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چاپ هفتم »از آخر مجلس« 
وشی ها ح جلد جدید در کتابفر با طر

مجموعه شعر »از آخر مجلس« سروده میالد عرفان پور از سوی 
نشر شهرستان ادب با طرح جلد متفاوت به چاپ هفتم رسید.

»از آخ��ر مجلس« نام خود را از ش��عری به همین نام وام 
گرفته است؛ در واقع یکی از چند رباعی  عرفان پور برای شهدای 

ماجرای هیئت رهپویان وصال شیراز و بمب گذاری در آن است 
که در سال 88 سروده شده  است.

این مجموعه ش��عر ش��امل 4 دفتر اس��ت ک��ه در آن به 
موضوعات��ی همچ��ون نیایش، عش��ق، دادخواهی و حماس��ه 

پرداخته شده است و انتش��ار آن برعهده انتشارات شهرستان 
ادب بوده است.

تاکنون 7 هزار نسخه از مجموعه »از آخر مجلس« سروده 
میالد عرفان پور منتشر شده است. 

مدیرعامل سابق انجمن سینمای انقالب و 
دی�د دفاع مقدس در آستانه روز بزرگداشت مقام زاوی�ه 

شهدا در رابطه با کم کاری سینما در قبال 
ش��هدا گفت: »ش��هادت« بخش مهمی از سبک زندگی اسالمی 

است و این سبک زندگی باید در سینما مورد توجه قرار بگیرد.
محمدرضا ش��رف الدین در گفت وگو با س��ینماپرس افزود: 
اساس��اً فرهنگ ما و آنچه به اسم اس��الم و انقالب اسالمی در 
رابط��ه با آن صحبت می کنیم و ش��عار می دهیم بحث س��بک 
زندگی اسالمی است؛ زندگی اسالمی چیزی است که براساس 
دین و ش��ریعت و بای��د و نبایدها و مقررات و قوانین برای یک 
زندگ��ی باکیفی��ت و صحیح و انس��انی در این دنیا براس��اس 
آموزه های دینی تبیین می ش��ود. ما س��بک زندگی اسالمی را 
برای آخرت مان می خواهیم و این از نظر ما س��بکی از زندگی 

است که می تواند ما را به درجه های رفیع انسانی برساند.
این تهیه کننده س��ینما خاطرنش��ان کرد: ش��هادت ودیعه 

گران قیمتی اس��ت که م��ا اگر در زندگی م��ان آزادی و عدالت و 
توحید می خواهیم باید به آن برسیم؛ کسانی که این سبک زندگی 
را انتخاب کرده اند ستاره هایی هستند که در ظلمت دنیا راه روشن 
را به ما نشان می دهند و شهادت کمال حیات است. ما باید زندگی 
شهدا و چگونگی به معرفت رسیدن شان را یاد بگیریم و قطعاً در 
این راه هیچ گزینه ای بهتر از سینما وجود ندارد. سینما رسانه ای 
جمعی و فراگیر است و می تواند ما را با سبک زندگی شهدا آشنا 

کرده و این نوع سبک زندگی را به ما بیاموزد.
وی در خاتم��ه این گفتگو تأکید کرد: ما هرگز نباید اجازه 
بدهیم این ابرژانر مهم و ارزش��مند به فراموشی سپرده شود و 
اهمال کاری های��ی ک��ه در این زمینه ص��ورت گرفته با اهتمام 
یکایک دستگاه ها و نهادهای ذیربط باید جبران شود. ما امروزه 
نیازمند آن هستیم تا دستگاه های تبلیغاتی به کمک سینمای 
دفاع مقدس بیایند و به هر ترتیبی مردم را تش��ویق به تماشای 

این نوع فیلم ها کنند.

مدیرعامل سابق انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس:

»شهادت« بخش مهمی از سبک زندگی اسالمی است
مقایسه آمارهای نشر بهمن ماه سال جاری 

م�هربان با دوره زمانی مش��ابه در س��ال گذش��ته ی�ار 
نش��ان از ۹ درص��د کاه��ش در تع��داد 

عناوین کتاب های منتشره این حوزه در بهمن ماه دارد.
ب��ه گزارش پویا ، اگر بگوییم ک��ه ادبیات کودک و نوجوان 
در سال های گذش��ته در مرحله گذار بوده است،  بیراه نیست ، 
چراکه این گونه ادبی که درسال های پس از پیروزی انقالب از 
نظر کیفی و کمی رشد قابل توجهی را سپری کرد،  در دهه ۹0 
نیز از مرحله سنتی رفته رفته خارج شده و شکل جدیدتری را 
تجربه می کند. ناشران جدیدتر و با انگیزه ای که وارد این حوزه 
ش��دند توانس��تند ادبایت کودک و نوجوان ایران را با مفاهیم 
مدرن تری آشنا کنند ، استقبال قابل توجه مخاطبان از ناشران 

تازه کار اما قدرتمند این حوزه به خوبی مؤید این نکته است.
مش��اهده آمارهای نشر کتاب کودک و نوجوان در یکسال 
گذشته نشان می دهد که عناوین منتشر شده در این حوزه قابل 

توجه است،  وجود اینکه بازار کتاب های ترجمه ادبیات کودک 
در ایران در س��ال های اخیر رشد و گس��ترش نگران کننده ای 
داشته است ، اما ادبیات کودک و نوجوان ایران به باور بسیاری 
از فعاالن حوزه نشر بین الملل یکی از حوزه های امیدوارکننده 
برای جهانی کردن نش��ر ایران است ، کش��ورهای چون چین،  
ایتالیا ، مالزی و... پذیرای نشر کودک و نوجوان ایران هستند و 

باید سرمایه گذاری هایی در این زمینه انجام شود.
اما آمارهای نشر در بهمن ماه سال جاری نشان می دهد که از 
10 هزار و صد و هفتاد و یک عنوان کتاب منتشر شده،  هزار و 557 
عنوان کتاب کودک و نوجوان بوده اند ، چیزی بیشتر از 10 درصد 
کتاب های منتشر شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ۹ 
درصد کاهش مواجه شده است. در میان هزار و 557 عنوان کتاب 
کودک و نوجوان منتشر شده نیز،  هزار و 3۹ عنوان کتاب کودک و 
نوجوان تالیفی و 518 عنوان ترجمه هستند،  ناشران تهرانی هزار و 
۹5 عنوان و ناشران شهرستانی 462 عنوان کتاب منتشر کرده اند. 

بررسی مقایسه ای بهمن ماه نسبت به سال قبل نشان داد

 کاهش تعداد عناوین کتاب های کودک و نوجوان در بازار نشر

یختارهای نمایش ایرانی منتشر شد ر
کت��اب »ریختاره��ای نمای��ش ایرانی« اث��ر مهدی 

حامدسقایان توسط نشر ساقی منتشر شد.
تحقیق در زمینه نمایش های س��نتی در کش��ورمان، 
احساسی دوگانه در پژوهشگران پدید می آورد؛ از یک سو 
شوق، اشتیاق، سرشاری و الهام بخشی ناشی از برخورد با 
اینگونه نمایش ها و از س��ویی احساس��ی آکنده از اندوه و 
نگرانی برای برای سنت های نمایشی در ایران که تصویری 
از زوال و انحط��اط را ب��ه رخ می کش��د. در این کتاب، با 
رویکردی ریخت شناسانه و تحلیلی، تالش شده است تا با 
بررسی قراردادهای نمایش های سنتی ایرانی، قراردادهای 
مشترِک نمایشی در میان انواع نمایش های سنتی، به ویژه 

تعزیه و روحوضی دسته بندی و مورد تحلیل قرار گیرد.
عالق��ه من��دان می توانند برای خرید ای��ن کتاب به 
فروش��گاه انتش��ارات س��اقی واقع در میدان فردوس��ی، 

خیابان شهید سپهبد قرنی مراجعه نمایند.

محمد معتمدی در آنتالیا می خواند
محم��د معتم��دی خواننده مطرح موس��یقی ایرانی 
اردیبهش��ت ماه س��ال ۹7 ب��ه دعوت رس��می ارکس��تر 
س��مفونیک دولتی آنتالیا مجموعه سوییت های »مادرم 
ایران« به آهنگسازی و رهبری ارکستر علی رهبری را در 

تاالر اسپندوس شهر آنتالیا اجرا خواهد کرد.
ای��ن دومین همکاری معتمدی ب��ا علی رهبری بعد 
از تولی��د و اجرای قطعه »تختی« س��اخته پوریا خادم و 
اجرای ارکستر فیالرمونیک کشور چک است که آبان ماه 

سال ۹5 در استودیو اسمچکی پراگ انجام گرفت.
مجموعه س��وییت های »مادرم ایران« س��اخته علی 
رهبری که طی ماه های گذشته رهبری ارکسترسمفونیک 
دولتی آنتالیا را به عهده دارد، دارای هفت موومان است 
که هر قس��مت از آن به ش��خصیتی ایرانی تقدیم ش��ده 
است. در این سوییت ها از گوشه هایی از موسیقی سنتی 

و سرود »ای ایران« نیز الهام گرفته شده است.

برگزاری مسابقه چهل سال چهل فیلم
بنی��اد فرهنگی روای��ت فتح به مناس��بت چهلمین 
س��الگرد پی��روزی انقالب اس��المی با هدف شناس��ایی 
فیلمس��ازان نسل سوم انقالب و فراهم کردن زمینه هایی 
برای رش��د و تعالی آنها در کنار به��ره  مندی از تجارب 
پیشکسوتان این عرصه و همگرایی بیشتر این 2، شرایط 
حمایت و س��اخت چهل فیلم در س��ه بخش سینمایی، 

کوتاه داستانی و پویانمایی مسابقه برگزار می  کند.
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، حوزه مقاومت و بخش 

سینمایی موضوعات محوری این مسابقه هستند.
تمامی شرکت کنندگان جهت ثبت  نام باید فرم حضور 
در مسابقه را پر و کد رهگیری دریافت کنند، کد رهگیری 

اثر به منزله پل ارتباطی با دبیرخانه خواهد بود.
ب��رای ثبت نام و ارس��ال آث��ار ب��ه آدرس اینترنتی 
www.40sal40film.ir مراجعه کنند. آخرین مهلت 

ثبت نام آثار تا تاریخ ۹7/4/31 است.

ویایی در کیش پایان تصویربرداری تعطیالت ر
تصویربرداری سریال نوروزی »تعطیالت رویایی« به 
کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی مجید اوجی به 

پایان رسید.
این سریال قرار است در نوروز ۹7 هر شب از شبکه 

دو سیما بروی آنتن رود.
محمدرضا شریفی نیا، افس��انه بایگان، علی صادقی، 
مری��م معصوم��ی، علی اوج��ی، فاطمه هاش��می،  فرهاد 
بشارتی، ارسالن قاسمی، افسر اسدی، شهین تسلیمی و 
سولماز آقمقانی از بازیگران این سریال نوروزی هستند.

در خالصه داستان این سریال 15 قسمتی که در گروه 
فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه شده آمده: »تعطیالت 
رویایی داس��تان دو برادر است که هرکدام در مسیر علم و 
ثروت به موفقیت هایی رس��یده اند و در ایام نوروز تصمیم 
می گیرن��د به دعوت یکی از برادره��ا به صورت زمینی به 

کیش سفر کنند. در این مسیر...«

وزی از فردا اکران فیلم های نور
 س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش گفت: 7 فیلم 
نوروزی در ش��ورا ثبت ش��د و از صبح چهارش��نبه در 

سینماهای کشور اکران می شود.
غالمرضا فرجی درباره ترکیب شورای صنفی نمایش 
گفت: ترکیب شورای صنفی نمایش همان ترکیب قبلی 
بود تا نمایندگان صنوف مشخص شوند و این منوط به 
ابالغ آئین نامه خواهد بود. وی درباره تغییر قیمت بلیت 
سینما گفت: قیمت بلیت سینماها احتماالً تغییر خواهد 

یافت وبا افزایش قیمت مواجه خواهیم بود. 

یت »سرچشمه« تغییرات در مدیر
 به سال 97 موکول شد

مراس��م تودیع حجت االس��الم زائ��ری از مجموعه 
فرهنگی »سرچش��مه« ک��ه بنا بود امروز در س��ازمان 

تبلیغات اسالمی برگزار شود، لغو شد.
طبق این گزارش، حجت االس��الم زائ��ری تا پایان 
س��ال ۹6 اداره مجموع��ه فرهنگی ش��هدای هفتم تیر 
»سرچش��مه« را برعهده خواهد داشت و مراسم تودیع 

وی به سال آتی موکول خواهد شد.

کدام سینماها فردا تعطیل هستند؟
اکث��ر پردیس های س��ینمایی امروز سه ش��نبه 22 
اس��فند به علت بروز حوادث احتمالی سه شنبه  شب به 

طور کامل یا از عصر تعطیل است. 
پردیس آزادی، مگامال، زندگی، کورش، موزه سینما، 
فلسطین، س��روش، پردیس راگا، اریکه ایرانیان، پردیس 
اطل��س به ص��ورت کامل ام��روز تعطیل اس��ت. پردیس 
شهرک دو س��انس12 و15:20 فروش گیشه را باز کرده 
اس��ت. پردیس ملت برای س��انس12:30 تنها باز است. 

پردیس ساویز کرج برای سانس13 تنها باز است.

حضور کمرنگ مجازی ها در خاکسپاری»هفتوان« 
»لوون هفتوان« بازیگر تئاتر و س��ینما، روز گذشته 
در آرام��گاه ارامنه تهران راهی خانه ابدی ش��د. حضور 
کمرنگ س��لبریتی ها و اس��توری بگیرها در این مراسم 

مورد انتقاد افراد حاضر قرار گرفت.
به گزارش فارس، در این مراسم تعداد کمی از چهره های 
سینما و تئاتر حضور پیدا کرده بودند. این در حالی است که 
طی روزهای گذش��ته تعداد زیادی از آنها در فضای مجازی 
به درگذشت این بازیگر واکنش نشان دادند. حضور کمرنگ 
استوری بگیرها مورد انتقاد افراد حاضر در مراسم قرار گرفت.

رویا نونهالی، خس��رو احمدی، خسرو معصومی، جعفر 
پناهی، مجید برزگر، علی درخشنده، نازنین مفخم، البرت 
بیگجانی، ایرج طهماس��ب، فاطمه معتمدآریا، هوش��نگ 
گلمکانی، پیمان جعفری، علی دهکردی، سعید ذهنی، وحید 
رهبانی، محمد شیروانی، پدرام شریفی، حامد رجبی، بهناز 

جعفری و محمد اسعدی از حاضران در این مراسم بودند.

ت اول
نوب

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى  مناقصه 
عمومى  به شماره 159 -م- 96 

شركت آب و فاضالب روستائى
 استان اصفهان

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى  مناقصه عمومى به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت و با فراخوان شماره 200961206000078 برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى 

كيفى تا ارسال دعوت نامه جهت ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند . اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

تاريخ انتشار فراخوان در سامانه  : ساعت 14 صبح روز  پنج شنبه تاريخ  1396/12/24  

مهلت زمانى دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى از سامانه  : ساعت 19 روز  سه شنبه تاريخ 1397/01/07

مهلت زمانى ارسال  پاسخ استعالم ارزيابى كيفى:  ساعت 19 روز سه شنبه تاريخ 1397/01/21 

      اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف :

آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان – دبيرخانه مركزى

تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)

  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس  : 41934-021      دفتر ثبت نام : 88969737-021      و 021-85193768

  دفتر اصفهان : 75-32645870-031 داخلى 3299-3296

  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه   www.setadiran.ir  بخش ”ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/  مناقصه گر   موجود است. 

ضمناً آگهي درسايت شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان به نشاني www.Abfar-isfahan.ir   وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني

 IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.

شناسه آگهى:157255

رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهرديف

1
احداث، نصب،راه اندازى و بهره بردارى سيستم تصفيه، توزيع 
و فروش آب آشاميدنى در قالب قرارداد خودگردان تعدادى از 

روستاهاى استان اصفهان

داشتن رتبه 5 پيمانكارى در رشته تأسيسات و تجهيزات و 
يا آب از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 


