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مهدی مساح بیدگلی، دبیر جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد، از تمدید این رویداد تا 2۵ اسفند 
در بخش های دونوازی، گروه نوازی و پژوهش خبر داد. مهدی مساح بیدگلی با اعالم تمدید ثبت نام ده 
روزه این رویداد گفت: پنجمین دوره جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد در شرایطی شروع می شود 
که متأسفانه اجراهای دوره چهارم به دالیلی برگزار نشد. به هر ترتیب و بنا به درخواست شرکت کنندگان، 
تمامی اجراهای دوره چهارم به سال آینده یعنی سال 1402 موکول شــده و قرار است اجراهای دوره 
چهارم و پنجم به صورت همزمان در تابستان سال 1402 برگزار شود. وی افزود: در دوره پنجم این رویداد 

محدودیتی برای اجرای سازهای مختلف نیست./مهر

سیروان خسروی و رضا صادقی از برگزاری کنسرت در روزهای باقیمانده تا نوروز خبر دادند. رضا صادقی 
قرار است 1۵ اسفند ماه و سیروان خسروی 1۷ اسفند ماه هر دو در سالن رویال هال اسپیناس پاالس به روی 
صحنه بروند. عالقه مندان می توانند با پیگیری سامانه های فروش بلیط در سالن این اجراها حاضر شوند. 
پیشتر این دو خواننده در شرایط سکون تقریبی برگزاری کنسرت ها به روی صحنه رفته بودند؛ سیروان 
خسروی 23 بهمن ماه امسال در مرکز همایش های برج میالد تهران اجرا داشت و رضا صادقی  2۵ بهمن ماه 
در سالن میالد نمایشگاه بین المللی پیش از آغاز جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفته بود. حاال با گذر از 

شرایط سکون تقریبی فضای این دو کنسرت نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود./ایسنا

خسروی و صادقی باز هم روی صحنه تمدید مهلت ثبت نام جشنواره موسیقی امیر جاهد

برپایی ۳ نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای بهمنانتشارتعبیر یک رؤیا صدور پروانه کتابفروشی ها توسط وزارت ارشاد 
محمدحسین ظریفیان ، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از صدور پروانه کتابفروشی ها در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: ارائه مجموعه ای از تسهیالت و خدمات دولتی به 
کتابفروشی ها نیازمند ثبت مشخصات آنهاست و الزمه آن صدور پروانه 
فعالیت کتابفروشان توسط وزارت ارشاد است. وی ادامه داد:  آیین نامه 
صدور پروانه فعالیت به کتابفروشــی ها در حال تصویب است و پس از 
تصویب و ابالغ، پروانه فعالیت تمامی کتابفروشی ها در دفتر توسعه کتاب 
و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر خواهد شد. ظریفیان  
تصریح کرد: مشخصات کتابفروشان نیز به  مانند ناشران، برای بهره مندی 
از تسهیالتی چون تخفیف  حامل  های انرژی ، تعرفه های پستی و ... باید 
در سامانه اداره کل توســعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به ثبت برسند. روز گذشته معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز گفته است : پیرو درخواست مکرر کتاب فروشان در 

تهران زمینه استقالل اتحادیه کتابفروشان فراهم شده است./تسنیم

انتشــارات خط مقدم چاپ دوم از کتاب »تعبیر یک رؤیا« را با 
نگاهی به خاطرات یکی از شهدای مدافع حرم منتشر کرد. این اثر 
که به قلم معصومه عبداهلل زاده آرپناهی نوشته شده، سرگذشت 
زندگی شهید جابر حسین پور، از روحانیون شهدای مدافع حرم، 
را از زبان همســر روایت می کند. تعبیر یک رؤیــا درواقع روایتی 
است از این سفر جابر که همۀ مســیر را خواننده با همسر ایشان 
طی می کند؛ البته که همچنان به سنت دیگر روایت های مجموعه 
همسران خط مقدم، نویسنده با هدف معرفی شخصیت و پرداخت 
جامع، ســعی کرده از افراد دیگری مثل دوست، آشنا و هم رزم در 
کنار خاطره گویی همسر او استفاده و همچنان زاویۀ دید منتخبش 
را حفظ کند. معصومه عبداهلل زاده آرپناهی کار نوشتن این کتاب 
را 24 دی 13۹۷ شروع کرده و انتشارات خط مقدم آن را در 1۹2 
صفحه و به قیمت ۵۷ هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار داده 

است./ تسنیم

آثار نقاشی سه هنرمند جوان در قالب یک نمایشگاه با عنوان »رویا 
و خیال« تا پایان سال جاری در فرهنگسرای بهمن به نمایش گذاشته 
می شود. در این نمایشــگاه تعداد 80 تابلو اثر نقاشی با تکنیک های 
رنگ روغن )آکریلیک(، سیاه قلم و اکولینو دیجیتال آرت، به تصویر 
کشیده است. زهرا شکری، سارا آخرتی و الهام چلنگر هنرمندان جوانی 
هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 
نمایشگاه نقاشی »رویا و خیال« همزمان با مراسم افتتاحیه از ساعت 
14 روز سه شنبه نهم اسفند ماه درگالری فرهنگسرای بهمن آغاز و تا 
2۵ اسفند ماه ادامه خواهد داشت و قرار است در روزهای سه شنبه 1۶ 
و چهارشنبه 24 اسفند ماه با حضور هنرمندان صاحب اثر دوکارگاه 
هنری درکنار هنرجویان و مشتاقان هنر نقاشی، در محل برپایی این 

نمایشگاه برگزار کند.
عالقه مندان برای بازدید از آثار ارائه شده در این نـمایشگاه می توانند 

همه روزه به فرهنگسرای بهمن مراجعه کنند./ایسنا

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی نسبت به رفتار اخیر عضو شورای 
شهر تبریز در قبال یک خبرنگار واکنش نشان داد.

ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، از پیگیری حمله 
عضو شورای شهر تبریز به یک خبرنگار خبر داده و تاکید کرده است: »سیلی زدن 
و تهدید کردن قطعًا محکوم است حتی اگر شهروند معمولی باشد؛ چه برسد به 

نماینده افکار عمومی که مجوز رسمی از این نظام برای کار خبری دارد.«
هشتم اسفندماه فیلمی از ضرب و شــتم یک خبرنگار توسط یکی از اعضای 
شورای شهر تبریز در فضای مجازی پخش شد که در پی این اتفاق، ایمان شمسایی، 
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در واکنش به ضرب و شتم این خبرنگار 
در صفحه شخصی خود نوشت: »آقایان مســئول! ماجرای فرماندار و خبرنگار 
رفسنجانی که پیش آمد، گفتید خبرنگار هم مقصر بوده. اصاًل کاری ندارم این ادعا 
درست است یا غلط. اما سیلی زدن و تهدید کردن قطعًا محکوم است. حتی اگر 
شهروند معمولی باشد چه رسد به نماینده  افکار عمومی که مجوز رسمی از این 

نظام برای کار خبری دارد.
عضو شورای شهر تبریز به صورت خبرنگار سیلی زده است. البته خواسته از 
او فیلم نگیرد و قصدش انداختن گوشی بوده که در کالن ماجرا فرقی نمی کند. با 
مدیر ارشاد استان صحبت کردم در راه استانداری بود و قرار شد پیگیری کند. با 

خبرنگار و مسئول خانه مطبوعات استان هم.«
واکنش اخیر ایمان شمســایی به رفتار عضو شورای شهر تبریز در قبال یک 
خبرنگار بوده است. ســال گذشــته هم رفتار توهین آمیز و درگیری فرماندار 

رفسنجان با یک خبرنگار منجر به عزل وی شده بود./ایسنا

واکنش شمسایی به سیلی خوردن یک خبرنگار


