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انتصاب اعضای هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور 
رئیس جمهور اعضای هی��أت امنای کتابخانه های عمومی 

کشور را منصوب کرد.

حسن روحانی در اجرای بند )و( ماده )2( قانون تأسیس و 
نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 
مجلس ش��ورای اس��امی و بنا به پیش��نهاد وزی��ر فرهنگ و 
ارش��اد اسامی، خانم ها دکتر »مهری پریرخ« و دکتر »فاطمه 

فهیم نیا« و آقایان »هوش��نگ مرادی کرمانی«، دکتر »محسن 
جوادی« و »علیرضا مختارپ��ور قهرودی« را برای مدت چهار 
س��ال به عن��وان »عضو هی��أت امنای کتابخانه ه��ای عمومی 

کشور« منصوب کرد.

رئیس جمه��ور در این احکام توفی��ق 5 عضو هیأت امنای 
کتابخانه های عمومی کش��ور در انجام وظایف محوله با رعایت 
اص��ول قانون م��داری، اعتدال گرایی و منش��ور اخاقی دولت 

تدبیر و امید را از خداوند متعال مسألت کرده است.

آقای پیتون پاپیونی منتشر شد
»آقای پیتون پاپیونی« روایتی داس��تانی از س��یرک 
و آس��یب های آن بر زندگی حیوانات اس��ت که با هدف 
آش��نایی هرچه بیش��تر کودکان با محیط زیست، به قلم 

اعظم مهدوی تالیف شده است.
مه��دوی در این کتاب گوش��ه ای از زندگی یک مار 

پیتون در یک سیرک را روایت کرده است.
 آق��ای پیتون اگرچه تحت س��یطره آق��ای بادامی، 
رئیس س��یرک اس��ت اما در بین مان��دن و رفتن دودل 
مانده اس��ت. این ماجرا روایت اکثر حیواناتی اس��ت که 
در این س��یرک اسیر ش��ده اند و باهم درباره وضعیتشان 

گفت وگو می کنند.
 تصویرگ��ری این کت��اب را رعن��ا آذرمنش برعهده 

داشته است.
انتش��ارات فنی ای��ران )کتاب های نردب��ان( »آقای 
پیتون پاپیونی« را با قیمت ۶ هزار تومان منتش��ر کرده 

است.

اسرافیل در ارسباران اکران و نقد می شود
فیلم سینمایی »اسرافیل« به کارگردانی آیدا پناهنده 
ام��روز یکش��نبه 2۰ اس��فندماه 13۹۶ س��اعت 18 در 

فرهنگسرای ارسباران نقد می شود.
آی��دا پناهنده نویس��نده و کارگردان، ارس��ان امیری 
نویسنده، مس��تانه مهاجر تهیه کننده، هدی زین العابدین 
بازیگر، سعید عقیقی منتقد و مدرس سینما، کورش جاهد 
کارشناس سینما و جمعی از عوامل فیلم، میهمانان چهارصد 

و شصت و ششمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.
در خاصه داس��تان »اس��رافیل« ک��ه درامی درباره 
چالش ها، نیازهای عاطفی و روابط انس��انی اس��ت آمده 
اس��ت: مردی که ماهی را دوست داشت بازگشته است. 
دختری که بهروز را دوس��ت دارد بازمی گردد... مردگان 

زنده می شوند.
عاقه مندان برای حضور دراین نشست می توانند به 
فرهنگس��رای ارسباران واقع در خیابان شریعتی باالتر از 

پل سیدخندان ، خیابان جلفا مراجعه کنند.

ود جعفرخان از فرنگ برگشته به صحنه می ر
رحمت امینی، مدیر س��ابق مرکز هنرهای نمایشی 
ح��وزه هنری، نمای��ش »جعفرخان از فرنگ برگش��ته« 
نوشته  حسن مقدم را به عنوان برنامه  نوروزی تماشاخانه  

سنگلج در فروردین ماه ۹7 به صحنه می برد.
در اجرای کم��دی »جعفرخان از فرنگ برگش��ته« 
س��ارا اللهیاری، نسیم تاجی، بهروز سرو علیشاهی، عرفان 
صف��ری، فرامرز قلیچ خان��ی، پدرام محم��دی به عنوان 

بازیگر، امینی را یاری می کنند.
این نمایش، حکایت جعفرخان اس��ت که بعد از 1۰ 
س��ال از کشور فرانسه به وطن بازگش��ت و اکنون افکار 
و اندیش��ه های او با خانواده ای س��نتی اش چالش هایی را 

ایجاد کرده است.
کمدی »جعفرخان از فرنگ برگشته« نوشته  حسن 
مق��دم و با کارگردانی رحمت امینی از 4 فروردین  تا 2۰ 
اردیبهشت ماه ۹7، س��اعت 1۹:4 در تماشاخانه  سنگلج 

به صحنه می رود.

وینی منتشر شد تصنیف های عارف قز
آلبوم »تصنیف های عارف قزوینی« از س��وی مؤسسه  

فرهنگی  -  هنری ماهور منتشر شد.
 ای��ن اثر اج��رای مجموعه  تصانیف ع��ارف قزوینی 
)1258-1312 خورشیدی( ش��اعر و ترانه سرای پرآوازه 
در اواخر عصر قاجاری است. هرچند بیشتر این تصانیف 
بارها و بارها در دوره های مختلف به صورت پراکنده اجرا 
ش��ده اند، اما ویژگی این مجموعه در آن است که تقریباً 

تمامی آهنگ های عارف را یکجا در خود دارد.
در اج��رای تصانیف این مجموعه برای نخس��تین بار 
بس��یاری از این بندها که خواندن شان به دالیل مختلف 

چندان رایج نبوده و نیست گنجانده شده است. 
»تصنیف های عارف قزوینی« به روایت فرید خردمند، 
خوانندگ��ی مهدی امامی و سرپرس��تی امیر ش��ریفی با 
نوازندگی نی احس��ان عابدی، سنتور آریا محافظ و حمید 
برزویی، تار و سه تار امیر شریفی و کمانچه سهیل صادقی 

و المیرا مردانه روانه  بازار نشر موسیقی شده است.

وزی از ۲۳ اسفندماه آغاز می شود اکران های نور
اک��ران ن��وروزی فیلم ها ک��ه لیس��ت احتمالی آن 
مشخص شده است از روز چهارشنبه 23 اسفندماه آغاز 

خواهد شد.
به گزارش فارس، در ش��رایطی ک��ه هنوز آیین نامه 
اکران به صنوف اباغ نش��ده اما براساس تصمیم وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی باالخره 7 سرگروه سینمایی 
مشخص شد و فیلم های متقاضی اکران نوروزی با این 7 
گروه قرارداد بستند اما به دلیل عدم ارایه آیین نامه اکران 
هنوز قراردادها در شورای صنفی نمایش به ثبت نرسیده 

است و احتمال تغییر در اکران نوروزی وجود دارد. 
فیلم های س��ینمایی »به وقت ش��ام« به سرگروهی 
پردی��س ک��ورش، »التاری« به س��رگروهی اس��تقال، 
»لونه زنبور« به س��رگروهی س��ینما ایران، »مصادره« به 
سرگروهی سینما جوان ، »فیلشاه« به سرگروهی پردیس 
آزادی ، »خرگیوش« و »فراری« به س��رگروهی س��ینما 
ماندانا به س��رگروهی پردیس زندگی در اکران نوروز ۹7 

به نمایش در می آید.
براس��اس پیگیری ها از چهارش��نبه 23 اس��فندماه 
اکران فیلم های نوروزی آغاز خواهد شد تا بتواند فروش 
اس��فندماه که به مراتب نس��بت به سال گذشته با افت 

قابل توجهی مواجه شده است را کمی رونق بخشد.

لوون هفتوان، درگذشت
لوون جانکلدیان هفتوان بازیگر س��ینمای ایران که 
طی س��ال های اخیر توانس��ته بود به خوب��ی در عرصه 

سینما شناخته شود به دلیل سکته قلبی گذشت.
لوون خانکلدیان هفتوان ۶ فروردین 1345 بازیگر 
و کارگردان س��ینما و تئاتر ایرانی در خانواده ای ارمنی 
در محله حش��متیه تهران به دنیا آم��د. دوران ابتدایی 
و راهنمایی را در مدرس��ه س��اهاکیان و متوسطه را در 
دبیرس��تان فیروز بهرام گذراند. س��ال 13۶3 در رشته 

هنرهای نمایشی دانشگاه تهران پذیرفته شد.
وی در آثار س��ینمایی مانند »دراکوال«، »کوپال« و 
»هجوم« به ایفای نقش داشته است و آخرین فیلم وی 
»کار کثیف« به کارگردانی خس��رو معصومی بود که در 

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور یافت.
گ�روه فرهن�گ و هن�ر روزنام�ه سیاس�ت روز، 
درگذش�ت این هنرمن�د را به خانواده وی تس�لیت 

می گوید.

تجلیل از راوی و نویسنده »خداحافظ ساالر« 
مراس��م یادبود سردار شهید حاج حسین همدانی و 
تجلیل از پروانه چراغ نوروزی، همسر این شهید بزرگوار 
راوی کت��اب »خداحافظ س��االر«، به هم��راه تجلیل از 

حمید حسام نویسندۀ کتاب برگزار می شود.
مراس��م یادبود سردار شهید حاج حسین همدانی و 
تجلیل از پروانه چراغ نوروزی، همسر این شهید بزرگوار 
راوی کت��اب »خداحافظ س��االر«، به هم��راه تجلیل از 

حمید حسام نویسندۀ کتاب برگزار می شود.
این مراسم با حضور اهالی فرهنگ و هنر و خانواده های 
معزز شهدای مدافع حرم، امروز از ساعت 15:3۰ در سالن 

سوره حوزه هنری تهران برگزار می شود.
دور جدید مس��ابقه کتاب خوانی با محوریت کتاب 
»خداحافظ س��االر« از بهمن ۹۶ آغاز ش��ده و تا خرداد 
۹7 ادامه دارد. این دور از مسابقه به همت دبیرخانه های 
مسابقه های کتاب خوانی روشنا و کتاب  و زندگی برگزار 

می شود.

ت اول
نوب

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جهاد کشاورزي
 کهگيلويه و بويراحمد

دبيرخانه کمسيون مناقصات جهاد کشاروزي استان کهگيلويه و بويراحمد

سازمان جهاد كشاورزى استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات تهيه ، حمل ، بارگيرى و باراندازى لوله هاى پلى اتيلن مورد نياز 
شبكه فرعى آبيارى تحت فشار دشت ليشتر و تراس رودخانه خيرآباد در شهرستان گچساران را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات،  
اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى خريدارى نمايد. لذا از كليه توليد كنندگان و نمايندگى هاى 
مجاز واجد صالحيت دعوت مى گردد نسبت به پيشنهاد مالى خود بر اساس اسناد مناقصه اقدام نمايد. به پيشنهادهاى فاقد مهر و امضاى اسناد ، 

مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

امور اداره   -2 شماره  ساختمان  بويراحمد  و  كهگيلويه  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان   ، مطهرى  بلوار   ، ياسوج  نشانى:  و  گزار  مناقصه   -1 
 قراردادها و پيمان 

2- آدرس: سايت تداركات الكترونيك دولت 
3- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهى از ساير شرايط از تاريخ 96/12/17 لغايت 96/12/28 ساينت اينترنتى تداركات الكترونيك دولت 

و اداره امور قراردادها و پيمان سازمان جهاد كشاورزى استان كهگيلويه و بويراحمد 
4- مناقصه گران مى بايست پاكات اسناد و پيشنهادهاى خود را در وقت ادارى از تاريخ 97/1/5 لغايت 97/1/19 به سازمان جهاد كشاورزى 
استان دبيرخانه مديريت حراست سازمان واقع در ياسوج بلوار مطهرى ساختمان شماره 2 سازمان جهاد كشاورزى استان تحويل و رسيد دريافت 

دارند و همچنين در سامانه تداركات الكترونيك دولت ارائه نمايند.
5- جلسه بازگشايى اسناد به منظور تعيين برنده مناقصه ساعت 9 صبح مورخه 97/1/21 تشكيل مى گردد.

6- تنها كارخانجات توليدى و نمايندگى مجاز آنها مى توانند در مناقصه فوق شركت نمايند.
7- شركت كنندگان در مناقصه اسناد و پيشنهادهاى خود را بايد در پاكات هاى جداگانه الك و مهر شده شامل ضمانت نامه بانكى پاكت (الف) 
و اسناد شركت (تصوير برگ صالحيت و آخرين آگهى تغييرات هيئت مديره و اعضاى شركت و ساير مدارك الزم كه برابر با اصل شده باشند) در 

پاكت (ب) پيشنهاد قيمت خود را در پاكت (ج) گذاشته شود و همه پاكات در لفاف مناسب و الك مهر شده باشد تحويل دهند.
8- كليه هزينه هاى آگهى روزنامه (هزينه آگهى هاى اوليه و تجديد مناقصه) بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

9- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع مناقصه گران خواهد رسيد.
10- كارفرما در رد يا قبول شركت كنندگان مختار خواهد بود.

11- ارسال اسناد از طريق فكس، ايميل ، و ... امكان پذير نمى باشد.

محل اجراءعنوان پروژهرديف
مبلغ برآورد 

(ريال)
مبلغ ضمانت نامه 

(ريال)
توضيحات

1

تهيه ، حمل ، بارگيرى و باراندازى لوله 
هاى پلى اتيلن مورد نياز شبكه فرعى 

آبيارى تحت فشار دشت ليشتر و تراس 
رودخانه خيرآباد

شهرستان 
گچساران

100584180001005841800
كارخانه هاى توليدى و نمايندگى 
هاى مجاز آنها فقط مى توانند در 

پيشنهاد مالى شركت نمايند.
آگهى حصر وراثت  

خانم عزيزه امينى ش ش 59 به شــرح دادخواســت به كالســه 1953 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ضربعلى امينى در تاريخ 96/3/31 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-دختر متوفى2-فريدون 
ش ش 1388   3-بهرام ش ش 1389   4-رقيه ش ش 1345   5-مهدى ش ش 1486   6-ســميه ش 
ش 23   7-ســامره ش ش 1485   همگى امينى   نام پدر: ضربعلى صادره ســارى –فرزندان متوفى8-بى 
بى امينى ش ش 9 صادره ســارى –همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى جــواد اســالمى پركوهــى ش ش 8456 به شــرح دادخوســات به كالســه 2124 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يداله اسالمى پركوهى ش ش 190 
در تاريخ 96/9/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-متقاضى-پسر متوفى2-رقيه سعيدى پركوهى ف عباس ش ش 847 صادره سارى-همسر متوفى3-

ناهيــد ش ش 2080129996   4-نــدا ش ش 4984   5-نســيبه ش ش 2055   6-ناديه ش ش 319 
همگى اســالمى پركوهى نام پدر: يداله   صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت   
آقــاى عليرضــا سيدحســن زاده ش ش 904 به شــرح دادخواســت به كالســه 2123 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه گازرى ش ش 212 در تاريخ 
94/11/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى- پسر متوفى2-محمد ش ش 522   3-مهدى ش ش 302   4-فاطمه ش ش 8268   5-ليال ش 
ش 749   6-خديجه ش ش 1174 همگى سيدحســن زاده   نام پدر: ســيد رضا صادره ســارى-فرزندان 
متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:2/1076/96 وقت ســيدگى: 97/1/26 ســاعت 9 صبح خواهان:احمد هاشمى زاده 
خوانده:ميترا خالقى عباس آبادى خواسته :مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده 
كه جهت  رســيدگى به شــعبه دوم حل اختالف قائم شــهر ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور شــورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور به هم رســاند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف           
مديردفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف قائم شهر      

     
     

آگهى مناقصه ارزيابى كيفى شماره  1396/5808

1-مناقصه گزار: شركت گاز استان  خراسان رضوى
2-موضوع مناقصه: خدمات بهره بردارى و امداد، گازبانى، وصول مطالبات، خدمات عمومى، رفع نشتى و تعويض كنتور ناحيه گازرسانى بردسكن

3-شرايط اوليه متقاضيان:
الف)دارا بودن حداقل رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات

ب)دارابودن ظرفيت خالى ارجاع كار
ج)دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى

4-ساير شرايط:
الف)ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى

ب)تكميل ارائه كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى
5-مهلت اعالم آمادگى: از تاريخ 96/12/20 لغايت آخر وقت ادارى مورخ 96/12/28

6-مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 97/1/19
7-محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى كيفى: دفتر كميته فنى و بازرگانى شركت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه 

فياض بخش، جنب مجتمع آبى نگين، امور تداركات و عمليات كاالى شركت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : مطابق مصوبه شماره123402/ت50659 ه  هيأت محترم وزيران و اصالحيه هاى بعدى آن مى باشد.

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى، كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى در سايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتربا تلفن 
37072822-051 تماس بگيريد.

روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى تاريخ انتشار نوبت اول:1396/12/20           تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/12/21

ت اول
نوب

     اطالعيه اصالحات فراخوان ارزيابى كيفى 
مناقصه 96-30 

روز در خصوص  روزنامه سياست  نوبت آگهى درج شده در  به دو  با عنايت 
تدوين طرح  انجام خدمات  موضوع  مناقصه 96-30  كيفى  ارزيابى  فراخوان 
جامع توسعه شبكه هاى توزيع نيروى برق در محدوده امور هاى برق زاهدان 
1و 2 , بدينوسيله به اطالع مى رساند مهلت دريافت اسناد از سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت تا تاريخ 1396/12/24 تمديد مى گردد.

شركت توزيع نيروي برق 
سيستان و بلوچستان

پیکر همایون  تشییع  مراسم 
ن م����ا د »دلیران یا کارگردان  ش��هنواز 

تنگس��تان« صبح دیروز 1۹ 
اس��فندماه ب��ا حضور جمع��ی از س��ینماگران در 

ساختمان شماره 2 خانه سینما برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محسن امیر یوسفی رئیس 
کانون کارگردانان بیان کرد: صدای پای شخصیت های 
دلیران تنگستان را می شود شنید که برای استقبال 
از همایون ش��هنواز آمده اند؛ ش��خصیت هایی مثل 
رئیسعلی دلواری و خالو حسین که این شخصیت ها 

تا ابد در جان ایرانیان می مانند.
وی افزود: همایون ش��هنواز رفت و حسرت او 
در دل ما ماند. امروز در غم کارگردانی هستیم که 
تنها یک سریال ساخت ولی با همان سریال در یاد 

ما مانده است. 
محمدرضا عرب س��خنگوی کانون کارگردانان 

نیز بیانیه کانون کارگردانان را خواند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسامی شهر تهران نیز در این مراسم گفت: بسیار 
س��خت و اندوهگین اس��ت که جمع شده ایم تا از 
یک��ی از بزرگان عرصه تصویر که با تنی س��وخته 
و جس��می آس��یب دیده از رنج ما را تنها گذاشت، 

خداحافظی کنیم. 
محمدجواد حق شناس گفت: »دلیران تنگستان« 
یکی از مهمترین سریال هایی است که در طول تاریخ 
تصویر کشور با موضوع مقابله با استبداد ساخته شده 
و حتی بعد از انقاب هم پخش شد ولی از تلخی های 
روزگار این بود که کارگردانش به جرم س��اختن این 
سریال و همکاری با رژیم گذشته از تلویزیون اخراج 

ش��د در حالی که او هیچ عداوتی با کسی نداشت. از 
عجایب اینکه در تابس��تان رایزنی هایی با مسئوالن 
داش��تم و عن��وان کردم ک��ه این س��ریال 17 بار از 
تلویزیون پخش ش��ده و در آن زمان شهنواز بخشی 
از حقوق خود را می خواست تا بتواند سریال دیگری 

بسازد ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
س��پس اردش��یر صالح پور از هنرمندان عرصه 
تئاتر به صحنه آمد و اظهار کرد: شهنواز با رنج های 
زیادی زیس��ت و همواره دل در گرو این مرز و بوم 
داش��ت. آث��ار او هم رنگی از هویت ملی داش��ت و 
فرهنگ و ارزش های ملی این دیار را بازگو می کرد. 
پیش از انقاب که همه میل به س��رگرمی س��ازی 
داش��تند او دل در گرو ارزش های ملی داشت؛ این 

است همان سینمای ملی و سریال ملی.
وی اف��زود: امروزه ش��اید کمتر کس��ی تاریخ 
بخواند اما بهتر است س��ریال »دلیران تنگستان« 
را یک بار دیگر ببینیم چون این سریال خود تاریخ 
اس��ت. ملتی که به گذش��ته خود پش��ت می کند 
قطعا آینده خود را به توپ خواهد بس��ت. »دلیران 
تنگس��تان« صدای انقاب بود و خواهش می کنم 
رس��انه ملی به حرمت ش��هنواز و مردم ایران این 
سریال را یک بار دیگر پخش کند تا ما احیا شویم. 
ش��هنواز قله ای بزرگ و پوش��یده از برف است اما 

جامعه هنوز خدمات او را درنیافته است.

در ادامه پدرام اکبری از مستندسازان کشورمان 
بیان کرد: شهنواز کارمند رسمی تلویزیون ایران نبود 
ولی قراردادی بود اما حضور او مستحکم تر از کارمندان 
رسمی بود. او قبل از انقاب هشت ماه زندانی سیاسی 
بود و با همراهی خانواده اش نجات پیدا کرد. همایون 
پ��رورده خان��واده ای بود ک��ه پ��درش از آگاهی های 
سیاسی برخوردار بود و بن مایه فکری همایون نیز از 

آگاهی های سیاسی و ملی برخوردار بود.
وی افزود: ش��هنواز بع��د از انقاب برای اولین 
بار به بوش��هر رفت و اس��تاندار وقت به استقبال او 
رف��ت و همای��ون از فرودگاه تا آرامگاه رئیس��علی 
دلواری با گریه رفت. او زمانی در هنگام اعتصابات 
57 در تلویزی��ون مل��ی نزد ش��ریف امامی رفت و 
نخس��ت وزیر وقت گفت اگر اعتصاب کرده اید چرا 
سرکار می آیید و در ادامه شهنواز گفته بود نتیجه 

اعتراضات ما بعدها مشخص می شود.
نگار شهنواز فرزند این کارگردان نیز عنوان کرد: 
پدرم باعث سربلندی من و برادرم است گرچه هنوز 
باورم نیس��ت ک��ه در مجلس او ش��رکت دارم. الزم 
می دانم از همه دوستان تشکر کنم که در این مجلس 

و دوران بستری شدن پدرم به بیمارستان آمدند.
وی افزود: مهمترین و اولین خصلت پدرم عشق 
به ایران بود که باعث شد پس از اتمام تحصیاتش 
در انگلستان به ایران بازگردد و رویدادهای تاریخی 

را در قال��ب فیلم و س��ریال روایت و روی اس��ناد و 
م��دارک تاریخ��ی تحقیق کند و س��پس س��ریال 
»دلیران تنگس��تان« و »روزهای ب��ه یادماندنی« و 
»ش��اه خاموش« را بس��ازد. من و برادرم به داشتن 
چنین پدر فرهیخته ای افتخار و تاش می کنیم راه 

او را برای سربلندی وطنمان دنبال کنیم.
شاهناز ش��هنواز خواهر همایون ش��هنواز نیز 
اظهار کرد: »دلیران تنگس��تان« می خواهد به ملت 
ایران بگوید که شما انقدر سرافراز هستند که هیچ 
قدرتی نمی تواند شمارا استعمار کند، اما صداوسیما 
هنگام پخش همین س��ریال ن��ام او را حذف کرد. 
وقتی بدن س��وخته او در بیمارس��تان بود شهنواز 
به من گفت صداوس��یما هیچ ک��س را برای عیادت 

از من نفرس��تاد و می بینید که ای��ن نتیجه میهن 
دوس��تی است. ش��هنواز می گفت بیش از صد نامه 
به رئیس صداوس��یما ب��رای بازپس گیری حقوقش 
نوش��ته اما هیچکدام از آنها پاسخی درپی نداشته 
اس��ت. بیمارستان ش��هید مطهری آنچه در توانش 
بود انجام داد اما پزش��کان گفتن��د ما تجهیزات و 
لوازم کمک را نداریم و باید بدانید که ما تاش مان 

را می کنیم و حقیقتا هم تاش کردند.
در پایان منوچهر شاهس��واری مدیرعامل خانه 
سینما اظهار کرد: گاهی ما در طول عمرمان کارهای 
زیادی می کنی��م و به یاد نمی مانی��م و برخی از ما 
کار پرتعدادی نمی کنیم و به یاد می مانیم و راز این 
امر میهن دوستی است. دلیران تنگستان تنها دلیران 
تنگستان نیستند بلکه همچنان دلیرانی وجود دارند 
که این سرزمین را با افتخار نگه می دارند و ما مدیون 
آنها هستیم و حتما این جلسه به ما یادآوری می کند 
که برای ماندگاری باید کار بزرگ کرد. پیش از اینکه 
به آینده فکر کنیم به گذشته فکر می کنیم و فرزندان 
ما پرسش می کنند که چه برای آنها گذاشته ایم و چه 
چیزی باالتر از پاسخ دلیران تنگستان برای فرزندان 
شهنواز. اما باید دید ما چه می کنیم برای دلیران این 
روزهای ایران. یادبود اصلی همایون برای ما عشق به 
س��رزمین اس��ت و از همه می خواهم این عشق را با 

خودمان به همه جا ببریم.
پیکر همایون ش��هنواز امروز صب��ح از میدان 
رئیس��علی دلواری به سوی منزل این قهرمان ملی 
تشییع می شود. مراسم ختم این هنرمند دوشنبه 
21 اسفندماه در تاالر ایوان شمس از ساعت 15 تا 

17 برگزار می شود.

در غیاب مسئوالن صداوسیما مراسم تشییع پیکر »همایون شهنواز« برگزار شد

وداع با یکی از دلیران تنگستان


