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سللازمان سللنجش در اطاعیه ای اعللام کرد که 
زمللان برگزاری آزمون کارشناسللی ارشللد ۹۸ تغییر 
نمی کنللد امللا ارائه تسللهیات یا اختصاص سللهمیه 
مشللابه زلزله زدگان از مراجع ذیصاح برای داوطلبان 

آسیب دیده در جریان سیل در دست پیگیری است.
سازمان سنجش در اطاعیه ای از عدم تغییر زمان 

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ خبر داد.
در این اطاعیه آمده اسللت: ضمن ابراز همدردی 
بللا هموطنان عزیللزی کلله در جریان سللیل اخیر در 
بخش هایی از شهرها و استان های کشور، دچار خسارت 
شده اند، بدین وسیله به اطاع داوطلبان متقاضی شرکت 
در آزمون کارشناسللی ارشللد ناپیوسته سللال 13۹۸ 
می رسللاند، نظر به اینکه فراینللد اجرایی آزمون مذکور 
طوالنی بوده و باید به نحوی برنامه ریزی شود که نتایج 
نهایی در اوایل شهریورماه اعام شود، لذا آزمون مطابق 
برنامه زمان بندی اعام شده قبلی در روزهای پنج شنبه 

و جمعه 5 و 6 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
اطاعیلله ایللن سللازمان درخصللوص حوزه های 
برگزاری، تاریخ و نحوه توزیع کارت در روز دوشنبه 26 
فروردین از طریق سایت سازمان سنجش منتشرخواهد 
شد. شایان ذکر اسللت وزارت علوم و سازمان سنجش 
از زمان وقوع سللیل، پیگیر ارائه تسهیات یا اختصاص 
سللهمیه مشللابه زلزله زدگان از مراجللع ذیصاح برای 
داوطلبانی که آسللیب مستقیم دیده اند، هستند که به 
محض حصللول نتیجه جزئیات آن در دفترچه انتخاب 

رشته به استحضار داوطلبان عزیز خواهد رسید.
پیللش از این به دلیل شللرایط مناطق سللیل زده، 
پویش هایللی مبنی بللر تغییر زمللان برگللزاری آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۹۸ شللکل گرفته بود و برخی از 
نمایندگان مجلس نیز به دنبال تحقق این موضوع بودند.

نیمکت

برادریهاییکهسانسورمیشود
دیدن تصویرهای اینچنینی که شیعه ای اهل تسنن 
را به دوش می کشللد یا بالعکس دور از ذهن نیست اما 
آنقدر پروپاگاندای رسللانه ای غربی با برجسللته کردن 
اختافات مانور انشقاق مذاهب اسامی را اجرا کرده که 
شاید الزم است رسانه های داخلی در فضای بین المللی 
اینگونلله تصاویر همدلی و برادری هللا را بیش از پیش 
پوشش داده و منتشر کنند تا افکار عمومی دنیا واقعیت 
را بتواند پیدا کند، قبل از اینکه رسانه  های معلوم الحال 

واقعیت را سانسور کرده و آن را عکس نشان دهند.
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خط 6 مترو بدون  يتخــــت الزم پا هواکش های 
افتتاح شللد. ایمنی خط امللا و اگرهای 
زیللادی دارد تللا جایی که عضو شللورا 
خواسللت شللهردار تهران کتباً ایمنی را 
تضمین کند. با وجود اینکه شللهرداری 
تاییدیه داد اما باز هم شورای شهری ها 
مجاب نشللدند و محسن هاشمی مدیر 
دیرینه مترو هم در این باره سکوت کرد.

خط 7 مترو یك خط درون شهری 
به طول 27 کیلومتر با 23 ایستگاه است. 
ایللن خط که عمیق تریللن خط متروی 
تهران اسللت از شللهرك امیرالمؤمنین 
)قصر فیروزه( و در کنار ورزشگاه تختی 
تهران در جنوب شرقی تهران آغاز شده 
و پس از طی مسللیر شللرقی - غربی و 
تقاطع با خط یك در ایسللتگاه متروی 
میدان محمدیلله، از ایسللتگاه بریانك 
به سمت شللمال متمایل می شود و در 
ایسللتگاه متروی شهید نواب صفوی با 
خط دو، در ایسللتگاه متللروی توحید 
با خللط چهللار و در ایسللتگاه متروی 
دانشللگاه تربیللت مللدرس بللا خط در 
دست سللاخت 6 تقاطع خواهد داشت 
و سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه 
پیدا می کند و پس از عبور از کنار برج 
میاد، وارد میدان صنعت در شللهرك 
غرب شده و در انتها به میدان کتاب در 

سعادت می رسد.
در خرداد ۹6 ، 22 کیلومتر از این 
خط به همراه 7 ایستگاه میدان صنعت، 
دانشللگاه تربیت مدرس، شللهید نواب 
صفوی، کمیل، بریانك، میدان محمدیه 
و بسللیج توسللط محمدباقللر قالیباف 

شهردار وقت تهران افتتاح شد.
در ابتدای راه اندازی، فقط 3 ساعت 
خدمات رسللانی در ایللن خللط صورت 
می گرفت و بلله تدریج میللزان فعالیت 
افزایش یافت. مدیریت شهری تغییر کرد 
و شللهردار جدید تصمیم گرفت خط 7 
مترو را متوقللف کند. محمدعلی نجفی 
شللهردار وقت تهران با حضور در برنامه 
زنده تلویزیونی »سرزمین ما« درخصوص 
تصمیم خود توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
تعطیلی خط هفت هیچ جنبه سیاسللی 
نداشللت دلمان می خواسللت ادامه پیدا 
کنللد، اما از نظر ایمنی شللرایط بسللیار 
بحرانی بود. ما از سللیگنالینگ و عائم 
الکترونیکی برای کنترل حرکت قطارها 
تقریباً صفر است. فردی را گذاشته بودند 
که بگوید این قطار بیاید و آن قطار نیاید. 
چون فاصللله حرکت قطارهللا زیاد بود 

احتمال خطا باال می رفت.
 وی در جللواب مجللری برناملله 
درخصللوص اینکه این خللط از کجا به 
کجا می رود به اشللتباه گفت این خط 
به سللمت مرقد امام و جنللوب تهران 
مللی رود. شللهردار وقت تهللران خطی 
را متوقللف کرد که حتی مسللیر آن را 
نمی دانسللت اما به گفته اطرافیان خود 
اعتماد کللرد و این خط را متوقف کرد. 
در ابتدا قرار بود در بازه کوتاهی دوباره 
این خط راه اندازی شود اما بیش از یك 

سال راه اندازی مجدد آن زمان برد.
باالخره بخش های از خط پرحاشیه 
7 در اسللفند ۹7 افتتاح شد. رحمت اهلل 
حافظی عضو سابق شورای شهر تهران 
که از منتقدان اصلی قالیباف بود بعد از 
افتتاح مجدد این خط به حناچی هشدار 
داد و در صفحه شللخصی خود نوشت: 
آقللای حناچی جا پای قالیباف نگذارید 
بیللش از 7 کیلومتر از خط 7 مترو حد 
فاصل ایستگاه نواب تا تا میدان صنعت 

بدون هواکش میانی افتتاح شللده است 
لطفا با جان مردم بازی نکنید. 

هاشمی رئیس شورای شهر تهران 
هم درخصللوص هواکش های این خط 
منتقللد بود، گفت: با توجه به سللاخت 
داخل این هواکش ها و کم هزینه بودن 
این بخش انتظارات بیشتری داشتیم و 
امیدواریم نواقص بسرعت جبران شود.

گذشللته  سللال  داد:  اداملله  وی 
بهره برداری از خط هفت به چهار دلیل 
متوقف شد؛ مساله اول هواکش ها و مسیر 
نجات و فرار بود، مساله دوم فعال نبودن 
سیستم سیگنالینگ، مساله سوم کمبود 
و قرضی بودن واگن و مساله چهارم عدم 
راه اندازی پست برق مستقل بود و بنابر 
گزارش هایی که به مللن داده اند، بخش 
عمده ای از این مسللایل حل شده و باید 
موضللوع هواکش های میللان تونلی هم 
بصللورت ویژه پیگیری شللود ولی هنوز 

مشکاتی وجود دارد.
بلله گفته هاشللمی، خوشللبختانه 
بللرای سیسللتم هوارسللانی متللرو، ما 
نیازی بلله دور زدن تحریم ها نداریم و 
این سیسللتم در داخل با هزینه کمی 
تولید می شود، ما تنها به اولویت دادن، 

پشتکار و دغدغه مدیران نیاز داریم.
تهران  پیللروز حناچللی شللهردار 
درخصوص ایمنی خللط هفت متروی 
تهران در صفحه شللخص خود نوشت: 
خط قرمز ما ایمنی مردم است و در این 
خط رعایت ایمنی همه تجهیزات انجام 
شده است. یك سال تاش شبانه روزی 
شده تا به استاندارد کامل ایمنی برسیم 
و مشللکلی بابت تهویه وجللود ندارد. با 
افزایش واگن ها و مسللافران، سیسللتم 

تهویه تونلی نیز ارتقا خواهد یافت.«
کمیسیون  رئیس  علیخانی  محمد 
عمللران شللورای شللهر تهللران هم به 
نداشللتن هواکش هللای خللط 7 انتقاد 
کللرد و گفت:همان طور کلله می دانید 
نداشللتن سللیگنالینگ خطللر تصادف 
قطارهللا را ایجاد می کرد ، نبود هواکش 
و پللله فللرار هم در زمان آتش سللوزی 
باعث ایجاد مشللکل می شللد. به گفته 
وی، خوشبختانه سیگنالینگ این خط 
حل شده است و در مورد پله های فرار 
و اضطللرار هللم خوشللبختانه در حال 
حاضر مشکلی وجود ندارد.اما موضوعی 
کلله وجود دارد این اسللت کلله از نظر 
کمیسیون حمل ونقل، تعداد هواکش ها 

هنوز به استاندارد الزم نرسیده است.
 اما و اگرهای زیادی در مورد ایمنی 
خط 7 مترو وجود داشللت و در نهایت 
هم مشخص نشد این خط ایمنی الزم را 
دارد یا خیر. اما مسئوالن فعلی که خود 
منتقللد مدیران قبلی بودند که کارها را 
عجوالنه و نمایشی انجام داده اند این بار 
خودشللان بدون نصب هواکش اقدام به 
راه اندازی خطوط مترو کردند و اگر خدا 
نکرده در حرکت قطارها مشکلی ایجاد 
شود معلوم نیست تکلیف شهروندان چه 

خواهد شد.
هنوز داسللتان ایمنی خط 7 مترو 
تمام نشده بود که شهرداری اعام کرد 
با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری 
قصد دارد بخشللی از خللط 6 مترو را 

افتتاح کند.
خط شللش مترو تهللران یك خط 
درون شللهری به طللول 3۸ کیلومتر با 
31 ایستگاه است.این خط از حرم شاه 
عبدالعظیللم آغاز شللده و پس از طی 
یك مسیر جنوب به شمال در ایستگاه 
متروی شللهدای هفده شهریور با خط 

هفت، در ایستگاه متروی میدان شهدا 
بللا خط چهار، در امام حسللین با خط 
دو، در ایسللتگاه متروی شهدای هفت 
تیللر با خط یللك در ایسللتگاه متروی 
میدان ولیعصر با خط سه و در ایستگاه 
متروی دانشللگاه تربیت مدرس با خط 
هفت تقاطع خواهد داشت و سپس به 
سللمت غرب امتداد مسللیر داده و به 
محدوده شللمال غربی تهللران خواهد 

رسید.
 قللرار بود فللاز اول ایللن خط در 
سللال ۹2 افتتاح شود سللپس به سال 
۹4 موکول شللد و بعد قرار شد تا آخر 
سللال ۹5 افتتاح شللود تا اینکه امروز 
شهرداری تهران 3 ایستگاه دولت آباد، 
میدان شللهدا و میدان امام حسین آن 

را افتتاح کرد.
کمللی قبل از افتتللاح علیخانی به 
حناچللی نامه نوشللت و خواسللت که 
کتباً ایمنللی این خط را برعهده بگیرد 
چراکه این خط هواکش الزم را ندارد و 
می توانند خطرآفرین باشد. ساعتی بعد 
از موضع گیری و هشدار عضو شورا علی 
امام مدیرعامل شللرکت متروی تهران 
و حومه در نامه ای به شللماره 17۸02 
خطاب بلله حناچی نوشللت که ایمنی 
این خط تضمین است و پیمانکار رسما 

ایمنی را گواهی کرده است.
در چشم بر هم زدنی دفتر شهردار 
پاسخ نامه را داد و خطاب به علیخانی 
اعام کرد که مدیرعامل مترو ایمنی را 

تایید کرده و مشکلی وجود ندارد.
امللا نکته قابللل تامل ایللن که در 
مکاتبات صورت گرفته حرفی از معاون 
شللهردار تهران نیسللت و مدیر عامل 
شللرکت مترو شللخصا ورود کرده و به 
دفتر شللهردار پاسللخ داده است و آنها 

هم در کسری از ثانیه پاسخ داده اند.
امللا علیخانی کلله منتقللد افتتاح 
عجوالنه این خط بللود از این نامه قانع 
نشده و گفت که با پیگیری های صورت 
گرفته سرانجام شهردار تهران مسؤولیت 
ایمنللی ۹ کیلومتر از خللط 6 را قبل از 
افتتاح پذیرفت اما تاکید می کنم که در 
تمامی مکاتبات ارسالی مشخص نشده 
کلله چگونه الزام و نیللاز به نصب هفت 
هواکش میان تونلی در ۹ کیلومتر خط 
6، تنها با نصب و راه اندازی یك هواکش 
تأمین شللده اسللت و چگونلله صحت 
کارکرد تجهیزاتی که نصب نشده مورد 

تأیید قرار گرفته است!
وی ادامه داد: صدور هرگونه تأییدیه 
ایمنللی توسللط شللرکت های مشللاور، 
مسللتلزم نصللب، تکمیل، راه انللدازی و 
کنترل عملکرد تجهیزات ایمنی براساس 
نقشه های طرح و با رعایت استانداردهای 
بین المللللی اسللت.ضمن اعللام دوباره 
نگرانی این کمیسیون، از پذیرش کامل 
مسؤولیت ایمنی این خط توسط شخص 
شللهردار تهران البته بدون تایید کتبی 

معاونت مربوطه سپاسگزاری کنم.
اما رئیس شورای شهر درباره ایمنی 
خط 6 مترو تهران سللکوت کرد و گفت: 
تصمیم ندارم فعا در این باره حرفی بزند.

ایللن خط دیللروز با حضور حسللن 
روحانی رئیس جمهوری افتتاح شللد اما 
هنوز سرنوشت ایمنی خط در هاله ای از 
ابهام قرار دارد و مشخص نیست علت این 
افتتاح عجوالنه چیست؟ حتی حناچی 
در افتتاحیلله حرفللی از ایمنی این خط 
نزد و به موضوعات درختکاری، شللبکه 
جمع آوری آب های سطحی و الیروبی و 

فارس آلودگی هوا پرداخت. 

نشسللت خبللری  رسانه ششمین گزارش و  سللی 
دوره مسللابقات بین المللی قرآن کریم 
با حضور حجت االسللام سیدمصطفی 
حسینی رئیس ستاد برگزاری مسابقات 
و سللایر مسللئوالن و به منظور تشریح 
برنامه هللای این دوره از مسللابقات در 
سللاختمان مهر سللازمان اوقاف و امور 

خیریه برگزار شد.
حجت االسام والمسلمین حسینی 
در ابتللدای این نشسللت ضمن تبریك 
اعیاد شعبانیه گفت: مسابقات قرآنی به 
ایستگاه سی و ششم رسللید و امروز به 
عنللوان بزرگترین المپیاد قرآنی جهان 
اسللام به جهللات مختلف بیشللترین 
مخاطب را نسللبت به دیگر مسللابقات 
قرآنی داشته اسللت و سال به سال پر 

فروغ تر در حال برگزاری است .
وی در ادامه بیان کرد: ما مسابقات 
امسللال را به جهت فنی بللا رویکردی 
متفاوت و جدید برگزار کردیم. همواره 
یکی از انتقادات به مسابقات در سال های 
گذشللته، عللدم کیفیت بود، امللا امروز 
مسابقات بین المللی قرآن کریم توانسته 
موتور محرکی برای مسابقات بین المللی 
ایللران باشللد و حدود هللزاران نفر اعم 
از بانللوان و آقایان و روشللندالن و... با 
یکدیگر رقابت می کنند. پس از پیروزی 
انقاب اسامی، جمهوری اسامی ایران 
توانسته بیشترین و باالترین رتبه قرآنی 

را به خود اختصاص دهد.
مدیللر امور قرآنی سللازمان اوقاف 
و امور با بیان اینکلله مرحله مقدماتی 
از طریللق نرم افزارهللا و فضای مجازی 
برگزار شللده اسللت، گفت: 637 اثر از 
۸4 کشللور در مرحله مقدماتی شرکت 
کردنللد که داوری آن هللا در بهمن ماه 
در هللر پنج بخللش صللورت گرفت و 
در نهایت حضللور 1۸4 نفر در مرحله 
نیمه نهایی قطعی شد که میهمان های 
عزیز مللا از امروز وارد ایران شللدند و 

مسللابقات از روز 21 به طور رسللمی 
آغاز می شود.

حجت االسام والمسلمین حسینی 
یادآور شد: جذاب ترین بخش مسابقات 
بین المللللی قرآن کریللم مرحله نهایی 
اسللت که امسللال نیز شللاهد حضور 
دانش آموزان، طاب  روشندالن  بخش 
و... هستیم و ان شللاءاهلل 25 فروردین 
اختتامیه این دوره از مسللابقات برگزار 
خواهد شللد . همچنین مانند هر سال 
مسابقات طاب در شهر قم برپا خواهد 
شللد و  در کنار آن برگزاری مسللابقات 
پژوهش های قرآنی و مسللابقات بانوان 

را در هتل هما خواهیم داشت.

فعالیت۷۵۰مرکزدارالقرآن
درسراسرکشور

کمیتلله  مسللئول  مسللیب زاده 
بین المللللی  مسللابقات  دانش آمللوزی 
قرآن کریم در ادامه برنامه اظهار کرد: 
امسللال نیز ما شاهد برگزاری ششمین 
مسللابقات دانش آموزان قرآنی هستیم. 
البته باید در نظر داشللت که مسابقات 
دانش آموزی بعد از یك وقفه 20 ساله 
از سللر گرفته شده و در حال حاضر هر 
دو سال یکبار مسللابقات دانش آموزان 

برگزار می شود .
وی اداملله داد: البتلله در مرحللله 
مقدماتللی داوران مشللترك بودند که 
صرفه جویللی بسللیار خوبللی در همه 
مللوارد انجام شللده اسللت. هم اکنون 
حدود 3۸ دانش آموز از 27 کشللور در 
دو بخش خواهران و برادران شللرکت 
خواهنللد کرد ، کلله در بخش خواهران 
بخللش  در  حضللوری  شللرکت کننده 
مرحللله نیمه نهایی نخواهیم داشللت، 

چراکه نمرات به حد نصاب نرسید.
مسللیب زاده افزود: مسللابقات در 
آموزش و پرورش یك هدف نیسللت و 
ابزاری برای سللطح تعالی دانش آموزان 
اسللت . در حللال حاضللر 750 مرکللز 

دارالقرآن در سراسللر کشللور فعالیت 
می کننللد که سللرآمد آنهللا طرح های 
حفظ قرآن است. امسال کاری مشترك 
با صداوسللیما، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی و سازمان اوقاف داریم که وزیر 
آموزش و پرورش حفظ جزء 30 قرآن 
را معرفللی کرده تا دانش آموزان در آن 

شرکت کنند.
نکوفللال مسللئول کمیتلله بانوان 
مسللابقات بین المللللی قللرآن کریللم 
با اشللاره به برگللزاری سللومین دوره 
مسللابقات بانوان قرآنی گفللت: اولین 
برناملله مللا در مسللابقات قرآنللی روز 
دوشللنبه با برگزاری جلسه هماهنگی 
بین 14 نفر از داوران ایرانی و خارجی 

برگزار خواهد شد.
وی اداملله داد: ۸۹ نفر در مرحله 
ابتدایی از 37 کشور ثبت نام کردند، که 
در بخللش حضللوری 21 نفر در بخش 
بزرگسللاالن از 21 کشللور قطعی شده 
اسللت و 12 دانش آموز از 12 کشور در 

هتل هما حاضر خواهند شد.
حجت االسام حسینی در پایان با 
اشللاره به برگزاری مراسم افتتاحیه در 
روز چهارشنبه 21 فروردین در مصلی 
تهران، عنللوان کرد: این مسللابقات با 
حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی برگزار خواهد شد و در 
کنار آن بخش نمایشللگاهی در مصلی 
وجود دارد کلله خانواده ها می توانند از 
آن استفاده کنند، همچنین دو نشست 
مترجمان و خطاطان در حاشللیه این 

مسابقات برگزار خواهد شد.
گفتنللی اسللت؛ همزمان بللا ایام 
پربرکت ماه شللعبان، سللی و ششمین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم را 
با شعار »یك کتاب یك امت« به عنوان 
بزرگ ترین رویداد قرآنی جهان اسام و 
با شرکت نمایندگان بیش از ۸0 کشور 
جهان از 20 تا 26 فروردین ماه ۹۸ در 

مصلی بزرگ تهران برگزار می شود.

امامصادقعلیهالسالم:
  نیکی و خوش اخاقی، شهرها را آباد

 و عمرها را زیاد می کند. 
كافی)ط-االسالمیه(ج2

وایت سفر رهبر معظم انقالب  ر
به شیراز شنیدنی شد

سللوره مهللر الکترونیك برای  مـهربان نخسللتین بار کتللاب صوتللی يـار
»حافظ هفت« را در سللی و دومین دوره نمایشگاه 

کتاب تهران عرضه می کند.
»حافظ هفت« روایت سفر مقام معظم رهبری 
به شللیراز در سال 13۸7 است که به قلم نویسنده   

اکبر صحرایی به نگارش در آمده است.
شللخصیت های اصلی این رمان را »پانوسیان« و 
نویسللنده ای از دوران جنگ به نام »جعفر« تشکیل 
داده اند. پانوسللیان شخصیتی ارمنی و دوست جعفر 
اسللت که به اصرار وی در نخستین روز حضور مقام 
معظم رهبری در شیراز به میان مردم می آید، اما بعد 
بلله دلیل اتفاقاتی که برای جعفر پیللش می آید او را 
به بیمارسللتان برده و مجبور می شود که تمام این ۹ 
روز را در شللیراز بماند. او در بیمارسللتان با دفترچه 
خاطرات جعفر روبه رو می شود. یادآوری این خاطرات 
باعث برگشللت به گذشته و سال های حضور رهبری 
در جبهه می شود. دو شخصیت که در داستان حضور 
دارند گرچه خیالی هستند ولی آنچه می بینند مستند 
اسللت؛ بنابراین ما در رمان با دو شللخصیت تخیلی 
)پانوسللیان و جعفر( روبه رو هستیم که در معرض و 

درگیری اتفاقات و حوادث واقعی قرار می گیرند و... .
این اثر بللا صدای امیرعباس توفیقی در سللی و 

دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران عرضه می کند.

 نمایش ۵ فیلم در پنجمین هفته 
هنر انقالب

در پنجمین جشللن هفته هنر  ه ر ا انقللاب 5 فیلللم سللینمایی جشـنـو
نمایش داده می شوند.

بدین ترتیب »رد خون )ماجرای نیمروز 2(«، به 
کارگردانی محمدحسین مهدویان روز سه شنبه 20 
فروردین، »دیدن این فیلم جرم است« به کارگردانی 
رضا زهتابچیان چهارشنبه 21 فروردین، »بیست وسه 
نفللر« بلله کارگردانی مهللدی جعفری پنج شللنبه 
22 فروردین، انیمیشللن سللینمایی »بنیامین« به 
کارگردانی محسن عنایتی شنبه 24 فروردین، »قصر 
شیرین« به کارگردانی رضا میرکریمی یك شنبه 25 
فروردین و »شللبی که ماه کامل شد« به کارگردانی 
نرگس آبیار دوشنبه 26 فروردین ماه اکران می شوند. 
تمامی اکران ها از سللاعت 20 در تاالر اندیشه حوزه 

هنری برگزار خواهد شد.
جشللن هفته هنر انقاب، به مناسللبت سالروز 
شهادت شهید مرتضی آوینی در تاریخ 20 فروردین ماه 
آغاز شده و در طول یك هفته ضمن مرور مهم ترین 
رویدادهای مرتبط با هنر انقاب و هنرمندان انقابی 
و معرفی چهره سللال هنر انقاب، با نمایش فیلم ها، 
اجرای تئاترها، برگزاری کنسللرت و نمایشللگاه های 

تجسمی و... تا تاریخ 27 فروردین ادامه می یابد.
گفتنی است؛ این هفته با شعار »هنر متعهد به 

حقیقت« برگزار می شود.
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 سکوت معنادار مدیر ۲۰ ساله مترو
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مسابقات قرآنی بزرگترین المپیاد قرآنی 
جهان اسالم است


