشریف(

فرمود: »إِنِّی َّ أَْعلَم ُ َما الَ تَْعلَُمون «، فرش��تگان، این 
زالل ترین مخلوقات کائن��ات تکرار کردند: »اینان 
-آدمیان- در زمین فس��ادها خواهن��د انگیخت و 
خون ه��ا خواهند ریخ��ت!« پس جواب ش��نودند: 

»آنچه ما می دانیم شما را بر آن آگاهی نیست!«
آن روز، زیباش��یوگان ملک��وت، تنهاب��ه خون 
ریخت��ن آدمیان در پهنه ی خاک اش��اره کردند و 
گوی��ی جز ذات اقدس احدیت نمی دانس��ت روزی 

در کش��وری به نام میانمار زن��ان جوان و کودکان 
مس��لمان را زنده زنده »پوست« خواهند برَکند و 
ت��ن قطعه قطعۀ آنان را ب��ر آتش  کینه توزی نهاده 
و خواهن��د کباب کرد و یا چش��مان کودک س��ه 
ساله ای را با چنگال از حدقه بیرون خواهند آورد و 
ی��ا ده ها زن و کودک و پیرزن و پیرمرد را به جرم 
داش��تن اعتقادات دینی و مذهبی زن��ده زنده در 
آتش برافروخته با بامبو خواهند سوزانید. خواهران 
و برادران ایمانی، عزیزان شاعر، ادیب، عالم، عارف، 
نویسنده، هنرمند، هنرور، اندیشمند، پژوهشگر و...

که در هر دین و مس��لک و مرام و گروه و حزب و 
در ه��ر نقطه از جهان هس��تید! اینک در برهه ای 
از تاریخ، زمان پاس��خ به ُحس��ن اعتماد خداوند به 

فطرت بشری فرا رسیده است!

اینک، زمان پاسخ به جنایات دور از باور باصطالح 
رهبران معنوی طریقت »بودایی« در کشور میانمار 
اس��ت که دست در دس��ت ارتش آن سرزمین و به 
پیش��اهنگی رهبر دولت آن کشور »سوچی« که از 
برندگان جایزه ی صلح)!( نوبل هم اس��ت اقدام به 
نسل کشی مسلمانان روهینگیایی کرده اند که ریشه 
در آن کشور دارند و حتی سال ها جهت اعتالی نام 

میانمار با استعمارگران مبارزه کرده اند.
جای بسی تأسف اس��ت که در سکوت مرگبار 
حاکم بر مجامع بین المللی حقوق بش��ر در اعتراض 
به کشتار وحشیانه ی مسلمانان روهینگیایی، رهبر 
دولت آن کش��ور )س��وچی( در واکن��ش به معدود 
انتقادات نس��بت به این نسل کشی فجیع در کمال 
وقاح��ت از وجود »کوه یخ اطالعات نادرس��ت« دم 

می زند تا ضمن مش��روعیت بخشیدن به جایزه ی 
صلح نوبلش، فجیع ترین کش��تار انسانها در جنوب 
شرق آسیا در س��ده های اخیر را سرپوش بگذارد.از 
وجدان های بشری سؤال این است که اگر در شریعت 
محکوم تکفیری و داعشی، جنایات مسلمان نمایاِن 
خل��ق آزار برای مردم جهان و برخی مجامع دفاع از 
حقوق بشر بخصوص شورای امنیت سازمان ملل آن 
هم پس از مدت ها کج دار و مریز سخت و گران آمد، 
چرا این��ک در طریقت اغواگر بودایی نمایاِن میانمار 
که جنایاتش��ان به مراتب س��خیف تر از داعشیان و 
تکفیری��ان و قاطبه ی تروریس��ت های منحوس در 

سراسر جهان است، سکوت اختیار کرده اند؟!
ما امضاکنندگان این بیانیه، با قلبی جریحه دار 
و چش��مانی اشکبار در مصائب جانگزای مسلمانان 

مظلوم و بی پناه روهینگیایی، با اینکه یقین داریم 
وع��دۀ خداوند حق اس��ت ک��ه فرمود: »َک��ْم ِمْن 
، َواهلَلُهّ َمَع  فَِئ��ٍۀ َقلِیلٍَۀ َغلََبْت فَِئ��ًۀ َکِثیَرًۀ بِ��إِْذِن اهلَلّ
ابِِریَن.« بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار  الَصّ
به اذن خداوند پیروز ش��دند و خداوند باشکیبایان 
اس��ت، در مقابل حس��ن اعتماد حض��رت حق به 
انس��ان الهی و پاس��خ به صداقت » إِنِّی َّ أَْعلَم ُ َما الَ 
تَْعلَُمون « در برابر این نسل کش��ی آش��کار، جنایت 
،تجاوز، توحش، س��الخی زنان، سوزاندن کودکان، 
هتک حرمت »انسانیت«، سکوت را جایز ندانسته 
و جنای��ت در ح��ق مس��لمانان مظل��وم و بی دفاع 
روهینگیایی را نه تنها به ش��دت محکوم می کنیم، 
که خواستار محاکمه ی جنایتکاران توسط محاکم 

صالحه ی بین المللی نیز هستیم.

بیانیهشاعرانانقالبدرمحکومیتنسلکشیمسلمانانمظلوممیانمار

وعیت سیاسی کیفر به چاپ دوم رسید مشر
کتاب "مشروعیت سیاسی کیفر" پنجاه و هشتمین 
کتاب گروه فقه و حقوق اس��المی پژوهشکده نظام های 
اسالمی پژوهشگاه بوده که به قلم محمد یکرنگی محقق 

این گروه برای دومین بار به چاپ رسیده است.
کتاب "مشروعیت سیاسی کیفر" از سه بخش به شرح 
زیر تشکیل شده است: بخش اول: مبانی حق کیفرگذاری در 
حکومت با مشروعیت مردم محوری. بخش دوم: مبانی حق 
کیفرگذاری در حکومت با مشروعیت خدامحوری. بخش سوم: 

مشروعیت کیفرگذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران.
این کتاب با قیمت ۲۷،۵۰۰ تومان توس��ط سازمان 
انتش��ارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش��ه اسالمی عرضه 

گردیده است.

یوشکا باز می گردد وزفر با ماتر پارسا پیر
نمایش »ماتریوش��کا« به کارگردانی پارس��ا پیروزفر 
ک��ه پیش  از این نیز در این مجموع��ه تئاتری به صحنه 
رفته بود و مورد اس��تقبال مخاطبان و عالقه مندان تئاتر 
قرارگرفته بود، طی تقاضاهای متعدد مخاطبان مجموعه 
بار دیگر و از تاریخ ۲6 ش��هریور در سالن دکتر ناظرزاده 
کرمان��ی به صحنه م��ی رود. این نمایش با بازی پارس��ا 

پیروزفر تا 6 مهرماه اجرای خود ادامه خواهد داد.
در حال حاضر سالن ناظرزاده کرمانی مجموعه میزبان دو 
نمایش »فروغ ساراپینا« به کارگردانی محسن حسینی و »هزار 
ش��الق« به کارگردانی احسان ملکی است که نمایش »فروغ 
س��اراپینا« امروز به اجرای عمومی خود در این س��الن خاتمه 
می دهد و نمایش »ماترویشکا« از ۲6 شهریور به صحنه می رود.

جاودانه پرتره هنرمندان به نمایش درمی آید
نمایشگاه نقاشی پرتره هنرمندانی چون مسعود کیمیایی، 
خسرو شکیبایی، محسن یگانه، فرهاد مهراد، محسن چاوشی 

و... جمعه ۲۴ شهریور در نگارخانه »نگر« برپا می شود.
نمایش��گاه انف��رادی نقاش��ی ش��قایق منتظ��ر به نام 
»ایمورتال« )جاودانه( جمعه ۲۴ شهریور در گالری نگر برپا 
می شود و تا ۲6 شهریور در این نگارخانه دایر است. هنرمند 
در این نمایشگاه پرتره بیش از 1۵ هنرمند را ارائه داده است 
که در میان این پرتره ها می توان چهره هایی چون مس��عود 

کیمیایی، خسرو شکیبایی، فرهاد مهراد را مشاهده کرد.
گالری نگ��ر در قیطریه، ضلع جنوبی پارک قیطریه، 
خیابان روش��نایی، کوچه دالرارم، پالک 33، زنگ سوم 

واقع شده است.

فرزاد میالنی نوستالژی نامه را منتشر کرد
آلبوم »نوستالژی نامه« با تنظیم و صدای فرزاد میالنی، 
از سوی مؤسس��ه فرهنگی و هنری »رهگذر هفت اقلیم« 

روانه بازار موسیقی شد.
در آلبوم »نوس��تالژی نامه« است. 11 قطعه به نام های 
»ش��انه«، »آمد نوبهار«، »مسُتم مس��ُتم«، »عقرب زلف«، 
»بارون بارونه«، »دختر بویراحمدی«، »دل دیونه« و »دلبر«، 
برای این آلبوم انتخاب شده و به اجرا در آمده اند که ضبط آنها 
در استودیو شخصی فرزاد میالنی، »آرش میتویی«، استودیو 
۵۴، »رهگذر هفت اقلیم«، اس��تودیو ش��خصی »کایین«، 
اس��تودیو »داون تاون موزیک« - تایوان - و اس��تودیو خانه 
موسیقی استونی، صورت گرفته است. »نوستالژینامه« توسط 

مرکز موسیقی رها منتشر شده است.


